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hakkında ~dil.n muamelat-ı şedide üzerin e muharebeyi müteakib 
Bulgaristan'ın ne ha l kesbettiği göz önünde bulandu ğu cihetle
Anadolu'da ermenileri devlet kend isinden tenfir yoluna gitm eyip
bi laki s kazanmalta say eylemek ik tiza edece ğin! beyan eylemiş

ti r. Müşarünileyhin ifedat· ı vakıası revişinden parça parça olmalc,
üze re Kıbrı s mua hedesini tamamiyle mevki'· i icraya vazetmek
istedi ği anlaşılmaktadır.

Vaktiy le Bu lgaristan'ın şimdiki ha le gelmes ine ıngilizler ne
d erece s ebeb olmuşlar "e sa'y eylemiş!er ve Rusya ile muharebe
etrnekli ğimize ne sure tle sa'y ed üp bHahi re Devlet-i alil'ye'nin
zararın a o la rak tavass ut ile muh erebeyi ne yolda bir muahedeye
rabtetm lş ler ise bu def'a da Devlet-i aliyye' y i ittifa kl arına alarak .
A nadolu'da istediklerini yaptı rmalta muvaffak olamazlar ise Dev
Iet -i al iyye'rı in Rusya ile muh are beye tu tuşmasına sa 'y ile b unu
I- " s..' - _ ı ; _: _ ı...: I.:ı:":_ ... ..... ~._ sa ..1. :1 _.. Ia-._. L, • • ·· .C"'H. l- " s"I-u - ... ... 6 ~ •• • t" v ol ..... . . ... ı ," .. c. .::ı ..... u Q. 10 .. ...... .. ... . .. . .... ....... ...

getirmek istedikleri görülmektedir ve mukaddem a ke ndi arzuları

vechile hareket etme k için vükelayı ne yolda kendüle rine celbet
miş le r İs e ş imd i d ahi ayni suretle kazanmış olduklar ı meydandadır.

Ing mz seli ri Sir White 'ın avdetini müteakib Sad naaarmn bu
vechile Iisan kullanarak ile ri gitmesi White'ın bu def'aki seyaha
tin de kc nd i devletinden ta'limat-ı lazimeyi ald ı ltı ve dilter d ev
let lerden dahi su re t-i hareketl eri hakkında söz ald ıltı bIHnme- '
sinden ve anın tarafınd an kend isine vuk u'bulen t elkinaıtarı m ün
bais olmak gerek tir ve Sadrıaaamm Er menileri kazanmak lüzu- '

' _,mundan bahs et mesi ıngili zlerin arzusu vechil e rü esay- i Is lam,
vurup mahvile Ermenilere kuvvet ve rüchaniyet ve bHahire is"
li k ı !! vermek d ernek olaca ğı bed thtdir,

FINDIKLI SEMTININ TARIHI HAKKINDA BIR

ARAŞTIRMA

Cen gi z Orhonlu

Istanbul'un Osmanlı de vrindeki inkişalını takib etmek için
' büyük şehrin semUerini ayrı ayrı ele alarak fetihden beri geçen
safhaları nı tedkik etmek lazımdır. Bütün şehirlerde oldu ğu gibi
'ıstanbul'un da asırlar boyunca bir çok de~i ıikliklere u2radı~nı
ve bu yüzden eski eser lerin or tad an ka lkdı ğ ın ı, sokakların daralıp

. gen iş !edi 2ini , buyük kona klann ve bahçelerin yer inde mahalleler
,teşekkül elliltini, buna mukabil bazı mahalleierin de tamamen or
tadan kalkdığrm göz önünde tutacak olursak Istanbul semtleri
üzerinde bulunan ve pek yakında ortadan kalkması pek rnuhte- :
me! olan ecdad ylldigilrlarını derhal tesbit etmenin millI ta rihimiz
bakımından ne büyük bir zaruret oldulru hemen anlaşılır, Şehrimlaln

.semUeri üzerinde .yapılacak küçük araştırmalann bir gün tam am- ;
Iamnca Istanbul için meydana getirilecek tarihl büyiik esere mal
.acm e teşkil edece ğ ine şü bhe yok tur . Işte. Bo~azi çi sahilinin
Osmanlı devrinde çok eskiden beri imllr görmüş bir parçası olan
Fındıklı semti ve civarı hakkında vücuda getirdiltimiz bu küçük

. a ra ş tırmayı, yukarıda belirUi~imiz gayeye hizmet için hazırlamış

bu lunuyoruz. Şuras ım hemen söylemeliyiz ki bu ilk yaıınuzda

Fmdıkl ı üzerine yapılması gereke n bütün araştırmalar tamamlan
mış ve söylenecek sözlerin hepsi söylenmiş değildlr, Bu deneme
n in haıı rlanmasında arşiv kaynaktan , vekaayi ' name ler, seyahatna
meler, kitabcler v.s. gibi veslkalarda n istifade edilm işse de hak
kında daima yeni vesikalar zu lıur edebileceğini ve bunların muh
tevasın ı n varılan neticeleri daima d~işt;rebileee~ini hatırlamahyıs ,

FındıkIı . ve elvarı de di2imiz zaman bundan, Taksim'd en baş'

layan Fındıklı-dere merkez olmak ş artiyle sahilde Kabataş'dan

.Sahpazan 'nda bugün Atatürk Kız Lisesi'nin bulundu2u binaya ve
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kar a t ara f ından Cihangir'e, Ta ksim'e "e Ayaspaşa cihet lerine ka
dar uzanan kısmı kasde diyoruz.

Fındıkh'n ın fetihten itibaren olaı: tari hi ile re eş g-u l ohınaca

ğın dan burada, Fındıkfı (ve Topban e) nLı aRtik devirde Arggro'
polis (g-i! ı:ıü ş şehir) Isminl ta şıdığını ı işaret etmekle iktifa ediyoruz ,

Tedkik et t!~ır. iz semte verilen cFınd ıkh» ismi, burada evvelce 
fındı k ağaçları bulunduğundar, ileri ieldİ~İ söylenirse de '. bu
hususda t:2uhtelif iz~hlc!r!n da mevcud oIdl.!~unu biHyoruı. Semtir.
ismini, fındık ağaçlannın mevcudiyetirıe haml-edenlerden biri, .
XVHl. asır so nunda İstanbul' a gelmiş Frans:z seyyahı Lecheva
Iier, IV. Mehmed rica!ind en Hasa n Ağa'nın bu semtde pek mü
keJlef bİr yalısı ile bahçesinin buıund ıi~un u ve ismin buradan
geldiğin i söylenı İşt i r ' . Anca k, Lecbevalier'nin tesbit ettiği tarihten
çok önce, XVI. asırdan beri bu se rnte •Fmdık lı e d. nildif. ...esi
kaların şehade t inden an laş ı lmaktadır I , Müteakib asrın ilk ya rısın 

da Boğaziçi 'n e dair ma 'ru f bir eserln mueııın olan A. Tiı:ıon i ise
kendi zamanından evvel bu bavalide lındık ağaçları bulunmuş

olduğunu ve semte Fındı klı isminin bundan dolayı verildiğini

kaydediyor ' . Von Hammer'e ! gelince, büsb ütün başka bir f ikİr· ·

dedir. Bu müelJife göre Fındıkh ismi, büyük misafirbane veya han
ma'n"ına gelen ıtalyanca [on daco kelimesinden neş'e t elmiştir.
Şu hAlde Hamme r'in Izahından çıkan neticeye nazaran bu semtde 
IIa/yanlara aid bir l ondeco'nun mevcu d bu l unduğunu kabul etmek

. ıaz ım geliyor ki kendis i b u hususda la zla ma' lümat vermemiş, ihtf
' ınA l /ındık'ın londaco 'ya tefalfuz itibariyle yakınlığından mülhem .
olm uştur.

1 R. Iniıı, CmliQ71tincpf.8g::antin.c, ParI. i95O, Lo 427.
t M. Ziy., t.tddal " Bol az;r/, İstanbul 1928, c LI, Lo 239.
• Vogaıc de La P~}HJ1Idlt~ ft alı P .",t Erzxiıı, Pu i. 1800, l O SO-52.
ol Taeettia Topaç, Agq Pp.ıa (ml'z aDIyıt ted , ı~ı) Edebiy. t F. lcülte. 4 ·

Taıi ta ktb. No. .J06, Ayu Pa• •y' , id aa,baku lık uıiYi'adea ve V.leıfl.r idarı-
• iade llı derleomlı ol.: vı lı: fiyc lcrdea t o 56 da 1~6 'la rjhli vakfi,.; A. R~ilc . On .
cli'tlc. a,u-aa !dan hal Mıafı, Istaabıal 1933. Lo 28'c!e U Sf n l o 'l,s'd, U S? ta
rilaU ...etihl.t.

i Noo fJ'llu PNJ m.." a4<. aliM le BtupAou oa Medltatloftl Bo.ph#lqae., .
Couta.at iacpl. IS", c. ı; lo IS-27; XVUI. uır mü. llin. riodca ı.llcieİ1aD.~D mGti·
liut da .yıU ıı:ı a!ı iyIUHJir: Blu n. Stıgll~/.Ti. V.cı .dik 179'. l o 115-111 (H. AAd' ~

r. ..yu'lıl. hl tfeWti pot'.
4 CGndGtlllllOple ana tlc' Boıplıoraı, W iene 1882. e. I, .. 187.

xVIl - x vm. asırlarda mevsu' bahs semli gö ren seyyah ve
müverrihler, burada bilhas sa fındık ağaçla rı bu lundu ğ u me'se'es i
üze rinde durmam ış lardı r. Buna mukabil, XV-XVI. asırl ara Aid
arşi v vesikala riyl e bazı tarih kayıd la rı ' . İs tanbul'ce fethi sırala

rında Cala ta ha ricind e ki Tophane, Salıpararı , FındıkIı , Ayaspaşa

ilh. g-i!:i semtlerin baş t an aşağı bağlık bahçelik oıduğ'~nu tesbi t
etmektedir. 1 itekim, Galata daha Ce nevlzlilerir; elinde iken. şim 

d: Tophan e ve Beyoğlu cec:ği::ı ;z semt ile ci varının tamame n
orman lık olduğu ha tta Ceı:evi zIiierin .burada avlandıklarını ileri
süre n rivayetler vardır s. 1<98 (904) tarihli Islaıı bal hesları lcanu
nu'na . id defterde ", . C al_ta kurb ünde cIan kuralann bağlık ve
babçelik . olduğu g örülmektedir. 1452,81 tarihli bi r vesikada '",
Tophar.e'nin Boğaz~esen tarafında Istanbul suba ş ıs ı Ahmed'In
bahçeleri olduğu kayıdlıdır. Bazı vesikalarda geçen lbar elerdea »,
Tophane civarında bu lunan bu bağ ve bahçelerden bir kısmının

Il. Bayezid evkafı na Aid olduğu anlaşılıyor. 1526 tarihli vakflye- :
de " Fındıklı-dere'deki bahçelerden bahsedilmektedir. Keza üze
rinde ki tarihten 1572'de ter tib edildiği an laşılan bir Ist anbul ha
ri t asında lı, Kasımpaşa, Beyoğl u, Tophan e (ve Fındıklı) elvarı 
nın yer yer ağaçlık lı ve yer yer tarla hAlinde olduğu anlaşılıyor,

XV, asırdan itibaren, sabayı kaplıyan fındık ağaçlaıından dolayı

semte Fındıklı dendiği ihtima l dahilindedir.

