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XVI. asrın son una kadar Dürzllerin, pek te 's lr altınd a kal; '
mamakla beraber, Hıristlyanlarl a dostluk ve ticar t münasebetlerd e '
bulunduk!arı gör ülüyor . Bunun!a berab er Maan- oğullannın büyük '
emiri n. Fahreddin'i n Osmanlı hakimiyetinden kurtulmak mak- '
sadı ile her iki unsuru birleştirme gayre ti de çok geçmeden aka
mete uğramışdır. Zira, iki zümre arasındaki mezheb ihtilaflan , .
dini kin gitti kce genişleyerek, onların birleşmelerini adeta imkAn
sı z bir hale sckduğu gibi, bilahire çok kanlı ça rpışm aiara da se- '
beb olmuşdur. Maamafih, MArıinl " ve Dürzt emirlerinin idar esinde
yaşıyan Lübna n halkı, hür rly et lerin ; az-çok muhafazaya muvaffak .
o lmuş lardır . Nitekim, .-1598 de Sayda'yı ziya ret eden Belçikalı .

scyy ah Cotovlcus, bu hususda bizi te'yid etmekdedir. Cotovi cus, ..
bu de vrin Dün Uerini ledkik edecek fırsat bulmuşdur. Onun ifAde
sine gö reı ef aal dağlılar olub, cenga'Ve r, cesaretlt '[}e ga!1'et keı ..
kin nisancı olan Düraiier, paia, ok v e tıIfttik ile .7;.;1ct!li.~eı!!r!e:'• .
Memleketle ri nde çok mik dard a d emir çıkdığından, silalı /arını Olz
zat ke ndileri yap a.rlar . He men hepsi Cl"a6:::a konuşurtar. Türk: ee:
};/üsl rImanfara karşı Hırisıiçordarı tercilı ederler . Osmanlı impc
raıcriuğunun ortasında bulunmalarm a rcgmen , k endi ierini Türk
lerltı idaresinden kurıorarak, istiklsillerini muhafazaya mUrJaf 
fak olmuşlardır, Onlar bir hakümdara v ega bir ycbcncıya ita-
at dme.yerek, bir:zat 'seçip emir adım oerdikleri sef lu lr..e itaa ı

eder/en 1».

Dürztleri ida releri altında toplamış olan belli baş lı aileler ara
sında r-Ten ü h , Maan ve Şihiib o ğ ulla r ; olub, bu son ikisi Ce-o
bel hak imiyetinde esaslı bir rol oynannşlardır, Gelecek inceleme
leriraizde bu iki ailenin tarihini gözden geç irmekle, son asırdaki

Dürzt tarihini de tedkik etmiş olacağrz .

&.i Bu ..n il Mil" ü"ftuı Iı. ak. be, R. S. P., Voyı2gt du .\font Lıba n, trad. de 
l'ltaile;>, cu. R. P. j er c see Da nıiiD i , Pari., MDCLXXXV (aeyahat 1~g 1 de )".pı1. '

mt,~ır). AyrLC. be. ı.maa ud.Owa)"hi'l lhdııı i , Hia ıOll' tI du Uı:. 1'onitu, JHıbliee e.t
an:ıotec, Rıi!ch l d .1.Khouri .1.ClıartCluıı i , Beiruth lS90.

dJ Sic. Itfn~rc;1'lllrrt hifr1'(JlCl lymltan um et S!lf'i~a," . 1619 ve bu undeıı uak· .
lee H. La~ı:r:eD..t La SRl'i•• II, 69.iO. xvn. uır:!. (1671.1672) Cebel-I Liibnu'ı ·

z İyaret eden Evliy. Çltlcbl'ııill t H.ır i ..t iJ & 1ı1arduı XI'l ehp verc il Dünlleriıı , i c.bı D. *

C!a 100,000 tüferıkU u1ı:er ı;; l1carabHeC!ektuiıı i blldie eıes l, herhall o, milb..ı.talu!ıl" ·

(bit. Sd!ıyıı!ta fııdme, 1~, 4C~) .

O nse kizinci a sır sonla rında bir Türk ,an'at karı

Hassa B aş mima rı

MEHME D TAHIR A ÖA

Hayatı ve mesle ki f"a liyetl e r i

ill u zaffer Erd0ltan

Baş ta Istanbul old ug-u halde yurd un muhtelif kö~eI erinde ve
"b au a bug ünkü Türkiye hududlan dışansında kala n pek çok yerle r
.de vücuda getirdikle ri ôlrnez rnlmarlık ese rleri He buralann bay ın

.dırlık faa liyetlerine iş ti rak eden ve bu ltibarla Tü rk Imar tari.
hinde mühim ve büyük hizmetleri sebkeyIeyen Osmanlı rntmarla
n hakkında bilgi ler imiz bugün için bizi hakkıy!e ta tmin edecek

.derecede değild ir. Henü z onaltıncı asn n ünlü bir san'at şahikası

.olan Koca Sinan'ın, o müslesna dehasiyle mütenasib ve objektivi
te esaslarına ta m manasiyle uyg un ilmi bir monografyasını bile

, or taya kcyamamı ş bulunuycruz. Böy le büyük bir Türk san'atkarı
- . için kar~ılaştığımıı eksikliği , kendisine tekadd üm eden ve yahud

kendisinden sonra gelen d i ğer bir çok meslekdaşlan için de ay
ne n ve haua fazlasiyle görmemek imkansı.dır, Onsekizlncl asrın
ikinci yansında Osmanlı mlrnarlsine Ayazrna, Laleli, fatih , Alem
dar, Beylerbeyi ve Emirgan cami' leri gibi ba'zı mAb edlerle bir ta

.kım hanlar, ha mamlar , kütübhaneler, çeşmele r sebille r dar ü's
si hyan lar kazandıran Hassa başmlman Mehmed Tahir Ağa ha k.

. k ı nda aynı de vir Osmanlı tarih ve kro nikl erinde bir tek alame t
ve işarete lesadüf etmek maal esef kaabll olamamaktad ır. Bi. bu
rada ı. Abdülhamid ve bilhassa bunda n evvel rıı. Mustafa dev ir 
lerinde fası l a ile bir kaç defa Hassa başmımarlığını uzun y ıllar
boyunca başarı ile devam ettiren ve bu müddel zarfında barok

-v e ro koko tarzlannda değerli bir takım mimarlık eserlerinin.mey•
•da na gelmes ine .sdik alen bu büyük şahs iyetin san'at ceb heslnln
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tahlil ve teş rihin i ilg ililere bı rakıp sadece tar ihI hiiviyet ve ah· ·
valini dokümanter arş iv kaynak ve malzemelerine dayanarak "e
bunları istanbul kiitiibhanelerindeki ba'zı na di r yazmalarda gör 
dii~ümiiz da ğ ınık ve yeni kayıdlarla destekleyerek mii,:,kii~ ? i~~.
ku kadar tanıtmaya çal ı şacağız, Tarih! hiiviyet ve mahıyetın ı ıyı

ce ta'yi n ve tesbit edemediğimiz diker ba'zı mechüI noktal a rın
aydınlatılmas ı, an cak bu yolda bizd en so era elde edılecek daha
deker li vesikalara ve yapı lacak da ha esaslı araştırmalara ba~1ı

bulunmaktadır.

[

HAYAT I

Bugünkü bilgilerimize göre Mehmed Tah ir A~a'nın nerede •.
ha ngi .ta rihte ve kimin sulbilnden dünyaya geldi~in i ta'yin el:nek .

. kaa bil olamamıştır. Anca k onun Birinci Sultan Mahmud devr inde
on iki yaşında iken babası ile birlikte Rusya ve Avust ury a sefer
lerinde bulundu ğu tarihen tesb it edilmişti r. Na tıka ashabından,

hazırcevab gürubunda n ve kendisine mahsus hal ii etvar erbabın
dan olduğu da ma'Iümdur. Bugünkii Nafia vekilli ğine aşa~ı yuka
rı tekabül elmek üaere bir kaç defa da Hassa baımimarlı~ında

bulunduğunu söylemeliyiz. Hal-; hazır bilgilerimize yö re onun
1761- 1767 (h. 1174 ·1180) yılları arasında Hassa başmImarı ~u
lundu ğu kat'i olarak sabittir. 1173 yılı Zilka'desi başlarında ise
onun Hassa baımimarlıg-ını vekilJikle idar e ettikini söylemeliyiz..
Bunu biz Akınııburnu kalesi ebuiye-I cedidesi hiımetinde çal ışan

arnele iicret ve harcirablarına i id siyakaHa yazıI ıı: ı l bir taribi
kayıddan kolaylıkla öltr enebiliyoruz ' . Tam bu sıralarda ise Ser
mimaran-ı hassa olarak Hacı Abmed A~a'nın adına rastlamakta
yız ' . Mebmed Tabir Aka'nın Hassa başm!marlı~ına ta 'yini , bu
giinkii bilgilerimize gore, 1174 yılı ortalarından sOnra olmuştur ' .

i K~,tl cıl! ta'mirat tle/ t.rf, B"fveltild Arıivi, MaHl'e defterleri tunili, D r ..

3160, s . 130 {ınutealıcıb Dot ında a:ıe :ı lcur defterler: Mdt ı e: ldiııde Icı~.l l1lac ..~tır} .

J AVıU tl_Ite" i . 111. . . . t

a K~zd. & . 224,. E.d ireı . k adıı ı ne boıtaacıbalta .. hıt.be ı:ı. ru.tIn ve Edtrne ~~
v.ld ' Oçıeref.H umi'ia ta 'nı ir i oe 1id baluaan bir emr' i ,.rift e 1178 Cemazi,.elev"
Teli ortalan tld. d.bi H.eı Mebmed Ata'alD K.p:cıba ,ı 'I. a,ıU u m_ad.. B_ ı mfmar

<ı ld utu Iı:a rcfedil aı! ,ı ir (Agıı! d.ftuı .. U6)" Oatı:ı::ıiDc biD.a~ a ba vuilı:ayı burada.

..

Baş veka l e t arşivinde ra s t la dı ğ ırmz neşre d i lmerniş olan tarihi bir
h ük üm s ure tinde, Onun 1764 (h. ll7B) yı l , başlarında Hassa ba ş 

miına rlıg-ın ! ifa ederken aynı zamanda Dergdh- ı muaIl! gediklife
rinden bulundu ğu tasr ib edilmiştir ' . Bu vesikada İstanbul surları

iWsaIinde yeniden 'bina Ihdasımn ve evlerin sakınara üzerİnde

cihann üma ve tahte's- s erna gibi ebu iyeni n ba' zı ma hzurları do
layısiyle yasak edildilti halde mımar akalar değ i ştikçe bu usü!e
riayet edilrneyerek zaman la merkür idetin unutuldu ğunu, bina
ve ihdas edilen bu çeşid mebaninin ço ğalması ile ıstanbul'da ka
za,n çıkan bir yangında alev ve a teşin rüzgar yard ımı ile derhal
tahtapüş ve şehnişinlere yayıldı ğın ı . bu sebebden Hassa başnil

rnan bulunan Mehmed Tahir Ağa'nın bundan· böyle bunlara mü.
layemet gôst ermeyerek mu'tad -ı kadime a'zam! nisb elte riayet
etmesi gereklijtini 'ög-renm iş bulunuyoru z. 1767 (h. ı 180) yı lı son
Iann da yazrlan başka bir hüküm suretinde' dahi onun yine Hassa

"p ea nrı:ıeyi faydah rörüy<ırcı : •.. . EeCad· 1 iUmımd aıı mer!:ı a=ı Ye aı"ıfcrüclel:

Sıı !tn ~{ t1 rad HaD'ID ma&'ruae' i Eciirıı.e#d. ıı;.c~m.,'.ı Dis o!atı D1ac.lde bin ve
ihra btı: )'u:-dı::lı:I.n Üner. feli demekle ma'raf cami'..i ıerif ma'bed..i kadim elu p
buııde ıı elı::de :u vaki' 0 1&0 sclsele. i ad med. deruıı ve bfruDua ı:ıı:ı yedi eded kubb••
leri ,trefe lcrillCde1c dört . ded minarele ri maı:ıh edim "e i.tti..liede velti ' ilci med
reae .... bir D:l.~teb~i ,.rifi ıı c!...bi ııınaıi'·i a dideleri asiia,. :ı: Ve vi r.ıı Ye cıı ;Ceu

mn cudesi d. ili te le ( ve sayi' o ldet oadu b.,ka lııal' l -.airelu i dahi teair· j ber' a
b in ı:ıda ıı barab ve de reee -l h.mil:lile , ..)de ol.c:.tı d b.lr o!macı. ta 'mir ... . ihJ.
slll . müaaade · j .Iin'.· i müıü..i"l l'm .-ru ııi bu)·unılma.n:ıı bir kıt'. l' limıııd. ve
. h.ll *, Edle ee d.bi bir kıt'. m_han eda tabrir ve ilt!d'. eyledi iderine bia.. ıı
,erefyaftc·i a2dG.r olu fe rClaDun ma c:i ~iııce Mlmarb. , ı ol.. Derı.h-, ili lu pucu.
1,.,:l ar111&&0 Elhae Abn:ı.ed ma'rifetiJle tdcrer h ,if ve =ınarHiade dikkat ohıo a

