
FATİH’İN VAKFİYESİ OKMEYDANI TEKKESİ ARAZİSİNİN TARİHİ SERÜVENİ 

 

Konuyla ilgili olarak incelediğimiz ilk belge 25 Mart 1857 tarihlidir. Belgede Ebü’l-feth 
Fatih Sultan Mehmed Han tarafından İstanbul’un fethine katılan okçuların anısına onlara ve 
ondan sonra okçulukla uğraşacak ramilere, tir-endezana ve kemankeşlere (okçulara) ok 
atmaları, talim yapmaları ile âlim ve hocaların dua etmeleri için tahsis edilmiş olan 
Okmeydanı’ndaki vakıf arazisinin bir bölümüne Yahudilerce tecavüz edildiği belirtilmektedir.  

 Yahudiler vakf arazisindeki nişan taşlarını sökerek yüzelli kadar mezar kazmışlar ve 
ölülerini gömmüşlerdir. Bunun farkına varılmasıyla da vakfın Şeyhi tarafından Kaptanpaşa’ya 
yazı yazılarak durum bildirilmiş, akabinde de Hahambaşına tabligat yapılarak sökülen taşların 
yerlerine dikilmesi ve tecavüzün önüne geçilmesi tenbih edilmiştir. 



 Yahudilerin Hasköyde yerleşmiş olduğu dikkate alınınca bahse konu tecavüzün Çıksalın 
tarafında olmuş olması gerekmektedir. İkinci bir ihtimal ise Karaim1 Yahudilerinin yaşadığı 
Okmeydanı Dörtyol’un Hasköy istikametinde olmuş olmasıdır.     

 

Çıksalın mevki’inde her taraf bomboş  

İkinci belge 15 Aralık 1905 tarihlidir. Belgede Okmeydanı Dergahı'na ait arazinin bir 
bölümünün Hasköy’de yaşayan gayr-i müslimlere tahsis edildiği belirtilmektedir. Hasköy’de 
yaşayan gayr-i müslimler ekseriyetle Yahudi teba’ idi ve Hasköy’ün adı o günlerde Has Bahçe 
olarak anılmaktaydı. Okmeydanı Şeyhi-Postnişininin vakıf arazisine yapılan tecavüzü Vakıf 
Nezaretine (Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne) bildirdiği konu edilmektedir. 

Buradaki koyu yazıdaki ifade çok önemlidir. Yahudi teba’nın 1492’de Endülis Emevi 
Devletinin yıkılmasından sonra İspanya taraflarından göçetmek zorunda bırakılan Seferad 
Yahudileri olduğu ve bu olayın Fatih Sultan Mehmed’in oğlu II. Beyazıd zamanında yaşandığı 
dikkate alındığında vakf şartlarının ilk o zaman ihlal edildiği ortaya çıkmaktadır. 

  Üçücü belge 12 Ekim 1922 tarihlidir. Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı'ndan Okmeydanı 
arazisine muhacirin tarafından olunan müdahalenin men’ edilmesiyle ilgilidir. Belgede 
bahsedilen muhacirler Rumeli’den gelen Arnavut muhacirlerdir. Bununla ilgili belgede önemli 
detaylar bulunmaktadır. Arnavutların Balkan Harbi’nin çıkmasından sonra geldikleri ve 
Okmeydanına yerleştirildikleri belirtilmiştir.    

                                                           
1 Ukrayna’da Kırım’ın dağlık bölgelerinde, bir kısmı göç ettikleri Polonya topraklarında yaşayan, Türk 
soyundan, Mûsevî dîninden bir topluluk. Türkiye’de de Hasköy’ün Aynalıkavak’a yakın yerlerinde 
yerleşmişlerdir. Karaköy semtinin adı da Karaimlerden gelmektedir. 



 Arnavutlar ise dilekçe vererek biz buraya yerleştirildik buraları bağ, bağçe yaptık ihya 
ettik bu yerleri bize satın diye istekte bulunmuşlardır. Bu isteğin ne kadar yerinde olub 
olmadığını diğer belgeleri incelerken oradaki bilgilerle birlikte yorumlayacağız.  

Dördüncü belge de Okmeydanı arazisine yapılan müdahalenin men edilmesiyle ilgilidir. 
Bununla ilgili olarak Evkaf (Vakıflar), Dahiliye (İçişleri), Harbiye (Genel Kurmay) ve Bahriye 
(Deniz Kuvvetleri) nezaretlerine yazı yazılmıştır.   

Belgede verilen bilgilerden Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han vakıflarından olan 
Okmeydanı arazisinin vakf edilirken şarta bağlandığı belirtilmiştir. Bu şartın neler olduğunu 
yukarıda bahsetmiştik. Hatırlayacak olursak okçulara ve duâgûlara (dua edenlere) tahsis 
edilmişti. İlaveten vakfın bu şekilde korunması da istenilmişti. Buna ilaveten Kanuni Sultan 
Süleyman döneminin önemli Şeyhülislamı Ebussuud Efendi’nin vakıf konusunda bir fetvası 
olduğunu ve buna uyulması gerektiği de ilave edilmiştir. Bu fetvanın mahiyeti de diğer 
belgelerle birlikte yorumlanacaktır.   

Okmeydanı vakfı konusu yapılan müracaatlarla Divân-ı Hümâyûn’a (Bakanlar Kurulu) 
ve Şûrâ-yı Devlet’e de taşınmış buralarda görüşülmesi sağlanmıştır. İstanbul fethinin bir 
hatırası olmak üzere uygun zamanlarda dua etmek ve ok talim olunmak üzere Okmeydanı’nın 
bir karış ve bir avuç toprağına müdahale olunmaması hayvan otlatılmaması, bağ ve bağçe 
yapılmaması  şarta bağlı olarak vakfetmiştir.  

Ancak zaman içinde vakf şartına bağlı kalınamadığı için buraları korumak maksadıyla 
söz konusu arazinin bir mesire veya park haline getirilmesi düşünülmüş ise de seferberlik ilanı 
üzerine Harbiye Nezaretince (Genel Kurmay Başkanlığı) Okmeydanı’nın tamamını işgal ederek 
karargah ve talimgâh yapmıştır. Burada bahsedilen seferberlikten kasdedilenin Balkan Savaşı 
sırasında 01 Ekim 1912 tarihinde ilan edilen mi yoksa 1.Dünya Savaşı sırasında 2 Ağustos 1914 
tarihinde ilan edilen seferberlik mi olduğu anlaşılamamaktadır.  

 



1. Dünya Savaşı sırasında yayınlanan bir seferberlik ilanı. İlanda; "Seferberlik var! Asker olanlar 
silah altına, Seferberliğin birinci günü" yazılıdır.2 

 Durum böyle olmakla birlikte Arnavud muhacirlerinin Balkan Savaşıyla birlikde 
Okmeydanı’na yerleştirilmiş olduklarını hatırlamakda fayda bulunmaktadır. Askeriyece ihdas 
ve inşa olunan bazı bahçe yerleri ile kulübeler savaşın sona ermesiyle muhacirlere satılmış 
olduğu yönünde belgelerde bilgiler bulunmaktadır. Daha sonra bu kulübeler etrafındaki 
arazilere tecavüzler başlamış ve Fatih Sultan Mehmed’in vakıf arazisi yağmalanmaya 
başlanmıştır. 

Savaşın bitmesinden sonra Askeriye bu arazileri Maliye Nezâretine (Bakanlığı’na) teslim 
etmiştir. Buraları Arnavut muhacirlerine satan kurum olarak da Maliye Bakanlığı 
gösterilmektedir. Ancak bir başka yerde de satışın olmadığı belirtilmiştir.  

Gelinen noktada durumu Vakf Müdüriyetinin de kabullendiği ve vakf arazisinin bir 
kısmının satılmasına razı olduğu anlaşılmaktadır. Onların beklentisi Maliyenin araziden elini 
çekmesi ve vakfa devretmesidir. Vakf ise vakf şartnamesini de düşünerek hiç olmaz ise yüz 
dönüm kadar bir arazinin okçuluk için ayrılarak etrafının duvar ile çevrilerek koruma altına 
alınmasını ve toplamı 1000 dönümden fazla olan arazinin satılacak olan kısmında bulunan 
tarihi nişan taşlarının toplanarak bu yüz yönümlük alan içine alınmasını planlamıştır.   

 

Beşinci belge 26 Mayıs 1922 tarihli olup, Okmeydanı'nın tarla şekline sokulmayıp eski 
haliyle bırakılması talebini içeren Kasımpaşa halkını temsilen çekilmiş bir telgrafdır. Telgrafı 
keşide edenler Kasımpaşa ahalisi namına Besir İdman Yurdu Murahhası Mesûlü Şerâfeddin ve 
Kasımpaşa ahalisi namına  Altun Tuğ İdman Yurdu Reisi Kadri’dir.  

Altıncı belge 23 Ekim 1922 tarihlidir ve Ok atılıp dua edilmek üzere Fatih Sultan 
Mehmed Han tarafından vakfedilen Okmeydanı arâzisine bazı kişilerce vuku bulan müdahale 
hakkında izahat verilmektedir. 

Araziyi aslına uygun olarak kurtarmak isteyenler arasında zamanın değerli simaları 
bulunmaktadır. Bunlar, Tir-endazandan Hacı Rasim Efendizade, Tir-endazandan Hacı Besim 
Efendizade Mehmed Bahri, Tir-endazandan Medresetü’l Hattatin Muallimi, Bihûri Osman Ağa 
Cami-i Şerifi Hatibi Abdülkadir, Davut Paşa Kışlası Cami-i Şerifi Hatibi Ahmed, Üsküdar Özbekler 

                                                           
2 http://www.beyaztarih.com/gunun-resmi/detay/osmanlida-bir-seferberlik-ilani 



(Tekkesi) Şeyhi (Şeyh Ata Efendi), Daru’l-Huffaz (Hafızlar) Muallimi, Kemankeşlerden 
Süleymaniye Cami-i Şerifi Ser Müezzini Kemal, Şeyhzade Süleyman Celalleddin, Tir-
endazandan Dahiliye Nezâreti Şifre Me’muru Mehmed Vakkas’dır.   

