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A.}MKT.DV.. :Sadâret Mektûbî Kalemi Deavi 
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sadece ŞD. kodu kullanılıyor) 
Y..A...HUS.  :Yıldız Sadaret Hususi Maruzat 
Y..MTV.  :Yıldız Mütenevvi Maruzat Evrakı 

Y..PRK.ASK. :Yıldız Parekende Askeri Maruzat 
Y..PRK.AZJ. :Yıldız Parekende Arzuhal Jurnal 
Y..PRK.BŞK. :Yıldız Parekende Mâbeyn Başkitabeti 

Y..PRK.ZB.. :Yıldız Parekende Zaptiye Nezâreti Maruzat 
ZB.    :Zabtiye Nezâreti 

Hû   :Belgelerde geçen Hû, Allah’ın zâtına 
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isminin kısaltılmış şeklidir. Bi-ismihi, Bihi, Hüve, Hû olarak 
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SAYFA NO 
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ÇALIŞMA YÖNTEMİ      3 
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1.BÖLÜM 
EVLİYA ÇELEBİNİN ANLATIMIYLA KASIMPAŞA  7 

2.BÖLÜM 
KASIMPAŞA PİYALEPAŞA DONANMA-YI  

HÜMÂYÛN CEPHANELİĞİ     27 

1797’de Kasımpaşa'da Piyale Camisi civarında 
Okmeydanı'nda bostanda tersaneye mahsus olarak Hassa 

Mimarbaşısı Mehmed Arif Efendi marifeti ile yapılacak 
cebhanelik.        28 

3.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TERSANE ZİNDANI    36 
1-1794’de tersane zindanı içindeki değirmenin kırılan 
taşlarının yerine otuz beş kuruşa satın alınan bir çift çarh ve 

yirmi ikişer kuruşa üç çift horoz taşı alınması.  39 
2-1795’de tersane zindanı derunundaki miri fırınının 

muhtac-ı tamir yerlerinin Başmuhasebe'ye kaydıyle keşif 
mucibince tamir edilmesi.     42 
3-1810’da Ordu'dan gelip Tersane Zindanı'na teslim olunan 

elli bir Rus esirinin isimlerini gösterir ilmuhaber. 43 
4-1813’de firarilerden olup Tersane Zindanı'nda bulunan yüz 

kırk Rus'un ihtidaları hakkında verdikleri arzuhalin takdim 
edilmesi.        45 
5-1818’de tersane zindanı arkasında Arap kalafatçılarına 

mahsus müteehhilin (evliler) odalarının, Piyalepaşa'daki 
kolluğun, mahzenin ve Tersane'deki mühendishanenin 
tamirleri.        46 
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6-1861’de tersane Zindanı'nda çoğu katil olan suçluların 

olay çıkardığından bunlara verilecek cezaları için talimat 
ihzarı.        48 

7-1789’da gelen 42 esirin Tersane Zindanı'na konulması 
hakkında.        50 
8-1791’de kaptan paşa tarafından gönderilen Moskov 

casususunun, casus olarak haber verdiği Bakkal Moralı 
Yanaki'nin inkarda israr eylemekte olduğundan her ikisinin 

tersane zindanında sorgulanması.     52 
9-1791’de tersane zindanı'ndaki Nemçeli esirlerden sergerde 
olmayan 13 neferin Müslüman olduğu.   54 

10-1792’de İslam hacılarını Moskovlu korsandan kurtaran 
Yanya Fransız konsolosunun ricası üzerine Tersane 
Zindanı'nda esir korsan kaptanının akrabasından bir neferin 

tahliyesi.        55  
4.BÖLÜM 
FATİH SULTAN MEHMED’İN VAKFİYESİ OKMEYDANI 

TEKKESİ ARAZİSİNİN TARİHİ SERÜVENİ   57 

1-1788’de Vidin 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.  66 

2-1857’de Okçulara vakfedilmiş olan Okmeydanı'na 
Yahudilerce vuku bulan müdahalenin önlenerek gerekli 
tenbihatın yapılması.      70 

3-1905 tarihli Okmeydanı Dergahı'na ait arazi hakkındaki 
yazışma.        72 
4-Fatih Sultan Mehmed Han’ın Okmeydanı’ndaki Evkaf 

arazisine muhacirin tarafından yapılan müdahalenin 
önlenmesi.        73 

5-Okmeydanı'nın tarla şekline sokulmayıp eski haliyle 
bırakılması talebini havi Kasımpaşa ahalisinin 1922’de 
çektiği telgraf.       75 
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6-Ok atılıp dua edilmek üzere Fatih Sultan Mehmed Han 

tarafından vakfedilen okmeydanı arâzisine bazı kişilerce 
vuku bulan müdahale hakkında.(1922)    77 