" le: de fteri j'll.m olull. m. ıc içi a. i,bo "'mri ıerifi= ıad., Ve iraal otutıma,t ar. Vü. ü
lüııde cami' i ıeri f · , meıb'uruo Ye e edeese ve eeekteble ıı:ı Geıb edim ve muh tec-ı bi
oa ve t. 'mir olaı:ı mahal " 11 aıc"azi' iol ı:ıar i f e t ·j ,~r' Ye bost.aeıbı,ı ve mim.,ba·
Iİ marifetleri,.le tekrar kefil ve fOc&uifiade tah_tTi ve dikkat olaııar. lı: levuıcn

ve ce.:iret : ı amele ve ırıu.arif·i s.airuiai tabmiıı ve tah im "e ile' mikrlara bilit
o lur iae t=ltlD har Ye müol1. h , if e efteri ile "De r l atiy):e~e i 'ti~a ibtiıııam . , Ie,e
. iD ,"e see ki Mımarbaı . Elh_c A bmed'_iD, ebciye-i mez lı. ure D;C Itlilcdarrı:ı.u_ri r ile
vüeadpuir ol_e'tt me'rifdi ııl e telrrar Ice,if ve hbmie ve .. lı. i~ d.ft . , i ii_ D. r"
elincome i'li m o1aama!r matlı!b"ı hiiinayuınım olc!uto ıı a bin ea ma'ri feı;o ~e a:.trj_
fd ..i ,e,'lI. ıereti fibi ke,if Ye n:ıcı.arifi a.i def ter eÜirmet c si)" e!!e i !ı ti r:u.:D 'fe dik
kat IlJ leJui ıı ye au ki Bo ıtauıba,:IUI. . nD d'Di modb-j emri· i: ,erifiıııle _me1 ve
hs relcet e ytef u ie ( K~"ı ~ Ta'ntirtı t Jeltt!,.i ~ Mdt a' . 3tM. .. 416).

, Bzıvc1ı: Uct Ar tl vi, MilIılmme rlefterlı Df'. 164, s . 74. .
5 Avnr de/t." Dr. 16' , s . ' 78.
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başmimarı olarak kaydedildi ği görülmektedir . Bu sonuncu ves ika
me tninde Şehirköyü civarında bul unan üç kö yd e i'mal edilen ki
re rnidle rin satışma kadim nizam üzere muhtekir kimselerin karış

masına meydan veriimem işken eski mimarlarla ba'ıı hükkam ve
a·yin ın Iremitçi kust alarından rüşvet almaları yüzünden bunların

çap ve ağtrlık ça eks ik ve iyi pişmemiş bir şekilde yapılıp inşaat

sahibIerini hay;i zarara sokt u ğ u , bu ihtikAr ve yolsuzluk lara kar.
'lı Hassa başmimarı olan Mehmed Ta hir A~. ta ra fı ndan gerek li
k anun l ve nlza ır.1 tedbirlere tevess ül olunması icab etli~i ifade
edilmektedir. Ona, İs tanbul'da FAtih cami'inin Üçüncü Mustata
d evrinde ve 1768 (h. 1181) tarihind e ikinci defa olarak i n şasına

başlandı~ı sırada, ca mi' kürst şeyh i Abdülkadir Efendi tara fın

dan so f ferace giydi rild i~i rivayet edil ir ' . Abdi Ai!'a'nın 1181
Zilh:cce,i son lanndan başlayıp 1183 Zilka 'desi ortalarına kadar
d evam eden Hass a başmtma rlı ğ mden sonra yerine tekra r Meh
med Ta hir All'a geçmişt] , Nihay et 1775-1777 (h. 1189-1191) yıl·

l arı arasınca kendisine, Hassa Baş:ı, ımarlı~ında Hahz ıbrah im

All'a'nın halef oldui!'u ve bu zatın bugün için mab iyetici bilmedi 
~imiz bir sebebden dolayı merkür vazifeden ayrılması ile yeri.
ne tekrar Mehmed Tahir Ai!'a'nın ge tir ild ill'i arşiv vesikalarında

sık sık görülmckted ir. Mehmed Tahir Ai!'a'nın bu sonuecu Baş

mlmarhll'ı 1784 (18 Ramazan 1198) ta rihine kadar devam ettill'ini
kat 'I olarak s öyleyebiliriz. Onun bu tarihlerdc mezk ür vazifeden

.."t luet Kumbar.~ı1.rl r ü,.Jc U ima,lan , Aricite1d, 1937, sarı I, Ba. malc.lode
Mehmed Tahle Ata'DID k.lf. K~r Yaı:ıi ilc bCi'a o lı: iI Fl tih cami'inı )' .p h~ı ıu.,. .

.dedilmelctedir. Yeni ele ge~ ird itim iz 'l'e. ikal. r ba tarihte BafCl tmarhk a:ınki'inde

ıbrahim AA'a. a-ilı ıa tl:ı. b ıı lu::ı.data ll.u ı oaterme:C tcdir. B!Il.&e.aaIerh f i tih cami'iı:. ia

~~eb. eı: eci Tahir AQ'&zaaıa:ItIIc:!. ba "'ceoiIe icı. edildili ra1a :ı.d. bu ıau içiıı ked a
bir hiikü~ "erCl ek dotru alın". gerc~tir .

Yn i It.U.!ra relicee : 1179 Ra:z:ı. aıaa.ı ort.ı. rıu dot re Hun baı:r:ıfmarı otu.
:v.ehmed Tabir Af . t&ra!uı ::!u Bina en:ı i ıı i Aiı.!:'le d Efe:ı d i emrinde olm_k üJ.c:re O'li
ile Ak~e:M.D ar• • ı :ı.d . butu na:ı. Hoc_be" iıkeIni timaQI ta ' ı::ı i ratn.a tnetDu r .cil·
miııi . Be :ı rlu b. ,h 1182 Rceebi . ~:ı. ı;rı :ıd . Hnn ·baf :n rr:ı.arı ba!aııa ıı. Ah :ııed
Ata ıa;;nacleda İse Balç ık il. Varu .Tatıı:ıd. 1ı: 1:ıı. S. ph ı:ıın~i 'icde )' eı:ı i~ec hiu

"V e bı" e::!ileee~ fe1criu p!1D. t. rı 11.1 h1:ula:n:,~ (h~o K~,JI o. to'mira : Jr:fJn-i. Mdt,
cr. 3100. i . 501, 502 -508). M~h ı'Ced T..iıi r Ata' :ı ı ı:ı .u'al ubhes i cl!e :ı. td lliki için
Kcınal Alt6 :ı. '1 1lI Mima,. Mdm.1. rdJ,. ' adlı ı:ıa~ı tesi fardah cır (A rldtekt., ı937.

i . ?l. AJ r.ea ay tU yauruı O,~ISC:Ü M ıatd. ' c ~ ::ı Su aı rm l.r l Mebmed TabiT'iu
=ıil!u .i He r.enblarıu di;r lel" bir :ıı. ..ı.c. ıe" j urdı: (b~o Ke~aı AltzD, Ez/d mJ·
nlo,.l,f1'I!ı mii.hf ,. v. im.n Ion, Ye"i S.u!ı , ı 5 Elıı: i m ıG .! 8, cr. 163).

ayrı lış imn hakikI ve do ğ ru sebebini, bugünkü bHgiler imize ıröre,

ta'yin edemiyo ruz. Buna mukabH tam bu sıralarda ke ndis ine,
selefi olan Hafız ıbrahim A~"nın halet olduğunu söy leyebiiiriz.
Artık Hafız ıbrahim Ai!'a ile onu tak ib edcn Hassa başmlmarla
nndan Hacı Musa, Hacı Ebubekir ve bilhassa Beşmımar vekili
Mehmed Ataların zamanlarında Mehmed Tahir Ata'nın yaşının

haylı ilerlemiş olmas ı tahmin olunabilir. 1788 Nisanında (1202
Şa'bam başları) Cizy e başbakı kulu ola ra k orduy-ı h ürnay ün ile
Feth ülislam havalisin de bulunmuş ve burada kurulan köprünün ca
zırlıi!'ın' if, etmiştir'. Bu esnada kendisi tardınd'n çerfbaşısı olara k
ta Kap ıeı başıl ık paye. iyIe mezk ür köprü Bina e:ninlii!'ini Selvili

,zzd e Hüseyin adl ı bir şahıs if . eylemiştir. Filhakika bir hüküm
surelinde Fethü lislam civarında bina edilmesine karar verilen bü;
yük köprünün malzeme ve edevatının tedarik ve tanzimi ile ge
re idi mühimmatın te rlib ve te kmilinde Cizye başbakı ku lu olan
eski Hassa baş mlmarı Mehmed Ta hir 'in "e Emin nasbo!unan Ka
pıcıbaşı Hüseyln'In gayret g ös terip mezkür köprünün bir an ev
vel in şasının ta hakkukuna çalıştıklannı görüyoruz. Mehıned Tahir
Aka'nın Birinci A bd ülhamid devrinde vuku' bulan Avusturya
seferinde Fethülisla m, Mach adia ve çevrelerind e kurulmasına za
ruret hasıl olan daha bir çok kö prü ler in te 'sis ve inşasıada yaşı- '
nın geçkinlii!'ine, lüzumlu mevad ve malzemelerinin azlıil'ına rai!"
men bir hayli hizmet " e emegi sebkettlğln] görmektey iz. Bu yol.
da mezkör sefere fiilen iştirak eden Tophane nazırı Zelm-zade

-, Mebmed Sadık Efendi'nin müşahedeye müstenid kayıd ve ifade.
, leri bizim için her cibelce nazar-' d ikka ti eelbed ece k bir deker
taş ımaktadır '. On un bundan sonraki hayatın ı ve akıbetin i ar tık

1 Mültimm~ ,üft.uJ. Dr. 1~1 i . 102.
S Mcfuı:ıed S.dı". Zıi:n'ıac!e, To.,.ilr. ~i A(~it!Md SIıJJc, Süteym_ tı.lyc: "tb.E...ci

El.adi cıanıı• • r. 217t, • . Mı $3.55, 6S~6. Be Jolch helll bir fikir vermek, bem
.de Me!:ı.nıed Tıhir A~a'Il'D ihti ,. a rlı k d.vrc lerfgj tuvi, et mek ~~faa.eı:sii le bu:ı;• .
latdu bi,itici eheaı ~iyc ti:ı e bi:L&ea bu.r.dJ. kıımc. ı:ı. ude:e,ı;t~ff:k tektlrıay.u.

tu~ co • o 22 Md~rrcaı 1201 tarihice dotnı .iizeray·ı n am tnci!latuı ı!• .a soo:r. Kar
.fa yıkay. Ordıı r' l büaıayaDuD h. reledi dercecoj tahlife re.ıde oldultt a. b lı~&.Il.

akdem köpr~ i ıı: ıuı c.a. me mu.r biçare. Tahir At a ise keltc!5: elicde lceaer auha
bıııı .... lı:ıt bile ııa:ıab uhar ~du fi"=riy[e m.eııul ve ~erıCe. i gördüc te h... bıhal
.d~ p utuıd. li.u· , asr hilür. eha" keccii)'e mab.su.ı c:'a:ekd.r ı C!cyl~t bir idem
ol up moh d.:f c!:'l. t ibuu eyledit i v«bile il.c::· j hafre tl e ilcen bir iÜ::ı S_drium
!ı.ıre deri lcö;ml:ı ü a b.ıı a . varap behey T.hir At - bu köp:ü nice :,:r ta:nam ol.

"" Tarih OCf"iiJl i - 11
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tarihi eser ve kayıdlardan takib ederniy cruz, Osmanlı ord usu
. ü çüncü Seiim de\'rj :ıd ~ İstanhul'a avdet eajkİ sırada onun da
bir likte bu lun up bulunmadı ğ ı hakkında b ugün için bir şey söyle 
yemeyece ğ iz, Bu itibarla seksenlik bir pir- i fani ola rak ha yalimiz
de cenlaadırdığımız bu de ğerl i san'a tka rm hayatın ın ilk devre
leri g ibi s on zamanla rı da karanlıklar içine karışı p.gitmek tedir.

