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KASIMPAŞA TARİHİNE AİT BELGELER 

 

İşgal Yıllarında Kasımpaşa'da Bir İngiliz Askeri 

Bu yazımızda 10 adet dosyada bulunan belgelerin çıkartılan 

transkripsiyonların yorumlanmasına çalışılacaktır.  

Belgelerin okunmasındaki katkılarından dolayı Osmanlıca Tarih 

Edebiyat Grubu üyelerinden Zafer Şık, Mehmet Kahramanoğlu, Mustafa 

Dönmez, Tuncay Bayır, Ersin Üçdemir, Levent Kürşat Kırca, Süleyman Köse, 

Zeki Özkan, H.Ahmet Özeren, Arzu Selvi, Şule İyigönül Atasagun ve Mahire 

Yazar Kiremitçi’ye çok teşekkür ederim. 

1846 tarihli belgede bir hafız adayı için kendisine Kur’an-ı Kerim 

verilmesi talimatıbulunmaktadır. O tarihlerde daha çok el yazması Kur’an-ı 

Kerimler kullanılmakda olduğundan temin edilmesi de herkes için kolay 

değildir. Uzun zaman çalışmayla hattatlar tarafından yazılabilen Kur’an-ı 

Kerim’in fiyatı da haliyle herkesin alabileceği kadar ucuz değildi hiç şüphesiz. 

Bu nedenle hazine tarafından satın alınarak hafız adayı Mehmed Kemal’e 

verilmesi yönünde irade belirtilmiştir.  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 43, Gömlek:   84, Tarihi: 17 (C) 

Cemaziye’l-ahir 1262 (12 Haziran 1846), Konusu: Kasımpaşa'da hıfza 

çalışmakta olan Mehmed Kemal'e bir Mushaf-ı Şerif verilmesine dâir 

Hazine Kethüdâsı'na tezkire. 
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Hazine Kethüdasına 

Kasımpaşa’da Yahya Kethüda Mahallesi sakinlerinden Hafız Mehmed 

Kemal nam kimesne hıfza çalışmakda olduğundan kendisine bir aded Mushaf-

ı Şerif inayet buyrulması istid’asına dair mübarek rikâb-ı hümâyûn hazret-i 

şâhâneye takdim etmiş olduğu bir kıt’a arzuhalde zikr olunan Mushaf-ı 

Şerif’in taraf-ı şeriflerinden alıverilmesi mukteza-yı irade-i seniyye-i 

mülükâneden olduğu işaret olunmuş ve arzuhal-i mezkûr leffen tarafınıza 

gönderilmiş olmağla icabının icrası hususuna himmet eylemeniz siyakında 

tezkire. 

1847 tarihli belgeden öncelikle Kasımpaşa’da Doğramacı Tekkesi olarak 

belirtilen bir tekkanin varlığı anlaşılmaktadır. Bu tekkenin Şeyhi olan Ahmed 

efendi tekkeye maaş ve yemek tahsisi yapılması talep etmiştir. Ancak 

vakıflardan sorumlu bakan Hasip Paşa bu konuda ayrılmış bir ödenek 

bulunmadığını, bu nedenle talebin karşılanamayacağını belirtmiştir.   

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 105, Gömlek No: 80, Tarihi: 11 

(M) Muharrem 1264 (19 Aralık 1847), Konusu: Kasımpaşa'daki Doğramacı 

Tekkesi Şeyhi Ahmed Efendi tekkeye maaş ve taamiye tahsisine dair 

arzuhal takdim etmişse de bu misilli hususlara Hazine'den ödenek 

ayrılmadığına dair Evkaf Nazırı Hasib Paşa'nın derkenarı. 
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Devletlü Efendim Hazretleri, 

Kasımpaşa’da İbadullah mahallesinde kain Doğramacı Tekkesi Şeyhi 

Es-Seyyid Ahmed Efendi kesiru’l-ıyal ve kalilü’n-neval olarak kemal derece 

zarurete düçar olduğu beyanıyla sair tekkelere verildiği gibi tekke-i mezkûreye 

dahi bir mikdar maaş ve taamiye tahsis ve itası iltimasına dair efendi-i muma-

ileyh tarafından takdim olunan arzuhal Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-ita suret-i 

istid’aya nazaran bu babda olan re’y-i samilerinin istifsarı lazım geleceği 

Meclis-i Vâlâ’dan ifade olunarak manzur-ı samileri buyrulmak üzere arzuhal-

i mezkur leffen gönderilmiş olmağla bi’l-mütalaa ol-babada olan re’y-i 

âlilerinin iş’ar ve arzuhal-i mezkûrun iade ve tesyarı mütevakkıf-ı himem-i 

behiyyeleridir.  