7-Ok atılıp dua edilmek üzere Fatih Sultan Mehmed Han 
tarafından vakfedilen okmeydanı arâzisine 1922’de bazı 
kişilerce vuku bulan müdahale hakkında.   85 

5.BÖLÜM 
KASIMPAŞA HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ DERGÂHI İLE  

İLGİLİ OSMANLICA YAZIŞMALAR    107  

1-1889’da Kasımpaşa'daki Hüsameddin Uşşâki Türbesi'ni 

yıkarak enkazını evlerine nakleden Polis İsmail ile Hacı 
Ömer'in verdikleri zararın maaşlarından ödettirilmesi. 111 
2-1892’de Kasımpaşa'da Pir Hüsameddin Uşşakî Hangâhı'nın 

tamiri hakkında Evkaf Nezareti'nin tahriri.  113 
3-1893’de Kasımpaşa'da yeniden inşa olunan Pir 
Hüsameddin Uşşâki Hazretleri Dergahı'na harcanacak 

meblağ.        116 
4-1900’de Kasımpaşa'da Pir Hüsameddin Uşşakî Dergâhı'nın 

harap olması nedeniyle tamir edilmesi gerektiği.  118 
6.BÖLÜM 
KASIMPAŞA ÇEŞMELERİNİN SUYU AZALMIŞ  121 

1-1851’de Kasımpaşa'da suyu azalan çeşmelerin suyunun 
çoğaltılması için gerekenin yapılması.   122 

7.BÖLÜM 
KASIMPAŞA BÜYÜK CAMİ HAKKINDA TARİHİ  

YAZIŞMALAR       129 

1-1867’de Kasımpaşa'da yanan cami-i kebirin tamir 
masraflarının ne şekilde karşılanacağı.   132 

2-1890’da Kasımpaşa Büyük Camii tamirinin bitirilip açılış 
merasiminin yapıldığı.      134 
3-1890’da Kasımpaşa Cami-i Kebiri'nin tamiri talebiyle 

mahalle muhtarı ve halkı tarafından dilekçe verilmesi. 136 
8.BÖLÜM 

1894 YILINDA BEYOĞLU’NDA DEPREM OLMUŞ  139 
1-1894’da Depremin Kasımpaşa'daki yapılara tesiri. Gureba-
yı müslimin hastahanesindeki hastaların nakli. Galata 
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ahalisinin Cisr-i Cedid'de toplanmaları. Kırlara iltica etmiş 

olan ahalinin durumu.      140 
9.BÖLÜM 
1909’DA KASIMPAŞA’NIN CAMİLERİNE HIRSIZ  

DADANMIŞ        146 

1-1908’de Kasımpaşa'daki Haşimi Dergahı'ndan hırsızlık 
yapan kişi hakkında bilgi bulunamadığı.   147 
2-1909’da Kasımpaşa'da Yahya Kethüda Camisi'nden eşya 

hırsızlar hakkında henüz bir ipucu elde edilemediği. 148 
3-1909’da Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camisinden çini ve 

eşya çalan hırsızların tesbit edilip evrakların Adliye'ye 
sevkedildiği.       149 
10.BÖLÜM 

KASIMPAŞA-BÜYÜKDERE TÜNEL GEÇİSİ   153 

1-1878’de Kasımpaşa-Büyükdere arasında tünel yapılması 
için imtiyaz talep edilmesi.     154 

11.BÖLÜM 
KASIMPAŞA’YI SEL ALMIŞ     156 

1-1894’de Kasımpaşa'da meydana gelen selin maddi zarara 
yol açtığı.         158 
2-1847’de Çamurla dolan Kasımpaşa Deresi'nin 

temizlenmesi hakkındaki tezkire ile temizlik için gerekli olan 
paranın tahsis edilmesini isteyen Kaptan-ı Derya Mehmed 

Ali'nin derkenarı.       160 
3-1859’de Kasımpaşa Deresi'nin temizlenmesi.  162 
4-1893’de Kasımpaşa deresinin kamilen örtülmesi 

hususunda yapılan talebin tedkik için Şehremaneti'ne 
havalesi.        162 
12.BÖLÜM 
ÇİFTECEVİZLER VE OKMEYDANI’NDA II.BAYEZİD’E AİT 