II

BIl'\A EM I N L E R i V E M I MAR I HA LIFELERI

Üçüncü Sulta n Mustafa'nın Hassa başmimarı olarak tarib sah
nesine çıkan Mehmed Tahir Ağa hakkında biyogralik niab iyette
bu labildiği miz şu bilgid en sonra onun birlikte çalıştığı mımar i
halifeleri ile muhtelif rnebani ve kale inşaat ve ta'mi ra tını idare

mu. t.tnbvl bi l1&.ıo a ülfe l iD urdır. Bir hç dcf. mlm.a r oldIJ::ı. l ilda huad• .
klr olmuı b.,b kir olur. Alcl~ı b" I11& d~y ıir diy ey im, ..dt'diDde iken _tar·ı

mumaileylı çüDl'i ••h.b·ı l1itlh d&Q olm.i:la: Behey delıcii tD , kala ııc ı oaild ,.&'UI"

d. (ha devr. ( Su1taa Mahmud H. cicl . Moskoy ve Nemçe sefer leriad. pederim ile
beraber idi:n ve bo "ametim Sey yid Mebmed Paı.'oılı ol ı.IDaa taayetidir. Böyle
ıcoprü irade olulIıd akt. ke re .teı i .Ilı mah techddem ~u: r oleır ye eede Eel~

n:ı. e ı:dCla nnl cümle-d a«, le ile eeeveed bahiluır "CI iizcriae aum. caa biri ia'rin
. ' k-ıhnur, Ol vak ıt , Up" tamam olmn ise mu..teb e leeer, biz bOyle biliriiz. Kald ı

ki bu köprü ehlıd İm iz fe rmaıa idc li ahı :.: ı aod iir. Heoüz bı r e n all meveud
ol a:ı aı-r.ıc dra{ karrelndea mü.ta'md k- ereste celbi tanim ve tekeıile karib ol'
da. tatBıkhu ve 'demi fo k ın13 bilernem", Kulalluz f. ider . k.lmı, bir iderDim ve
eaımnd.u u.nda ılı< Ne veehile irade edenni'! o olClr, dediti uda mu1c:addem1c:i
ian.Uerin bÜ' kat d.hi terakki ,eliip bu ke1fi)'eti derh. 1 Ke t hüd. , · ı ndr-ı i U
Nazif E-feodi i.timal . , tedikte t ..ld a~i bararetleri aı.'rnıad••ta,.ı momaileyhi
aira ıı: e r" ıuncıad. çuuıba"ı çadı rı.ıı:a hab. ilc iktifa Ye fnd.. ı Kcıhüd a he-y Ve ..ir
ricali!! iaı:ıe ve i1timaai"le emekclar ve pirlijinc hürmet liıımd ır diyerek n. hil
iM riiçle af\'ettiriliip bir kaftan ilbuiylc tatyib oluomaaıu ikd. m ve Mmme t bu~

Jurdu!ar. 23 Malıı ..rre:n 1203 (Üııi ordar ı I:ıiimijüıı köprÜdu ubar 't'e Fe ıhiili• •
liCD tardıu hareke ti ıb ii Maehadia ciballeri ııl/' kar "atd ıtı ma,.lıede OIUDdlı.

AI. ,. i!. köprüdu ıd. rtı r eCcr ikeo Tahir At a ıeeelilc Icav;;'tuaoıı üze rice , al aa·
rup uelibe iı:ı)'afet ile köprü bafll:da elinde &.sa ıı. ibaye t i ..la,.. "~dar . ,ak aze ri ii

de durmalda: Behey can ıre , Sadri&&ıu efeDdim i&i lı bin iDfiali oldutuDu bilirim.
Au biun Jı:imnn ,bame balcmn id hatti kavet umu ,anüaler, bat li. beylikçi
Sen id AbdaHa&' Efeod~ 'c1!lC ıayr i, yah ıı Tahir Ata bidıneti a taınamdır, veradaı:rı

ıeıürwllI,eac:,. ey leme dcrı .:ıdaa ıayri bir k: ınuae olmadı . Bu na Iradar "a bea
if. de cdemedim, ,ahad 'd ecei:len mit mefra le H. t.m.. ııı . .., nı.ddar. Bi lida t~t·

[

eden Bina eminier ini bura da kısaca kaydetmederi geçmek doğru

olmasa gerektir , Osküdar'ca) i61 (h. 1114) de inşa ed ilen Ayaz
ma cami' i mu' temed inin yAn i Bina emininin Gü mrükçü ıshak A2:a
olduğur.u ' ve keza ıstan bul'da 1764 (h. 1! 77) d e bina olunan
LAleli ca mi'inin Bina emin li ğinde ise bld aye tte Saliba Sultan ket 
hüdası kapıcıbaşı Ali Ağa Lo ve bilab ire Tersane emini Yusuf
Efendinin u bu l unduk larını biliyoruz. Bundan başka 1765 Mayısın ..
da (1179 Zilhicces i) İstanbulda vuku' bul,n zelıelede ha rab olan
emakioden f atih ca mi'inin ta'mlratım Bina e:nini olarak Haşim Ali
Bey idar e e tt i ıi gib i çarş ı ile kale duvarlan. Baru thane. Seraç ha
ne, Enderun · Yeniçeri odaları ve Tophane ta'rr.iratlarını sıras ıy le

Tı iIr Efendi ile Hacı Mehmed Ağa, Şebdl Osman Efendi, Atıf- ra
de Ömer Efer.d i, Şehrem in i Ah med, Ha seki Mustafa Ağa ve Mah.
mud Bey üzerlerifoc alm ışl ard ı n. Onun Hassa başmrmarlıkı s ıra .

s:nda muhte lif mebari, ka le ve palanka in~aatında BinA .mini ola
rak VAzife gören ş ahısla rın umumiyeıle kapı cı başılarda n, giimrük
e mlnler iaden, top çubaş ı lardan , Divan-ı hümayun hacegan ır. d2l.Ç1,

vilayet a 'yan lan ndan , Dergah- ı muallA· gedüklülerindeo, nAzırıar·

da n, defterdarlardan , haz ine kAliblerinden, kasabhaşılardan Ve
musarrıf- I şehriyarlıerden mü teşek ki l oldukları g örülür, Tarihi ve.
sai k Ve kuy udatı gözden ge çirmekle ad edIerinin bir hayli arttı.

rılabileceğ i muha kkak olan bu bina eminIeri derubde ettikleri. me
ba ni, kale Ve palankaların her türlü idarI ve malı umur ve mua
~elafından mes'ul idile r. MaiyctIerinde Hassa başm imarı tara
l iddan nasb ed ilen bir tak ım mı~arı hal ı feler ini istifidam ederlerdi.
Mehmed Tahir A ğ a'nın uzun süren Hassa başm rmarlıkı slrasınd.8

emri a l tında çeş idli in şa! umura memur edilen mImar i hallfe leri
nin adları ile hakik! ad ed ve mi kdarlarını bugün ka t'I olar ak la'·
yin edecek durumda değiliz. Ancak 1777· 1784 (h. 119 1.98) ylUa.

kim olu ıı: ev!" uıer. o, ,iiıı: re lİ'ı üri. fim 'a Vtıı a ı ve ı:ıı.ub afıı ı tHıluDae ,.. zir SII7l
& 1i::a. Pa, &- Sad r Suı:ı:ı 1 al.y i:e k.rı:1a) VP Te.o...ailiad.e e. ld orcu m.halliGe
da rb_ı kıyam alaadu... •

il O devir , i il'leria den Seıai tani ıı::ı ett ili bir aıe-aUl cıc·i ıari iı iyuiııde

1..!ı .. k Ata',ı A )-a.ı: ıııa ean:.i'iaiu mu'l. medi o1t. nk ı ikretmiıtit. .
., Vd_if tarilt.1, Balak 1:2..2/3. e. ı. s U3.
ı : Tf:lf"ih i C~Jd. L.t..cbul ı SOtl, e. iı t. eo.
n Vi. ı f, 49'1J •••,.. 228; Hiiı e)iıı A, u asara, i , Ho4ikcJld'(·c'Clami ',İs taa:bvl

: 251, e. i• •. 9.
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rına tekabül eden so nuncu devresinde Bender, Silistre ve Kara
harm an kalel eri mImarı olan Seyy id Omer' i gördü~müz gibi Özi,
Ho tin, ısmail, İ b rail ve Yergöltü (Giurgiu) ka leleri ile Ulubo rlu
kasabası ta' miratı nda Abdullah'ı, Bender ile O zi civarında Pirezen
palankasında Seyid Ibrahi :n'i; Hırşova, ısmail , Öz], Akkerman ve
Yanıkhisarı'nda Seyid Hacı O:ner'i; ı smail ka les inde Mehmed
Emin 'i; Hırşova ka lesinde AIi'y i; Hotin kalesinde Ahmed'i ve bu
zahn ölümii üzerine yerine geç: n, az s?nra ısm a il ve Uluborlu
kale ve kasabalarında ta'mirat yapan ıb rahim 'i ; Holin ile İsmail,

Yergöltü (G iurgiu) ve Kudüs kalelerinde faaliy et gösteren Ahmed
Nurullah'ı ; HoLin ve ısmail kalelerind e çalışan ı sm ail ve Musta
la'yı; Özl ka lesinde Hacı Abdullah ile Ha lil' i ; Uluborlu 'da Meh
med'; ve Sultanh isa rı ' nda ise Nuh Halife'y i buluyoruz. Bu halife 
ler umumiyetfe mahalir muhafız, yari, kadı ve sairenin vuku' bu
lan talebleri üzerine Hana başratman olan Mehmed Tahir A~a"

nın rey, tensib ye muvafakatı ile ta'yinat, ulüfe ve harcirahları

fa 'yin ve te sbit edilmek şa rtiyle ı stanbul'dan Aid oldukları ye r
lere gönderilmişlerdir. Hassa mtman olarak vazife gören bu ha
ıilelerden bazıları Mehmed Tahir A~anın ölümün ü takib eden
yıllazda ,meSelA ııı . Selim ve IL Mahmud 'devirle rind e Hassa baş

mlmarlı~ı mevki'ine yükselmişle rdi r ki bunlar arasında bilhassa
Ahmed Nurullah ve Mehmed Emin zikredilebi lir, Içlerinden mah
dud bir kısmının burada sadece adlarını kaydettiltimiz bü tün bu
bin. eminieri ile ' mlm.rl halifelerinin tesbit, ta' yin ve irsalinde .
!sbnburda Hassa başmlmarlığt vazifesini il a etmekte olan Meh
med Tahir Alta'nın büyük rol ve hisses] olduğunu kısaca işaret

etme k lazımdır. Bilindi ğ! üzere eskiden Türkiye'de, mimarların

yaptıkları bina larm usül ve nizarnata muvalık olup olmadı ğını

kontrol elmek , bina ruhsatnameleri ver mek ve memleketdeki
inşaat ve ta 'mi ra! işlerine nezaret etmek için pa. dişah taralından

ta 'yin olunan mlmara Mtmarhaşı ünvanı veri lirdi. Büyük bir eb
niye yapılacal!'ı veya mühim bir kale in şa ve ta 'mir edileceği

vakı t umumiyetle padişah bu i ş le ri mutlaka mtmarbaşıya havale
eder, o d a tasarladıltı şekil ve hal su retini ona a rzederek inşa

sına hüküm aldıktan sonra ken dine yardım ed ecek d ilter mlmar
ları, sengtra şları, inşaat ustal arını ve kalfalarıaı intihab ede rek
işe başlardı. Aşa~ı yukarı her nev ' i inşaat için yine padişah ta
rafından ayrı ca bir bina enini ta'y in olunurdu ki b unlar o bina-

. t

nID para ve hesab işler ine bakar, san'at ve teknik elbe tlerine
asla kanşmazlardı. 8u itibarla bunlara inşaat masraflarının hesa
bını tutan, her ç eşid yapı malzemesini alan; ust a, amele ve di.
~er bütün san'a tkarların ıründelik ve ücretlerine bakan emniye t
ve i timad ı haiz kimseler nazariyle gözde n geçir mek yer inde olur.
Mlmarbaşilar ı s t anb ul'da -bll i ndi ğ l üzer e- Sultan Abdülaziz zama.

. nına kadar mevcud olan ta'mirat anbarları daires inde otururlard ı .