Fi Selh-i (30) (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)63 (16 Mayıs 1847) 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Asabe-i zib-i  tefhim ve ibcal olan işbu fermanname-i sami-i 

asâfâneleri meal-i vâlâsı ve melfufu arzuhal mü’eddası malum-i 

bendegânem olmuş olub ancak nezd-i âlilerinde beyandan müstağni 

olduğu üzere müceddeden maaş ve taamiye tahsisi ba-irade-i seniyye 

memnu’ olmak hasebiyle tekye-i mezkûreye taamiye tahsisi irade-i 

seniyyeye münafi ve sirayet-i mahzuriyeti müeddî (sebep) olacağından ve 

hazinenin dahi şimdi bu misillü şeylerin ru’yetine bir gûna karşılık ve 

müsaadesi olmadığından hususi müsted’anın bir münasib mahlul-i 

vuku’una kadar te’lik re’y-i razin-i isabet-karîn-i asâfânelerine 

mütevakkıf-ı mevaddan idiğü malum-ı âllileri buyruldukda emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 8 Muharrem Sene (12)64 Bende Hasib  
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1850 tarihli belgede yukarıdaki fotoğrafda görülen cami olduğunu 

tahmin ettiğim Kasıpaşa kışlası içinde kalan caminin selâtin (Padişah) 

camileri statüsüne dahil edilmesi talep edilmiştir. Caminin adı Hüseyin Paşa 

Cami-i Şerifi olarak belirtilmiştir. Talepte bulunanlar camide görevli imam ve 

hatiplerdir.  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 29, Gömlek No: 39, Tarihi: 

22 (Z) Zilhicce 1266 (29 Ekim 1850), Konusu: Kasımpaşa Kışlası içindeki 

camiin selatin camii sınıfına idhali, Evkaf muhasebesi katiplerinden 

Tevfik Efendi'ye zaruret-i halinden dolayı yardım edilmesi hususunda 

Evkaf nazırına yazı, Şeyh Mehmed Efendi'ye bir miktar maaş bağlanması 

hususunda Bağdad valisine şukka. 

 

Evkaf Nezâretine 
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Saadetlü Efendim Hazretleri, 

Kasımpaşa kışla-i hümâyûnu dahilinde vaki Hüseyin Paşa Cami-i Şerifi 

hidmetinin bazı müsted’iyat ile (cami-i şerininin selatin-i i’zam hazret-i 

cevami-i şerifesi mülküne idhali hususu müsted’i hatib ve imamlarının) 

mübarek rikâb-ı küttab cenâb-ı şehin-şâhiye takdim eyledikleri arzuhal leffen 

leffen irsal kılınmağla iktizasının icrası hususuna himmet eylemeleri 

siyakında tezkire-i meci terkimine ibtidar kılındı (yazılmasına başlandı).  

 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâretine 

Kasımpaşa kışla-i hümâyûnu derununda vaki merhum Hüseyin Paşa 

Cami-i Şerifi’nin selatin-i i’zam hazret-i cevami-i şerifesi mülküne idhali 

hususunu müsted’i hatib ve imamlarının mübârek rikâb-ı kamertâb cenâb-ı 

cihânbâniye takdim eyledikleri arzuhal manzur-ı saadetleri buyrulmak üzere 

leffen irsal kılınmağla iktizasının icrası hususuna himmet eylemeleri 

siyakında sukka.  
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Cağaloğlu Cezeri Kasım Paşa Camisi 

 

Eyüp Cezeri Kasım Paşa Camisi 

1867 tarihli belge yine cami ile ilgili bir yazıdır. Bu yazıda Cezeri 

Kasımpaşa Camisinden bahsedilmektedir. Kasımpaşa başlığı altında çıkan 

belgelerden olduğu için alınıp okunan bu belgede bahsedilen caminin 

onarımdan geçtiği ve onarım masraflarının Hacı İsmail ve Hacı Salih Ağalar 

tarafından karşılandığı belirtilmiştir. 