 

Belgelerde Sultan Bayazıd Han-ı Sâni Hazretlerinin de adı geçmektedir. Kasımpaşa’da 
Sultan Bayazıd Han’ın da vakf arazileri olduğunu daha önce incelediğimiz belgelerde 
görmüştük.3  

Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han bu araziyi vakfederken ilave ettiği şartlardan birisi de 
satılması ve satın alınması ve vakf şartlarının bozulmasıdır. Buna ilişkin açıklamalar belgelerde 
net olarak bellidir. Öte yandan vakfla ilgili olarak Şeyhü’l-İslam Ebussuud Efendi’nin4 
bahsedilen meydanın vakfiyyenin şartlarının korunması ve başkalarının müdahalesinin 
önlenmesi için fetva verdiği de anlaşılmaktadır. Okmeydanı arazisine ait Şeyhü’l-İslam 
Ebussuud Efendi’nin verdiği fetvanın detaylarını bilemiyoruz. Ancak arazinin korunmasına 

                                                           
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-ve-okmeydaninda-ii-bayezide-
ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-bilinmeyenler/ 
4 30 Aralık 1491 tarihinde Çorum'un İskilip ilçesinde doğdu. 'Hoca Çelebi' olarak da bilinir. Tam adı 
Mehmed Ebussuud El- İmadi'dir. Mutasavvıf Muhyiddin Mehmed'in oğlu, anne tarafından da Ali 
Kuşçu'nun torunudur. Önce babasından, sonra Müeyyedzade Abdurrahman Efendi ile Karamanlı Seyyid 
Süleyman'dan ders aldı. 1516'da İnegöl İshak Paşa Medresesi'ne müderris olarak atandı. 1520'de bu 
görevinden alındı. Kısa süre sonra Davud Paşa, 1522'de Mahmud Paşa, 1525'te Gebze, ertesi yıl Bursa 
ve 1528'de de İstanbul Fatih sahn-ı seman medreselerinin müderrisliklerine getirildi. 1533'te önce 
Bursa, sonra İstanbul kadısı oldu. 1537'de Rumeli kazaskerliğine yükseldi. 1545'te şeyhülislamlığa 
getirildi ve hayatı boyunca bu görevde kaldı. Osmanlı şeyhülislamları arasında daha çok verdiği 
fetvalarla tanınır. Şiirler de yazdı. 23 Ağustos 1574 tarihinde İstanbul'da vefat etti. 
http://www.biyografi.net/kisiayrinti.asp?kisiid=2711 



yönelik olduğu belli olmakla birlikte yine Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakflarından olan 
Ayasofya vakfıyla ilgili verdiği fetva benzerlik arzetmektedir.  

Ebussuud Efendi, Kanunî'nin fermanına rağmen, vakıf hukukundan asla taviz vermemiş 
ve kiracıların aleyhine karar vermede ısrarcı olmuştur. Ebussuud Efendi, "vakfı kuran kimsenin 
koyduğu şartların, tıpkı Allah'ın emri gibi olduğu"nu, vakfa faydalı şartlara uymanın gerekliliğini 
belirterek, vakfedenin şartının dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir. 

Vakfın şartlarını gizlemenin, yerine getirmemenin Allah'ın lânetine uğramaya sebep 
olacağını söylemiştir.5 Fatih Sultan Mehmed çok yerde vakıflar kurmuş bunları şarta 
bağlamıştır. Maalesef kurduğu vakıfların çoğu da günümüze gelememiş, korunamamıştır.6 
1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin7 kapatılmış olmasının da bunda etkisi olduğu söylenebilir. 
Sahipsiz kalan mal misali bir durumla karşılaşmışlardır. Anadolu’da yüzlerce yıllık bu nevi 
müesseseler kapanmak zorunda kalmış, ellerindeki vakf arazileri el değiştirmiştir.8 

 

Okmeydanı’nda bulunan vakfın akıbeti de birkaç sene öncesine kadar aynı şekilde 
korunamadan kalmış bulunmaktadı. Üstelik Fatih Sultan Mehmed bir avuç, bir karış yerine 
dokunulmasın diye şart koymuşken kala kala bir avuç yer kalmıştı. Birkaç sene önce elde kalan 
alan ihya edilerek tekke binası ve camisi yeniden inşa edildi. Okçuluk için ise top sahası kadar 
bir alan ayrıldı. Bu arada namazgâhda kurtarılarak bu alana dahil edildi ve alan koruma altına 

                                                           
5 http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/osmanli-da-ornek-bir-hukuk-mucadelesi-ekim-2011.html 
6 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/02/karahisar-i-sarki-guzel-kebir-karyesi-
susehri-buyuk-guzel-koyu-fatih-sultan-mehmet-han-vakfi/ 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/01/01/fatih-sultan-mehmet-han-sebinkarahisari-
bir-baska-seviyordu/ 
7 Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh olarak nitelendirilmektedir. 
İkisinin arasındaki fark ise tekkenin zaviyeye göre daha büyük olmasıdır.  
8 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/12/es-seyyid-ismail-hakki-cagirgan-veli/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/02/karahisar-i-sarki-guzel-kebir-karyesi-susehri-buyuk-guzel-koyu-fatih-sultan-mehmet-han-vakfi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/02/karahisar-i-sarki-guzel-kebir-karyesi-susehri-buyuk-guzel-koyu-fatih-sultan-mehmet-han-vakfi/


alındı. Hiç olmaz ise konusu itibarıyla vakf işlevsellik kazanmış oldu. Allah yapandan, 
yaptırandan, düşünenden razı olsun. 

Söz konusu arazinin vakfedilme şartlarından birisi de burada dua edilmesidir. İşin bu 
yönünün de unutulmaması gerektiği açıktır. İçeriğini okumadığımız ama arşivde çıkartılan konu 
özetinde yeterli bilginin bulunduğu bir belge bu hususu anlamamıza yardımcı olmaktadır. 

Arşiv Fon Kodu: C..AS.. Dosya No: 627, Gömlek No: 26458, Tarihi: 29 (Za) Zilkade 1202 

(21 Ağustos 1788), Konusu: Vidin9 seraskeri düşmanı mağlup ederek bir çok ganaim ve esir 

almış ve Ordu Tuna'yı geçmek üzere hazırlanmış olduğundan İstanbul ahalisine Eyüp Sultan'da 

Okmeydanı Musallası'nda ve Ayasofya Camilerinde muzafferiyet duaları yapmalarına dair 

hüküm. g.tt Vidin günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalmaktadır. 

 

 

http://www.beyoglu.bel.tr/download/okmeydani_ibb_toplanti_sunumu.pdf 

                                                           
9 http://www.balkanlar.net/forum/index.php?topic=22747.0;wap2 



FATİH SULTAN MEHMET’İN AYASOFYA VAKFİYESİ 

“İşte bu benim Ayasofya Vakfiyem, dolayısıyla kim bu Ayasofya’yı camiye dönüştüren 
vakfiyemi değiştirirse, bir maddesini tebdil ederse onu iptal veya tedile koşarsa, fasit veya fasık 
bir teville veya herhangi bir dalavereyle Ayasofya Camisi’nin vakıf hükmünü yürürlükten 
kaldırmaya kastederlerse, aslını değiştirir, füruuna itiraz eder ve bunları yapanlara yol 
gösterirlerse ve hatta yardım ederlerse ve kanunsuz olarak onda tasarruf yapmaya kalkarlar, 
camilikten çıkarırlar ve sahte evrak düzenleyerek, mütevellilik hakkı gibi şeyler ister yahut onu 
kendi batıl defterlerine kaydederler veya yalandan kendi hesaplarına geçirirlerse ifade 
ediyorum ki huzurunuzda, en büyük haram işlemiş ve günahları kazanmış olurlar. 

Bu sebeple, bu vakfiyeyi kim değiştirirse, 

ALLAH’ın, Peygamber’in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların 
ebediyen LANETİ ONUN VE ONLARIN ÜZERİNE OLSUN, azapları hafiflemesin onların, haşr 
gününde yüzlerine bakılmasın. 

Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait 
olacaktır. 

ALLAH’ın azabı onlaradır. 

ALLAH işitendir, bilendir. 

Belgenin Okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca tarih Edebiyat Grubu 

üyelerinden Hüseyin Dağ, Zafer Şık, Aşiyan Sahaf Etem Çoşkun, Cüneyt Gürel, Mustafa 

Demirel, Ersin Üçdemir, Zeki Özkan, Abdülkerim Satuk Buğra Karahan, Ömer Faruk Gedik, H. 

Ahmet Özeren, Süleyman Köse, Yılmaz Akçalan, Murat Özgüngör, Mehmet Kahramanoğlu, 

Hafize Bozkurt ve Mahire Yazar Kiremitçi’ye çok teşekkür ederim. 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

muratdursuntosun@wordpress.com 

 

mailto:muratdursuntosun@wordpress.com


Haritayı incelediğimde Kulaksız Camisinden10 hareketle; sol tarafının Kasmpaşa’ya, sağ 

tarafının Okmeydanı’na, Köşedeki manav dükkânının yanından giden yolun da Seferikoz 

Camisinin bulunduğu Zindanarkası’na giden yol olabileceğini değerlendirdim. Bu tür 

haritalarda genellikle yön belirten istikametler çizilirdi. Ancak bu haritada belirtilmediği için en 

önemli ipucu Okmeydanına giden ana yol olmaktadır. Bu tahminim doğru ise şimdiki Kulaksız 

mezarlığının olduğu yerin ön tarafında evler arka tarafında bostan olduğu görülmektedir. 

Harita incelenirken kolay anlaşılabilmesi için üzerinde açıklama yapılmıştır.  

Arşiv Fon Kodu: HR.MKT. Dosya No: 183, Gömlek No: 42, Tarihi: 29 (B) Recep 1273 (25 

Mart 1857), Konusu: Okçulara vakfedilmiş olan Okmeydanı'na Yahudilerce vuku bulan 

müdahalenin önlenerek gerekli tenbihatın yapılması. 