Umumiyetle maiyetlerlnde en aşal!"ı eliiye yakın ehliyetli bassa
mImarı (yani kalfa veya mimarı ha lifesi) bulunurd u. Taşralarda

bulunacak resmi mımarlar ise aynı ş ekilde mimarbaşının emri
ile nasb olunurlar ve yine onun emir leri dahilinde faa liyetlerine
devam 'edebilir lerd i, Işte yukarıda adlarını kısaca kaydetmekle
ikt ila etti~imiz " e ,ileride faa liyet ve icraatlarını bir parça daha
talsil edece ğimiz hassa mImarIarı ile bina eminIeri, ü çüncü Mus
tafa'nın ve ı. Abdülham id'in Başm imarı olarak lanınan Mehrned
Tahir Alta'nın bu esas ve şartlar içinde birlikte çalış t ı ltı mesai
arkadaşları olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır,

iii

ıSTANBUL'DA Mr~ıARi VE İNŞAi HAREKET

VE FAALIYELERI

... .. Tarih! kayıd ve vesikalarda umurniyetle LU. Sultan Muı;tafa1 ..

nın Hassa başmimarı olarak zik redi ldi ğic l görd ültümüz ~lehmed

Tahir Alta'nın hayatı na aid bulabild ijpmiz ma'llimalı ve onu ta ',
kib ed en muhte lil rneb anl ve kale ta 'mira t ve inşaatın' idare eden
bina eminleri ile bu nların maiyetleri nde hassa mimarı olarak hiz,
met g ören meslekdaşlannı kısaca le . bit eyledikte n sonra bir parça
da onun fa sıla ile bir kaç defa devam ett i ğ ine ş ahid olduğumu.

Baş mımarlılı" zamanında Impara torlu ğun gere k merkei ve gerek .
se eyaletlerinde bulunan muhtelil kasaba, palanka ve ka lelerdeki
ta ' mirat faal iyetlerine temas el mek yerinde olur. Bu yold a başta

Va,,! tarihi olmak üzere belli başlı Osmanlı v.kagi'nam. lerind e
ve sonradan yapılını ş muahhar tedkiklerde latmin ed ici mahi yette
b ilgi lere bütün gay ret ve isteklerimize raltm en rastlayamamış bu.
lunuyo ruz. Bu noksanı biz ancak Başvekalet arşivinin bakir 11<
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da~ın ık malzeme ve kaynakların ı gözd en geçi rmek sure tiy le gl 
derebileceğlmiz l s 5ylem ek is te riz.

Bug ünkü b ilgilerim lze g öre Mehme d Tahir Ağ a ' n ın Is tanbu l
dak i mim ar ! ve i nşa! faaliye tle rin e 17ôl -178t (h. 1174-1198) yıl

l a rı arasında tesadüf etm ekteyiz LL. Bu za ma n içinde önemli ri
rer san'a t eseri mahiyetinde olmak üzere Osk üd ar 'da Ayaz ma
cami'i " ileLaleli, Fatih, Zeyneb S ultan ve Bey le rbeyi lO, Emirg!n,
Paşabahçe, Kadıköyü cami' leri yle Yeni-Va lide hanı, Çarşamba'da

Murad Molla küt übhanesi, Koska 'da Ko ca Ragıb Paşa k üt übha
nesini ve Ca~a lo ltl u yokuşu başınd a Tersane emini Yusuf Efen di
darü 's - s i byan ı tl i n şa ed ilm i ş bulunmaktadı r, O nsekizin ci asrın

ikinci yarı sında vücuda getiril en bu !bideler . hakkında Osman lı

tarihle ri ile sonradan yapılmış ba'zı araştırma mahs ullar inde da~ı

:ıık bir şek ilde olmak üzere ba' zı ma'lümat e lde etm ek imk! n da
hiline oldu ğ undan burada bu nlar ı uzun uzadıya taisil edecek de
~liz . Ancak bizim üzerin de d ur mak i st ed i ğim i z noktalar, daha
ziyade :ı.lehmed Ta hir Ag-a ' n ın yukarıda zikretti~imiz ta rihler ara

' . ındaki Hassa başmlmarh ğ ı zamanında Ist an b ul ve çevres indeki
Inşat hareket ve faaliyetlerini mevsük kayıdla ra dayanara k kısaca

izah et mek ten ibaret olacaktır. Filhakika o, 1760 (h. ı 174) yılı

ıS Oı;i:iDcü Musbf. 11"8 (t8 Safer 1171) de O.~aatı ı .ehe_ ~ıktı tı sırala r·

da H.... b . ,mimarlttı o.d. Alımed At a adlı bir u.tıa. bala D d uıı ı.: tll1 görüy orn. Bu
.buusta B.,. veH let ar,ivill.de cümı..i 1758 (!l. 1171) tarihiu . id ol:ııl Ic: czere be,
. dtd ve.ilcayı r••tı.oIImaktadır (blc:. Ali EmirT ta _om , III. Mu.tafı devri \"eti k. 
ları "ar. 4OS6, 6225, 6103, 6210. 6227). YiCl e AU Eaıi ri t" Diliade burunan 17ö9
(b.. H7S) tarihli h.,lc. bir vuilı:ıd. (Hl "l ı.ıs taf. devri: vuika ları ı :-:0. 9714). H....
.. b.., :::ı. :nan Ab :r..~ A tı 'n ın Kii;a.lı: ç-:\nıncetdıılc i köpriI:iin Iccrln:ıl :ık t.n Ice,if
a&!n esici ta.d iie: eujt; rariilmelc tedir. Yiııe Abmed At,'n ı.l1 H.... b'ımimarlııuıa

te:nu ede e 1761 (h. l1 '::iJ tarihli ilci Tesiicaaıa (AH Emiri ta, ar, 86S6 ve 698 1)
uıll anaı binat ro'!"e :rı. ed iti:n iz:ie ı:ı b :ı yolda Ieui ı:ı bir ,er sörle,e=erece~iı. Zin
(:it er yui:Calarci. ba taribte H.na b' IID irnan cınaıt Ahmed At.'a Bı adı:ı. deıil,

Mehın~d T.hir Ata'lı ln ' .dııı. ten ciH etmeiıtey iz.

l' Visıf, tzV"t u e,., I, ıs ı ; Htziikat~ 'l.'eotz mit, I, 188 - 189.
13 Birieci Abdül haaıid taraflııdu İD " e t tir ilu bu ca :r:i'ia Mehrced Tahir

Ata' ıı.uı. H.... ba,:nlmulıtı um':mıa i id iyeti r öröl::i r. f ilhalcile, ia,a larib1 17i 8
Oı. 1192) dir. F.lı:at h:J n' di ir ,imdiye Icadar me....a.it: bir kayda ru H. all. mA
mı ıtır. Bu eam i'i ıı Bin e miAi, Şeb-remiDi olu Haf n. Haeı ~~ u . tafa Efendi idi. B ı.ı

zat aynı umaı:ıda Hamidi:re Idill iresi Bi:aa erciıılit:Di de rap:rı ı,tı (Hadi lcatü' J·u·
vi::lml'. U, 175).

ıs Meb ıned Sererra . Sfdl1 t O.maniı V( ı 866 .

içe risinde Osküdar'da büyük iskelenin keşfini yaparak ta'miratını
tamamlatmıştır n. ı 761 (h. il75) senesinde Oçuccü Mustafa tara
fı ndan Kadık öyü Iskelesinde bir cami' yapılm ı ş tı r li. Inşa oluna .
c ak eami'· j hum ayün için ba'zı inşaat malzemes inin tertib defte
rini hazırlatmışıır LO. Bundan başka Davudpaşa kasrı zelzeleden
sarsıl ı p çok har ab olmuştu. Keıa emlak-! humayündan Rarai Paşa

çiftJi~in:n ekser maha lleri de !deta yer ile bir denecek hile ge l.
mişti . Bu sebebden Mfmar A~a mariletiyle Davudpaşa kasrı ve
Emin A~a-ıade Hüseytn A~a mübaşeretlyle Raml Paşa çiflli~nin
ta'mir olunması irade ve ifade olunup buna başlanmıştı 13. Bu se.
ne içinde Sadra zam Ragıb Mehmed Paşa bir kaç yıldanberi top.
ladlll' ı kilabları te!ef olmaktan ku rtarmak ve başkalarına istifade
etti rmek düşüncesi y le bir kütübhane tesisini düşündü. Bu arada
bir mektep inşası da bulunuyordu. Koska'da sahibierini razı ede
rek ba'n yerler satın alınıb aynı sene Muharnmi başl arında te...
mel atma merasimi yapı ld ı " . Aynı yıl Şa'banı a ria l arında inşaat

hil am bulmuş ve aynı zamanda rnevcud kitablar naklolunmuştu .
Hafız- ı k üt üb, bevvab 'oc sa lresi tertib ile her birinin vazifelerı

ta'y in edildi. Kütübhaaenin iki tarafı birer sebil ile süslendi ve sa 
hasında bir çeşme ihdas olurıda. K ütü bhane bina olunur ken kub
besi yıkılmıştı, Bundan şü bhelenen kimseler Ragıb Paşa'nın ölü.
münün yaklaş tı ll' ına hükmetrnişle rdi 've bu ' hal az son ra haklka
ten vuku' buldu n. 1763 (h. 1176) yılı içinde Boltaıiç'inde vaki'
Kulelibahçesi'nde Hassa bostancıl a rı ocağmın hara b olma" dola -

- .,yI. iyIe ta'mirine teşebbüs ed ilmi ştir " . ı 763 (h. 1177) yılı i~eri.i n-

11 Cevdet ts., Bdediye kısmı . Dr. 5d89.
1.6 Har./ilca t ii 'l-cna"..ı·, ll, 2:>6.
I' Ali E:ııirl h, nı . ~ıu.t.f. devri vesi kalar:, tı r . 73&1. lç...i.i cdo c,t'i bir

..anat olmaınakt. beraber Li leli eami'i ı:: e 'id oMata Dıi t:l.bmi D. ettit Emiz be ve
_iiı:&<!a (i ı:ı rre· i ..fc.r 1176·2 1 Ce:rıuirc lidıır 1l 7;'5 tarihIeri aras ı :ı.d. uınim edU.
mı,~ ir) yenicu n YOl ıı baed .n için ilttiu edu enuu:ı mıifredah kıyce'::i1mlf.

tir. Hiç bir yerinde Meh ıııed T. hir ,dID' nat!a:ı ılmnl.ae. ta.eır. BtI dev ir ,iirı••
r i ıı. d~ı:ı Fıtu t Haıı. l.m·lD bD cami' içic t&a~nl eHit i mtliı_klc,ıı: olu ODaf bll.JitHk
t.r ibi bir 1I1&11. lUrtl u i ~cYe~dc"J r. Elıi li:ıditi lhe. re Laleli cı r::ı i'i 1178·11'17 yıl ı_ra
uU'n;:l' in, .. e d i1:ı:ı i,t; r.

2ıl Visıf, agııı ~,v, r, 16".
:ıı Aynı ....,., I, 163.
U Ku4, 178 ,179.
n e n det b . j Sa.ra)' Icl.s~ı, ur. 302S.
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de Küçük Çekmece'ye balilı Florya bahçesi ile Kaliteeya ve ci
varı ahalilerinin müracaatları üzerine Baruthane yakınında bulu
nan kiremithane bitişiğindeki köprünün ta'mirine giriş i l mi ştir. Bu
yolda Küçük Çekmece naib i ta rah ndan bir i1am verildi ğ i i1bi
Hassa başmimarı bulunan Mebmed Tahir Alta yönünde n de ölçü
ve masrafları muhtevi bir keş i! defteri tanzim ve tertib edilmiş

t ir " . Keza ay ni yıl zarfında Kızkulesi, Hassa başınıman bulu
nan Mehmed Tahir Alta mar ifetiyle yapılan keşfe istinaden ta'·
mir edilmiştir ". Bundan başka Tersane'de Çamurluk adı verilen
yerdeki buğ day anbannın Hassa başmlman Mebmed Ta hir A~a"

nın keşfi üzere ta'mir i kararlaşm ı ştı r .... Nihayet Bo~aziçi'nde In
Cirköyü yakın ında Üçüncü Mustafa tar ahndan Paşabahçesl ca
mi'i in~a ettirilmişti r " . Ayrıca Hassa mımarlarından ba'zı hali
felerin ~'ö\'miyelerine zam yapılması yolunda Hassa başretman

Mehmed Tah ir Alta tarafından takr ir verilmi ştir". 1765 (h. 1179)
yı lı zarfında Yen isaray'd a Biib·ı hümayün'un iç tara fındaki sa
çağın keşf ÜZere ta'miri yapıimııtı r ". Keza Yerebalan'daki abır

ların ta' miri icra edilmiş Lo ve Bender kalesi inşaatında istih
dam edilmek üzere ıstanbu l 'dan Mehmcd Tah ir A~a tarafından

bir . mikdar kaııa ve duvarcı ustası tedar ik edilerek gönderilmiş.

tir " . Ayrıca Topha ne yangınında yanan Abdülkadir Rümi (Klldir!)
tekkesinin ve Galata ınevlevihanesi' nin bina ve ihyasına karar
verilerek Yenişehirli Osman Efendi Bina emi nliğine me'mur edil
miıti,. Bu zat kıaa zamanda zikro lunan tekk elerl imar eylemiş

tIr " . 1766 (b. 1180) yılı içerisinde ıstanbul'da Hassa başmlmarı
Mehmed Tabir A~a marife tiyle Zından kapısı cıvarında mahbusin
odalan ile Baba Ca' Ier hapishanesinin ta'm irat ı İcra edUmişt ir U.