7 Celil Es'_d., Eıki ı.tan oal, I.tao. bı.:ı t 13.8S, •. n i A. Mid.l:ıat, Malas. al,
..Istaabul, 1808, e. II, s . 2911 ao t; 14138 (9\)4) t.arfbU tıtubat h:ıu rıa (O. L. B_rkatli,
XV f1.t' XV/ ncı alD"Iar'a OımanIı ImparatorIaJaıırla Sırtı ' ekQltOmlıı in Mlcukr Olf

maIl ua..ları. i. Kti n.D.1tlar , 1s1~anbı.ıı 1943, s.88, 101-102); T. Topa'Y-t agn! ~.~,.,

s. 5 ; A. Refik; CZg 11l ~..,., so 28, 75 i EvliJ. Çeleb i, Sef altallt4,"', 1314, e. 1, ••
.ıa~; AHS. Ol~ıı , Fatih ' «l'lfl({' lıtanbal , Arıkara 1581.1 mü. IIif tanfmdaa. 1-
pılmı, olu f.taabul h.rita_1j 1572 tarihinde tertib ~i1mj, n üzeriııde Byu ııtiae

aed Co.a ı t aa. ti ı:ı.op ali. ynıh barita (F. lafcı: ıı d iıarotlu, G4lalata. tlrG g TeriM, Le.
I ıt&:ı.bul 1952, •.21).

• C. E.-.d ı E,ki Galata. I.taıabal 1329, • U-IDi F. t.fudi'l.rottCl, agllt
eu r, i . U .

LI O. 1.. Baru.:!, Cgltl ~.,r, s . ss. 101-102.
LG F. tdeııdiyaro}lu , cgnı e" r , • . 2-1--25 d. Baıbakarılık: Ar, i"iade 1615 110..

lu bnifi ıiluedilmeyetli n . üa LiılU..ı
il .... Ideodiyarot!u. ag'" en,., s. 24-15 de kuL 1796 (1221) tarih ve 3713,

'1 150, 7858 cıo.larda wllifi bHdirilaı.yn . r,i ... yesihlan.
Jt T. Tepa;;. aglt ı e' e", i. f6 - 5& Sadrbam Ayal Pa,.'y. i..id 9 , *n,1

m tar i .l:ıl l vaktiJnlrı Iı:OPY&.l1 vardır, .
11 f. 1.afndiya.rot1u, agltı uer, , . 21.
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Fındıklı ismi vesikal arda ilk d efa, yukarıda tikretti kimiz 1526
(933) tarihli bi r vakfıyede tesbit edildilti gibi u, XVi. asrın ikinci
yarısından itibaren muh tclif vesikalarda görülmek tedir "'. Eserle r

. arasında ise, XVii. asrın mühim seyyahı Evliya Çeleb i ve yine
aynı asrın mühim bir müellifi ola n Eremy a Çelebi'nin eserleri nde
kayıdlıdır LL.

Fınd ıklı se:nlinin Türkler devrinde iskanı tarihine aid kayıd 

lar XV. asırda başlar " . Fet ih esnasında akaçlık " e korul uk oldu
ğu ve bunların sahilden baş layarak ve Fındıklı d eresinin etrafını

ka playarak sır t l ara doğru uzand ı ğtm tahmin eUiAimiz bu semt,
hemen feth i mütdkib imar ve is ka n edilme ğ e başlanmış olması

k uvvetle muhtemeld ir . Fındıkiı havalisin d e şimd ilik bizce ma'·
füm olan ilk bina, Kanuni Sultan Süley man 'ın sadrıazamlarından

Ayas Paşa'ya a id olu b, bu bina ile müştemil4tı 1526 ta rihli ve'
s ikada geç ti ğ i rıe göre, bunların merkür tarihden daha ev vel
te 'sis edilmi ş olduğu muhakkaklır LO. Bu vesikada, Ayas Paşa'ye

ı" T. Topaç, Gf~ 1 ~"r. •. M.
ıı A. R.filc, cını tur, So 28, ?g,
ıs Evli,.. Çe!ebi, dgm " ." 1:'. I• •. 43S ; Ere:nJ& Çelebi, 1. :anhul Tarlhl.

:ı , r. Hraed All. ı! reasyacı Istanbul 1952, So 43.
11 1498 (90' > ta rihli I.t<ınbal M.~Ia,..ı kanım ıı, (b lıı: . O. L. S.rhaı aynı u el',

c. I, a. 86-1o'" bile ıStaa.b lıl ' utl mlJh. t. Uf yer leriuia. iskbo ı iı.akk ı cda kı)-metli

ınalzeme ver mekte dir. Ortakçı k utlarıcıdau tabtl itlı bir ıurette b...btedell. bu k...•
ı::uınl..., ..orhk çı Jc uU"'l'1 al.lll ba-ın mıntı 1caaına yerle tti r ı:ı:.e ta n hini fethi takib edu
sen elero ' ç ıi: ar:o.k mümkün olur (bk . O . L. Sar1caa. aynı . ur, e. l, i . 8ıt, 88;
.yaı ::ıilrllif, X V 'CI. XV/ ıncı (uırlarda Onnanlı Jmp aratarlal a"da toprak ,,;i.
lil'"in or$cniuu gon " Jdll~rl, / , ka llalela,. Ci. ortakcı kullar, Ikti ıd Fakü l teı i

Mee., Istatıbnl 1939, c. I, uyı i , a. 32 · 3'9).
ıa T. Top.ç, ayn ı ...,., a. 56 ; 138,3 yıhı:ı.da lJtaab~ (a ~leıı. Ara b le1y. &1• •

rıı::ı.d&o Canr. Ayu Paı.·yı ya:ııo d.. h.nuı. lo. bir bahçesi de bu(u.:ın lcao atuıd.

'.l:y. ret etmi, tir (Elc t'e tıı Ki mil, H /crl on.:ınc:t miltli r eneltıncı c.uda yurt/amm u
dalaıan Arı!b uggaJı.la,.lnaQJI GazzI.Melcfcl ,egalıatnamnl, Ecebiyat F. ka1tui
Tarih Semineri Derfİsi, t. u Zlbul 1981, n. 1/2, i . ft4.). Ay.. P.p·ıa ı:ı. ".!atındu

.oen evhfı çoeuk laruı. b tika l e tmif tir. XVII. uudı m...~udi,. etiD i n:ı.a&afua

edetı Ar u P. , . KODıtı ve bıvazl a bahçesi, ayıu umaıııdı ı.tubu l'a rı c.ıı. mt ' ·
.her eıeı i r eleriadeQ biri ohDaı id i (Saıbakanlı lc Artiviı Mü.lUmaıe def .• No. 90, s .
ı15; E... liy. Çelebi, agl'tl u e,., I. " 5; Erem, a Çelebi , agnı e~~,.. Dotlar, s. 2a.3;
T. Topaç. agnr . "', i . -4S) Bili hire, nhf ortad u ıCal~tıktıo. . oota da buluadu ·
t u yer civar ın a A y.. Ps ,a deumiıtir. XvıU. u ard. bl;Jıao lt~ Ay.. Pı,a serdi.
ai rı ta aısme ıı meurIıle olda tu ul.ıılı:ıalttadu. Bıı muarhk BeJoılu'adu Gümii,·
u J u'as kada~ duam delekte idi (Cewdct, Tarin, t-taııbaI, ·Matbıı · i O. reaDiye

.. id araziden ba hs ed ilirken yuka rıda işaret ettijt' miz Fındıkh-dere .
t a' birinin kulianılma s ı sem te o tar ihlerde ve ş ü bhesi z daba önce
leri Fı nd ıklı denildi ğin i ka ı't olarak isbat ed iyor "'. Şu hilde Fın 

dıklı-der e ismi, zaman ile biraz değ'şerei< sadece Fındık lı clmu ş

ve semt ar t ı k bu ismi taşımağ a baş larmş hr,

XVi. asırda Fındıkh

Fmdık lı mevk i' inin güz< lIi~inden ve havasının ı e t afeti nden

dolay ı XV!. asrın ikinci yarısında pek ziyade r a ğ be t kezanmış

ve dev let ricali rıd en bazı ıarı Fındık lı ve . civarında , bakıyyelerine

hala tesad üf edilen eserler te's is etmiş lerd ir, Bunlar arasında ,

Anadolu Kazaskeri Menmed Vcs ül! Efendi'n in 1565166de sa hil
d e bina ett irdijti bug ün rnevcud belen an cami' ve hamarn ı. 1574/75
d e Kıbrıs Beylerbeyi Arab Ahmed Paşa' nın zevcesi Perl tad Ha 
tun tarafından inşa ettirilen Hatuniyye tekkesi ve mescidi, ya 
n ında 1575/76 ce yaptı rıim ı ş Arab Ahmed Paşa ç eşmesi ve yahsı,

Fınd ı k lı deresinde Seyy id Yahya Efend i'ni n Emir Imam mescidi,
kend i IAkabl ile an ı l a n P ü r tela ş Hasan E fendi'nin Alçakdarn rnes
cidi, Ka pdan-, derya Kılıç A li Paş a'n ı n zevces i Selime H&tun' a
Aid mescidi kaydet mek icab ed er.