Murat Dursun Tosun 
muratdursuntosun@wordpress.com 

Ancak Cezeri Kasımpaşa tarafından yaptılan camilerden birisi 

Cağaloğlu’nda diğeri Eyüp semtindedir. Her iki caminin fotoğrafları 

görüldüğünde hatırlanacağı gibi Cağaloğlu Meydanı'ndaki Cezeri Kasım 

Paşa Camii'nin ilk yapım ve tamir yılları 1515, 1866, 1989'dur. İki katlı bu 

camiye adını veren Kasım Paşa (İbn Cezir'den Cezeri mahlası almıştır)'nın aynı 

adlı bir camisi daha Eyüp semtinde Eyüp Sultan Camisine giderken yolun 

solunda biraz içeride kalmaktadır. Cağaloğlu’ndaki cami Diyanet vakfı 

yayınlarının üstündedir. 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 397, Gmlek No: 50, Tarihi: 

04 (N) Ramazan 1284 (30 Aralık 1867), Konusu: Cezerî Kasımpaşa 

Camii'nin inşaat masraflarının Hacı İsmail ve Hacı Salih Ağalar tarafından 

karşılandığı. 

 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

Cezeri Kasım Paşa Cami-i Şerifinin masarif-i vakıası taraflarından 

tesviye olunmak üzere inşası İzzetlü (şeref sahibi, itibarlı) Hacı İsmail ve Hacı 

Salih Ağalar tarafından taleb ve arzu olunarak lede’l-arz müsaade-i hayriyet-

ade-i hazret-i padişâhi şâyân buyrulmuş olmağla hazinece dahi muamele-i 

lazıme ifa kılınmak içün tezkire-i senâveri terkim olundu. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ca%C4%9Falo%C4%9Flu
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cezeri_Kas%C4%B1m_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Cezeri_Kas%C4%B1m_Pa%C5%9Fa
https://tr.wikipedia.org/wiki/Ey%C3%BCp
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Hacı İsmail ve Salih Ağalara 

Cezeri Kasım Paşa Cami-i Şerifinin masarif-i vakıası zatınız ile 

biraderiniz Hacı Salih Ağa atarafından müştereken tesviye olunmak üzere 

inşası hakkında verilen takrir lede’l-arz işbu emel ve arzu umur-ı hayriyeden 

ve ma’leme-i (nişan, iz) hamiyyet-mevadd-ı nâfiadan bulunduğundan ol-

vechile icra-yı icabına irade-i mehaş-ade-i hazret-i padişâhi müteallik ve şeref-

sudur buyrulmuş ve keyfiyet Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine bildirilmiş 

olmağın ifa-yı muktezasına mübaderet olunması siyakında tezkire.  

1895 tarihlibelgede Kasımpaşa’da kolera salınının başladığı 

belirtilmektedir. Kolera salgınının başladığı yer Hacı Hüsrev Mahallesidir. 

Hastalığın başıboş dolaşan bir köpekden yayıldığı tahmin edilmiştir. 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 596, Gömlek No: 40, 

Tarihi: 17 (C) Cemaziye’l-ahir 1313 (5 Aralık 1895), Konusu: 

Kasımpaşa'da baş gösteren koleranın diğer mahallere sirayet etmemesi 

için alınması gereken sıhhi tedbirler. 
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Sadâret Mektûbî Kalemi  

Şehremaneti Celilesine 

Fi 17 (C) Cemaziye’l-ahir Sene (1)313 ve fi 22 Teşrin-i-sâni Sene Sene 

(1)311 (5 Aralık 1895) 

Kasımpaşa’da Hacı Hüsrev Mahallesinde arabacı esnafından olub 

hastalandığı haber alınan Hasan bin İsmail’in bi’l-muayene koleraya 

tutulduğunun anlaşıldığı taraf-ı devletlerinden arz ve iş’ar kılınmış olub bu 

defa hastalığın yâveden (sahipsiz bir hayvandan) sirayet etmiş olması melhuz 

olduğundan tedabir-i sıhhıye ve tahaffuzhanenin tamamen icrası ile men’i 

sirayete pek ziyade itina olunması mukteza-yı irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-

penâhiden bulunduğu mabeyn-i hümâyûn baş kitâbet-i celilesinin tezkire-i 

cevabiyesi ile iş’ar kılınmış olmağla ber-mantuk-ı emr u ferman-ı hümâyûn 

icabının icrasına ihtimam buyrulması siyakında tezkire.   