Yine onun ma'rifetiy!e Abırkapıdak i Hassa yoğur t çu ocağı kar-

u Cevdet t• •ı a-Iediye kıaeıı , C f . 603.
lı Ku d, ar. 411;.
111l Cevdaı t• . , B. hrire 1ct.:tll, cr. 6,wı.

n Hdtiı/catii. 'l·enHVrti·, tl, ISS.
2t Cevdet bi., Mu:rif lCl' ::U1 Dr • .5023. ...
%$ Cn det u., Saray kı.mı. Df. 2370.
LO Cn dt t ts. , O. hiliye kıımı, ıı r. SS2:i.
.ll encııt t• •, A.k eri)'e kı.mı, Cf . 14811.
i . Vbıf. Gi/U • ••,., 221.
aa AU Emfri t ... ın. Ma1t..fa du n \'C.ik.ıa,., Dr. w 78.

banesi ile otluk anbarının ta' mirat keşf yapılmıştır ". Ga lata'da
ta 'mir olu nan parmak kapıların ikinci keş firı i yapmı ş tı r " . Ba'z,
i n ş aat için KaramürseJ'den öd taşı ile sair ba'z ı in şaat malzemesi
getirilmişti r LG. Tersane emini Mcbmed luet Efend i marifetiyle
ta 'mir olunan Hasada ve Aynalıkavak sabilsarayı masraflar>
Mehmed Tahir Alia'nın arzı ile ila edilmişti r n. To pba ne'd e kAin
mahzenin Topçubaşı Meh med Alia vasıtas iy le ta'miri için iktiza
eden mebali ğ ~limarbaş, Mehmed Tahir A~a arzıIl e ted iye edil
miştir ". 1767 (h. 1181) senesi içinde ıs tanbul'da onun vasıtası
ile bir takım mahbesler ta 'mir olunmuş tur ". 1768 (h. 1182) )'1' ·

!ı nda Istanbul ile çe vresind e vaki' mahall e hamamları kiifi mik
tar da iken kazan ç artırmak maksadı ile ba'zı tama' karlar adım
başına ha mam ihdasına baş l amış l ardı, Bu sure tle su yun azalması

ve od unun kı tlı A"! görülüyord u. Bundan dolayı yenide n ham am
binasma müsaa de ve rilmedi ve ayrıca bina o lunursa bAnisİ te 'dib
ed i lece ğ i "e hamarnı tahrib olunacağr bakkınd a bi lad-ı crbaa ka
dılarına "e Mimar ağaya hitaben emir çıkarıldı LO. 1i/1 (b. 1185)
yılı nda Hassa başni tman Mehmed Tahir A~a tarafından sadrazam
sarayında yapılacak ta 'mira ta a id keşif d efte ri tanzim edilmişti"'.

i ' Cevdet b ., Saray kıamı. Dr. 6246 ; Cn det t• • Maliye lu.mı , nr. 23864.
13 Cevdet h ., Belediye kum ı. nr. "lt 5,
i!i Ali Emiri h ., III. ~ustafa dc.vrl vulk.la rıt No. 1109.
31 Ku4, nr. 4.520 .
SS K~%tl ı a r , 4020.

"..." M K ez tl, a r, 402. TuibI ve. ih tlor aıeriodek i .Qn. .ra,tırma.la rı:n ız biıe .
1181 yı lı Saferi He Recebi a ras ı nda H.... Baırn imarlıtu::ıda ! brabi n:ı At a ~dh bi~
u h a bolundutuuu_i.bat et mi, bulul)ı:rı a lı: tad ır . Bueu, Vicia kale. ice aid , ıf.kat.
(~ yazılan, 28 S afer 118 1 taribii bir ma.raf defteri ile Kart.ltda eam i 'i ı:ı b'rnifine
~ ıd 16 Cuıulye! i b. ı r 1181 t_rHıli bir kan c d, mc\'. 41c bır ,elciIce t • • bi ' ·1 .i le •• k ;s ' CQl mı,.

Oar. rarUyorın (b . K~,ll " lt t"tm/rct d~ft#,.i, ~Idt. a e, 8160, i . 527 'le' eS5).
, ı.:ı Vhıf, cgnı e. er, 254; Yn i ele reçirdi tl:ı::ı iı ve.ikatar ıe l k . i Zilbiece 1181
ı le 13 ıUka'de 1183 tarib. leri 'ramıd. Ha... baıaıhurlıQ'1nd. Abdi At.'cıa ba lıuı
dutu cu i o.t ermif tir. 8 o: :::t Q biz· Derıih-ı i H ı"di !c lilenııduı Şi da Ali marileti ie .
b.'t l m.h.1 'fe r:ıevui"i biaa 'Ve h 'mlr ettinı... Hoti :ı kalesizıe aid hir ma. raf ıc;y.
dı ~ıe Kırı:zı 'ca Au kuesiCl i ı:ı ta'mlre mabtaı; ıı::.a lı&lleriai:a a tı arımiu iid bir
n Ur . ard IClde, Çorlu'da cadde uzeriClde bala e.cı Kara Ma. tafa p..... tarahada .ı:ı...

r~ptını&ll bir köPril,e &id veıik. meteiade, lbrail kaPesiade Bin emİDi Sey
11d Mehm,ed Efen.di marif~t iı le tataı ifice b.ıla Cl _c . tr· j ıemia. ile şarnpo ve
tabya Icef l! defteriilde, Roda. ıı:. luİ lle iid bir b.üküıa· nreti:ıde rö rtiyaruz (bk
Krlif oe ta"nlı,.4t J~ft~,.i. Mdt, ar. .5160, s. 119, 828, &24, 711, &23 .... aıS) . .

41 Cev dd ts., Oabiliye kı.lZl l Dr. 6166.
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1772 (h, 1185) senesi zarhnda ıstanbul'da Odunkapısı cahilinde
mehterler ikametgAhındaki olan yerlerinin Hassa başmimarı ma
rifetiy le ta 'mirine karar verilmi~tir " . KezA Bahçekapısı'ndaki

Iatahl- ı Amireye mahsus arpa ve saman ambarlannın Hassa baş

mImarı Mehmed Tahir A~a taralından ta 'miri keş fi yapı lmıştır " .
Bundan başka Istanbul ve çenesinde çıkan yangının sönduruı·

mesi için cümlesi mevc ud bulunmak şar tiyle neccar kalfa larına

Mehrned Tahir A~a imzası ile cizy e evrak i verilm iş tir ". 1773 (h ,
1187) senesi içeris inde ıstanbu l 'da Kumkapı'da taş çı ka lfalarından

iki ki~iye hizmetleri r.e binaen ge dik i t as ı için emir verilmiş ve bu
emi r İ s tanbu l kadıs ı Abdullah Elendi ile Bışmimır bulunan Meh
med Tahir A~a tarafından infaz edilmiştir " . 1775 (h. LL S9) senesi
zarlında ıs tanbul'da . Nişatabad, Şerefabad ve Bahariye sarayları 

nın ba 'zı kısım la rı ile su yollarında keşif ve muayene yapılm ı ş ve
. la'mirleri icra edilmiştir ll, Keza kemerlerde ka in çifte havuz ile

Su ltan Os man t araflarında n yaptinlrmş bend!erdeki köşklerin Baş

mimar tarahndan keşifleri yapdmış tı r " . Bunlardan ba şka yine Is·
lanbul 'da Sa'da bad'c a Mirah ur köşkunun ta'miri kararlaşmıştır".

1776 (h. 1190) yuınd.a İs tan bu l'da Kumkapı cihetindeki kale duvar
larından mübim bir kısmının ta'mirine karar verilmiştir .ıa . li78 (h.
1192) sen esi içer isinde Cebehane kış lası civartada nakkaşhane
kargir odasının Hassa başmlman Mehmed Tahir Alta l arafından

keşf i }' apı lmıştır ". Keza Paşakapısı koll ukundan Altakap'" sebi 
line•.buradan Şeng ill hamamın a, dört yo l akzındak i çalgıcı meh
t erler 'kış !a" köşesine kada r Istanbul ka ld ırımları la 'mir edilmiş'

tir lo( Bunlardan başka mtmaeler cemaatından Hacı Musamutasarrıf

d Cndc-t t•. , Sara y knmı , ar. ~9.

U Kud. II r. (289.
n Ku d. cr. 1ı 7 .

U Ali E:niri ts . , lU. Mustafa dnrlvu::.ı::.ıarı. II r. 1126S.
U Cn det ı&., Sar. ,. kıınil ıJr . 3ı29.

(7 K~r4, er. 36740.
4s Ku d, ~ r. u-u.
' 9 Ce .,det t• ., EJ.e.1~il'"e :ClimJ, Dr. 2:5:lS. S a veıikada H."'a bef lnim&n Meh.

seed T..b.tr t trı 1.UI ile ıü1.clcıe ku ıl ı:rı tf miif" JJ ve derieec." e:ör ii l mllıktedir . F.:Cat
BaşvlHlet at,ı.iade Maliye ce HerleriDi tedHk . derku .r.. tladıtı rı:ı lZ. tarıh r ka·
)'1c!. larela bu tarihte Hu.. · bafmim ar ı eta.rü Hdız l:ı ,ah im ·Ata·tHII adı ieçmü ·
te olda~ıı eda:ı bu b uı u .oa c a Ill.ee leu:auiDe IC1.um ve ibtiyaç vardır .

53 Cndet ts., Aılı: e'l" iJe Icıımı, ar. U127.
5: Cn det ts ., 8 cte(!f)'e cıuııı, Dr. SUS.

-old ultu-ve harc- ı hassadarı a ldı~ı ulülesini Mehmed Tahir Alta'nın

-ıensibi ile okluna fe..it eylemiştir " . 1779 (h. 1193) yıl, içinde
Karadeniz bo ğaaında Garipçe burnu na m mahalde Tott Bey zadc
mari letiy le yapılan kalen in yıkılan _ır.ahal1e ri Hassa başmimarı

Meh med Tah ir A ğa'nın mari/etiyle ta'mir keş fi yapılmıştil ". Keza
üsküdar'da büyük iskelenin Hassa başmimarı i lehm ed Ta hir Aita
tara fından yapıları keşi f mucibince ta'miri b i tir ilm iş f ir u. Bundan
başka y ine Ista nbul lersanesi nde bulunan .ıat meydanı camının

yı kılması üzerine Hassa başrnlmarı terefrndan keşi/namesi tanzim
edilmişlir " . Ayrı ca Atmeydar.ı'ndaki ye niçeri aşçı ve za bit leri
nin o turdukla n iki tekke ile ca mi', Hassa başmlmarı bulunan Ta.
iıir Aita'nın keşli .uzerine ta'miri lamaıp/anmışl l ", 178 1 (h . 1195)
senesi içinde İ stanbul tersan esinde, yangın tulumbacıları kışlala

rm dak] odalarla sair yerlerin Hassa başmimarıMehmet Tahir A~a

lara lından keşli üzere ta 'miri kararlaşrnıştı " . ı 782 (h. i 196) yılı

içerisinde Istanbul tersanesindeki k ôr ükhanenin tecdide ve ta 'rni
r e muhtaç yerlerinin onarı lması yolunda teşebbüse ıreçi/miştir " .
Mehmcd Tahir Ağa'nın sonuncu Hassa başmlmarh ğ ; s ırasında

Karadeniz' in dahil ve ha rici nde Revarı cık kalesinden ma 'da ikis i
Anadolu tarafında ve di ğ er ikisi ise Rumeli canibinde olmak üze
re dört aded kaled e muhalazaya memur yeniçerilerl e cebecl ve
topçu ortala rının iskanla rı için kışlaların inşas ı kararlaşrnıştı

(1782). Bu yolda Kapdan-ı derya Gazi Hasa n Paşa'nın muva lak ati
• alınarak esk i Istanbul a~asi Hacı ısmail A~a Bina ern inl iğine

-e -, getirilmiş ti. Bu d ôrt kalenin ad la rı Anadolu tarafında An adolu
.fen eri ile Poyraz limanı kalele ri, Rumeli elbetind e Rumeli feneri
ve Garipçe ka!eleri idi", Nihayet 1783 (h. 1197) yılı zarlında,

ıı Cn dee t• ., Maarif kınu. ar. 2nC. ha .eı : !ta cf. rlu ... ba,aırcıuı Me lı~

med Tahir Ata'a ı e. i m l"ı ile rea lı r ü; ceevea ttur .
~ Ce l'de t ts t Aılc:e ri ye ll: :.:c ı , nr. 39 123.
s( Cn det t• ., BeJt'c i)'e kıs mı, Cr. ö::~9.

ss Cev~e t b . , Bah riı'e k ınu. Dr. 6996.
!4 Ce vdet ts ., Aılt. r ire In uH , cr. 2$34{2.
61 Cevcet ts. , ilahrif e ktam ı, 1It. 7~02.

liS K~d. nr. 5173. Keı il defteri . ltıada k au :a b 'ımfmarı b ııhuı.an ~fehmd
. Tahir At a'lllU i mı ... ı ile- :zı Ü3 r Ü , öriilmtietdi ,..