Fındıklı ishetesi'tı« aid görebildi~miz en eski kayıd 1587
tarihini ta şı rsa d a ' · , XVi. as ırdan evvel de meveud oldu ğ u mu
hakka kur. Fındık lı serntinln tah mil ve tahliyesi nde kullan ıl an esas
iskelenio, bugünk ü g ibi Fındık lı cami', yanında old u ğ u anl aş rl

maktadır ". Bu iskele, i 774/75 yı l ında görüıen Iüzum üzeri ne

ıSQ9, e, XII, !i . '11 ; Cbırles White, Tlın~ gta ,.. iıı Co ,ut41'1,tlıı opl. di dom. lllic
ma n1le,.. of tA. Tark , In 18# , Leadca 1845, VOl. IiI . 850 - ~ı ,. Menrlık , bu
rıı..a.&.ıde. haleo rn. n ud balu :ı ııı A!u: a:ı Scfaret hne. ipia 1877 de iefuın ca n iti b...,:
ren imhi edilmiye b.t!.an. k or tad an hlle tı (S. ),ıümtaı. . Ta, ihlmlzih ha.yal
elma, hakikatle!', r.tu bul ı g46 , i . 282-28~). .

ii T. Topaç, egm ,.~r• • S6. c ... el. 1ıadlkahi. '/·kebir. fJ.;. lıud.llj Ga/et a.
~l · fI14;r llft lw,.biPl · rnnrki· . l.ma'n:ıf lu.F,1ı ':lclı~ier. o• • •

t , A. Refik. a!lnı er e' , •. 76. XVi. alırda FIDdık l l i. «e tesi ei "ımu:!a b.h.•
çe ohıb vefat e de ııı hhı zentıD bura ya c!e fıı ed i ld iıi . ~ı. ' l !ı 'l' Or. Men U.• d. !:.
" IDdllch u~i 'i ie, . edilmedeo ev\oe!. ı n ı v ıhuda ..efol t edl'D -Err:ir Ali Ef~ ltdi ' ·

:ı i :ı ot1u EmIr H~ .ey iD Çelebi rı:ıdı lcl ı i.h:; . i ba lı. çuin . C!efaedı l~ i, idi (Si:ill-i
Oı..ı,~,.!. nı , .97). . .

11 XViii . asır .oo ları :! c!. )'uı l ırl$ olaD Dostancı ha,ı J.lt~,1 (Millet letb..

T. r i !l D~rij .i - 5
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Cami' ve hamam Sa'rye göre Mimar Sinan'm esed erindenmr u.
Evliya Çelebi'nin tek mina re li ve büyük ku bbdi" şek lindek i ta" .
siline nazaran ca mi'in, ş ek lerı çok Iaala dellişmediı1' i acla ş ı lmakta

dır. Muhtelif kimseleri n muhtelif ta rihlerd e ler lib ettikı eri evkaf "
sayes ind e, müteaddid yangınlara ~a'nlZ kalması na r&~::ıe :'i cami'
mevcudiyetini muhafaaa edebilm ;ştlr. 1. <seı a 1 i23;2~ de, civarda
çıkan bir yangın ca m:' ve ham a ma za rar verdi ğ ] ls [ ibi er tesi sene
bir dig-er yangın ha manun camek zn lann ı hara b eh:; i ~ t : r ifı. Cami'
evk e fmın ç o ğa lmasına hizmet edenler arasında 1748 yılın da cam i'.
müslaki! vakı f ta'yin edilm i ş olan ve o s ıra larda Istanbul kad ı lı ğı

~ ~vk i~nde b uluna n Vak 'anüvls Çeleb i-zade A" m Efendi de var
ı d ı ". rındı kh cami'inin mukabilinde, bônisi Meh med Vus fıli Elen 
di'n in evkalı r.dan kinay e ola ra k Molla bayın yokuşu nam ı ile anı.
lan yokuş un baş taraflarmda cami' ve hamam evkafanın m ü ş teml 

ıatınd. n a rsalar mevc ud ike n 1808;9 de Arabacılar ocağı kArha.
nes i için keres te an barı i nşa olunmu ştur t ' , 1822'd e çıkan büyiık

Tophane yangınının yayılarak Fındıkh serntl ve elvarını tahrib
etmes i esnasında, ca mi' ve hamamın da bazı kısımlan barab ol.
muş ve akabinde la ' mir ve tev si' olunmuşlur " . Cami'in 1843
yılında tekrar bir yangına ma'ruz "kaldıA'ı anlaşılma ktadır ". Bu.

ıs Si ' l, Tezkll'~tü'l..ebnlg~, Oıı lnuh. Hb., T. V. , aa. 676, ıp. 6/.. ; Millet
ktb., Tarib k ıımt, No. 921, yp. 8/b; ve 1at.u,bol 1315, L 29, 4••

1IJ S.ga1latııam~1 I, 412.
2l CamiIco, M.h med Vıı. ü l f Efe c dı 'a iıı kay ıo vi lide. i Hııb b a Ane Hltu ıı.

il . Elbu S\ilefm&a. Efeııd i ad lı bir zat l a ra f l D darı e ...hf t.&eı. edilmi,tir (8 at.
bakutık ar,i.i. Cevde t. tuaifi, E...kat kumı. No. 160N i Ihaiilemia b ., E... kaf kı.ı
No. 6.872). Kui, Giiı a::ıbeıı Me & ıı::ed Eh acii, Sad reddio ' ıide · R ah aı ll . h. Efndl,
S. dr i ..bak K. ra Mal tafa Pa,. v ı Si lih. Kadıa'lO mııhtelif ,e~iıde valrıltan

boluau, or idi ( B.ıbe lca a lık ar ti "i. !baiI l eı:ı::ıia u ., E~luf ka. ı No. 462ö, 61S.. ; Ct;.Y
det b ., Evb! kı.• No. 44!1o. 8262). Zi k rettiaimi ı Gülümbe,ı ~!eh~ed Efeıı di'o iıı.

bu se ıııtte yah.ı ol d ıı to, E. li, e Çel, bi t a r.fı :adaıı (I, '" i) kaydedilmektedir. Ya
k. n da ıi k:ed il.. K'ra Maetafe P• • e'ıIlD LV_ lhrad dnri Sadrhaııılaruıd a:

K~ IDa aı :C. 1 Ku.. ~(uat afe Pa , . olmu, c:Jıı&teın~ld ir.

%:J Çelebi_ude Aıım , Ta"iJı , Lı taı:t b a l 1~82, i . 77; O elr!&D. Er,ıc, M.c~lle-l
Unui,'1 B, lel lg•• ı.tacb u l. c. I, 1271.

39 Agnı CU,, r ö" yer .
ıı Halikatii.' I-~od Tti· , II, 62- 84 i Mir'at-ı J, tallbal, • . 33 1-~_

sı B.,b. lu chlı: .r, ivi, Cev det ts , Askc-rr k.. , No. 12.5"S, :265e9.
aı Had(lCatii · l·c~er1m1 · . n, ~2-83: Mfl"at.1 J.tonbal, i. 33'-::135
13 E. Ma ın b? ı.ı r)· , Iddıı6ul ReAh~I"1 «gyalıtn. l. t_ııb_1 1928, s. 15.

"

.
i,
' .

,
i

la'mir ve teedid olun ma s:na ihtiyaç duyuımu~tur". XiX. asır

sonlarında Şi rket , i Hayriye, Bcğaaiçi ne vepur işlelti~i ha lde b u
sahile u ğratrnıycr ve halk Kabataş ve Sa lıp aza rı iskelele r inden
istifad e ed iyordu U .

Fı sıdıklı cami'l , yukarda işaret edi len i if:hrr:ed Vusült Efendi
t arafından bir rnekte b Ve hama rn ı ile beraber 1555 '56 yalınd a inşa

e t t i r i l miş ! ol up, M nis; dola y ı s iy!e evvelce Molla Çeleb i cami'I na
miyle meşhur olmuştur . BHiş iı1' i nc e küçük 'bir hazlre' y i ihtiva eder.

tarih 1c ıa :ıı l . S o. 1033, yp . ~ a) bu ub.iIleTd e~ i ı.lce !e ve :C a"lid:a:eleri ıö.te rrnelc ·

te d ir, B ıı d ef:er. jlöu. elU Fı ~ d ı :dı iı le.les i Fı :ac ılc lı ~.mj 'c i :a )'a r.ı a ca olup , oGeD
at Ileeletede, kal. f.t yt'r i::in bu l uı:ı. d ııı u yerde Kalafat i'Kelui ve Siile)':Du A~&

.d ı ııd. bir n t. i id kayık bao.e . b ~ Q ıı :ı yaımıda -S.lıp.au.rı'oa cotru-Ha l'll :::ı aU. r

ia'=ctu i b a: \lınıycrda . XLX. ..ı r ba. ları od a yuılmlf olu. diter Boıteneı k ,r J4~

te,.leri'ad e (O civefa ite ktb .• T. V•• No. 8~{). yp . Z3/b: No. ~. yp. 2Ofb; Nô.
8866. TP' 12/a) yc lcan da kay dedilea Iskeletere ilivet ea Kabet. , 'a dolru Ha rp aUu
!.ru h! . At a Çef ı:ui'.c i aı yaaı aıda Aralık adıad. bir islu:le mevtaddur. J80 1/2 t.
ri bli J. tanh l kagrkçı e.lIafı J elteri tBeTed:yıp Ictb. M. Ce"de t yazmala r ı ı No. B @i

yp . 3S), luaubuldeki i.leeIe[ere b.,lı oI. r.le ı.:e y l«çI Iı :C ~dcrı lır:.yl~Ç'1 I:':ıo.fı b.k
ktada lo ymet:1 melıh:: e tı ihti va etmelcted ir. BlI deft ere rore (agnı eHrı ( öete ri lea
y.r), FIDd ık h iı~e ı... iade-Sah pa u n ..e K. bat e, iıkel~leri il. ber aber-lOS top 
çıı Deferi ka rık~Iı:C et mekte ve huala.r. afd 54 h ytlc bah:ı amelrl.d ı r . Esut k&
J ıkçılar ise, 81 Ici,i olu!' 62 ed ed byıte ...Mb bu ltı ııuyor.

n Baıbalcnhe u"vi. endd buitiı Bel. diye kı.mı, No. 4315.
'u Şil'ket-i Hag,.lge tariMnIı lst.obal 1 914~ •• 78.
ıl H üsey io Ayuıuara,J , Hadıiatii'l-eeodmi'. btaabut, 1281, e, Il, . 82- 84.