1896 tarihli belge Ermeni isyanının yoğun olarak yaşandığı dönemde 

Kasımpaşa’da da olayların yansımalarının olduğunu göstermektedir. 

Kasımpaşa yoğun göç alan ve iş sirkülasyonu nedeniyle yoğun göç alan bir yer 

olması nedeniyle çok sayıda han ve bekar odaları olan bir yerleşimdir. 

Bu vesileyle Balaban hanı isimli bir handan bahsedilmektedir. Bu hanın 

odabaşısı olan Agop’un Hınçak adlı Ermeni terör örgütünün üyesi olduğu 

anlaşılarak odası aranmıştır. Odasında bulunan dolabın özel yaptırılmış gizli 

bölümünde örgütün talimatnamesi ele geçirilmiştir. Belgelerde kadınlardan 

oluşan bir yapılanmanın da bulunduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Okmeydanı’nda 

bir kilisenin varlığından bahsedilmiş olması ilginç bir detaydır. 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 627, Gömlek No: 23, 

Tarihi: 30 (Za) Zilkade 1313 (13 Mayıs 1896), Konusu: Kasımpaşa'daki 
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Balaban Hanı Odabaşısı olup komite üyesi olduğu için tutuklanan 

Agop'un odasında ele geçirilen Hınçak talimatnamesi. 

 

Dahiliye ve Zabtiye Nezâret-i Celilelerine 

Fi 30 (Za) Zilkade Sene (1)313 ve fi 1 Mayıs Sene (1)312 (13 Mayıs 1896) 

Kasımpaşa'daki Balaban Hanı Odabaşısı Agop'un odasında zuhur eden 

(ortaya çıkan) ve Hınçak memuruyla mahtum (mühürlü) bulunan talimatın 

zabtiye nezaret-i celilesinden gönderilen sureti mütercemesi leffen irsal-i su-

yi samileri kılınmış olmağla lüzumu kadarı tab’ ettirilerek li-ecli’l-malumat 

vilayet-i mukteziyeye ibsali hususuna himmet buyrulması siyakında tezkire. 

Zabtiyeye 

Fi 24 Zilkade Sene (1)313 (7 Mayıs 1896) tarihiyle ve otuzüç numerolu 

tezkire-i devletleriyle irsal kılınan tercemesi lüzumu kadarı tab’ ettirilerek li-

ecli’l-malumat vilayet-i mukteziyeye gönderilmek üzere dahiliye nezaret-i 

celilesine ibsal kılınmış olmağla nezaret-i celilerince de tahkikat ve 

takyidatında devam buyrulması siyakında tezkire. 
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Hû 

Nezâret-i Zabtiye Mektûbî Kalemi 

Huzur-ı Meal-i Mevfur Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Kasımpaşa’da Balyan hanı odabaşısı olub komite yüzbaşılarından 

olduğu anlaşılmasıyla geçende bazı rüfekasıyla beraber derdest edilmiş olan 

Agob’un bi’t-taharri odası derunundaki dolabın gizli ve san’atlı bir şekilde 

imal edilmiş mahallinin tahta arkasında zuhur etmesiyle elde edildiği 20 

Nisan Sene (1)312 tarihli ve yirmidokuz numerolu tezkire-i mufassala-i 

çakeranemle arz olunan ve Hınçak mührüyle mahtum bulunan talimatın 

sureti mütercemesi leffen arz ve takdim kılındı. Mütalaasından muhat-ı ilm-i 

sami-i cenâb-ı sadâret-penâhileri buyrulacağı vechile işbu talimat Hıncak 

cem’iyyet-i fesadiyesine iltihak edeceklerin suret-i tertibat ve harekatını 
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mutazammın olmağla beraber mündericatında Ermeni kadınlarından 