 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Okmeydanı mahfuz harita ve mevcud evamir-i âlîyye mantukunca mahdud olarak 

ramilere vakıf olduğu halde Yahudi milleti hilaf-ı evamir-i aliyye hududu tecavüzle elli kadar 

mezar hafrıyla taş vaz’ etmiş olduklarından men’ olunmaları hususu Şeyh Ramiyan tarafından 

canib-i vâlâ-yı cenâb-ı kapudaniye arz ve inha ve cenab-ı sehl-ül menakıb-ı kapudaniden dahi 

taraf-ı çakeriye ba-tezkire beyan ve inba olunarak mahal-i mezkûra memur-ı mahsus irsaliyle 

bi’l-muayene fil-hakika millet-i mersume hududu tecavüzen yirmi zira’ tecavüz ile nişan 

taşlarını yerlerinden fekk ve mezar hafrıyla taşlar vaz’ ettikleri anlaşılmış ve mezkûr mezar 

taşlarının kaldırılmayla hudud-ı kadimi üzere kema-kan nişan taşları vaz’ olunarak fima’bad 

hudud-ı mezkûru kat’a tecavüz etmemeleriçün haham başları marifetiyle millet-i merkûmeye 

ekiden tenbih kılınması lazım geleceği meclis-i zabtiyeden beyan ve ifade kılınmış olduğundan 

icra-yı muktezası mütevakkıf-ı himem-i samiye-i sadâret-penâhileri bulunmuş olmağla ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi 20 Recep Sene (12)73 (16 Mart 1852)      

                                                           
10 İlk cami 971 (1564) de Şehsuvarzade Kaptan Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. H. 1015 yılında 
Eğribozlu Kulaksız Ahmet Reis tarafından yeniden ihya edilmiştir. Fatih Sultan Mehmet Okmeydanına 
gelince ferman buyurur. Bu mahalle halkı fermana duyarsız kalınca “Bunlar ferman duymazlarmı” 
ifadesiyle bu beldeye Kulaksız ismi verilmiştir. Cami, 1925 yılında tamamen yıkılmış, 1965 yılına kadar 
harabe kalmıştır. 1965 yılında mahalle sakinleri ve hayırsever vatandaşların yardımıyla yeniden temel 
atılmış 1970 yılında ibadete açılmıştır. http://www.beyoglumuftulugu.gov.tr/cami/kulaksiz-carsi-
camii/52/ 



 

Haham Başı Tarafına Tezkere-i Âlîyye (Yazıla) 

Okmeydanı mahfuz harita ve mevcud evamir-i âlîyye mantukunca mahdud olarak 

ramilere (okçulara) vakıf olduğu halde Yahudi milleti hilaf-ı evamir-i âlîyye hududu tecavüzle 

elli kadar mezar hafrıyla taş vaz’ etmiş olduklarından men’i hususu ramiler (okçular) tarafından 

istid’a olunmuş ve canib-i zabtiyeden memur-ı mahsus irsaliyle lede’l-muayene fil-hakika 

hududu yirmi zira tecavüzle mine’l-kadim bulunan nişan taşları dahi kaldırılmış ve yeniden 

mezar hafrıyla taşlar vaz’ ettirildiği anlaşılmış ve bunların meniyle fi’maba’d (bundan böyle) 

hududu tecavüz ettirilmeyerek çıkarılmış olan nişan taşlarının kema-fis-sabık (eskiden olduğu 

gibi) vaz’ ettirilmesi (yerine konulması) lazım geleceği canib-i zabtiyeden ba-tezkere beyan ve 

ifade olunmuş olmağla taraf-ı dostanelerinden millet-i merkûmeye ekiden (sıkıca) tenbih 

olunarak zikr olunan taşların eski mahallerine rekzi (dikilmesi) ve vuku-ı halin fima’bad 

(bundan sonra) mugayir-i emr-i âlî bu makule hal ve hareket vuku’a getirilmemesi esbabının 

istihsaline himmet eylemeniz siyakında tezkire.  

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2720, Gömlek No: 203933, Tarihi: 17 (L) Şevval 1323 

(15 Aralık 1905), Konusu: Okmeydanı Dergahı'na ait arazi hakkında. (Evkaf) 



 

Hû 

Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyûn Mektûbî Kalemi 

Sadâret-i Uzmâ Müsteşârlığı Cânibi Âlîyesine 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Okmeydanı dergâhına ba-ferman-ı âlî inâyet ve ihsan buyrulan araziden bir mikdar 

mahallin defin-i emvat olunmak (ölü gömülmek) üzere meclis-i emanet kararıyla Hasköy ahali-

i gayr-i müslimesine tefrik ve tahsisi (ayrılarak tahsisi) cihetine gidilmiş olduğundan bahisle 

bunun men’i ve bir de civar-ı mezkûrda Musevi milleti kabristanından mukaddema vuku’bulan 

tecavüz üzerine millet-i mezkûre tarafından itası lazım gelen mebaliğin tesviyesinden imtina 

olunmuş olmasına mebni keyfiyetin taht-ı hükme alınması dergâh-ı mezkûr post-nişini 

tarafından verilen arzuhallerde istid’a kılınmış idiğünden evvel emirde dergâh-ı mezkûre aid 

arazi hakkındaki ferman-ı âlî kaydının divân-ı hümâyûn kaleminden çıkartdırılub celb edilmesi 

lüzumu mahkeme-i teftişden ifade olunmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehül 

emrindir.  

Fi 16 Ramazan Sene 1323 ve fi 31 Teşrin-i-evvel Sene 1321 (14 Kasım 1905) 

Nazır Evkaf-ı Hümâyûn Bende   

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 203, Gömlek No: 29, Tarihi: 20 (S) Safer 1341 (12 Ekim 

1922), Konusu: Fatih Sultan Mehmed Han Evkafı'ndan Okmeydanı arazisine muhacirin 

tarafından olunan müdahalenin meni. (Evkaf 10) 



 

Badi-i terkim ilm ü haberimiz oldur ki 

Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han aleyhi’r-rahmeti ve rıdvan hazretleri İstanbul ve 

havalisinin feth u teshirinde (ele geçirilmesinde) Kasımpaşa’da Okmeydanı guzat-ı 



İslamiyyenin (din için savaşanların) tir-endazlarına (okçularına) has ve âmma talim içün tahsis 

edilen arazi-i haliyenin (boş arazinin) şimdiye kadar hiçbir suretle imar edilmeyerek metruk bir 

halde iken üçyüzyirmidokuz (1912) senesinde Balkan Harbi’nin zuhuru üzerine taraf-ı 

hükümetden Rumeli’den gelen muhacirinin Okmeydanı denilen mahalle yerleştirilerek ve 

şimdiye kadar iskân olunuyor idik. Esasen (1)329 (1912) tarihinde Rumeli’den gelecek 

muhacirler arzu iddikleri (ettikleri) takdirde arazi-i haliyeden (boş araziden) olan mahallere 

yerleştirilmesi ve ihya ve kabil-i istifade yer hale getirdikleri takdirde taraf-ı hükümetden takdir 

edilecek kıymet-i hazırası üzerinden bedeli mukabilinde arzu iden muhacirine muamele-i 

ferağ’iye ve intikalesi icra kılınacağı ol-babdaki irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi 

ahkâmından bulunmuş ve bu emr-i celile tevfikan takdir edilecek kıymet üzerinden bedeli 

mukabilinde satun almağa cümlemiz amade olduğumuzdan ma’ruzatlarımızın is’af (kabul 

edildiği) olduğu takdirde bir çok menafi’-i a’zime temin edilmiş olacağı şüphesizdir. Binaen 

aleyh maruzatımızın pek muhikk (haklı) olan mutalebatımın (isteğimizin) bir an evvel is’af 

olunması (kabul edilmesi) içün işbu ilm u haberimizi merci-i aliyemize takdim eyleriz.         

Fi 5 Eylül Sene (1)336 (5 Eylül 1920) 

Kasımpaşa’da Okmeydanı’nda sakin Rumeli muhacirlerinden bağçivan 

Bağçivan Okmeydanı’nda 

Sakin Rumeli Muhacirinden  

Okmeydanı’nda sakin Rumeli muhacirlerinden bağçivan  

Keza Okmeydanı’nda sakin Rumeli muhacirlerinden bahçivan  

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 4722, Gömlek No: 354128, Tarihi: 25 (S) Safer 1341 

(17 Ekim 1922), Konusu: Okmeydanı arazisine yapılan müdahalenin meni. (Bahriye, Harbiye, 

Maliye, Evkaf, Dahiliye; İD/147) 



 

Hû 

Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Evkaf, Dahiliye, Maliye, Harbiye ve Bahriye Nezâret-i Celilelerine  



Fi 22 Safer Sene (1)341 ve fi 14 Teşrin-i-evvel Sene (1)338 (14 Ekim 1922) 

Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han evkafından Okmeydanı arazisinin şekl ve sureti ve 

vakfiyyet ve muhafazasına müteallik ferâmin-i (fermanlar) hümâyûn ahkâmıyla veziyyet-i 

hazırasına ve arazi-i mezkûreye vuku’bulan tecavüzat ve müdahalat-ı ahireye dair arazi-i 

evkafiyye müdiriyetinin Divân-i Hümâyûnda mahfuz müzekkereleri mündericatına ve selâtin-i 

sâlife (önceki sultan) canibinden muti’ ferâmin-i hümâyûnda mahal-i mezkûrun kısmen tir-

endezane (ok atanlara) mahsus olduğu beyanıyla hüsn-i muhafazasına dikkat ve Ebu’s-Su’ud 

Efendi’nin bu hususdaki fetvası mantukuna tevfik-i hareket olunması muharrer ve vakfiyeti 

musarrah (açıklanmış) olmasına ve tebeddül-i ezman (zamanla değiştirilmesi) ile tahavvül iden 

(değişen) vaziyyet-i cedideye (yeni vaziyete) nazaran tirendazane (okçuluk yapılan yer) mahsus 

mahal hüsn-i muhafaza ve mütebaki aksamı (kalan kısımları) icaretine (kiralanmasına) bi’t-

tahavvül (değişiklikle) husule gelecek muaccele (evkaf kiralarının peşin alınan kısmı) ile mahal-

i mezkûr imar edilmek üzere icra-yı mukteza muamelatının irade-i seniyyeye iktiranı (yakınlığı) 

hakkında istizanı havi Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesi Makam-ı Âlîlerinden varid olan 3 

Kanun-i-evvel Sene (1)337 tarihli ve 154 numerolu tezkire melfufatıyla makamata varid olan 

tezkire  Şûrâ-yı Devlet’e lede’l-havale ol-babda Mülkiye ve Maarif Dairesinden ita olunan 

mazbatanın sureti leffen savb-ı âlîlerine ısra (gönderilen) ve Dahiliye ve Maliye ve Harbiye ve 

Bahriye Nezâreti ve vekâlet-i celilelerine malumat ita kılınmağla iktizasının ifasına himmet.  