M.l:ı. mcd Raif, Mi,.'a f- ı l ,tanba {, IS17, s.334-83.5. Hame mııı kapısı i!zeri ııde li,.
bey1tt eo ibaret b!r ld ti be bUllU ll mak tadır ( bk. Meh ıııcd Ri,if, aglll en ", iÖ" ye·r).
Kit i.bcu la tarih beyti e..Ii,.~Ieb( tar af ll1d.o d . (S~gQJı(Jtflam.., e. r, i . 445) k.y_
dedilmiıtir . C.m i 'in bbi . ı olaa M~b~l:'d vaııün Elea;i, ın . Mund'ıo ıc. p ı c ı b.,ıla

tiodan Abd ullah Ala 'olD othı ghıb ı52' ),ıı avanııd. d o~mCi('l:ı r . ı56G'd. Bur..;
bili bare lstaahal ka dııı oldakhll ı onr. 1568 yıhade Acadola Kedı..kerliti ma.
bmuıı ihru et mif . fakat bu m.ke::a.d. faz la ka lm ıy.ra1c: iki ıne ıo ora .ded i(.
mi, tir. 1571 y ıhade te~r&r t..t . obul K.dıl 1tın ta 'yi o .dilrei,1e de üç . t ae .oara
t.kaiId edil mi" f.kat bir miid,det ıo ııra teicrar rıı&ııııb verilereli:: ı 5SO'de iiçaacü
def '. ls ta nbal K. dl"l olmuıt aır. Nihayet dordü aeu. def'a ol.,.fe ıCS7 yıhaıda tek ..
ral' htllDbu1 Kadı ıı o!daldu unr. , IfOO·ci. n f.t edu elc Eya!> S cltu'. e e fa
edi l mi ıti... DevrioiD me, har ,a h ıiyetler iedu Ek,i1ı: ta,'h V. bı_ EfeD di' aio ak 
tabuuıdu otea , ,lire Hubba Ane H_t ua'u a "nı ile evli ol d ııtu i~i a Habb..
nıo lluı ın.bı ile uıhrc! ı . M· hmed Vu lin Efu di'Din bir dinııı "oc bb . terci!
mele ri vaTdır (Nu ri ·zade Ai.'i, Z' O!-' ıa/ta'IJ:, lıtub lJ l 12€8, i . 311- 31:2 ; Ha
ıey i ıı Ayvuıara} r. agnı e. ..; . e II, i . 82-8' ; Burn ı i Tah ir, O,manlı ,;wellif·
1~1'1 , l.taa bul ı 3~3 , c II• • . 138)• .
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is Bu Deftlıı arab hariluiyle tek:i.:
u,;~ :.J;:'" ~.ci ~ .t:.. J .=.;~ _J} ~c- r... ",:, ,...ı .;/ ./} ~;~. ~~. Jt-"~

ıı Ba111ardall. au bir taceti S.dreC!d ia-ıic!e .ile.iı:ıe l id ola b iki aded nl c-ı ar

ta,ı lcınktır . a tıh rneıU taıtarı d. b.luıımıkla f"kat kırık o ldu ıdarı if,n b.üvi.
"d teri teshit edi lemeUlekted ir. H"tta tcıpu\r. "lt ı nd a hhrııı birlı:aç men n a datl
halaael.. ı c:ıahtemeldir.

~ Ra, id, Tc.rih. , Istaobc:! 1282, e . ııı. LO . 212- 238. me, 3J9~ RWat,Dnl!ı.,;z.
tü'I-nu,agiJı ma' :~gl, t .taııb ıd. ta f bnc:auı, s. '21-i 8. MebPl~ sadık: Efn.di F%D"
dddı 'da mevcad !:.açe.i~de nfat etm i,tir ( 0'1,111 ~u,., .;•. yu.l. Ba aUetıia semk
De umaıı: f" ldikleti bı'i ,ekilde tubi t ed i l en:.eıulı:Jc buaber e l i r:ı:.iıdeki kayıt

la,da , S. dreddia· t..ide aile1 iıı:ill. XVIL &sıreıaD itibarea ..mt de b a l 'luıdalı:t..n ıÖ·

riniiraf". xvn. u :rd. Fıııdıkh da Sadr fl! ia-ziid. aUu iDi. bir ,. .lıa ı :Devetıd idi.
nerde ba yal ıd..:ı hahU'dil.eektir.

gün , ca mi' ve hamam ma'mur bir halde kullanılmakladır, lakat
cami'in bAzı kısımlarında yer yer çatlaklar görülmektedir, Bu ca·
mi' içinde, muhtelif zatlar taralından ver ilen ki labların iU.ve.iyle
meydana gele n küçük bir kütübhane bulunduğunu bili~ oruz ",

Halen Süleymaniye Umum i K üt übhanesinde cu lunan Molla Çelebi
Kütübhanesi fihr istindeki 1902 ta rihli meşruhatda, «bu kütübha
nenin Fındıklı cami 'i iç inde Reis ülküttab Abdullah -zade, Sadırdan

Molla Mehmed Çelebi Eleadi 'n in ve Şey hü li s lam Hamid Elendi'·
nin ve sa ir zeva tın vakf ettikleri ki tabla r Kı lıç Ali Paşa med. e
sesi içindek i ülübhanesinden S üleym aniye Kü tübh aneslne nakl
ed ildiA'i' şe lindeki ifade de bu hususu te' yid etmektedir " . Bu
kitabiann Kılıç Paşa medresesinde ki küt übhaneye ne vakit nakl
ed iidiA' ini bilmiyoruz.

Fmdıldı Camith in tıaztrest, cami' ın iskele .5 0ka~1 tarafmda
dır. Bu haz iren in deniz ve so'cak c ihe tleri parmaklıkh 'cir d uvar 'la
çevrilmişti r. Bu duvar, xvııı. asır başla r ında yaşamış olan ve
1719/20 yılında vefatil e zi kredilen duvarlar altına defnedilen Ruz
nam çe-i evv el Hüseyin Paşa-zade Elha c Mehmed Bey tarafından

1719/2 J de inşa ettirilmiş tir ". D uvarın üzerin de, iskele sokağı "
ve deniz cihetl er lnde o lmak üzere iki kita be si bulunmaktadı r.

Deniz tara!ında mahk ük ola n kit ab e şudur :

Y~gcine hdce-i R aenamçe-i eVDel Mehemmed Beg
Bekaga intiktil etdi alegh'i rohmeti'l-Bdrt
Atiimü'l-mlsl idi kendü ge mahsus idi merhumutı

Gerek evzai a etearı gerek re/tar u gü/tci "
Olub kırk elli gıl pirage·halı,oı memed-i iH al
Sudür-ı devlete hemrJare senk- ı hay,. idi kaTI
Hırld ôr-ı metd-ı dev let -i dehr idi za Mrde
Duiın! i' t ibar etmezdi amma ZUN! mik d drı

Ubegduııöh.ı ahrdra muddni idi ilı lası

S iilük ehlinden e{zün idi e.rad il e e:k<i'1
HAü,'1 kalb·i hiisnoi Mline be.dir bu ,alı id kim

3' 12J6 unul D~l~t S4:1Iıamıu!, a. so; Sü:eyI:l &ıı: i y,= k ıO . j MDlld Ç. lcbl /tü-
fchh4ltui !ilı,i.tf ad. buhıııa.3 :ne,rullat .

35 Molla Çtlcbl ith. flJari$ tl. Bc. fibrİstc:! e biIec. ı'" d td kitab ka)"1 d. lı dır .

:il' '\ıi,. 'at "ı I.ta"bul. _ 333-334 ; Sit;ill.{ Oım/uı!, Ittaabd H118, co IV, 1. 216.
r.' Bu kitibe 011 beyittcıı ib&tc.ttir (bJc._ M:,·r.t i /l tG"!J ul. i . 333-~!4).

' .