mürekkeb olmak üzere teşkil edilmiş bir komitede bulunduğuna dair bazı 

fıkarat münderiç olub çend gün evvel derdest olunan Armenia Gazetesinde 

nisa komitesi tarafından verilmiş ianenin su-i istimal edildiğinden bahs 

edilmiş olması ve zikr olunan tezkire-i çakeranemde ber tafsil arz olunduğu 

üzere firari İspanik komitesinde ellibaşı (elli kişiyi yöneten) olmak üzere İskuhi 

namında bir kadın da bulunub hatta Kulaksız kilisesinde rüfeka-yı sairesiyle 

beraber daire-i ittihadlarına celb ettikleri dörtyüz kadar eşhasın esamisini 

havi olarak tanzim ettikleri defterin merkûmun zevcesi vasıtasıyla komite 

heyetine ita ve muhaberat-ı sairelerine mezburenin tavsit edilmiş (aracı 

yapılmış) bulunması ol suretle kadınlardan mürekkeb bir komitenin 

vücuduna delalet etmekde olmasına ve işbu talimat mündericatı evvelce elde 

edilmiş olan talimatlardan fazla şeyleri muhtevi bulunmasına nazaran o yolda 

dahi icra-yı tahkikat ve takayyüdata devam edilmekde bulunmuş olmağla ol-

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

Fi 24 Zilkade Sene (1)313 ve fi 25 Nisan Sene (1)312 (7 Mayıs 1896) 

Zabtiye Nazırı Bende   

 Yine 1896 tarihli olan ve Ermeni olaylarından bahseden belgede Hasköy 

ve Kasımpaşa civarlarında kargaşalık yaşndığı anlaşılmaktadır. Olaylar 

yatışmış olsa da zabtiye kuvvetlerinin dağıtılmaması istenilmektedir. Bunun 

nedeni ise yeniden bir isyan hareketinin yaşanabileceği endişesidir.    

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 628, Gömlek No: 5, Tarihi: 

24 (Ra) Rebiü’l-evvel 1314 (2 Eylül 1896), Konusu: Der-saadet'in Hasköy 

ve Kasımpaşa taraflarında yeni bir Ermeni hadisesi zuhur edeceği 

şeklindeki ihbar dolayısıyla alınması gerekli tedbirler. 
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Hû 

Nezaret-i Umur-ı Bahriye  

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

Hame pira-yı tazim olan 22 Ağustos Sene (1)312 (2 Eylül 1896) tarihli 

ve yüz seksen iki numerolu tezkire-i samiye-i fehimanelerinin ariza-i 

cevabiyesidir. Hasköy ve Kasımpaşa cihetlerindeki kuvve-i inzibatiyenin hiçbir 

ferdi tenkis edilmemiş ve bir fenalık vuku’una meydan verilmemek üzere 

tedabir-i tekid-kârânenin tamamen ittihaz ve icrasında asla kusur 

edilmemekde bulunmuş olduğu  cihetle bu babda taraf-ı zi-şeref-i asâf-ı 

ekremilerine arz olunan malumatın nefsü’l-emre muvafık olmadığı bedihi 

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

Fi 24 Rebiü’l-evvel Sene (1)314 ve fi 22 Ağustos Sene (1)312 (2 Eylül 

1896) 

Nazır-ı Bahriye Bende Hasan    

 

Hu 

Bahriye Zabtiye Nezaret-i Celilelerine 

Hasköy ve Kasımpaşa taraflarındaki kuvve-i inzibatiyyenin bir iki 

günden beri tenkis eylediği (sayısı azaltıldığı) ve halbuki oralarca yeniden bir 

hadise ika’ına istidad mevcud idiğü istihbar kılınmış olmağla kuvve-i 

mezkûrenin takviyeti ve bir fenalık vuku’una meydan verilmemesi hakkında 

tedabir-i takayyüd-kârının tamamen ittihaz ve icrasına himmet buyrulması.  