Bâ-işâret-i âlîyye hazret-i müsteşâri 

 



Hû 

Şûrâ-yı Devlet Mülkiye ve Maarif Dairesi 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti’nin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan ve Divân-ı Hümâyûn 

Beğlikciliğinin der-kenârını muhtevi bulunan 3 Kanun-i-evvel Sene (1)337 tarih ve yüzellidört 

hususi adedli tezkiresi melfuflarıyla mülkiye ve maarif dairesinde kıraat olundu. 

Tezkire-i mezkûrede Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han evkafından Okmeydanı arazisinin 

şekl-i suret-i vakfiyyeti muhafazazına müteallik ferâmin-i (ferman) hümâyûn ahkâmıyla 

vaziyet-i hazırasına ve arazi-i mezkûreye vuku’bulan tecavüzat ve müdahalat-ı ahireye dair 

arazi-i vakfiyye müdiriyetinin Divân-ı Hümâyûnda mahfuz müzekkeresi mündericatına ve 

selâtin-i sâlife (önceki sultanlar) canibinden muti’ ferâmin-i hümâyûnda mahal-i mezbûrun 

kısmen tir-endezane (ok atmaya) mahsus olduğu beyanıyla hüsn-i muhafazasına dikkat ve 

Ebu’s-Su’ud Efendi’nin bu hususdaki fetvası mantukuna tevfik-i hareket olunması muharrer ve 

vakfiyeti musarrah (açıklanmış) olmasına ve tebeddül-i ezman (zamanla değiştirilmesi) ile 

tahavvül iden (değişen) vaziyyet-i cedideye (yeni vaziyete) nazaran tir-endazane (okçuluk 

yapılan yer) mahsus mahal hüsn-i muhafaza ve mütebaki aksamı (kalan kısımları) icaretine 

(kiralanmasına) bi’t-tahavvül (değişiklikle) husule gelecek muaccele (evkaf kiralarının peşin 

alınan kısmı)  ile mahall-i mezkûr imar edilmek üzere icra-yı mukteza kaffe-i muamelatın irade-

i seniyyeye iktiranı (yakınlığı) Şûrâ-yı Evkaf kararıyla istizan olunmuştur (izin istenmiştir). 

Divânın der-kenarında dahi mebhus-ün anh (sözü geçmiş) arazi ile oradaki tekyenin suret-i 

vakfiyeti ve muhafazası hakkında ısdar olunan Evasit-i Şaban Sene 1107 (20 Mart 1696) tarihli 

ferman-ı âlî suret-i musaddakasının (onaylı suretinin) takdim kılındığından bahs ile 

mündericatına nazaran iktizasının Şûrâ-yı Devlet’çe bir karara rabtı lüzumu muharrerdir. 

Arazi-i vakfiye müdürünün 6 Eylül Sene (1)336 86 Eylül 1920) ve 11 Eylül Sene (1)337 

(11 Eylül 1921) tarihli müzekkerelerinde İstanbul fethinin bir hatırası olmak ve mevasim-i 

mahsusada dua ve ok talim olunmak üzere Okmeydanı’nda ala halihi ibkası (olduğu gibi 

bırakılması) meşrut (şarta bağlı) olub orada hayvan râî (otlatmak) ve bağ ve bağçe ihdas 

olunmamasını ve kuyud-ı saireyi müeyyed feramin-i (ferman-ı) hümâyûn ahkâmının ibkası 

(sağlanması) ve meydanın hey’et-i asliyesi ile muhafazası hal-i hazırda gayr-i mümkün 

bulunduğu (mümkün olmadığı) gibi mukaddemâ (önceden) Bahriye ve Harbiye Nezâretleri 

tarafından işkal olunan mezkûr meydanın mevkufiyeti (vakfedilmişliği) dolayısıyla idare 

tarafından vuku’bulan teşebbüs üzerine umumuna vaz-ı yed olunarak (el konularak) suret ve 

teşekkül-i idaresi hakkında Şehremaneti (Belediye) ve Ticaret ve Ziraat Nezaretleri ile cereyan 

iden muhaberatda umumi bir mesire veya park haline ifrağı gibi tasavvurat ve mütalaat 

buyrulmak ve seferberlik ilanı üzerine Harbiye Nezaretince kâmilen işgal ve karargah ve 

talimgâh ittihaz olunduğundan neticeye intizar olunarak cihet-i askeriyece ihdas ve inşa olunan 

bazı bahçe yerleri ile kulübeler bade’l-mütareke (savaşın sona ermesiyle) muhacirlere satılmış 

olduğu ve kulübeleri etrafndaki araziye bi’t-tecavüz masarif ve emekle müteaddid bağçe 

vücuda getiren bu muhacirleri semere-i say’larını bila-iktitaf (emeklerinin karşılığı ürünlerini 

toplamadan) kaldırmak yarını müşkilat olacağı nazar-ı dikkate alınarak mezkûr meydanın usul-

i idaresi atiyyen (gelecekte) tayin edilmek üzere şimdilik arazi-i meşgulenin cins ve nevi’i 

itibarıyla bedel-i icar takdiri bi’t-tensib memurin-i fenniye marifetiyle nevi’ ve mikdarını ve 

şagillerin (işgalcilerin) esamisini ve icar bedelatını mübeyyin tanzim ve li-ecli’t-tehcil-i akaret 



vakfiye idaresine tevdi’ olunan defter mucebince bedelat-ı icareyi itadan bazı muhacirin 

imtina’ eylediği cihetle kısm-ı a’zamı düçar-ı tecavüz olarak yedd-i ahire intikal iden ve müşkil 

ve idaresi hakkında kat’ karar ittihaz edilmediği takdirde mürür-i zamanla hukuk-ı vakfın heder 

olmak tehlikesine maruz kalacağı bedidar bulunan mezkûr arazi mesire yaparak halinde 

muhafaza edilse bile hazinenin bundan istifadesi pek cüz’i olacağı gibi masarif-i azime 

te’sisiyenin tedariki de mütehayyel (hayal) görünmekde ve esasen ilcaat-ı zaman ile vakfiyesi 

ahkamı hilafına bazı halat dahi tahaddüs etmekde (ortaya çıkmakda) olduğundan bu arazinin 

nakden istibdalinde eslem (en salim) ve faide-bahş (fayda veren) bir cihet tasavvur edilemeyüb 

ancak bu takdirde te’sir-i eslâf (öncekilerin tesiri) olan âsâr-ı tebcil (ağırlama yeri) ve namazgâh 

civarındaki tekye ve eski mahfil (oplantı) mevki’i de dahil olduğu halde en ziyade âsâr-ı 

mezkûrenin tekâsüf ettiği (yoğunlaştığı) mahallerin ve nişan taşlarıyla hedeflerin mütemerkiz 

(bir yere toplanmış) bulunduğu tahminen elli ila yüz dönüm mikdarında bir mahal tefrik ve 

bunun dahiline (içine) hariçde kalacak bil-cümle kıymet-i tarihiyeye haiz (tarihi kıymeti olan) 

taşlarda idhal (konularak) ve etrafı mevki’in şerefiyle münasib suretde tanzim ve mahkeme 

divarlarıyla ihate edildikden (kuşatıldıktan) sonra Tekye Şeyhinin taht-ı muhafazasına tevdi’i 

münasib görüldüğü ve meydanın kısm-ı azamı (çoğu) böyle âsârdan hali (eserden boş) olub bu 

usulün tatbikinde vakfiye ve ferâmin ahkâmına daha ziyade hürmet edileceği ve mütebaki 

arazinin Şehremaneti veya icab iden makamat ile bi’l-muhabere tanzim bir haritası bade’l-ahz 

mahalle haline ifrağındaki kabiliyet ve ehemmiyete binaen taksimatı bi’l-icra parça parça 

talibine füruht idilmek (satılmak) en muvafık (uygun) usul olacağı ve bu suretle İstanbul 

şehrinin şerefli bir hariminde (herkesin giremeyeceği bir yerinde) bekçi kulübesi menzilinde 

yapılan ve daima idare-i vekfiye ile bais-i niza’ (anlaşmazlık) ve ihtilaf olan bağçevan 

kulübelerinden tathir (temizliği) ve hazine-i evkafca mühim bir istifade temin olunacağı ve 

binaenaleyh her ne suretle olursa olsun netice-i kararın tatbiki zamana mütevakkıf (zamana 

bağlı) olub bu müdded zarfında işbu mahallerin hali üzere (olduğu gibi) terki zarar-ı hazineyi 

mucib olmakla beraber vakfın hukuk-ı tasarrufiyesini de ihlal edeceği derkâr (açık) bulunmuş 

olduğundan bahisle taht-ı işgalde olan mahallerin şagillerine (işgalcilerine) ve ve işgal 

olunmayan yerlerin de takdir eden bedel-i icarın fevkinde (üstünde) zuhur iden taliblerine icarı 

bedel-i mezkûru vermekden istinkâf edenlerin (kaçınanlar) de bi’l-hüküm tahliyesi hususu 

tenbih kılınmıştır.    