ARAZİLER VE KONUYLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER  164 

1-1883’de Sultan Bayezid Han'ın evkafı olan Kasımpaşa ve 
civarındaki tarla ve bağların korunması talebi.  169 

2-1893’de Okmeydanı civarında inşaasına başlanılan Dar-ül-
aceze binalarını kısmen içine almak üzere müteveffa Hacı 
Raşid Ağa vereseleri tarafından bağışlanan otuz dönüm 

arazinin ferağ ve intikalinin yapılabilmesi için Darülaceze 



VII 
 

arazisi ile civarını gösterir bir haritanın sür'atle tanzimi 

isteği.         172 
3-1897’de Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar taht-ı 

tasarruflarında olan araziyi Darülaceze'ye terk 
edeceklerinden, senetlerinin yenilenmesini Miralay Fahri Bey 
ile Ethem ve Said Beylerin istida ettikleri.   174 

4-1898’de Miralay Fahri Bey'le Edhem ve Said efendilerin, 
Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar olan arazilerinin bir 

kısmını Darülaceze'ye bırakacakları.   178 
5-1899’de Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar mutasarrıf 
oldukları araziyi Darülaceze'ye terk edeceklerine dair Miralay 

Fahri Bey ile Edhem ve Sâid Efendilerin istidası. 179 
6-1907’da Hacı Reşid Ağa veresesinin iddia-i veraset ettikleri 
araziden bir kısmının Sultan Bayezıd Han Evkafı'ndan 

olduğu.        181 
7-1908’de Okmeydanı’nda Hacı Reşid Ağa veresesinin 

temellük ettiği bin küsür dönüm arazinin büyük bir kısmının 
Sultan Beyazıd Vakfı olduğu.     189 
13.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT  MUHTELİF BELGELER 1 193 

1-1849’da Vefat eden Kasımpaşa Mevlevihanesi Postnişini 

Şemsi Efendi'nin yerine büyük oğlu Ali Efendi'nin geçeceğine 
dair Sadrazam Mustafa Reşid'in yazısı.   196 
2-1850’de Kasımpaşa Vakfı için ayrılan ödenek.  197 

3-1851’de Altımermer yakınlarındaki Katip Muslihiddin 
Camii ile Kasımpaşa Mevlevihahesi'nin, tamir masraflarının 
karşılanması.       198 

4-Kasımpaşa'daki zahire anbarlarının tamir masrafının 
1851’de Ticaret Nez.Hazinesi'nden karşılanması. 199 

5-1856’da Kasımpaşa'da bir taşlı un değirmeni inşasına izin 
verildiği.        201 
6-1895’da Kasımpaşa'da beş kişinin ölümü iki kişinin 

yaralanmasıyla sonuçlanan hadiselerde 55 kişinin 
tukuklandığı ve gerekli zaptiye tedbirlerinin alındığının 

Beyoğlu Mutasarrıflığı'nca arzı.    202 
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14.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 2 204 

1-1850’de Okmeydanı'nda tamir olunan kasr ile müştemilatı 

olan binalara ilavesi gerekli olan mahallerin masraflarının 
karşılanması ile bir kıta mübaşeret suretinin itasına dair 
Maliye ve Tersane-i Amire nazırlarına buyruldu.  210 

2-1856’da İngiltere Ordusu refakatinde bulunan asakir-i 
şahane mülazımlarına Okmeydanı'nda baraka inşası için yer 

gösterilmesi.       212 
3-1857’de Hafize Hatun'un Kasımpaşa'da Kulaksız 
Mahallesi'ndeki menziline Emine Hatun'un fuzuli 

müdahalesinin men' edilmesi.     213 
4-1858’de Okmeydanı Kasr-ı Hümayunu Bekçisi Mehmed 
Ağa'nın vefatı üzerine Laleli Vakfı'ndan aldığı münhal 

maaşının mezkur kasrın hademesinden Süleyman Ağa'ya 
tahsisi.        215 

5-1859’da Mustafa ve Ümmü Gülsüm'ün, Sultan Bayezid-i 
Veli Hazretleri Vakfı musakkafatından Kasımpaşa'daki 
bahçeye Mahalle İmamı Akif Efendi'nin yaptığı müdahalenin 

önlenmesi talebi.       216 
6-1861’de Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi Bekçisi Emin'in 

ikiz olarak doğan çocuklarının maaş tahsisi.  217 
7-1867’de Kasımpaşa'da yanan cami-i kebirin tamir 
masraflarının ne şekilde karşılanacağı.   218 