Olah me'mar ha hok m..i /ıümagun ·' cihanddri
Mücaoir oldu be, gı l Mekke'de bu egledi ma'mur
Harab olmuş iken mecra·ı cib-ı ralımet-asdrt

Ale't'/ahsis alıeli-i Harem( ?) gad eglegiib [eutin
Ederler dergelı·i Hakk'a dua yaloan yaloarı

Hada salgm ede iinf:an menıur-, mehuratı

Bu lıayr'l bt-bedel oldukca ruz' l Iıaşredek cari
Dediler rsıı« tarih-i [eo tin tÜI ediib Iıer k es( ?)
Ed e cennet Melı emmed Beg Ef er.di merailin Btiri"

Ru snemçe-i <Tloel 1132 Ellıac Melımed Bey ruhuna el-falilıa

HAlen hazirede on aded mezar buiu nmak!a olub en eskisi
1709 tarihi ni taşımaktadır ". Bu mezar, Ruznamçe-i evvel Mehmed
Bey'e Aid olan mezarın . yanında, 1693 ile 1706 tarihlerinde iki
del'a şeyhülislamlık ma kamın ı ihraz eden Sad redd in Şirvan! ah
ladından Mehmed SAdık Efend iye !iddir <Do Mez.rı üzerindeki
k itabe zamanla aşındlA'ı için bazı kelimeler iyicc okunamamak
tadır. Ilerde okunınası g ittikç e zarlaıaeak olan kltab eyi kaydet.
megl faideli görüyoruz:

Hazreı-i Sadık Efe ndi ralıme/ullalıı alegh
Etdi aem saha-ı mohruse-i darü's-seltim
OL .emigg·i Fahr- ı tilem [aeıl-ı tak.a-per.alı

Olmuş idi iki de!,a izz ile mafU'I.er.am
Hak le'ala garke·i(?; dergag'l gufran eglige
Mehhit-i envar ola kabri ila guımi'l·kıgam



'I ru" "'t ,s...dl '; 1\"'..1 , 1 .uı.:.1 -eı , ~.,...:"" ~ • .,) ı.,;. ~JL .".;.

u ~r&i , V,k4gf ü'l .fa:l.I4., Oa.i.,'Cr. ite ktb.ı T. Y.ı No. 1:>'35, YiJ . U /b,251.. ;

Sicill·' O. f)tcnf, lll , 807.
ıs siau- ı Osmanl, m. 320 i Mi , "aH Jd anbal, lo 837. AbJarra bcu. ı:ı. Ereadi

::ı e:Ctubi· i fetviiiı lı: yaphtı içi :ı ot;ıll &. rıııa Mektabi' ılctı cCD:ni, ve S.beddia- ıl

dot .i1e1 i lı ia. bir kota bQ i.im . Itınd a de...am etm it tir (be. tıgnı t U ', ıii•. yer).
" Slclll ' / O,ma:Ilf, lll , 20, 320; LV. 274
~ Y&D.ı :ı.d a Madenis M.bmı: c:1 Ml1htar Elndi ınedfu ı:ıdu f (..e(atl: 1 7S4ı/S:i ).

&S Sicill -; OımaııI, IV, ~1Si yUlDda Ş e rife E~iu Hanını ıı: e ı!fuı:ıd ar (v. 1886). .

U hda olunca nihaae-"a ded im tarihini 't
Cennelü'/.me'va ola Sadık Ef end i'y e makam

S ene 1121 .

Keza Sadreddin-zade a ilesinden Şam Ve Edirne kadıl ıklarm

da bulunmuş olan , Rühullah Efendi oltlu Abdülhay Efendi dahi
1720 tar ihinde vakl' o lan ve fatında Mehrned Sadık Efen
di'nin yanına defnedilmiş tir n. Mehrned Sadık Efendi'n in o ğ l u

İs tanbu l Kadılığmdan ma' zul Anadnlu Kazaskeri Abdurrahman
Efendi 17H 'd a vefat ederek babası yanın a de fnedil mi ştir " , Ab.
durrahman Efen di'nin o ğ ulları da burada medfun bulunmaktadır ı

Zeynel'abid in Melımed Efendi 1747 y ılında, Mekke Kadı lı ltı r.dan

ma' zul Mehmed Saded din Efendi i 773174, Medine Kadılı ltından

ma'zul Mehrned Nilreddin Efend i 1766/6/ de vefat ' ederek baba
ları civarına defnedi lmişlerd i r " , Sadr edd in-zade a ilesinin birer
rü knü olan. yukarıda zikre ltiltimiz Mehmed Saded din Efendi'n in u
olt1u Müde rris Esseyid Mehm ed Aıaullah Efen di'nin i i 7B, gene
aynı zatın oltlu Müderris Mehmed Kemal Efendi' nin l i 78, Seyyid
Mehmed A:aullah Efendi' in olt!u Mehmed TAhir Molla'oın li 82/B3
tarihli mezarları d a me vc udd ur, Bunlardan başka , Sadreddin-zade
Ailesinden olmayan , 179911BOa da Galata bi lAhare Bursa Kadıs ı

ve IB06/7 d e Orduy-ı Hüm ayu n kadılı ğına la' y in olunan Sey yid
Hacı Lütfullah' oltlu Seyyid Mehmed Emin Efend i'nin IBl1 tar lhll
mezarı LS ile Fındıklt cami' i imamı HaCız Ah med Efendi 'ni n 1836

. ve Elhae Abd urr ahma n A lta adlı bir zala aid IS91j92 ta rihli me
sa rlar bulunmakta dır .

Arsb Ahmed Peş« yalısı aş ağ tda bahsedece ğ imiz Hatu
niyye mesc ldi ve tekkes i ile çeşmenin banileri olan Arab Ahmed
Paşa ve zeveesi PerhAd Ha tun 'a aid bahçeli bir yalı idi. Yalı

Ve bahçenin ilk yerini kat' i bir şeki l de tesbit ederneme kle bera-
" Hai iJcalü'l'u o4mi', II, SO
' s Agııı ~ur. a-ö :ı. yer.
' 9 A. Re!iit. Xi r.c; Hlcrr ı",ırtla !.tanbaZ hagatı i tatanoul 1931, i . ts . ıa.

!o HaJikatJ. '/.c~ 04mi'. If. EO. Hiın aıevC'u d menrlat i ç:ı:de M&hmuc1
Es·ad Bey'e i id ::eura te. ..cilf ede::ı~Gik. lie ride ka)'d edec:c:t~ı ıibi. bozo~ar.ic

Dir araya J 'tı1 c:ı ı, tnn ar taı~anı:ı ı:ı -~"htı alt ın da toprat a i ömclmü , olıılah.

151 HQ1ik(J t5.·I-cnJ~mi', II. SO.
12 Letli, Tarilı, ı .toı :::ıı bu l , M_tbaa·i Amire, e. iV, a. 61.
63 Ha:liktıü'l-aodr.ıi ' . II, 78-79 i !'ıir'at· , J.tanhul, 331- 335 ; Perbi d

HahlA't1ll1 zn ci ilc "ndi.iııe iid tarh" "içiDde b ı:hu:ı a a ve tarb. ye iid oldotu aa"
tı , daa kit& b~Ierciea biri iizeriDd. KaQuui ur.aylılerl Ddu o!aa t u icay ıtiıd ır . Vefat
ta rihi hakkı nda baıka bir kayda ten.d ü ı edemedik.

b er Güzel San'atlar Akad e mis i' nin bulundu ğu yerde (ve yahud
c ivarmd a] oldu ğ unu tahmin ediyoruz " . Yalı e vvelee bir Sulta n'a
aid ike n sonrada n Arab Ahmed Paşa'ya geçmiş tir " . Bili hare
muh lelif ellere geçen yalıda, 1594 yılınd a Ingi liz elçisi ikamet
etmekte iken c ivar halk ı nı rahatsız edecek şekilde g ürültül ü elt
lent iler yapılması, ma hall e halkın ın , elçinin Gala ta'daki eski yeri
ne nakled i!mesini istemeleri ne seb eb olmuştur ". Yalı , XV!II. asır

da Meş'aleci vezir ıbra him Paş a'ya Ve ondan olt lu Mahm ud Es'ad
Bey 'e geçmiş, faka t li93i94 de vefat ederek Ha tu niyye t ekkes l
haziresine defned ilmesi üzerine annesine ve onun dahi vefatmda
üç km na int ikal etmiş!!r ". Daha sonra ın . Selim 'in va lide si Mih
rişah Sultan'ın Kethudası Girld li Yusuf Alt a.zade Ömer Alta uh
desine, vefatı üze rine oltulları Habeşt Em in Bey ile kardeşine geç·
miş , nihayet b u zalın da vefatı ile yalı Kapdan-ı Derya H üsrev
Paşa'nın mülkü olmuştur " . Hüsrev Paşa o sı rada ha ra b b ir du
rumda olan yalıyı ta'm ir e ttirdi kten az so nra, y alı IB22 yılında çı 

kan büyük Tophane yangınında yanmış t ır . Fakat yangının akabin
d e Hüsrev Paşa tarafından ye niden inşa ettirilmiştir. Hüsrev Paşa,

IB32/33 d e bu binada Rus Elçisine bir ziyafe t vermiştir ". Bu bi
n a hAlen, Güzel San'a tla r Ak ademisi yanında olup, harab iye yüz
tutmuştur. SAhi besi ola n Münibe Hanım (ile zevci Şevki Bey) a ev
ve lce tekkede şeyhlik ede n ailes inden intikal eltilti söylenmekted ir.

J/atıınlgge m esetdi ve tek kesi, XVi. asrın deniz ümerasın 

'dan Kıbrı s vilisi Ara b Ahmed Paşa'nın zevcesi saraylı Perlzid
Hatun içi n 1574/75 tarihinde inşa ellirilmiş tir " . Mescid ve tek
kenin inşa edildilti sah a evvelce yukarıda kaydet tl ğ lmiz Ar ab
Ah med Paşa'nın yalısına aid b ir bahçe iken, kendis i tarafından

71F1XDIKLI SE~lTL'IIX TAR ini
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reveesine hibe edllmlş ve zevcesi Per lzid Ha tun vefat etlikten
sonra, evkaftnın m ü tevellisi-olduğu anlaşılan-Elhac Mehmed Alta,
sülüs malından mescid ile bir zaviye in şa eltirıni~tir ". Meseidin
300 kuruş vak fı vardı. Bu hayriihn inşasından sonra, aşa~da

zikredeeejtimiz Arab Ahmed Paşa'nın çeşmesi in şa edilmiştir,

Mescid ve tekkenin vakfiye tarihi 1599/1600 <, . .h Cl:i .:.l:-}
dır "'. Arab Ahmed Paşa ve zevcesi Perbad Hatun vefatlannda
evvelce inşa ettirmiş oldukları türbeye defnedilmişlerdir". Türbe
üslüb itibariyle klasik olub Mimar Sinan 'ın eserleri arasında kay.
dedilmektedir ". Bugiin t ürbede zikredilen mezarlar meveud 01
mayıp türbe Güzel Sanatlar Akademisinde çalı şan hademelere
ikametgah vaz ifesi görmektedir. Yalnız pencerelerden birinin
içinde evvelce türbe kapısı üzerinde nakş edilmiş oldu ğu an- .