Muhacirin namına Hacı Zeynel imzasıyla takdim olunan melfuf arzuhal ile merbutunda 

Balkan muharebe-i zailesinde (1912-1913’de) İstanbul’a hicretle iskân edilmiş ve azim 

fedakârlık ihtiyarıyla bi’l-ihya kabil-i istifade ricale getirilmiş oldukları Okmeydanı arazisinin 

hükümetçe takdir edilecek bedel mukabilinde uhdelerine muamele-i ferağiyesini icrası irade-i 

seniyye-i mukteza-yı âliyyesinden bulunduğu cihetle hükm-i iradeye tevfikan Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâretine vaki olan müracaatları müsmir olmamakla (fayda vermemekle) beraber taht-ı 

işgallerindeki arazinin bedel-i icareye rabtına da teşebbüs olunduğundan ve halbuki 

istimlakdan yegâne umudu arazinin imarına ve mekteb ve cami gibi mebani-i hayriyyenin 

vücuda getirilmesine matuf bulunduğundan bahisle is’af-ı matlubları istid’a olunmuş ve tevdi 

buyrulan işbu arzuhal ve merbutı üzerine nezâret-i müşarün-ileyhadan cevaben takdim kılınan 

26 Eylül Sene (1)336 (26 Eylül 1920) tarihli melfuf tezkere meali de ber-vech-i bâlâ 

müzekkereler müfadını müeyyed bulunmuşdur.  



Arazi-i vakfiye müdiriyetinin evrakı arasında bulunan 11 Eylül Sene (1)337 (11 Eylül 

1921) tarihli müzekkeresinin suret-i musaddakasında (onaylı suretinde) seferberlik esna(sın)da 

Okmeydanı’nda ihdas olunan bazı bağçe yerleri ile inşa edilen kulübeler ba’d-el mütareke 

(savaşın sona ermesinden sonra) Maliye Nezâretince Arnavudluk’dan gelen muhacirlere 

füruht olunduğu (satıldığı) zikr ve beyan edilmekde olduğundan bu babda izahat verilmek 

üzere vaki olan davet üzerine Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretinden gönderilen arazi-i vakfiye Müdiri 

Hilmi Bey ifadesinde Okmeydanı’na esna-yı seferide (seferberlikde) Harbiye Nezâreti vaz ı yed 

etmiş (el koymuş) ve oralarda tarla ihdas ve muahharen bu tarlalarda Arnavud muhacirleri 

ikâme eylemiş (yerleştirilmiş) olduğunu ve mütarekeyi müteakib (savaşın sona ermesinden 

sonra) meydan-ı mezkûru muhaddes (nakil ve rivayet edilmiş olan meydan) hali ile Maliye 

Nezâretine devir ve teslim eylediğini ve nezâret-i müşarün-ileyhaca da muhacirin-i merkûmeye 

satılmış idiğünü bi’l-ityan (delil getirerek) bin dönümden fazla olan ve vakf bulunan meydan 

şehrin dahilinde (içinde) denilecek derecede muttasıl (bitişik) olduğundan bunun böyle 

bırakılması münasib olmayub yüz dönüm kadar tir-endazana (ok atanlara) bir mahal ifraz 

olunarak (ayrılarak) üst tarafının satılması vakf içün enfa’ (daha faydalı) olduğunu ityan 

(zikredilerek) ve Maliye Nezâretinin müdahalesinin men’-i ile meydanın o vech ile satılmak 

üzere cânibi vakfa teslimine karar itası lüzumunu dermeyan eyledi.   

Bu babda izahat ita etmek (vermek) üzere kezalik vaki olan da’vet üzerine maliye 

nezâretinden i’zam olunan (gönderilen) Emlak-ı Emiriye Müdiri Muhlis Bey tarafından 

Okmeydanı’nın maliye nezaretince satılmakda olduğu hakkındaki rivayetin doğru olmadığı ve 

tahminen bir buçuk sene mukaddem muhacirin tarafından mahall-i mezkûrun hazine-i celileye 

aid olduğu beyanıyla kendilerine bedeli mukabilinde tefvizi (bırakılması) ba-istid’aname maliye 

nezaretinden taleb edilmesi üzerine defterdarlıkça tahkikat icrasına tevessül olunarak mahal-

i mezkûrun arazi veya emlak-ı emiriyeden olduğuna dair kanaat-ı kâmile hasıl olamadığı veya 

defterdarlık mahall-i mezkûrun mevkufiyetine dair vakfiyeleri ve fermanları görmemiş 

olduğundan vakf olduğu bilinemediği ve hazine-i celileden defterdarlığa vaki olan iş’arda bir 

komisyon teşkil ettirilerek tedkikatın ta’mik olunması (derinleştirilmesi) buyrulub henüz cevap 

alınmadığı ve defterdarlığın mahall-i mezkûru doğrudan doğruya satılığa çıkarması adimü’l-

imkân idiğü (imkânsız olduğu) ayan kılınmışdır (belli olmuştur).    

İcabı lede’t-teemmül (etraflıca düşünülüp) ancak ok atılub dua etmek üzere Ebü’l-feth 

Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından vakf olunan mebhus ün anh meydanın bir karış ve 

bir avuç toprağına taarruz olunmaması ve suyolları ve mezaristan ve bağ ve bağçe olmayub 

vechen mine’l-vücuh kimesne tarafından müdahale edilmemek şartıyla her dürlü dahl ve 

taarruza masuniyeti (korunması) selâtin-i selâfinin (önceki sultanların) müteaddid defterleriyle 

müeyyed (doğrulanmış) olduğu Evasıt-ı Şaban Sene 1107 (20 Mart 1696) tarihli ferman-ı 

hümâyûnun tedkikinden müsteban olduğundan ferman-ı hümâyûn ahkâmı münifesine 

tevfikan hal-i kadimi üzere muhafazası zaruri olduğu gibi ezmine-i kadimeden (eski 

zamanlardan) beri Tersane-i Âmîre’ye ve Baruthanelere kurbiyyeti münasebetiyle dahi haliyle 

muhafaza edilegelmiş olduğu anlaşılmıştır.  

Evkaf Nezaretinin iş’arı vechile bir kısmının icaretine tahavvül (kiraya vererek şeklinin 

değiştirilmesi) veyahud nukud ile istibdali (nakit para ile değişimi) veyahud suver-i saire ile 

ahara icar (kira) ve tefvizi (ihalesi, bırakılması) hükm-i vakfa muhalif ve binaen aleyh gayr-i 



caizdir. Elyevm mezkûr meydan üzerindeki muhdesatın (sonradan ortaya çıkanların) heman 

kal’ ve ref’-i esbabına teşebbüsle müdahalat ve tecavüzat-ı vakıanın her ne tarafdan olursa 

olsun men’-i ve hal-i asli-i kadimi vechile muhafazası icab edeceğinin Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâretine tebliği ve Dahiliye ve Maliye ve Harbiye ve Bahriye Nezâretlerine de malumat itası 

tezekkür kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 20 Safer Sene (1)341 ve fi 12 Teşrin-i-evvel Sene (1)338 (12 Ekim 1922)  

Mülkiye ve Maarif Dairesi Reis-i Sânisi ve Azalar 

Arşiv Fon Kodu: ŞD. Dosya No: 3187, Gömlek No: 42, Tarihi: 26 (N) Ramazan 1340 (26 

Mayıs 1922), Konusu: Okmeydanı'nın tarla şekline sokulmayıp eski haliyle bırakılması 

talebini havi Kasımpaşa ahalisinin telgrafı. (İstida 50) 

 

Şûrâ-yı Devlet Riyaset-i Celilesine 

Fi 22 Mayıs Sene (13)38 (22 Mayıs 1922) 

Padişâhân-ı azimimizin feramin-i kat’iye-i mülükâneleriyle ilelebed meydan halinde 

muhafazası lüzumu zamandaran-ı devlete emr ü işâret buyrulmuş ve buna rağmen de yakın 

bir maziye (geçmişe) kadar muhafaza idegelmiş olan Okmeydanı’nın her nasılsa harb-i hail 

esnasında zürrâ’a icare (çiftçilere kira) idilmişse de bu mevki-i mualla-yı tarihinin (yüce tarihi 

mevkinin) tarla halinde ibkası (bırakılması) Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umumiyye-i Âlîyyesine 

muhavvel (havale edilmiş) bulunduğuna muttali’ olduğumuzdan (haberdar olduğumuzdan) ve 

buna ise vicdan-ı ümmetin (ümmetin vicdanının) razı olamayacağı arz ve hal-i sabıkına irca’ına 

(dönüştürülmesine) lütf buyrulması temenni olunur efendim.  

Kasımpaşa Ahalisi Namına Besir İdman Yurdu Murahhası Mes’ûlü Şerâfeddin  

Kasımpaşa Ahalisi Namına  Altun Tuğ İdman Yurdu Reisi Kadri 



Arşiv Fon Kodu: DH.İ.UM. Dosya No: 7 8, Gömlek No: 1 37, Tarihi: 02 (Ra) Rebiü’l-

evvel 1341 (23 Ekim 1922), Konusu: Ok atılıp dua edilmek üzere Fatih Sultan Mehmed Han 

tarafından vakfedilen okmeydanı arâzisine bazı kişilerce vuku bulan müdahale hakkında. 