~ K~,cf to« t<t'mi, ol rJellcr!, Mdt., lif . 3162, 1.:)52.553. )Jeb :ced T.Hr Ata'.
D ılı: 8&,aı it:lu: ıt l .ıruı ı:ı.d. bu ltulUdeki (1192 !,ıhecfa) ic,d faali)'et için bıC .

L(Qglı ı ticft~,.. i . 704-7'01).



sı Cevdet ts., "Beledi)". kı,mı, Dr. 560-5.
~1 Cınd e !. ar Askeriye luı :ı:: ı, er, 36781.
a Ma:z.ffer Erdotaıı , O. manl , mima.r! tll.rihlfılıı tJrlltJ /ca.gnııklar" Tarih..

Derri, i, eilt lU, nyı 5-6, • . 111-112.

IV

MU H TELI F K ALE VE P AL AN KAL A R D A
I 'M A R I ŞLE R I

Is tanbul'daki sur kapılarından Bah çekapısı'tım tavanları ile kire-e
mid örtüleri ve si ir ba' zı mahaller i Hassa başmlman Mehmed,
Tabir AA'a' mn yap tığı keşfe göre la'mirine :eşebb?s edilmiş~Ol.

Bundan başka Hassa başmimarı Mehmed Tabır AA'a mn mah allin
de bizzat gidip yaplı~ keşif defter i mucibince, To phane'de ve 
Ievazırn mühimmal konulan ambarlarda ta'miral yapılmış tır, 81.

Mehmed Tahir AA'a'nın , arada geçen bir kaç inkııa'bariç ol· ·
mak üzere, Üçüncü M:.osta:2 devri !:::: ::! !s~tir.den 1198 Ramazaeı :

ortalarına kadar devam eden uzun Başmlm arhğ ı sırasında pay-ı

taht Istanbul ile yakın çenesinde ge rek bizza t kendisi larafından

yapılan ve gerekse 'marifet ve nezareti altında tatbikine çalışılan

mImarI ve iet a! faaliyet ve hareketleri böylece krono jik bir usül '
ve esas dahilinde sıraladıktan sonra bir parça da yine on un za
manında İmparatorluğun oldukça geniş bir sahasını işgal eden
hududlan içerisindeki müleaddid kale ve palankaların yapırr. ve
Onarım hamlelerini g özde n geçirm ek icab eder, Bu hususta eli
mizde biri 1764-1773 (h, 1178- 1187), d i ğer! ise 1775-1794 ·
(b, 1189- 1209) ta rihleri arasındaki inşa ! umur ve hususları ifa
de ve aks ett iren kaynak mahiyetinde iki büyük arşiv kü tüA'ünün
bulunduğunu burada hatırl atmak is teriz OJ, Birisi (906), di ğe r! ise ·
(1188) büyü k sabifede n mürekkeb ola n bu ik i kıymetli menba'·
ın içerisinde Mehmed Tahir AA'a' nın ve diğer nıesai' arkadaı lan

Ile meslektaşlaneın hay al ve faaliyetlerin e iid bilgilerle karşıla- .
şıy oruz . Şehir ve kasabalanmızın i'mar bakımından tarihlerinini 
tedkik ederken ma'ruz kald r ğımız g üçlükleri giderecek derecede
onemli olan bu ma'lümalı, bugünkü dil "e anlayış larzımıza gor e ·
sadeleştirerek burada kısmen hülisa etrne ğe ça!lşacaA'tz , •

i
i
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u K.,if . , t a' m1r'tJi i.lt'ri. oMdt. nr. 31~2. i . 612.
lı Agnı rJ_It. r , s . 68~.

GS K.ı4., a. 666.
&di Knl.; •. 699 ye 7Ul.
rı Kn d, &. 701.
a S ill.Oil ti lll.' :Uln tc ,kil edu. bil" ~açü..\c ° Yantn t.da'ı:u ıı ı. irnıi llo d. d.dlt-ı

!.eiri.lnd... S.JJid tbnbi:ıı Biiı ı ' lD. türbe ı i "' 1"<111".
«J Ke , 11 't", fo'mira' tt/ teri. Met, ~ l:' . 31621 .. no, 67'.

Sinop Ka l e s I:

Mehmed Tabi r Ağa'nın Hassa başmlmarh ğı sırasında Sinop
'.kalesinde ôaemli denecek derecede bi r ta'mir faaliyetinin cereyan
. e t t iği ioze çarpmaktadır, Filhakika Deri!h· , Atı iediklilerind en
ıbrahim Ağa ferman - ı !Il ile li i 7 (24 Cemaziyelih" 1191) tari
hinde mezkür kale Bina eminlil1'ine ta'yin edilmiş tı ve buna ayrı..

.ca kapıcı-başı lanndan Hacı Ali Paşa. zade Baltal Hüseyin Bey'in

.d e yard ım ı te'min olunmuştu "'. Bunların her ikisinin ayni zamarı 

.d a Samsun kal'esi ta'mlran ile de meşgulolmalan kararlaşrmştı .

.Bundan ba şka Karadeniz'in Anadolu kıyılannı sa ir zamanlardan
:ziyade takviye maksadiyle aynı sene Recebi sonlarında orada bir
tersanenin inşası tasa r lanrmş lı , Böylece i ş ten anlar bir müb2;şir

.nezaretinde o lmak üzere bir mühendis ile tersane rica linde n ma
hir bir zat oraya gonderilerek gerekli t ef tl ş ve muayene işi yap

°tınlm!~ ve lüzumlu resimler çizdirihr.işti c3 . Erzurum valisi ve Kars
.canibi seraskeri Hacı Ali Paşa'nın ikazı ilc mezkör kale derunun
-d a ve çevr esinde münasib mahaUerde az masralla bir t akım kal'e
misiUü tabyalar in şası da derpiş olunmUşIu", Bülün bunlara rağ·

-rnen mezkür kal'eninziyadesiyle harab bir durumda bulunması,

·malzeme ve amele te'mininde karşılaşılan g üçlükler yüzünden İ b
.rahim Ağa Bina eminli ğ] vazifesini hakkiyle başanna ğa muvaffak
.olamarnış ve binnetice l ii7 yılı sonlarında Ist anbul'a avde ti uygun
görülmüştü tr , Bu ka l'enin zamanla harab e yüz tutm..ı, burc ve

·bArüla rın ve bedenlerinin pek lena bir duruma gelmesi ve bilbassa
'< kendisine nAzı r Seyyld Bilat adasında" haval esi olması dolay ısiyle

b ir kal'e bina edilmesi arzu ve kabul edıım işti (1194). ıstanbul'dan

.bu maksadla Baımfmar Mehmed Tabir Aıra lara hndan gönderilen

.Seyyid ısmail Halife, Kas la monu mülesellimi Alt ıkula ç-zade Hacı

Hüseyin Ağa emrinde muvakkalen çalışmalarına başlıyarak gerekli
:keşif ve muayene işlerinl yoluna koymuş tu ol. Az sonra Bafra ha- .
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valesinde bulun an Kapıcıbaş ı Ha !ı ı Seyy id Mehmed A~a Bina emi
ni ta'y in edilmiş ve maiyetine ve rilen Hassa mımarlanndan Seyyid
Ali Halife d e naıırlanan res im ve planların mahalli ede ta d bikine
memu r kılınmı ştı " . Bunlar ayn i ıamanda Samsun kalesi ta'rnirat ı

ile de meşgulolacaklardı. Bafra'daki iş l eriein başına adamların'

d an biris :ni bırakıp Sinop 'ta ki vazifesi başına gelen Seyyid ~feh

med A~a. ta'mi ra t ın ahşab kısımlannı müm kün mertebe tamamla
mış. karırir kısımlarının ise bilahire tekmili için ricada bulunmuş

tu 'I . Evvelce Sinop kalesini keşif ve muayene ed en Seyyid ısmail

Halife'nin tekrar ce lbi faydalı g ör Glerek oraya ça~rıld ı~ı gibi"
Hassa başmimarı Mehmed Tahir tarafından tasni ' ve takdir kılı

nan Seyyid Bil! ! adas ı e trafı ile Ak llman' ın muhaf azas ı için Ba
Iı khane bu rnu mevki'inde ye r ye r binaları iktiıa eden müteaddid
tabyaların inşaları kararlaşmış bulunuyord u " . Bir taraftan Kap
cıbaş ı Hafız Seyy id Mehmed emanetinde Sinop kalesinin ta 'mire
muhta ç kı sımları ile yakınındaki Seyyid BiI!1 türbesinin bulun
du~u adada inşa! faaliyet de vam ederken, di~er taraftan da Kap-

10 Aynı tıc/tu, s . 67~ 615.
11 Kud. I. 6SO, 682, 688.
:ı Bu bu_asla Sleep lcadı.ı ile 1r:a pıc ıba.ıılanndaı:ı. S iıı o p kaleai Biıı . emuıı .

Hafu: Se yyid M. btned'e YC Haııa mimarr .!:ı ü[efuııı:du cheiyc· j merka mer e i' Öll.
derilen Se f)'id lam.i1 Halife 'ye bita.bea , ö"le bir ba~ üm ncır o lmaıte r: ,", ~.Serb.c!• .
d·i m.tı.OndtD Sinop katuilı in ba'~ı m.bal ve me...ıi'i ile kete-I mezburey. ha,..
lesi o1&a Senid Bili l t litbe . i va iı::: i' ·olan adaya ,au , eldia de bir kıt '. lcalenitı biı:ıa
ve iDf& ye , te-l,mili in de' i i liye tnllü!&: oldutd veehil e••e ıılt i .1r:apucub" :'ID 1 seele
öhd . · i ı.dahtin ihale ve tef vi%. ile ebaij-e-I eıerkeeıede iıtHıd.m iç:i ıı mill tclcil
[en Ieeetede mallir bir eefe r ..mrmar b.l ifui irsa lia de dehi libüd ve H. n a ml·
marlıtıı:ıdn & 11 id ls:nail H. life hcr veehi le mütdcanin ye kirsrıiıar ve .ıdıleat· ·

kir oldutu etheu. tı c bııi"e- i ı:neı~ i!.redc istihu m için bun tea memur ve tı'yio

Inhamıkı. ' ol cici ı:.. vüra d a ı::ı d. bidcm. t i hüızı" "uClnma rui)ct "fe ha ha ıa.b

ke mal- i: &ad. kat ve her h.lde chib-i mirt . iJacct eyleyerek ebaiyc ·i ıncıklire ·

me ta nc t ve ruaııd YC i.t i blı:i a:ı. 6:r:ere bin "c bir fÜII cyv~l tekmHice fbtim. m
ve dikk.t eJte~.si için me.~a riJeti Di bui iıha emr.i ili'ID ısd lr 'fe in. 1 ohıo"
maıta r. b di bilic!. ıin ve beJ.n o!otldct u üte~c ııerık kale· i mubure ve ( erer
i Dı.l.n fer mu ol.t1 eboif ,,"i ...ircDi: lizım ıe1e a ta'ıcU- ve tecd i.d OIDD l cak. ma..
b.llcrilZia iD ı.ı.n c & ıiy.ce ••'yü dHı:ka t e1!eyea"i a ve . n id Iı:a Ji fui.ı:ı , .cadca
her ndıile ndaht ve feınıiııd. m.llir oIc!ı:tuaa bi:ı.au ba hasasta kemaH 5&.

dakat '·e ibt imam ile bidmet \'@,lCr·j ma kUGr Te rebavet ile iuat-i emnH uıi ri

ye biis o1 rn. 1c ta ıı ziy. de ittik a \le mibucd e, teyesin 25 Şuv_. 1l9S (Kc';! C'co
t4'ml"d Jelteri , M. U}:e defterl eri b. S o. 3162, ... 677).