1849 tarihli belgede Kasımpaşa’da Cami-i Kebir (Büyük Cami) Mahallesinde 

bulunan ve aynı isimle anılan camide yaşanan bir hırsızlık olayınından 

bahsedilmektedir. Hırsız olarak yakalanan ve suçunu itirafa eden kişi 
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kunduracı Ahmet isimli bir şahısdır. Bu şahıs camiye ait büyük bir bakır 

kazanı çalmış ve bakırcıya götürerek satmak üzere pazarlık yapmıştır. Ancak 

bakırcı durumun şüphelendiği adamı şikayet ederek sorgulanmasını 

sağlamıştır. Şahıs sorgusunda kazanı Kasımpaşa Büyük Cami’den çaldığını 

itiraf etmiştir. Ayrıca sorgusunda daha önce Galata’da başka bir camiden de 

şamdan, Kasımpaşa’daki büyük hamamın külhanından da bir gömlek ve bir 

yelek çaldığı anlaşılmıştır. Daha önce bu tür davranışlarından dolayı 

yakalanarak şartlı salıverildiğinden bu kez 3 ay süreyle prangabend cezasına 

çarptırılmıştır.  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 13, Gömlek No: 29, Tarihi: 

27 (Ra) Rebiü’l-evvel 1265 (20 Şubat 1849), Konusu: Kasımpaşa'da Cami-

i Kebir Mahallesi sakinlerinden olup camiye ait kazanı çalan Kunduracı 

Ahmed'e üç ay pranga cezası verildiğine dair mazbata. 
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Hû 

Kasımpaşa’da Cami-i Kebir Mahallesi sakinlerinden kunduracı Ahmed 

dei Ahmed nam şahs cami-i şerif-i mezkûrun tabutluğunda olan yirmi yedi 

kıyyelik bir aded kebir-i kazganı ahz u sirkat iderek satmak üzere bakırcıya 

götürüp beher kıyyesini on dokuzar kuruşa pazar eyledikde kazgancı memur 

malı mesruk olduğunu teferrüs iden merkûmu ahz u grift ettirmiş olduğundan 

Tersane-i Âmire’de kain merkez umur-ı zabtiyeye ve oradan dahi bâ-jurnal 

polis meclisine göndermiş olduğundan merkûm celbiyle lede’l-istintak kazgan-

ı mezkûru keyfilik haliyle cami-i şerif-i mezburun tabutluğundan ahz etmiş ve 

merkûm bi-kâr ve san’at (işsiz güçsüz) serseri makulesinden olub bundan 

akdem dahi Galata’da bir cami-i şerifden bir çift küçük şamdan sirkat etmiş 

ve hatta bu kere ahz u grift olunmasından üç beş gün mukaddem (önce) 

Kasımpaşa’daki büyük hamamın külhanından bir gömlek ve bir yelek sirkat 

eylediği (çaldığı) iddia olunduğundan grift olunarak merkûm inkâr etmiş ise 

de suret-i istintakına (sorgusuna) nazaran derece-i sübuta varmış (anlaşılmış) 

olub ancak nisab-ı şerifinden dûn idiğünden biraz gün hasebiyle fimabad 

(eskiden olduğu gibi) o makule harekette bulunmak üzere ekiden tenbih 

olunub salıverilmişiken bu kere dahi vech-i meşruh üzere kazgan-ı mezkûr 

sirkat töhmetiyle girift olunarak madde-i ahzda ictisarı ikrarıyla tebeyyün 

etmiş olduğuna ve merkûm bu makule ef’al-i ru’yeyi kendüye kâr ve menfaat 

add ve ittihaz etmiş idiğüne binaen merûm Ahmet Delü Ahmed hakkında 

sudur idecek emr ü irade-i aliyyelerine intizaren meclis tevkif kılınmış olduğu 

muhat-ı ilm-i âlileri nuyuruldukda ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  

Fi 17 Receb Sene (12)65 (8 Haziran 1849)  

Meclis-i Vâlâ’ya ita buyrulan Polis Meclisinin işbu mazbatasında 

Kasımpaşa sakinlerinden kunduracı Ahmed cami’e mahsus kazganı ahz 

eylediği ikrarıyla tebeyyün iderek hakkında sudur idecek irade-i seniyyeye 

değin meclisde tevkif kılındığı iş’ar olunmuş ve bu makulelerin müddet-i 

muayyene ile pranga bend olunması emsali iktizasından bulunmuş olmağla 

merkûmun dahi hapis tarihinden itibaren üç mah müddetle pranga bend 

olunarak müddetinin hitamında sebilinin tahliyesi babında buyuruldu-i sami 

tastiri lazım geleceği muhat-ı ilm-i âli-i vekâlet-penâhileri buyuruldukda emr 

ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Recep Sene (12)65 (18 Haziran 1849) 

Meclis-i Ahkâm-ı Adliye   

1857 tarihli belge yine Cami-i Kebir Mahallesi civarıyla ilgilidir. 