 

Hû 

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyeti 

Nazır Ali Rıza Paşa Hazretlerine / İstanbul Vilayet-i Âlîyyesine / Şehremaneti Âlîyyesine  

Polis Müdiriyet-i Umumiyyesine 

Fi 23 Teşrin-i-evvel Sene (1)338  

6 Eylül Sene (1)338 tarihli ve 27072 numerolu tazkireye zeyldir. Ancak Ok atılub dua 

edilmek üzere Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından vakf olunan 

Okmeydanı’nın bir karış ve bir avuç toprağına taarruz olunmaması ve su yolları ve mezaristan 

ve bağ ve bağçe olmayub vechen mine’l-vücuh kimesne tarafından müdahale edilmemek 

şartıyla her dürlü dahl u ta’arruzdan masuniyeti selâtin sâlifenin (önceki sultanların) 

müteaddid fermanıyla müeyyed olduğu Evasıt-ı Şaban Sene 1107 tarihli ferman-ı hümâyûnun 

tedkikinden müsteban olduğundan ferman-ı hümâyûnlar ahkâm-ı münifesine tevfikan hal-i 

kadimi üzere muhafazası zaruri olduğu gibi ezmine-i kadimeden beri tersane-i âmireye ve 

baruthanelere kurbiyeti münasebetiyle dahi haliyle muhafaza edilegelmiş olduğu anlaşılmış ve 



Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesinin iş’arı vechile bir kısmının icaretine (kiralanmasına) 

tahavvül (değiştirilme) veyahud fıdda (gümüş) ile istibdal (değiştirilme) veya suver-i saireyle 

ahara icar (başkasına kira) ve tefvizi (ihalesi) hükm vuku’una muhtelif ve binaen aleyh gayr-i 

caiz bulunmuş olduğundan bahisle el-yevm mezkûr meydan üzerindeki muhdesatın (sonradan 

olan durumun) heman kal’ (yok etme) ve ref’i (kaldırılması) esbabına teşebbüsle müdahalat ve 

tecavüzat-ı vakıanın her ne tarafdan olursa olsun men’i ve hal-i asli-i kadimi vechile muhafazası 

icab edeceğinin nezaret-i müşarün-ileyhaya tebliği ve nezâret-i senâveri ile maliye ve harbiye 

ve bahriye nezaret-i celilelerine de malumat itası tezekkür kıldığı Şurâ-yı Devlet Mülkiye ve 

Maarif Dairesinin 17 Teşrin-i-evvel Sene (1)338 (17 Ekim 1922) tarihli tezkire-i samiye ile sureti 

mürsel 12 Teşrin-i-evvel Sene (1)338 (12 Ekim 1922) tarihli ve 541 numerolu mazbatasında 

bildirilmiş ve evkaf-ı hümâyûn nezâret-i celilesine tebligat icra ve mezkûr nezâretlere malumat 

ita kılındığı cümle-i iş’ar-i samiyeden olub mezkûr mazbata suretinin bir nüsha-i müstahrecesi 

(özet nüshası) de leffen gönderilmiş olmağla ana göre ifa-yı muktezası siyakında tezkere-i 

senâveri terkim kılındı.   

Bi’s-su’al tebyiz    

 

Hû 

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyeti 

Nazır Ali Rıza Paşa Hazretlerine, İstanbul Vilayet-i Âlîyyesine, Şehremanetiyle  



Polis Müdiriyet-i Umumiyyesine 

Fi 2 Eylül Sene (1)338 (2 Eylül 1922) 

Ebü’l-feth ve’l-megazi cennet-mekân Sultan Mehmed Han-ı Sâni Hazretleri canibinden 

ısdar buyrulmuş olan ferman-ı hümâyûnda Kasımpaşa’da kurbunda kain ve Okmeydanı 

namıyla mâruf (bilinen) mahallin mine’l-kadim kemankeş (okçu) ve tir-endezlara (ok atanlara) 

tayin ve tahsis edildiği ve bey’ ve şira’sı (satılması ve satın alınması) ise ber-mucib-i şart ve 

iktiza suret-i kat’iyede men’ ve zecr (men ve engel) olunduğu halde mahal-i mezkûra bir takım 

kesan tarafından tecavüz edilerek bağçe ve kulübe vücuda getirildiği gibi mezkûr bağçe ve 

kulübelere kıymet takdir edilmekde olduğu anlaşılmış ve bu hususda alakadar devair-i resmiye 

nezdinde teşebbüsatda bulunulduğu gibi  işbu yolsuz muamelelerin mecra-yı kanuniyesine 

ircaiyla keyfiyetin ber-karâr-ı sâlime rabtı (sağlam bir karara bağlanması) hususu da Şûrâ-yı 

Devlet’çe de dest müzakere (müzakere edilmesi faydalı) bulunmuş olduğundan bahisle fuzûlen 

(gereksiz) inşa edilmiş olan kulübelere şimdilik kıymet takdirinden sarf-ı nazar edilmesi ve 

ba’de ezin (bundan sonra) inşa edileceklerin de men’-i müteaddid imza ile makam-ı sami-i 

sadâret-i uzmâ-ya bi’t-takdim havale buyrulan arzuhalde istid’a edilmektedir. Fil-hakika 

cennet-mekân Sultan Mehmed Han-ı Sâni Hazretlerinin İstanbul Okmeydanı cihetine fetihleri 

müyesser olmasıyla guzat-ı İslam (İslam dini için savaşanlar) ve ulema-i enamın (halkın 

alimlerinin) ok atup dua etmeleri içün mezkûr meydanı vakf buyurarak bir karış yerine 

kimsenin taarruz etmemesini ve su yolu ve mezaristan ve bağ ve bağçe yapılmamasını ve 

vechen mine’l-vech kimsenin müdahale etmemesi şurut ile tirendezanelerine hatt-ı hümâyûn 

ile muvaşşah (süslenmiş) evamir-i şerife ita ve emr-i muhafazası içün de korucular tayin 

edildikleri ve câbecâ (yer yer) sınur taşları ve hasılı vaz’ ettirdikleri ve Sultan Beyazıd Han-ı Sâni 

Hazretlerinin de mezkûr meydanı bazı arazi el-haletü hazihi tevsi ve emr-i şerif ısdar eyledikleri 

ve Şeyhü’l-İslam Ebu’s-Su’ud Efendi merhum tarafından mezkûr meydanın sıhhat-i 

vakfiyyetine ve aharın müdahalesinin men’ine fetva-yı şerife ita eylediği gibi sair selatin-i a’zam 

hazerâtı canibinden de bu hususa dair tevarih-i muhtelifede ita olunan ferman-ı âlîlerin divan-

ı sicilatda mukayyed bulunduğu tahkikat-ı vakıadan anlaşılmasına nazaran (İstanbul vilayetine 

aid tasarruf) fuzûlen inşa edilmiş olan mezkûr kulübelerin Şûrâ-yı Devlet’çe ittihaz ve tebliğ 

olunacak karara kadar takdir-i kıymet muamelelerinin te’hir-i icrasıyla beraber ba’de ezin 

(bundan sonra) tecavüzat-ı mümasile (benzer tecavüz) vuku’una meydan bırakılmayarak 

şerait-i mevcude-i vazifiyenin te’min-i mahfuziyeti esbabının istikmali siyakında.   



 

Hû 

Huzur-i Sami-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 



Fehâmetlü, Devletlü Efendimiz Hazretleri, 

Muhat-ı ilm-i sami-i cenâb-ı sadâret-penâhileri buyrulduğu üzere kemankeş ve 

tirendazane mahsus olub ebü’l-feth ve’l-megazi cennet-mekân Sultan Mehmed Han-ı Sâni 

Hazretleri tarafından ihsan buyrulmuş olan ferman-ı hümâyûn cenâb-ı mülükânede Kasımpaşa 

kurbunda Okmeydanı namıyla mâruf (bilinen) ve muanven (ünvanlı) mahallin mine’l-kadim 

kemankeş ve tir-endazane (okçulara) tayin ve tahsis edildiği ve bey’ ve şira’sı (alınıp satılması) 

ise ber-mucib-i şart-ı vakf suret-i kat’iyede men’ ve zecr edildiği (yasaklandığı) halde mahal-i 

ma’ruza bir takım kesan tarafından tecavüz edilerek bağçe ve kulübe haline ifrağ idilüb 

(dönüştürülüp) bu kere fiyat takdir edilmekde bulunduğu müşahidat-ı çakerânemizle 

(gözlemlerimizle) sabit olduğu ve bu hususda kendisini alakadar zann iden ve devair-i 

resmiyede teşebbüsat-ı müessirede bulunmuş olduğumuz gibi bu ıttıradsızlığın (düzensizliğin) 

mecra-yı kanuniyesine irca’ıyla bir karar-ı salime rabtı zımnında Şûrâ-yı Devlet’çe de derdest 

müzakere bulunduğu gibi cihetle fuzûlen inşa edilmiş olan salifü’l-arz kulübelere şimdilik 

kıymet takdirinden sarf-ı nazar edilmesi ve badema (bundan sonra) inşa edileceklerin men’ ve 

zecri (engellenmesi) cihetine gidilmesi hususunda dahiliye ve maliye ve evkaf-ı hümâyûn 

nezâret-i celilelerine evamir-i kat’iye-i cenâb-ı sadâret-penâhilerinin şart ve erzan 

buyrulmasını istirham eyleriz. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Tir-endazandan Hacı Rasim Efendizade 

Tir-endazandan Hacı Besim Efendizade Mehmed Bahri 

Tir-endazandan Medresetü’l Hattatin Muallimi  

Bihûri Osman Ağa Cami-i Şerifi Hatibi Abdülkadir 

Davut Paşa Kışlası Cami-i Şerifi Hatibi Ahmed 

Üsküdar Özbekler (Tekkesi) Şeyhi (Şeyh Ata Efendi) 

Daru’l-Huffaz (Hafızlar) Muallimi  

Kemankeşlerden Süleymaniye Cami-i Şerifi Ser Müezzini Kemal 

Fi 25 Zi’l-hicceti’ş-Şerife Sene (1)340 (19 Ağustos 1922) Şeyhzade Süleyman Celalleddin 

Fi 19 Ağustos Sene (1)338 (19 Ağustos 1922) Tir-endazandan Dahiliye Nezâreti Şifre Me’muru 

Mehmed Vakkas  

 

 



 

Hû 

Bâb-ı Âlî Sadâret-i Uzmâ Divan-ı Hümâyun 

İdare-i Umumiye-i Dahiliye Müdiriyet-i Âlîyyesine 

23 Ağustos Sene (1)338 tarihli ve 27023 numerolu müzekkereye cevaptır. Cennet-

mekân Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han-ı Sâni Hazretlerinin İstanbulu muhasara buyurdukları 

esnada feth Okmeydanı cihetinden müyesser olmasıyla “guzat-ı İslam (İslam dini için 

savaşanlar) ve amme-i enam (halkın imamları) ok atub dua olunmak için” mezkûr meydanı vakf 

buyurduklarından kimse “bir karış yerine taarruz etmemek ve suyolu ve mezaristan ve bağ ve 

bağçe olmamak ve vechen mine’l-vücuh kimesne müdahale etmemek üzere” tir-endazan 

yedlerine hatt-ı hümâyûn ile muvaşşah (süslenmiş) evamir-i şerife itasıyla beraber muhafazası 

içün korucular tayin buyurarak câbecâ (yer yer) sınur taşları ve musalla vaz’ ettirdikleri ve 

Sultan Bayazıd Han-ı Sâni Hazretlerinin de mezkûr “meydana riayet”  bazı arazi ilhakıyla tevsi 

ve emr-i şerif ısdar eyledikleri ve Şeyhü’l-İslam Ebu’s-Su’ud Efendi merhum tarafından mezkûr 



meydanın sıhhat-i vakfiyyetine ve aharın müdahalesinin men’ine fetva-yı şerife ita eylediği gibi 

sair selatin-i i’zam hazerâtı canibinden de bu hususa dair tevarih-i muhtelifede ita olunan 

ferman-ı âlîler divan-ı sicilatında mukayyed bulunduğu beyan olunur.  