13 Asııı Jelt.". s. 676.

dan-ı de:ya Gaıi Hasan Paşa emri ile eski Tersane kethüdası

Sa lih Pa şa riyasetind e ilgili bir heyetin l i SI (il95 saler i] de Sinob
Iireanım tath irib etmes ine lüzum görGlmüştü " . Bu arada Ista nbul
dan gönderilen arnele ve mühimmata ili ve olmak üzere Kasta
monu ve Canik sancaklarından bir mikdarının dahi tedariki ciheti 
ne gidilm i şti ". l i S2 (1195 Saferi başlanlde Eina eminli~ine kapı'

cıbaşıhk pay esi verilmek şa rt tyl e Kaslamonu mütesellimi Altıku

laç-zad e Hacı Hüseyin A~a getirilmiş " ve ayni zamanda Samsun
kalesi d e ,d ahil olmak üıere Sinop kalesi ebniyesinde çalı şmak

üıere maiyetine Hassa mimarlarından Mehmed Emin Halife ve
rilmişti " . Ayni ıamanda Iimanın temizlerımesl ile de l avzİf ed ilmiş

ise de bu işi n fa ıla mikdarda servete Iüzum hiss ettirmesi dolayı

siyle yerine Kapdan- ı derya Gazi Hasan Paşa ıakriri ile bida
yette Erıurum Gümrük emini G.ızaz zade Hasa n A~a münasib
görülmüş, fakat bunun zannoidu ğ u gıbi zengin olmadıkı ve ayn i
zamanda Erz urum'daki işleri ni bırakıp gel ecek d urumda bulun
rnadı ğ ı anla şı lmakla vaz ge çilerek y ine eskisi ibka kılır.mıştı ".
Mebmed Emin Halife, Seyy id BiI!1 adası ile Sinop kalesinde is
tenilen keş if ve muayene i ş in i yaparak ıiazırladı~ keşifnamesi

ni Ist anb u)'a göndermiş ve li84 (ll 98 muharremi başları) te Has
sa başm imarı Melımed Tahir 'in ted klkine arzcımi ş!"'. Liman tathiri '
i ş i cin ise , bildi9;imiz sebeble r dolayısıyle bir müddel için terkin
de zaruret görülmüştü, Bir aralık Bina eminli~ine Sajı;ır Ha fız adlı

birisi getiri/m iş ise de başarı gô steremedi ğinden azledilm iş, bir
müddet sonra ye rine Kas tamonu müteseilimi Hac. Ali A~a ta'yin
olunmuştu (l i ll i ), Maiye line ise ge ri ka lan in şa! " e mImari işleri

.. Ayn ı J_!t.", a. 685, 687 ve 658,

.1 Ke : J. t s 68' 'fe 678.
7e Knd. s. 690 ve 691.
';7 K ,:4, s . 691 ye 693.
.,. K.:4. i. 693 ye 689.
.. Ba ~ulaDsla Siaob hdısı ir. mahafıı ve Biu emiıı i bu luııaa Alttleıll.; u de

H.cı HÜler i ııte bit.bea y azı !ı:u, 27 R.bi·ii ıalur 1198 tarihli bir büküm sureti DlıU

cudtur. Mebmet Em i:ı Il. t ife'oi ıı h.z ırladılı , keıifume ile biiJc:cm . anti ii ia b1ı:.

(4 g1l1 riell.". s. 721). Bandae b. , lta Si:ıob kal'eaİıı i lı , H ..... bl'lIlbı,." M.b~c. d

T.hir At a )' öııöadu yapıtııı 25 Rtbi 'a (!bır U~ tarihli bir k.f i!aamesi (Cevd et
~• . A.1ı:e ri,e k• .• ar. ıt 8€8) !le ba kal'eııin .baİr. iıl.riade ç. l ı .mak ütere , iae
IDD UD marifet iyle tabııbaPdıa ıöcccri lcıı. 24 Ret'eb 1198 tarihli bir fermaa (Cndet
t• . Aıetrife :Cı . ıı r_ 32(21) mev caddur.

'i
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çevirmek üze re Hassa mimarlar ından Seyyid Osman Halife veril
miş t i ... Az sonra Bina eminli~ine getiril en Klitib. zade Hacı Os.
man'ı n i k tidarsızl ı ğı gö rilld ü!!"ünd en azl ile yerine 1201 Zilka'desi
i çerisinde gedikiiierden Rüstem Ah med Bey getirilmişti Ol. Hassa
mımarlarından Seyyid Osm an Halife ise y ine maiye tinde bulu
nu yord u.

S a msun Kale.i:

Mehmet Tahir Ağa'nın Ha ssa başmtrnarhğı sırasında Sam sun
kales inde şahid i oldu ğ umuz ba'zı i n şa! faaliyeti n, Sinop kalesi
ta' m iralı ile sıkıdan sıkıya ilgili olara k cereyan et tiği ni söylemek
lazımdır. Filhakika eks eriyetle he r iki kalenin ta'mirah hizmeti
ile ta vaif edilen Bina eminieri ile Ha ssa mimarlarının aşaA:ı yukarı

a yni şahı slardan mürekkeb oldu ğu , g-öze ç arptı ğ; g-ibi a rnele, us
ta ve d i ğer san 'a tka rlar la malzeme, mühimmat ve çeşit l i vas ıtaia

rın her ikisi için de müşterek esas la r dahilinde te min ve tedarik
edildi ği görülmektedir . Bu cümleden olmak üzere Dergah-ı iili
g ed iklilerinde n ı brahim Ağ a'nın ve kapıcıba şıla rdan 'Hacı Ali
paşa-zade Battal Hüseyin Bey'in Bina emini ve yardımcısı olarak
18 Cemaziyelahır 1191 tarihli bir kayidda ilk defa olarak isimleri
g eçmektedi r" . Bununla beraber her cihetçe mü şterekert ba şlad ı ğı

na şahid oldu ğ umuz bu mImarI hareketle d aha ziy ade Sinop kalesi
ta'miratının ağırlık nokta ve merkezini t eş kil etti ğini kabul et mek
yerinde olur sı. Zira rastlayabild i ğ lmiz tarihi kayıdlarda çizilen

' TCs im ve pla nlann, hazırlanan keşif defterlerinin Sam sun kalesin-
den ziyade Sinop ka lesi üzerinde toplandığı anlaşılmaktadır. 1194

.80 Kqlf cı .. ta'-mını' d4 tc,i, Mdt.r c r. 3l62, i . 697.
81 Aynı tü/ter, s_697_
It"l K_ıIf ı:a ta'miJ'a.1 d.jtu ·', Md t, LU _ 8162, • • ·672 (Ayr tc. s. 685 teki Iıü '

'lci1 ;n l uret iD,e bakıcız). .
lt3 Bıı arada bi .. d. Üıı r e tenueai1lı deld meni'i b'mtratı !ıanda ka , de-tmek

Ji.'ZIı:ııdır. Filbakic& Ollje ter....nes illde tel konalııp .aklacu mah allin aıldı harab
olmıkı. ta 'mi..ine l ih um , orülmii, ve rerekli muarif1cı i:ı. Tra bıc c uI iıi ,ve Cı

'llı ik :n lJ ~15 I1:lı Fir.rr HaC't Ali Pa, ..la ıa. ubd u indcki emvaH ı::ı iri)'eil en h il.. ve
mı!:. ınıb oluılınalt ıartiyle ta'min dhe ti ııe , id ilmit t i (1779). A". Clti bi r buçuk yıla

}'.k tı:ı bir ,%amn lıcÇti ti h.lde blr t li,r ıa yeriDc ıil!t i ri l ::n c,.eıı b u it in Di~.ıct 1195
yı lı .oıılarıııa do~ r u ödeue~ Canik kale mi e i:ı: yui m.lındaa mabll,lb edilmek t.ıır"

i iyle tah, lc:lc a 'cun& <; & Iı, l l d l 2't aSrluileb mr (K~,if ~e tıı 'miT42 t d~/t.ri, Mdt., cır,.

'3162, •. 702-703).

177

Recc bi başlarına ı 'iin op Ka :'si Bina e minli!!"ini ila eden kapıcıba ,

. şılardan Hafı z Seyyid Menmed /,!!"a ilc maiya tine Ha ssa mimarı

olara k verilen Seyyid Ha lifenin sHır olan e mirle ' bulundukları

yerden hareket ve setian Sa msun'a muvasala tlan ve ebuiye i ş l e.

rine her cihetçe vakıf bir he ye t huzurunda ta ' mir ve termimi gCa
rek li olan mahallerini keş if, muayen e ve masraf mikdarl a rı nı tah
min ve tabrir e dip Iüzumsuz b ôlümler keşi f defterin e sokrnama
la rı istenmiş " ve bu iste k aynı yılın Ş a'ban ı iceris inde yerine
getiri lmeye gayret ed ilm iştir .... Bug ünkü bilıı i luimize görc Sam
su n kalesinde ki bu in şai faaliyeti n mütea kib y ı llardaki se yir tarz
ve safhalarını kesin esaslar d ahilinde ta'y in ederniyo rur . Şahsi

görüşümüz, bunun her hAlde o tarihler de Ka radeniz'in kilid i ola
rak kabul edilen Sino p kalesindeki de recede olmanıakla beraber,

.her ha lde cüz'r ve mahdvd bir kadro ve çerçeve içerisinde de
vam eWiti merkezind edir.

u .Aint Q#f t.r, s . 673_
SJ Bo b ınuth Samn il kad l mıa ve 1::ap ıeıbaşıtal'dllD Sinop :e. lu .i ebalye 

s lee memur Seyyid Mehmed'e ve' haua mimari hul e-t. sı ııdao. bu defa ;cal~-i me~

burefe ta ·, in ve in,1 elue ee S eyyid Ali Ha life ' ye hitabeıı 5 Şa'bu 1191 h ribH
bir haldim mev~uttur ı ...Bucdu ...kdereee Sam, cD Ir.lesi Ur.fıııdac \'a:rud ed en
h.!ırin t halicutDcf. Fi rari A li Paı.'Dın Samı; uı:ı. einibiı:ıde olan. topl anacfao. m.'ri·
fcH ıer' ve eiimle . b. li ma' rifetleriyle lrafe-i mezbureye l ü'Zumn olduklan Di , i on
ICl1'. top . 'n ü tcMr ela acp &Dcalr h leai eıeebeeede tap cnd. lıte ol unacaıc ta b

s .l. r müırifoi h rab olm .ttıı t. 'ııl İr ve t ı!rmimine ve iki kıt'. ', i ci meD'li1 topı."

fÇ'l"11 d.h:i müce ddedeıı bil' t abJa ini lUSID. mii..ade-i Aliye m ernl1i bh ıımuıcı
hdı t ahr ir ve inh.. ye . ba H. i da fıi mabur!. rlDd. i, ti d' . edilp (i ldu ba maku le
ebıı iye-i mirjy. aia mukbu)''' ı bin ..-e t.'mi r elee mahalleri ml,"rife.t-i ,,,r' ye feao,-{
bi ııada ı::llI alı.&rc ti o l.alar m.a'ri fet i ile ev vel emirde k f:fU ve ıni:Cd ar..1 ~uarifi tu ·
miıı ve tl.lc, im vo memhur ve mumı& defteria tD OeraUY1t'tne eelbl t:av aid -i kad i..
me-i mer 'iyedell. olm.1r=la Ie. le·i mClbu r_ı:ı i ıı d aM ta·miriı:ı& muh t.ae olu m. h lle
ıio ia ibtid. y..ı . emirde keı tf n memba r ye' m liıın. defteric in i rulia.e Irade-I i li ..
J I! D:I ta . lla L: edüp .e oirı ol t.ra ftı bulc lımlll b kribif le kale-i merk umu iII. ke,il
d. bi ".Ila ihale " Itl tahİz e lml :Cla vürud lJbda md r ctifle tD~'me n. mi Cls r balif . si ne
denkab bul ıı ı:ıdııtu D m_haIdea b.rl!xet ve _eri. o Sımıulı hIClİııe van:? m.' ri
fet-i şer ' ve bilcilmIe ab. li "'e "Ir a u ve ebai,.e hasa taIlA . vikıf olanlar ma 'dfeti
ve n:ii b.ıerl!ti ı:ı I e lcate-f mClbo nuiCl rna~taıH bin. Ye t. 'mir .ian ma!ı..Ueriı:ı t Ice