Kasımpaşa’da donanma için gülle ve humbara (havan topu gibi patlayıcı) imal 

edilen bir yerden bahsedilmektedir. Daha önce de Piyalepaşa semtinde 

baruthane ve patlayıcı depeosu olduğunu belgelerde görmüştük.   

Bu kez yukarıda belgesini gördüğümüz Kasımpaşa kışlasına atıfta 

bulunularak burasının Gazi Hasan Paşa Vakfı’na ait yerlerden olduğu 
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belirtilmektedir. Bu durumda caminin yukarıda Hüseyin Paşa tarafından 

yapıldığı belirtilen adının da Hasan Paşa olma ihtimali ortaya çıkmaktadır. 

Belgede vakfın Hasan Paşa’nın vakfı olması gerekirken zamanla Halil Paşa’nın  

uhdesine geçtiği belirtilmektedir. Vakıf kayıtlarında da tam bir açıklık 

bulunamadı belirtilerek konunun araştırılması istenilmiştir.  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 85, Gömlek No: 81, Tarihi: 

06 (Ş) Şaban 1273 (1 Nisan 1857), Konusu: Kasımpaşa civarında donanma 

için gülle imal eden mahallin sabık kaptanı Halil Paşa'nın Tersane 

Hazinesi'nden aldığı akçenin veresesinden istirdadı. 
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Kapudan Paşa Hazretlerine 

Kapudan-ı esbak Gazi Hasan Paşa Vakfı muzafatından Kasımpaşa 

kışlası civarında olub donanmayı hümayun için gülle ve humbara imal ve 

olunmakda olan mahal mukaddema (önceden) kapudan-ı sabık müteveffa 

(rahmetli) Halil Paşa uhdesine geçmiş olduğundan tesviye-i icarine dair 

müteveffa-yı müşarün-ileyhin müdir-i umuru tarafından vuku’bulan istid’a 

üzerine bahriye meclisinden tanzim olunan mazbata ile evkaf-ı hümayun 

nâzırı devletlü paşa ve müteveffa-yı müşarün-ileyhin tesviye-i muhallefatına 

(vefatıyla birlikte bıraktığı malların tesbit ve dağıtımına) memur atufetlü Ziver 

efendi hazretleriyle olunan muhabere cevapları meallerine göre mahal-i 

mezkûrun mine’l-kadim mutasarrıf-ı ahiri (önceki sahibi) olduğuna dair 

tersanece malumat (bilgi) olmadığı misillü müşarün-ileyh Hasan Paşa vakfına 

tescil olunduğuna ve müteveffa-yı müşarün-ileyhadan evvel ahiri uhdesine 

geçdiğine dair vakfiyesinde ve defter-i vakıfda esas-ı kaydı bulunamadığından 

vakf-ı mezkûr mütevelliyesinin verdiği sened itibara gayr-i şâyân bulunduğu 

cihetle müşarün-ileyh Halil Paşa’nın müdir-i umumiyetinin mahal-i mezkûr 

içün tersane-i âmîre hazinesinden icare olarak (kiralanarak) almış olduğu bir 

yük doksan bu kadar bin kuruşun istirdadıyla iktiza eden mülükname-i 

hümâyûnun tastir ve itası icab eder ise mahal-i mezkûrun emlak-ı 

hümâyûndan olduğuna dair dahi tersanece kayd ve işaret olmasına ve 

mütevelliye-i muma-ileyha tarafından verilen senedin sıhhati mukaddema 

muhakeme-i teftişten tasdik kılınmak cihetiyle müteveffa-yı müşarün-ileyhin 

veresesi vekil ve vasisi tarafından sened-i mezkûrun sıhhatı iddia olunmakda 

bulunmasına nazaran keyfiyetin tersane-i âmîreden bir münasibi tayin 

olunarak vekil ve vasi-i muma-ileyhim ile evkat-ı müfettiş faziletlü efendi 

hazretleri hazır oldukları halde huzur-ı hazret-i fetva-penâhide şer’ ile ru’yet 

olunması meclis-i vâlâdan ba-mazbata ifade olunmuş muradlarıyla keyfiyet 

huzur-ı hazret-i fetva-penâhiye havale kılınmış olunması ber-vech-i muharrer 

tersane-i âmireden dahi münasib birinin tayini ber-muceb-i irade-i seniyye 

icra-yı iktizası babında olunması babında emr ü irade hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  

Fi 6 Şaban Sene (12)73 (1 Nisan 1857) 

Mazbatanın malumat olunmak ve havale buyrulmak üzere takımıyla 

de’avi nezaret-i behiyyesine itası. 