' Iaşı lan iki ad et kitAbe bulunmakta idi. Bunlar, Perlliid Hatu n
ile Arab Ahmed Paşa'nın bu türbede medlun old uklarını bildire n
kita beierdi r. Bir zama n so nra kaybolması muhte mel olan şu iki
kitAbe}' aşağıya kayd ediyo ruz ı

Ka.nuni saray l arından ve bu mescidin
bani yesi Perlzad Hatun

Pertzad Hatu n zevcl Kıbrıs

Beyler beyisi Ar ab Ahmed Paşa

995

_. Burada yazılı ta rihten , t ürbeni n' 1586187 tari hinde in ş a ed ildi!!,i
öjtren ilmektedir. Hatuniyye mescldl (ve tekkesi) tesbit edemedi'
ltirniz bir zamanda yanarak harab bir hAle gelmiştir.

61 Ha:lJ1c4tü·l~dmi'. U. '75-7i: M. Raif. Mb-'"t. , l.ı<l.1IhD. l , 337-388.
N Av ,.: ~$e!". ~Ô•• yer. .
H Kul .; Arab Ahmed P.... , Tersace l'ei. ler icdu elcb, Sok ııUu Mebcneil.

Pa,.'ı:ııı:: ....direti .ud. Ter.ne Ketb udalıı:n tiyi ıı edUaai" bilAhare .ac ç&~ veelle
rek Red o ııı ', aö ı:ı derild ikteu bir kaç yıl soar. nledi!ıniıt.ir. Molıtc lif vn ife le rde
bula ::ıı c! aktu ' Gnra Kı b rıs B. yle:rbeyi olma" b :Cat orada ~1ir:&D. bir ayalr[umada
lin!C!e katledilıci,tir. (Ali, KE.nM'I·aAFu::r, Üniver.it e ktb., T. Y., rio. S9~, )-p.
(6t /b. 50e/b i Pe~evt , TGl'lJı , t.ta.ıibul, Math.aa-i Aı::ı i re ım, I, .ı~6 . 490; sı~ill · f
O.m ant, I, 201). Baat ar, iv 'Vuic-alarıc.d. (Mğlıirnn1ff tl_Iün-I, No. XVII, •. 494,
106 , 119) Kıbrı . se.feri c!c l. ,. ı.ıl , Ie. 2eçea bir At.b A!urı e.1 Rei. cbb "'rdır ki
1571 de fo,"lar tarafındaD lı: at:ediJl'Di,tir.

37 Si'i. Tu/d,.t4'I-dtılge, Millet Iı: tb. Tarih kı.m ı , N'o. 921, yp. H/a; Dili'
veui~e Idb., T. Y.• No. 676, yp. 10l. , Te.lci,dğ·I· 6 tIııgalı, l.talıbDI 1 31Ş, i. 33.

Zaman zaman Fındıklı veya Hatuniyye tekkesi olarak anılan

Tekke 'nin ilk pos!·ni~in'i Şeyh Hasan Efendi adında bir zattır.

Halefi, t arikat-ı Aliyye'den Keşli Ca'fer Efend i olub vefahna ka
dar (1643!44) post-ni şin kalmı ş tır, Ca'fer Efendi'nin etrafa ya
yılan ş ôhretinden dolayı, tekke bir rama n onun ismi ile anılrnış

lı r ", Tekke, 1819 yılında şeyh olan Yunus Efendi zamanında

canlı bir de vir geçirmiştir. Post-nişin olduğu tarihlerde harab
oldu ğu anlaşılan Hatuniyye tekkesi, zamanında, III. Selim'in vali·
desi Mihrişah Valide Sultan Kethudası Yusuf Altanın biraderi olan
Esma Sultan Kethudası Ömer Alta tarafından ta'm ir edilmiştir ".

Yukarıda bahsedildi ğl gibi , Ha tuniyye mescidi ve tekkesi 1822
yılında büyük Tophane yangınında y~nııiı~ ve bu civarda yalı sı

olan Kapdan-ı derya Hüsre v Paşa tarafından yeniden iDşa etti.
rilm i ş ti r ". Yunus Efendi'nin ıeyh liti zamanında şöhreti ar tan tek.
kede bir çok derviş ve faki r/ere yemek ver tlmekte id i, ll. Mah
mud bu ıekkeyi müteaddid def 'alar ziya ret etmiş, ve 1835 yılın

daki ziyaretIerinden birinde, Yunus Efeedi, o tarihlerde ta' rnlre
ihtiyaç gö ster en tekke nin i hyası için II. Mahmud'u n yardımın ı ıe'

min etmi~ !ir " . Sultan Abd ülmeclddah], tekke ile zaman zama n
i1gilenmişlir n . Şeyh Yunus Efendl'nin 1862 de vefaundan SOnra
eski canlı l ı ğını kaybeden tekke'ye 1884 yıhna kada r Hafız Essey
yid Ahm ed Şevkt Efendi, 1595 yılına kadar da Mehmed Kudre-

...~ ıs Carrer Efeııdrdcıı ulu. te lde tıye l ır&$ 1 İ l e , 1643/. " de Receb Efendi,
HU3 de Fuhı llah Erecdi, 1~4155 dct Ommr Hüse'yic Elc.adi, 1706/7 de Mı;ı.tafa

Efcııd i. 112i l28 de '-fahcaud Efe ııd i, 1736[37 de lbrahim Efendi, l i 64/65 de Es'
Joel1id M"I:ı ı:ı::ı ed Xebr Efeedi Ve Dihayet 1 77:i_lS ı 9 yılları aratıı:ı d... Hifı:! Efcadi
,.,blik , a p ml,lardı r (H. Ayvaa.. r. , t, agnı u .", H, ':8- 19 ; . YDI mneUli, Tu ki .
re-t Ayfxlllla'ayı, Oaiveraite ~tb., T. Y., No. 246' , ıp. 46 j Mi, 'at i ll1anbrıl,.
•. 337-338).

n B&,bahahe Arıivi ı Cudet b, E"lcaf k.., f\o. 5.871 d. kayıdlı bulaD&Q
(I23ı) tarihli vuiir:a. Validc Ke thiida. ı-dce dire &Dllu bu til. fıııdılı: h'da yer
le'lni, OIDb ba u billerde bir ..hilliaDeleri b ı;: laı:ımd:ta idi Uuide bu sahilhu,,
de.:l b&lı:.ed ilccekHr.

'J Mi,,'at·, J' :41t6al. l o 8S1-m ; Bu yalı içia bk. •. 71.
lı Saıh.ltaı:ı. lık Arıi,. i, Cevdet ta.. EYleaf ks-, ~o. 3St, Ali , Tarih·1 E"J..

'üıı , !. taD bal ~2$3, c:. mı f . 1'2 ; A. TImoıı i . agnı e,er , c. lı 19-27 i M. SÜ" y
ya, Sici lI / O_m.an l, c.. lVı • . 877.

e Me'.eli t&lcriboo, lSU yı !ı:ıda Abd ii lrrıed d ıuafıııdan burada bir mevtid.
o!t utuimc,hır . (Topk a pı S_n )' ı :ni:iı:e~ i ar,iYi. N. Eo 8743).
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tuIlah Efendi şeyh lik yapmışlardır Ol. Tekke yukar ıda kayd edil
d;~i ' gi bi halen Mescid ile bera ber harab vaziyettedir. .

Hatuniyye me scidi ve tek kesi 'n in bahçes inde lekke'nin şeyhl e

rind en oldu ğunu zikretti~im i z Keşff Ca'f" Efendi'nin. türbesi
bulunmaktadır. üzerine hak· ed ilmiş iki kirab eden -solda ki Keşfi

C a'fer Efendi'nin vefat tarihini ihtiva etme kte olup üzerin de < Ya
ha zret -i Se!Jy id Kedi Ca'[er Ef endi . hilabı bulu nan ve 'sekiz
mısra'hk olan kilaben in larih beyti aşa ğ ıdadı r :

Gliı edince kudsiyan tarihin anın dedi ter
Hu deyüb Ca'fer Efe ıdl azm-i firdevs eyledı " .

1053

Bir k ı t'adan ibaret o lan so ldaki kitabe türbe'nin, S ulta n Mah·
mud larafından ihya edildiğini ifade etmektedir. Hangi Sultan
Mahmud oldu ğ u hakk ında bir kay ıd o lmama kla beraber, Hatu-:
niyye mescid i ve tekkes ini la'mir etti rd i ğ ini zikrettiğimiz ll.
Mahmud olmas ı kuvvetli bir ihtimal dahilinded ir. Bu kitabeninin
metni aşağıdad ı r ı

Türbe-i Ca'fer Efendi'dir m-üdf-ı kudsigan
Eyledi ihya anı ruh-ı cihan Mahmud Han
Anlar olduk ca mekin-i kurb-i Hak ol şah - ı din
Nus ret.u ikhtil ' ile olsun hemişe h imni n

-.
Türbenin tr amvay ca ddesi tarafında sa ğ l ı ve so llu iki parça

ha linde beş beyitli arabça iba reli bir kitabe bulunmaktadır. Ta.
r a fmuzda n okunmas ı kabil olmayan bu ibaren in altında 1772/73
(lJ86) tarihi görülmekted ir.

Hatuniyye mescid i ve tekkesi ba hçesinde bulunan huetr e d e,
. bazıları bozulmuş bir k ısm ı da mevcud . olmayan tanınmış bazı

aevatın mezarları bulunmaktadır. Mesela bunlar arasmda XVi. asrın
tanınm ış sim alarından Naktbü feşraf Keç i mir -rade di ye anılan Yah
ya Efendi'ninkini kaydetmeliyiz. 1585 y ılınd a Nakibü'l- eşraf ofmu~

olan Yahya Efend i 1599 yılında-vefa t ed er ek Arab Ahıı:ed ' Paşa

$3 Meaaı ed Ş iBcr bin tıı :nıı i l , i stanbul T,kk. lerl, Belediye hb., M. Cevdet
'y~:'Ca lafl , No. Kf7~. ii . so.