, i f ve m ı;ı IJl!ne ve m[ltdar-ı meaari fiDi tafım ia ve ta!ırir ve bila rı:ıum m & ~ aUe r i d ef
te r-i hıfl! idhaı ey lemele şartiy lc mıemhu r Vi! mumU delte~i 'cri·an DCrJ.aadetia

me irnl ve tca f ire ih ti mam eıleml!ıı. babıo da iıbu 'e ıı. c Recc bi cv. ilicde emr_i
..erirten ıııdu ve in al cılaıı muı tu. Aau k rdrnar h.tif e-.s i ba dd a ma iyetiııe h .'riIJ
ve. inal oluı:ı.osa lcIa t ıt lenr h-a.u . ..t medlUr içt. i,bu emriııı ı,dı r Vf! hal if e-i tn ıı 

maitc'yh ilıt iual olcllmu,\ıır . (K~,if 'C: e la"mi,al def. , Mdt, tı r , E162, ii 675)_

Tari h Def".ii.si - %2:
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Trabzon Kale si :

~ıehmet Tahir ve bilhas sa hale ller inden Hacı Musa Ağ alar

zamanında Trabzon kalesinin ba'zı kısım ve mahal lerinde mevzi'i
mahiyette .ta' mir faaliyetlerine ras tlanıl ı:ıaktad ı r. Filha kika 1781
(Cemaziyelahır 1195) de mezkür kalen in ceb ehane ve tophane
mühimmatı kon ulan maha! sakıtları hemen hemen inhidama yüz
tutmuş bu lunu yord u. Bu se bebten yağan yağ murların tesiriyle
tab ribat gittikçe ar tıyord u, Bu ma haUerin ta 'mirine 1742 senesin
de bile lüzum ve ihtiyaç hissedi lmiş ti , Bu sebebler e bin aen Trab
zon valisi Hasan Paşa la 'yin ettiii ba'zı kimseler ma' rifetiyle
keş fin ] yaptırmış "e defterini ise İstanbu l'a göndermi~ ti. Nihayet
masrafı Trabz on gümrüğündeki emval-i miriyeden ödenmek 'ş ar

tiy!e ta 'mira ta Gümr ük emini Hacı ısmail Alıa nezar el inde baş-

Ianmas ı lakarrür etti " . .
Mehmet Tahir Aia'dan sonra Hafız ıbrahim Ağa ve bilhas 

sa Hacı Musa Ai a zamanında, Trabzon ka les inde yine in ş aat

hareketlerinin de va m etmekte oldu ğ u muhakkaktır. Zikred ilen
kalenin 1763 (h. 1176) tarihinde Bina em ini Halil Aia ma'rifetiyle
de ayrı bir ta' mir gördüiünü biliyoruz n . Tahkiminde zaruret
görülmesi dolayısiyle burasının yeniden . ele alınması icab etmiş

ve bu maksad la oraya keşi f ve ta hmin husus larını ledv ir et 
rnek üzere 1786 (26 Rebi' ülevvel 1200) tarihinde hassa mlmarl a
rındaiı Hafız Mehmed Emin Halile gönderilmişti. Böylece mahal
linde tanzim etti~i keşifname üzer ine la'mirata Trabzon bey.
Ierbeğ isi Mustafa Paşa nezaretinde başlanmasına karar veri l
d i " . Bir müddet so nra bu işin sevk ü idares i halefi Batıal Hü
seyin Paşa uhdesine tevdi' kılındı " . Dergah- ı a li kapıcıba şı la

rından Ab durrahma n A~a da Bina emin i ta'yin olund u (1787).

Erzurum kalesi :

Mehmed Tahir Aia'nın, Hassa başmtmarhğı sonlarında Erzu 
rum kalesinde de bir ta'mir faal iyeti göze çarpmaktad ı r : Filhak i-

is K~ıil tr . ta'mirat dcJt. rl , Mdt, or. ~162, •• S34.
" Aynı ,Jeft~;ı . , 833.
ın K.z4, s. 831. Haf:z Mehmed Eıd rt Halifeıde Trabeee ~.Iui la "m Lratuı;&

i id h&llrl.dlA' ı keti.hime mete i için bk, aş nı del t.', i . 8J:U·S82.
a9 Kud,.o &2 .

ka 1782 (h. 1196 yılı Cemaziyelahırı) başlarında buranın iç ka.
les i ile tophane ve · hapishaneye tekabül etmesi muhtemel olan.
tersanesinde mühimmat konulan mağaza ve tabyalar!a tersanen in
ba'zı mahal ve mevzi'ler i hara b bir hAlde bulunuyordu. Topcu
başı vekili Mehmed Aia'nın tek lifi ile keşif ve muayencleri ya.
p ı lmış , böylece ta'mirleri husu sun da irade çıkmıştı. BilAhire aycı

kalenin ekser mevazi'i ile an barlarda ve ş aranpolarda da böyle
bir ta'mire ihtiyac hissedilmişti sa. Faka t kışın yaklaşması delayı
s iy le bu işe anc ak 1785 (1199 Cemazlye labm başlarında) te baş.

lanab iim i ş ve gerekli keşi f ve muaye nesi için ıs t an bul'dan oraya
Ha ssa mimarlarından Ali Reş id Halife gönderilmişti .1.

Hacı Musa Alta'nın Hassa başmimarlığmda, Erzurum kalesi
ta'm ira tı daha h ummalı bir duruma inkllAb etmiş ti. Şöyle ki Erau
r um valisi Battal Seyyid Hüseyin Paşa ile Ali Reşid Ha lifen in
muvafakatı ve mübaşeretle ri ile hazı rlanan la 'm irat keşif defteri
İstan bu l'da Hacı Musa A~a' iı ı n tedkikine arzedilmiş ve o nun ta- _
rafından fiyat vaz', muame lesi yap ı lmıştı. .Az sonra Erz urum'da
mübayaa işler i ile uğ ra ş a rı haceganda n Meh med Efendi 02 Bi~a :
eminiii ine ta'yi n ed ild i ğ l g ibi ayrıca bunun maiyetine Hassa mt- :
marla rından ıbrahim Halife de mımar olarak me'mur kılınmı ştı

(1787). Hac ı Ebu bekir Ağ a'nın Hassa başmimarlı~ı sırasında ise
oraya kapıcı başılardan Mustafa Aia Bina emini" la'yin edilmiş.
tir ( 2~_ Rebi'ü lAhır 1202).

Kars ka les i ı

Su ğ ü r-ı islamlyyeden Kars kalesinin ekser yerleri 1776 (lı.

1190) yılı başlarında ta 'mire muhtac bir bale gelmiş bu lunuyo rd u.
Bu maksadla uzak lığı düş ünülerek keş if ve muayene hususlarında

vakıt kaybetmeden işe başlanması uygun görülmüş, bina emlnli
i ine i şten 'anlar bir zat olan Kars e elt erdan ıbrahim Efend i ta
yin edilmiş ve hazine-i humAyünda n lüzurnlu bulunan paranın ir .
s " li de le'min o!unn:uşlu . Bu sıralarda orada Erzurum valisi Ye.
iren Ali Paşa Kars seraskeri olarak vazife görmekle ve Hassa

_ 90 K.,ı/ ce to'm{ral a~jt. ,.ft ~!dt , a r. 8162, .0478.
"1 Aynı tl~ft.r, .04'79 ve 4: 80.

. fl K. d • • 0 "SI.
sa Kez4• • o .(87 (83 .
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başmtmanh ğ ım ise ıstanbu l 'da Hafız ıbrahim Aj!'a ifa etmekte id i.
Kars kadısı Hacı Mehmed imzası ve mühr ü ile hazırl anan keşi f

de lterinde Su kapusu ile Bebra m Paşa kapısı'nda ve lçkale 'de ba'zı

kısımların ta 'mirine karar veri ldi ği görülmektedir " . Bundan baş 

ka 1777 ( lt9 1 Muharremi sonla rı) de Kars kalesinde bulunan ce
.behaneni n de, içerisind eki n:übimmatı civarındaki cami'e yerleş

tirmek s ure tile, ta'miri cihetine gidilmiş ve hattA zikretti ğimiz ke
şiI delter inde bulunmayan bir zahire anbarımn yen ide n in şası

mümkün k ılınanştı ... · Zaralı- zade Abdullah Paşa mezkür kale
muhahzh ğ mda bulunurken Kars kalesinin yen iden bir ta'mir Iaa
liyet ine girişiimiş, Has sa başıniman Mehmed Tahir Al!'a'mn mu~

valakatı alınarak 1781 (1195 orta!an ) de yerlilerden ı b rahim Elen
d i-zade Nu'man Bey ma' rile tiy le bunun tahakk ukuna çalışılm ı ş t ı " ,
Buna rağmen 1783 (1l97 Şa'bam) içer isinde mezkllr kalenin ba'zı

aksamında çökme teklikesi başg ô sterrn iş , h alkın umumI ist eğine

uyu larak yen iden bir keşifname tanzim edilmiş, Kars mubafızı

Hacı İbrah im Paşa'nı n ve Mehmed Tahir A ğ a'nın muvalakati ah
narak yine aynı zat ma'riletiy!e derhal on a rım laa liyeline glri şil 

mesi zarur! görülmüştü"'. Aynı sene sonla rında ise Kars kales i
muayene ve keşfini icra etmek üzere ıstanbul'dan Süleyman Ha
Iile adlı bir Hassa mimarının oraya gönderildi j!'ini görüyor uz" .
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DiONYSCS DINi VE TRAGEDiA

Zafer TaşlıklınıJla

Yunan d ininin en mühim Iannlarından biri olan Dlon ysos'u,
likir ve san'at bakımından Avrupa medeniyetine en çok lesiri
dokunmuş tan rı olarak ka bul etmemiz icab eder. Hayatı çok
karışık ve mübbe m olan bu l anrıyı , bazı din larihçile ri b ir tek
ul ühiyet olarak de ğil, bir kaç ulübiyelin birleşimi şeklinde görmek
isterler. Mes el!, MISir'da Dlonyscs di j'c bir ) anrr;::m i:üevcudi.
yeli bi lind i ğ i gibi, Beoth ia, Giril ve Thrakia başka başka Diony• .
sc s'Iara sahib bu lun uyo rlardı . Bunun la be ra ber, büt ün tanrılann

hayatlarında rastl anan, tasa vvur edildikleri yerle ilgili ' hususiyet
lere ra ğmen , tam ma nasiyle o rijinal bir 'ş ahsiyete sahib bu Dlo
ny sos kültü n ün, Dionysos'a has olan bir nev'i serboş lukla ka .
rışık di ni heyecan ı haiz ba şka bir karak ter taş ıdığın ı kabul et.
memiz lazımdır.

Her odotos , bu tanrıy ı Yunan Pa nlheon'una en son dahil
olmuş tanrı o larak göslerir '. Hatta , Homeros'un tanrı l ar ale·
mind e de bu tanrı , ikinci planda yer alm ış olarak gö rünür ' . Ni.
lekim Homeros deslanlarınd a Troia savaşları münasebeliyle,
adam öld ürücülüğü ile ma'ru l, vahş i Tbrak Kıralı Lykurgos'un,
Dion ysos'un mukadd es Nysa dağındak i süt ninelerinin takibi
an latı lırken ve ancak as ı l metne son radan idba! ed ilmiş bu lu
nan kısımlarda Dio nysos yalnız bir kaç kerre zikredilir. Burada
bu çocuk-tanrının , Lykurgos' un korkunç lakibahndan kurtulmak
için, kend isini den izin dalga! arı arası na rası l a ttı j!'ım ve sonra
Thet is'Inhlmayesine giriş ini mütea kib, bilha ss a, babas ı Zeus' un.
on un zalim Kıral Lyku rgos' lan, i nlikamını , Lykurgos'un gözle-

ı HI. toriG, IL, 1"5 i M. Coll iıı:ı.o rı . Mgtlıolozic f iprle de I" G,.i«, Pari•
ım, s. 250.
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