1856 tarihli son belgede bahsedilen konu dikkat çekicidir. 

Kasımpaşa’da Lonca sokağında bir dükkânda içki satışı yapıldığından 

bahsedilmektedir. Asıl ilgiç olan ise dükkânı kiralayan kişinin bir İngiliz 

vatandaşının olduğunun belirtilmiş olmasıdır. Bu kişi zahire satacağım 

diyerek burayı kiralamış ama el altından içki satmaya başlamıştır. Bu nedenle 

uyarılmış ise de aynı davranışını tekrarlamıştır. Daha da ilginç olan ise 

buranın kaba tabirle geneleve dönüştürüldüğünün belirtilmiş olmasıdır. 

Buraya rağbet edenler kimlerdir diye bir soru akla gelebilir. Ancak İngilizlerin 

türlü oyunlarda toplumu ifsat etmeye çalıştığı, ahlaki olarak bozmak 

gayesinde olduğu belirtildiğinden amacı anlaşılmaktadır. Burada asıl üzerinde 
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durulması gereken husus bu cüreti nasıl bulduklarıdır. Bunun nedeni Rusya 

ile olan çekişmemizde İngilizlerden destek almış olmamız bu nedenle de onlara 

karşı tavizkâr tutum içine girmek mecburiyetinde kalmamızdır.   

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 181, Gömlek No: 13, 

Tarihi: 28 (B) Receb 1272 (4 Nisan 1856), Konusu: Kasımpaşa'nın Lonca 

Sokağı'ndaki içki satışı yapılan mağazanın kapatılması. 

 

Zabtiye Müşiri Hazretlerine 

Teba-i devlet-i aliyyeden Vangeli nam kimesnenin Kasımpaşa’da Lonca 

sokağında vaki mutasarrıf olduğu bir bab kömürcü mağazasını İngiltere 

devleti teba’sından ve Engli nam şahıs zahire füruht etmek (satmak) üzere 

isticar etmiş (kiralamış) iken muahharen (sonradan) müskirat (içki) satarak 

koltuk hey’etine (argo tabiriyle genelev şekline) koyduğuna ve bu dahi 

mahzuru mucib bulunduğuna binaen mukaddemce (önceden) vaki olan 

istid’aları üzerine mezkûr mağazada da fi-ma-ba’d (bundan sonra) müskirat 

(içki) satılmamak üzere kefalete rabt olunarak kefiyet taraf-ı devletlerinden 

ilam olunmuş ve muahharen (sonradan) yine müskirat (sattığı) sattığı 

tebeyyün eylediği (anlaşıldığı) cihetle devlet-i müşarün-ileyha kançileryası 

tarafından memur-ı mahsus marifetiyle sedd ü bend ettirilmiş olduğu halde 

yirmi gün mürürunda (geçince) yine küşad olunmuş (açılmış) olduğu 

beyanıyla mezkûr mağazanın ber-muceb-i ilam sedd ü bend ettirilmesi 
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istid’asına dair Cami-i Kebir Mahallesi ahalisi tarafından takdim olunan 

arzıhal Meclis-i Vâlâ’ya lede’l-ita mezkûr mağaza fi’l-hakika mukaddemce 

(önceden) sedd ü bend ettirilmişdir (kapattırılmıştır). Ve kapattırılmış olduğu 

halde şimdi açtırılması ne sebepden dolayıdır ve hakikat-i madde ne 

vechiledir. Bi’l-etraf tahkikiyle ifade ve beyan kılınması hususunun savb-ı 

vâlâlarına bildirilmesi tezekkür olunarak mezkûr arzıhal leffen gönderilmiş 

olmağla keyfiyetin sür’at-i tahkik ve iş’arı mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir.  