. " IsA I ,.nı.j r~ .; .cl l~ "':';.~ ,.. .J.t~_ı ~' t ;;:.j ..- ,:; '-:-.a v;',;".t ...~f

-t ürbeslne defnedilmişti r " . Evliya Çelebi tarafır.dan '" se ml ev li'
. y as ı olarak çok hürmet gördültÜ ka ydedilmek ledir. Faka t mahal
linde yapmış olduğumuz araştırmada bu meza ra tesadüf edeme
dik. Keza, XVI ve xvır. a sır ric!lind en Defd erdar Mahmu d
.Efendinin de, burada va kt ile mevcud bulunan miistakil tür besinde
medfun oldu ğu anlaşılmaktadır " . Ha len böyle bir tü rbe g ör ül
mernektedir, Bir kaç def'a . Baş-detderdarlık mevk i' ini işga l eden
Mahmud Efendi 1606,'7da vefat ederek zikredilen t ürbesine defne-

·d l l m lş tlr , Mezar kitabesi, vefat lar ihi kırılmış' olarak bir duva r di
binde idi " . Bu zatlardan başka, Musah ib: i şeh riyar! Hafız Mehmed
Sadık A~anın 1814/15 tarihli, Şeyh Yunus Efend i'n in babası Ali

· Efendinin 1825/26, kfza gene Şey h Yumıs Efendinin zevc esi Ha
bibe Hanımın 1854, H üs rev Paşa'nın Kethudası ızmi rli Hacı Ah 

.med Ağa'nın 1830, sabık Tophane-i amire ' an barcısı Mehmed

.Esad Alta ' nın 1843, Kapıcıbaşı 'Ka mil Ahmed Bey'in 1845, Bab-ı

Sereskert hastahanesi Cerrahbaşıst nakşrbendl tarikalıncan Meh.
med Şerif Efend i'n in 1859 ta rihli mezar kirabeleri bulunmakta 
dı r ea. Bazt mezarla rın bozulması sonucunda, birbiri üzerine bi n-

·d irilere k mey dana geUrilmi ş olan y ı ltı nın altında ka larak topra-

aı Nn'j·%i.de AU -f, Sakt.:!J:k z~!lli, IstaDbul 1269, e. II, s. '80- "82; Ki '
rtib ~leoi, F~sl~ke, Lsta.D blı l , CHid.·j Hav_di. m_tb.... ı 1286, e. ir S. 130 · 1B2;
. Rıf tAt. D«)lıata'n.lt rzk~lJ(ı. İstanb u l , b,bumuı , a. IS.

G!S S~g4ltatn tJmt1, c. it 1.4.46 .
87 B., b a lc&:ı bk art i\'iJ CCl vdet b ., Evkaf Ic., No. fl907, 7820 j XVIf. a5t'ltl

"1kinci ynı .uıda riC!! [d@o Ye fl1l.dık h'o. si. lr:hı BO'D. vaH,j H. 1iI Peşa'e ıe , Deş ,
~ derdu Malımed Efecdi 'ci :ı. tıtbuiıı e t.b . t, edilmiı evka iı var idi (Cevdet ts.,
Evkaf k•. t No. 1749). .

48 $ ld !lfol O. mGnl, e. IV. LO 3 16. Halen bQ k lteb e w.eveo t ce~i.ı J:! i J" .

151 Ya fır:arı d" a hydedileQ lerd~a , ayri, .,.ııda isi teleri ve "efat ~.rih leri .ı ilc

-eedilea 011 beş eded rheu r ~e.,~ tı dciur: Meomed Efendi'nin 1797/$8. Paşa lumazı:ı _

. eLLi Abc.u.i:Caciir Efea.cWnig 18CO, Şey h :\ ebt Efenci'nin becdui ve Şe)'b H_hı ı.

mail Efeud i'n~n dltdu i ı.hı ice Hu ife H. ıı : m'u: ı s:l3j4 . Şerb H. f ıı E~eDd i 'ei ıı

b irıeer" :zide.ı i Me h. :ıı ed At a.'ete 0tiu Seyyld Ahdüniik\lr Dede 'ale 1810,Şeyb: Nebt
Efclt d i'niıı mec .ıı1 ı:.ht trıdu Ralc ine Hata ıı 'u ı:ı. :819, Firc'Cvs Ali)'. Han:m rı a 182~/ "
2:51 ÇeDiclet!a Tahir Pat_ımı ot 1 ıı Halim Bey'ia lSS1 (Skilı'; O.mco'tf, lV, 2.cS),
Huiııc- i iıı:ı. i re Vezac :iar-be ııs ı Eucyyi.d Ahmed Arif Efndi'nia mdıanmu En er
y id 1f.h med Emiıı Ef~cdi 'Di ıı 1832, Süleyman Bey adlı bir :alııı kızı Şerife Ru
lc: iyy'C H.~ım 'ııı 1638, Rulı:: ine Haı:ıun 't ::ı !84;O, Ha-t ıı"!ıi)'yc tekkui ıefb i HdL.! Efen
ai'ıı i ıı headelil!rinde:z Der Y iı Hüseyin Dee e'nin 18(2. FIltdıkh teickesi imam ı Hifız "
A li Efeaoi'DiD. 1843, Hatuı:ı iyye te lclc.ui t eyh lerinc.f1 n Yu:ıı:ı .- Efudi 'niıı hrimui
-Z~le11:a H IIIDlm'lD 18.{9, Şeyh Hihı: ! . nı ai.t Efe ndi ' ıı in bendesi Şey n Yu :ı.aıı E,reD-
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~a gömülmü~ ve bu yüzden görülemiyen 4 ila 5 mez ar d aha bu
lunmak ladır. Kırık bir kaç mezar taşı oldukunu da kaydedelim.

A ra b Ah med Paşa adı ile anılan çeşme'sini, zeveesinin i nşa .

ettirmiş olduku Hatuniyye mescidi yanında 1575/76 yılında yap
tırmış u r " , Evvelce çeşrne üzerinde bir kilabe mevcud id i 'I. Çeş

menin zamanla bozulan su yolları, XVIll . asır başlarında yaşamış 

ve bu semtde ve İs tanbul'un muhtelif yerleri ndeki hayli hayrat.
"e emlaki olan TersAne Emini Elhac Hüseyin Efendi ta ra lından
yeniden yapıınımıştır " . Bugün sa~lı sollu iki ku rn adan ibaret 
olan çeşme, tramvay yolu üzerinde muattal ha ldedir.

Em i r Imam ,Ifescldl XVI. asrın ikinci yarısında, Fındıklı

deresinde Kazancıbaşı cami'i ile Sofu bab a t ürbesi arasında ve '
so lda , Seyy id Ya hya Efend i adında bir zal tarafından tesbi t ede-
medi~imız bir tarihde inşa etti riImiş t i r '~. YAhya Efendi'nin me
zarı ma'lüm de ğildi r . Mescid in bundan sonraki duru mu hakkında

b ilgi leri miz XIX. asır sonlarına aid di r. 1881;82 yılında harab 
oldu ğu anla şı l an minaresi , Darü's' saad e A ğası Behram Aka la 
rafından aynı ıarihte yen iden inşa et tir l lmiştlr ", Bu ta rihten iti
baren bazı kimselerin i n şa ettirdi ğ i hayrat ile cami'in evkalı

zenginleş t irilmişt ir. Mese la, Mescid civarında, Behice Sul ta rım .

lalası me rhum Reyhan Ağa'nın ruhunu şAd etmek için Harem-i
humAyün a ğalarmdan Taceddin Aka, gene 1881182 yılında, abdes t :
alma ğa mahsus musluklar in şa ettirdi ki gibi suyunu dahi getirt- -

' .

di'llin v11ide ıi A f~ H1tuc'uQ. 1S60. feyh El b ~e Hi hz Ahmed Şevlei Et eadl'ele .
tr'L a b.du ı:ı 'll i:na:n ve bati b Hifı& ~eh a:ıcd Bahi.cddia Efudi'nin 1903 tarthii mezar
ı.n ve lci:ne l id oldeta aal.,t ı .m"-y":ı 1831/32 taribU bit ıneıar buleıımaktad ır.

1919 da ka)'detditimiz bo !ıı: i.tab.terdeıı bLulamua, buraya geç.af.r ee y.p bj'1 :ıu:ı: .

bir :r ıyıretde me veed olınadtkları görülmüt tiir.
7(J Hadl/(ct ii'l'cer:Jml' , H. 78 i Mit·'at · , !d an.bul , • . 337- 338 .
il Bk. G'g"ı ~.~" ras. yer.
:ı Ha11kctü'l.ufidmi", 11, 76-81; Mit· 'at · ı /.tan brıl, sa 337-838 : M. Cavid

.Sa,..ua, Hacı H üs, gln Balı, Tarih Dergiı i, lstnbul 1953. ..yı 7, s. 1 1. Haeı .
Hiiıeyio A~a'aı a fıad ı klıldaki yalı Ve meh~bjDd C'o: i lerd~ b.&ı ıed llece"=t ir.

71 Hadıkatü'[' cee tltni', II, s ı ; Mi,·at , ıdaıı bul, 331 i t777 tarihli vuih.
cu anla , ı l d.ıtıııa I'ore Se n id Abd ıırra lunu Efendi .dıcd . bir utuı ba: a>ueide
tahsis et titi bu ı n h f! balulImakta idi (Baıbalunlık Arfivi, Cevdet tL, E"lu C:
kı , No. 739, 9920). .Sld ll .1 O.maııf (lV , 68! > bu. meseidiıı bini. iıı i, •. 1.('d. kay·
dettitimit Xskibü'htıra! Keçi ml r·ı.id e Vaby. Efendi il . hnıhrlDı,tır.

T, M;,·at., J,tallb::ıl , 344-34\ .