Fi 7 Muharrem Sene 1341 ve fi 31 Ağustos (1)338 (30 Ağustos 1922)  

Mühür: Divan-ı Hümâyûn Beylikçiliği 

 

Hû 

Bâb-ı Âlî Sadâret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi  

Dahiliye Nezâret-i Celilesi Cânib-i Âlîyesine  

Ma’ruz-i çakerileridir 

Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han evkafından Okmeydanı arazisinin şekl ve sureti 

vakfiyyet-i muhafazasına müteallik feramin-i hümâyûn ahkâmıyla vaziyyet-i hazırasına ve 

arazi-i mezkûreye vuku’bulan tecavüzat ve müdahalat-ı ahireye dair arazi-i vakfiye 

müdiriyetinin Divan-ı Hümâyûnda mahfuz müzekkereleri mündericatına ve selatin-i salife 

canibinden muti’ feramin-i hümâyûnda mahal-i mezkûrun kısmen tir-endazana mahsus olduğu 

beyanıyla hüsn-i muhafazasına dikkat ve Ebu’s-Su’ud Efendinin bu hususdaki fetva-yı 

mantukuna tevfik-ihareket olunması mürur u vakfiyyeti müserrah olmasına v etebeddül-i 

ezman ile tahavvül iden vaziyyeti cedideye nazran tir-endazana mahsus mahal hüsn-i 



muhafaza ve mütebaki aksamı (kalan kısımları) icariyetine bi’t-tahavvül husule gelecek 

muaccele (kiralandıktan sonra elde edilecek gelir) ile mahal-i mezkûr imar edilmek üzere icrası 

muktezi muamelatın irade-i seniyyeye iktiranı (yakınlığı) hakkında istizanı havi Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâret-i Celilesi makamından varid olan müzekkere Şûrâ-yı Devlet’e lede’l-havale 

ol-babda Mülkiye ve Maarif Dairesinden ita olunan mazbatanın sureti leffen savb-ı âlî-i 

daverilerine ısra ve Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine tebligat icra ve Maliye ve Harbiye ve 

Bahriye Nezâret Vekâlet-i Celilelerine malumat ita kılınmağla iktizasının ifa buyrulması babında 

emr u irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 23 Safer Sene (1)341 ve fi 13 Teşrin-i-evvel Sene (1)338 (15 Ekim 1922) 

Sadr-ı Azam Namına Müsteşar Bende Ali    

 



Hû 

Bâb-ı Âli Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Şûrâ-yı Devlet Mülkiye ve Maarif dairesinin 541 numerolu mazbatası suretidir 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretinin Şûrâ-yı Devlet’e havale buyrulan Divân-ı Hümâyûn 

Beylikçiliğinin derkenarı muhtevi bulunan 3 Kanun-i-evvel Sene (1)337 (3 Aralık 1921) tarihli 

ve yüz elli dört hususi numaralı müzekkeresi melfuflarıyla Mülkiye ve Maarif Dairesinde kıraat 

olundu.  

Tezkire-i mezkûrede Ebü’l-feth Sultan Mehmed Han evkafından Okmeydanı arazisinin 

şekli ve suret-i vakfiyyeti muhafazasına müteâlî ferâmin-i hümâyûn ahkâmıyla vaziyyet-i 

hazırasına ve arazi-i mezkûreye vuku’bulan tecavüzat ve ve müdahalat-ı ahireye dair arazi-i 

vakfiye müdiriyetinin Divân-ı Hümâyunda mahfuz (korunan) tezkireleri mündericatına ve 

selatin-i salife (önceki sultanlar) canibinden mastur (yazılmış) ferâmin-i (ferman-ı) hümâyûnda 

mahal-i mezburun kısmen tir-endazana (ok atanlara) mahsus olduğu beyanıyla hüsn-i 

muhafazasına dikkat ve Ebu’s-Su’ud Efendinin bu husudaki fetvası mantukuna tevfik-i hareket 

olunması muharrer ve vakfiyeti dahi muserrah (açıklanmış) olmasına ve tebeddül-i ezman 

(değişen zaman) ile tahavvül iden  (değişen) vaziyyet-i cedideye (yeni duruma) nazaran tir-

endazana (okçulara) mahsus mahal hüsn-i muhafaza ve mütebaki aksamı (kısımları) icareteyne 

bi’t-tahvil husule gelecek muaccele (evkaf kiraları) ile mahal-i mezkûr imar edilmek üzere icrası 

muktezi kaffe-i muamelatın irade-i seniyyeye iktiranı (yakınlı) Şûrâ-yı evkaf kararıyla istizan 

olunmuşdur. Divânın derkenarında dahi mebhus ün anh arazi ile oradaki tekyenin suret-i 

vakfiyyeti ve muhafazası hakkında ısdar olunan Evasıt-ı Şaban Sene 1107 (20 Mart 1696) tarihli 

ferman-ı âli suret-i musaddakasının takdim kılındığından bahisle mündericatına nazaran 

iktizasının Şûrâ-yı Devlet’çe bir karara rabtı lüzumu muharrerdir. 

Arazi-i vakfiye müdirinin 6 Eylül Sene (1)336 (6 Eylül 1920) ve 11 Eylül Sene (1)337 (11 

Eylül 1921) tarihli müzekkerelerinde İstanbul’un fethinin bir hatırası olmak ve mevasim-i 

mahsusada dua ve ok talim olunmak üzere Okmeydanı’nın ala halihi ibkası meşrut oldu. Orada 

hayvan ra’y (otlatma) ve bağ ve bağçe ihdas olunmamasını ve kuyud-ı saireyi müeyyed 

feramin-i hümâyûn ahkâmının ibkası ve meydanın hey’et-i asliyesi ile muhafazası hal-i hazırda 

gayr-i mümkün bulunduğu gibi mukaddema Bahriye ve Harbiye Nezâretleri tarafından işkal 

olunan mezkûr meydanın mevkûfiyeti dolayısıyla idare tarafından vuku’bulan teşebbüs 

üzerine umumuna vaz’ ı yed olunarak (el konularak) suret ve şekil-i idaresi hakkında 

Şehremaneti ve Ticaret ve Ziraat Nezaretleri ile cereyan iden muhaberatda umumi bir mesire 

veya park haline ifrağı gibi (dönüştürülmesi) tasavvurat ve mütalaat buyrulmuş (düşünülmüş 

ve konuşulmuş) ve seferberliğin ilanı üzerine Harbiye Nezâretince kâmilen (tamamen) işgal ve 

karargâh ve talimgâh ittihaz olunduğundan neticeye intizar olunarak (bakılarak) cihet-i 

askeriyece ihdas ve inşa olunan bazı bağçe yerleri ile kulübeler bade’l-mütareke (savaştan 

sonra) muhacirlere satılmış olduğu ve kulübeleri etrafındaki araziye bi’t-tecavüz masarif ve 

emekle müteaddid (çeşit çeşit) bağçe vücuda getirmiş bu muhacirleri semere-i saylarını bila 

iktitaf kaldırmak (emeklerinin karşılığını almadan) badi-i müşkilat olacağı nazar-ı dikkate 

alınarak mezkûr meydanın usul-i idaresi aynen tayin edilmek üzere şimdilik arazi-i mevkufenin 

cins ve nevi’ itibarıyla bedel-i icar takdiri bi’t-tensib me’mur-ı fenniye marifatiyle nevi’ ve… 



 

…ve mikdarını ve şagillerin (işgalcilerin) esamisi ve icar-ı bedelatını mübeyyin tanzim ve li-ecli’t-

tahsil ve akarat-ı vakfiye idaresine tevdi’ olunan defter mucebince bedelat-ı icareyi itadan bazı 



muhacirin imtina’ eylediği cihetle kısm-ı azamı düçar-ı tecavüz olarak yedd-i ahara intikal eden 

ve şekil ve idaresi hakkında kat’i karar ittihaz idilmediği takdirde mürür-ı zamanla hukuk-ı 

vakfın heder olmak tehlikesine ma’ruz kalacağı bedidar bulunan mezkûr arazi mesire veya park 

halinde muhafaza edilmesiyle hazinenin bundan istiadesi pek cüzi olacağı gibi masarif-i azime-

i te’sisiyenin tedariki de mütehayyel (hayal) görünmekde ve esasen ilcaat-ı zaman ile vakfiyesi 

ahkamı hilafına bazı halat dahi tahaddüs etmekde (peyda, ortaya çıkmış) olduğundan bu 

arazinin nakden istibdalinden (nakde dönüştürülmesinden) eslem (en salim) ve faidebahş 

(fayda veren) bir cihet tasavvur edilemeyüb ancak bu takdirde te’sir-i eslâf (öncekilerin tesiri) 

olan âsâr-ı tebcil (ağırlama yeri) ve namazgâh civarındaki tekye ve eski mahzen mevkisi de dahil 

olduğu halde en ziyade âsâr-ı mezkûrenin tekâsüf ettiği (yoğunlaştığı) mahallerin nişan 

taşlarıyla hedeflerin mütemerkiz (bir yere toplanmış) bulunduğu tahminen elli ila yüz dönüm 

mikdarında bir mahal tefrik ve bunun dahiline (içine) hariçde kalacak bil-cümle kıymet-i 

tarihiyeye haiz (tarihi kıymeti olan) taşlarda idhal (konularak) ve etrafı mevki’in şerefiyle 

münasib suretde tanzim ve mahkeme divarlarıyla ihate edildikden (kuşatıldıktan) sonra Tekye 

Şeyhinin taht-ı muhafazasına tevdi’i münasib görüldüğü ve meydanın kısm-ı azamı (çoğu) 

böyle âsârdan hali (eserden boş) olub bu usulün tatbikatda vakfiye ve feramin ahkâmına daha 

ziyade hürmet edileceği ve mütebaki arazinin Şehremaneti veya icab iden makamat ile bi’l-

muhabere tanzim bir haritası bade’l-ahz mahalle haline ifrağındaki kabiliyet ve ehemmiyete 

binaen taksimatı bi’l-icra parça parça talibine füruht idilmek (satılmak) en muvafık (uygun) usul 

olacağı ve bu suretle İstanbul şehrinin şerefli bir hariminde (herkesin giremeyeceği bir yerinde) 

bekçi kulübesi menzilinde yapılan ve daima idare-i vekfiye ile bais-i niza’ (anlaşmazlık) ve ihtilaf 

olan bağçevan kulübelerinin tathir (temizliği) ve hazine-i evkafca mühim bir istifade temin 

olacağı ve binaenaleyh her ne suretle olursa olsun netice-i kararın tatbiki zamana mütevakkıf 

(zamana bağlı) olub bu müdded zarfında işbu mahallerin hali üzere (olduğu gibi) terki zarar-ı 

hazineyi mucib olmakla beraber vakfın hukuk-ı tasarrufiyesini de ihlal edeceği derkâr (açık) 

bulunmuş olduğundan bahisle taht-ı işgal olan mahallerin şagillerine (işgalcilerine) ve ve işgal 

olunmayan yerlerde takdir eden bedel-i icarın fevkinde (üstünde) zuhur iden taliblerine icarı 

bedel-i mezkûru vermekden istinkâf edenler (kaçınanlar) de bi’l-hüküm tahliyesi hususu tenbih 

kılınmıştır.    

      



 



Hû 

Bâb-ı Âlî Sadâret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi  

…Muhacirin namına Hacı Zeynel imzasıyla takdim olunan melfuf arzuhal ile merbutunda 

Balkan muharebe-i zailesinde (1911-1912’de) İstanbul’a hicretle iskân edilmiş ve azim 

fedakârlık ihtiyarıyla bi’l-ihya kabil-i istifade ricale getirilmiş oldukları Okmeydanı arazisinin 

hükümetçe takdir edilecek bedel mukabilinde uhdelerine muamele-i ferağiyesini icrası irade-i 

seniyye-i mukteza-yı âliyyesinden bulunduğu cihetle hükm-i iradeye tevfikan Evkâf-ı Hümâyûn 

Nezâretine vaki olan müracaatları müsmir olmamakla (fayda vermemekle) beraber taht-ı 

işgallerindeki arazinin bedel-i icareye rabtına da teşebbüs olunduğundan ve halbuki 

istimlakdan yegâne umudu arazinin imarına ve mekteb ve cami gibi mebani-i hayriyyenin 

vücuda getirilmesine matuf bulunduğundan bahisle is’af-ı matlubları istid’a olunur. Ve tevdi 

buyrulan işbu arzuhal ve merbutı üzerine nezâret-i müşarün-ileyhadan cevaben takdim kılınan 

26 Eylül Sene (1)336 (26 Eylül 1920) tarihli melfuf müzekkere meali de ber-vech-i bâlâ 

müzekkereler müfadını müeyyed bulunmuşdur.  

Arazi-i vakfiye müdiriyetinin evrakı arasında bulunan 11 Eylül Sene (1)337 (11 Eylül 

1921) tarihli müzekkeresinin suret-i musaddakasında seferberlik esna(sın)da Okmeydanı’nda 

ihdas olunan bazı bağçe yerleri ile inşa edilen kulübeler ba’d-el mütareke (savaşın sona 

ermesinden sonra) Maliye Nezâretince Arnavudluk’dan gelen muhacirlere füruht olunduğu 

(satıldığı) zikr ve beyan edilmekde olduğundan bu babda izahat verilmek üzere vaki olan davet 

üzerine Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretinden gönderilen arazi-i vakfiye Müdiri Hilmi Bey ifadesinde 

Okmeydanı’na esna-yı seferide (seferberlikde) Harbiye Nezâreti vaz ı yed etmiş (el koymuş) ve 

oralarda tarla ihdas ve muahharen bu tarlalarda Arnavud muhacirleri ikâme eylemiş 

(yerleştirilmiş) olduğunu ve mütarekeyi müteakib (savaşın sona ermesinden sonra) meydan-ı 

mezkûru muhaddes (nakil ve rivayet edilmiş olan meydan) hali ile Maliye Nezâretine devir ve 

teslim eylediğini ve nezâret-i müşarün-ileyhaca da muhacirin-i merkûmeye satılmış idiğünü 

bi’l-ityan (delil getirerek) bin dönümden fazla olan ve vakf bulunan meydan şehrin dahilinde 

denilecek derecede muttasıl (bitişik) olduğundan bunun böyle bırakılması münasib olmayub 

yüz dönüm kadar tir-endazana (ok atanlara) bir mahal ifraz olunarak (ayrılarak) üst tarafının 

satılması vakf içün enfa’ (daha faydalı) olduğunu ityan (zikredilerek) ve Maliye Nezâretinin 

müdahalesinin men’-i ile meydanın o vechile satılmak üzere vakfa teslimine karar itası 

lüzumunu dermeyan eyledi.   

Bu babda izahat ita etmek (vermek) üzere kezalik vaki olan da’vet üzerine maliye 

nezâretinden i’zam olunan (gönderilen)…   



 

Hû 



Bâb-ı Âlî Sadâret-i Uzmâ Mektûbi Kalemi  

…Emlak-ı Emiriye Müdiri Muhlis Bey tarafından Okmeydanı’nın maliye nezaretinde satılmakda 

olduğu hakkındaki rivayetin doğru olmadığı ve tahminen bir buçuk sene mukaddem muhacirin 

tarafından mahall-i mezkûrun hazine-i celileye aid olduğu beyanıyla kendilerine bedeli 

mukabilinde tahsisi ba-istid’aname maliye nezaretinden taleb edilmesi üzerine defterdarlıkça 

tahkikat icrasına tevessül olunarak mahal-i mezkûrun arazi veya emlak-ı emiriyeden olduğuna 

dair kanaat-ı kâmile hasıl olamadığı veya defterdarlık mahall-i mezkûrun mevkufiyetine dair 

vakfiyeleri ve fermanları görmemiş olduğundan vakf olduğu bilinemediği ve hazine-i celileden 

defterdarlığa vaki olan iş’arda bir komisyon teşkil ettirilerek tedkikatın ta’mim olunması 

buyrulub henüz cevap alınmadığı ve defterdarlığın mahall-i mezkûru doğrudan doğruya 

satılığa çıkarması adimü’l-imkân idiğü (imkânsız olduğu) ayan kılınmışdır (belli olmuştur).    

İcabı lede’t-teemmül (etraflıca düşünülerek) ancak ok atılub dua etmek üzere Ebü’l-

feth Sultan Mehmed Han Hazretleri tarafından vakf olunan mebhus ün anh meydanın bir karış 

ve bir avuç toprağına taarruz olunmaması ve suyolları ve mezaristan ve bağ ve bağçe olmayub 

vechen mine’l-vücuh kimesne tarafından müdahale edilmemek şartıyla her dürlü dahl ve 

taarruza masuniyeti (korunması) selâtin-i selâfinin (önceki sultanların) müteaddid defterleriyle 

müeyyed (doğrulanmış) olduğu Evasıt-ı Şaban Sene 1107 (20 Mart 1696) tarihli ferman-ı 

hümâyûnun tedkikinden müsteban olduğundan ferman-ı hümâyûn ahkâmı münifesine 

tevfikan hal-i kadimi üzere muhafazası zaruri olduğu gibi ezmine-i kadimeden (eski 

zamanlardan) beri Tersane-i Âmîre’ye ve Baruthanelere kurbiyyeti münasebetiyle dahi haliyle 

muhafaza edilegelmiş olduğu anlaşılmıştır. Evkaf Nezaretinin iş’arı vechile bir kısmının 

icaretine tahavvülü (kiraya vererek şeklinin değiştirilmesi) veyahud nukud ile istibdali (nakit 

para ile değişimi) veyahud saire ile ahara icar (kira) ve tefvizi (ihalesi, bırakılması) hükm-i vakfa 

muhalif ve binaen aleyh gayr-i caizdir. Elyevm mezkûr meydan üzerindeki muhdesatın 

(sonradan ortaya çıkanların) heman kal’ ve ref’-i esbabına teşebbüsle müdahalat ve tecavüzat-

ı vakıanın her ne tarafdan olursa olsun men’-i ve hal-i asliye-i kadimi vechile muhafazası icab 

edeceğinin Evkâf-ı Hümâyûn Nezâretine tebliği ve Dahiliye ve Maliye ve Harbiye ve Bahriye 

Nezâretlerine de malumat itası tezekkür kılındı.  

Fi 20 Safer Sene 1341 ve fi 12 Teşrin-i-evvel Sene 1338 (12 Ekim 1922) 

Mukabele olundu. 

Aslına mutabıktır. Mektûbî Kalemi Müdiri 

 