-mi ş id i " . Keza Taceddin Aj!a, Emir Imam mescid inin arka tar a
.f ı n da, learından has ı l olaca k paranıtı, ca mi'd e her av halim· i
şe rif okutmak, ş adı rvan ve son zam anlarda inşa ed ildiili anla
.şılan a bdes thanenin su yo ll a rı la'mirine sarf edilmesi şar t iyle

1892j93 yı lında iki aded oda yaptırtrn ı şnr ". Mescidin bu asır baş

.Ia n na kadar mevcud oldu ğu bilinmektedi r. Son zamanlard a sık

s ı k çıkan yangın l arın birinde-belki. de 1912 Cihang ir yangının

. da -yandıkı en laşı hn ak t ad ır. Eu eserlerden hiç bir iz rrı evcud 01
.madığı g ibi. bugün yerlerind e yen i binalar yapılmı ştı r,

PQr/e/aş Hasa n E/ endi Caml'I, Fıcdı klı deresinin Cihan
_gir' e yakın yama çlar:nda, Top hane'deki Kılıç Ali Paşa cami'inin
1580 de vaki' o lan in şası sırasında kit abe l hiz:r.etinde b ulunmvş

.olan Pü rtela ş Hasan Efendi adlı bir zat ta rafından inşa ettiril
miş tir ~; . Hasan Efeedi ve fa tı ndan sonra cami'indeki tarihsiz mak
bereye d e fned ilmiştir i lC. Pür (claş veya A lçakadam isimleriyl e arn 

.Iao bu cami', bekıms r ıhk yüıünd~n har ab olmuş ve SQn zama rı

Iaea kadar b. r d uvar r ile minaresİn i n bir kısmı mevcud iken, ş im

-<li arsa halinde ve taşları bir kenarda Yıkılı durmaktadır. Cami'in
.xX. asır baş larında sık sık zuhur eden yangı nların birinde yan
mış olması kuvvetli bir iht imal d ahilindedi r, Hasan Efendi'nin
mezarı eski ye rinden sokağa nAZlr seddin kenarına nakledi lmiştir.

Bu civarda bulunan bir kuyu üzer indeki 1846/47 tadhli kırık bir
ki tabeden, Su ltan Abd ülmecid Han'ın sarayına mensu b Nevperend
Hanım tarafından mezkür tar ihte -bugün mevcud olmay an
a bde st almalia mahsus mus luklar yap t i nlmış oldu ğu aniaş ı lmak

. tadır. Bu rnusluklann Pürtelaş Hasan Efend i'n in cami'i için inşa

etti riimiş o ldu ğu tahmin 'ed ilebilir,

Sellm e Hatun m esctdl Fındıklı deresinde, bugü nkü ınönü

i lk mektebl "e bahçesinin bul unduğu sa hada idi. XVi. ası rda Kap
dan - ı derya Kılı ç Ali Paşa'nın zevcesi Selime Hatun tarafından

!evka "t bir suret te inşa e ttirl lmlş idi. Selime Hatun Kılıç Ali Pa
.şa'nın bir deniz seferinde vefa t eder ek bir adaya defnedilmiştir"•

. 3 A.rnı U~,. .
re K. rd.
i7 HlZ i ilUJtü·I.:.o.::mi', II, St i Mi,'d ı 1.:atı6:ıl, 343-3 14.
1$ "Ayn ı en'.

.1. H~ il.!Cct,i·ı-t;, :oJ. _l1i', Il, Sl; /.tlr·at ·ı l,ta ·t~aı. 3'2; Si:illa/ O.ı :nant, Iil,003.
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Bir zaman sonra harab olan mescid, tesbit ed ilemeyen bii zaman
da ta'mir edilmişti r !o. XiX. ası r soola rı na kadar mevcud o ldu ğu

nu bildiltimiz ı: Selime Hatun mescid i, 1912 Cihang ir yangmında .
yanması sonucunda harab ol",uı ve son za manlara kadar d uran
bakıvves i de 1934 vılında ınönü mekteb l'nin i nşa edilm esi üzerine
tamamen ortada n ·kalk rnı ş tı r ~ı . Yakın ında mescidin isminİ taşıyan
bir sokak mevcudd ur. Buradan Ayaspaşa 'ya çıkan yckuşun ba
şı ndak i sel vi. a~acı altında halk tarafındari Ketenel Baba-veya
Kad :n- diy e anılan bir ziyaret mevcudd ur,

lll . Murad 'ın valides i Nurban ü Sult anın en gözde cari~· elerin··

den ea'ferla Halun'un bu semlt e evkafı olduğu bazı kayıdlar

dan an l a sı l ı vor, Canfeda Ha tun, LLL. Mehmed devrinde Eski saray', .
da ikemete mecbur ed ilerek, mütekaid ma'aşı verilm ek su retiyle '
saraylı ların evlend irilmesine rne'mur ed ilmiş iken bir müddet SOn·
ra velat elti ". Mi,'al· , ıstanbul'da, Fı nd ık ıl hamamı kar ş ısındaki .

Ca nfeda çıkmaıı köşesinde medfun oldu ğ u kaydedilirse de, halen
orada 1795'96 tarihli Canfeda Bab a'ya Sid bir mezar mevcud
d ur " . Bir çok yerlerd e hayratı olan Canfeda Ha tun 'un, 1840 yı 
Iında neşre ~i1miş bir es ere göre " Kabataş civarında Nakşıbend r.

tarikatından bir tekkes i olup o tar ihlerde alsa halinde idi. Can
feda Hatun'un' tekkesi hakkında başka ma'I ümat bulunam adı.

Yukarıdaki izahattan da anlaşılaca ğı gibi, XVi. asır senlarında

Fındıkh semtinde, sahilde Fındıklı cami'i ve hamamı ile Hatuniy-·
ye (Fın dıkh) mesci di ve tekkesi arasındaki saha, dere içinin baz"
kısımları ve Fındıkh'oın Cihangir 'e yakın yamaçlarının meskün
oldu ğ u tahmin edilebilir. Bu Imar ve i nşa har eketleri sonunda .
semttek i meve ud bahçeler yavaş yavaş ortadan ka lkma~a baş la

mış ve yerlerine binalar yaptıni mıştır.

10 Mi, 'Gt..( I. tanbul, ıös. )o'cr. _
LL 188) tarihi o d~ Ibk, Cevdet ts ., Evlı: af ka, No. 15484' v. Mi,.'at ..ı I.taıı."

ba l' c o. Dev i (US9?' ucuıada eeeveed elde ğ ee u biliyorcs.
ıı FI D.d ılr. lı'd. Mahtarhk: yaptl:'.t, <:ı l arı n mtte UIUti uma cı du beri allcin cin

Bee bee Ettlrell.b Ehlıc!i'c!Cllo ,if.beD.
A Ali, K~1thfj 'l-a1ıbc,. yp. -I99/h ; Sicili -i O. man!, II, 6.
M AyıJ.l yerde A\!ar H.eı SS ley rııa !t .dI Dda. bir d .h a aao n i 01.0 Fa taı. 

Hn.ı :n '. iid bir ttlu ar d. h. vardır.

lı l.tarı hQl (i, Bild:l ~ ı .~ldl~Jdt t~1cbl'T i.'mV~ ,ıJı'dl~,t, ı.taabal 1256,• .
63; h tllltbal Tap:ı. ti,/te" t No. 251, s . 516, B~fb.k. Ar , i..i. cTophaııe 1c 2, 6üntit:1cf'
Ca.,/ d a trJrJcu i h,bü...:/t n Jeagalo'ı t~fJllgdi . . - diye bir "-yıd bulaıı m.ktadır..

rÖ:Ü VERR iH VASIF 'IN KAYNAKl.ARıNDAN

HJ.KIM TARIH! ı

Bek ir Kiltükoğ/u

II: VASIF'II\ YAK -:- IŞ VE NOKSANLARI

A. Islm v e n isbe tleri.. t e <bl tlndc yapılan ya nlı,

"e tahrifler

İsm- i hasla rın ıesbiti hususucda Hakim'in, zabtettiği vekaayi'
ile hemzaman o luşu dolayısıyle, VSsıl 'a cazar an da ha fazla vuk uf
sahibi oldu ğ u ifadeden müst agni olup bilhassa tevcihat ve teşri

fa t bahi sler inde xikre tti ğ] isimleri n .mevsukiyeti, bu. ba hisIerin
Tahvil ve Ruus kalemiyle Teşrifat ka leminden verilen resm i ve
s!kalhra istinaden yaZl l imş olmasına binaen, her türlü şübh~den

. ar idir. Bu no kta -i naza rdan ve bazı delillerin sevkıyle Hakim Ta·
, /M'nde zikredilen bazı ismihaslıırın va,,/ Tarihi'nde değ işik şe

killerde tesbit edilmiş o lmasını, bir tashih ve tasarruf endi şesin

.':len ziyade, sehiv ve zuhül mahsulü olarak ka bul etmekte le -
redd üd et miyoru z, .

31-a. Bursa karlısı olan . . Fet va emini "lehmed
Eminü'/./. tua Ahmed Efen- E/e ndi ( VB, 8 ; VA, 11; VH,
di (HA K, 12; HBK, 6 bı 9 bl.

b. Rum~li ~}lald; i }uiltn o . O sm an Paşa-zade oezir
mutasarrı]ı Osman Paş a-ed- Osman Paıa'ga (VB, 13 ;
de oeıir Ahmed Paşa'ya VA , 19; VH, 15 bl'.
(HAK, 65.; H BK, 27 bl

ı Mü . leDia ayaı i.i rı:ıı . lhud . iati,.r ede e ilk k ısıml_ r:ı , Tarıh DeTıin'rdu

S. Cı, 69· 715 ) ... 9. (91· 122) "y1Suıd a cı r.

ı Aya ! :r i.t:a bir b.ılca Ju de ( VB, SS; VA, SS) -O. mn Paı. ·zade ~uir

AJı rr.e l Pa, :z - , eleliuce zilerediimi, o lıı..·• Vüı"ııı ,. u1ra nd.~i iııııi, biIütizam
delil, .~b ... a böy!o tnbit ctmi, o!c!ataa u ıösterir.

«,
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