8-1868’de Kasımpaşa Deresi'nin temizlenmesi hakkında 
Bahriye Nezareti'nin yazısının Zabtiye Müşirliği'ne 
gönderildiği.       220 

9-1894’da Okmeydanı'na kurdurulan müteharrik 
hastahanelerin kaldırılmaları iradesinin tebliği.  221 

10-1895’da İzzetpaşa çiftliğinden Darülaceze'ye ve oradan 
Okmeydanı'ndaki muvakkat hastahane barakalarına kadar 
yapılan şose ve kaldırımların tamirat masraflarının 

ödenmesi.        222 
11-1903’de Kasımpaşa Okmeydanı'nda Yemen Fatihi Sinan 

Paşa Cami-i Şerifi'nin leffen iade olunan evrak-ı keşfiye 
gereği tamiri.       223 
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222-1904’de Okmeydanı Dergahı Postnişinliği'nin Muti 

Efendi uhdesine tevcihi inha olunmuş ise de muma-ileyh 
hakkında evvel emirde tahkikat-ı lazime icrasıyla neticesinin 

inbası.        224 
15.BÖLÜM 
KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 3 226 

1-1764’de Okmeydanı hududundan Piri Paşa hududuna 
kadar eşya-yı mütenevvia satmak üzere 36 tane aktar 

dükkanı mevcut olması şurutu muktezasından olup bu 
sınıfa müntesib olmayan Yako isminde bir yahudi evinin 
altında bir aktar dükkanı açarak muzır edviye sattığı için 

men‘ edilmiş iken bu defa başka yerlere yine dükkan 
açtığından men buyurulması ve 36 dükkandan fazlası 
olmaması hakkında yedlerine tuğralı berat itası hakkında 

kethüdaları talebi üzerine tanzim edilen ilam.  231 
2-1849’de Kasımpaşa'nın Dörtkapı Semti'ndeki tahta 

kaldırımın tamirine dair kaptan paşaya buyruldu ve Nafia 
Nezareti'ne tezkire.      233 
3-1849’da Kasımpaşa'nın Dörtkapı Semti'ndeki tahta 

kaldırımın tamirine dair kaptan paşaya buyruldu ve Nafia 
Nezareti'ne tezkire.      235 

4-1862’de Yangında zarar gören Kasımpaşa'daki arpa 
anbarının tamir masraflarının Hazine'den ödenmesi. 236 
5-1893’da Kolera hastalığı görülen Kasımpaşa, Galata ve 

Üsküdar'da ve diğer mahallerde alınacak sıhhi önlemlere 
dair.         237 
6-1893’da Almanya'dan getirilerek Okmeydanı'na 

kurulmakta olan seyyar hastahaneler için icap eden suyun, 
Terkos Su Kumpanyası'ndan celbi (getirilmesi) lazım 

geleceği.        239 
7-1894’da Gureba-yı Müslimin Hastahanesi'ndeki hastaların 
nakil olundukları Okmeydanı'nda vaki barakalara ilave 

olunacak barakaların nezaretçe inşa ettirilmesi.  241 
16.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 4 244 
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1-1818’de Humbaracı neferleriyle Tersane Kürdleri arasında 

Okmeydanı'nda çıkan kavganın sebebine ve tarafından nasıl 
teskin edildiğine dair Kapdan-ı Derya Hasan Paşa'dan 

Sadaret'e cevap.       249 
2-1884’de Okmeydanı Kasr-ı Hümayunu Cami-i ile dergah 
dairelerinin tamiri.      251 

3-1893’de Kasımpaşa deresinin tathiri ve tanzifi için Fransız 
Mösyö Bertie'nin projesinin uygulanmaya konulması 

gerektiği.        252 
4-1894’de Zelzeleden hasar gördüğü için Yenibahçe'deki 
Guraba-i Müslimin Hastahanesi'ndeki hastaların 

Okmeydanı'ndaki hastahaneye nakl olundukları ve 
hastaların teşekkürnamesi.     257 
5-1896’da Kasımpaşa cihetinde iki yüzü mütecâviz naaş 

olduğu ve bu vukuâtın ne sebeble cereyânının istifsârı.259 
6-1896’da Kasımpaşa'daki Ermeni Hadisesi'nde kaybolanlar 

ile hadise sonrasında sünnet olan Kürtler.  260 
7-1897’de Kasımpaşa'daki bargirci esnafından sünnetsiz 
olan bir kısım esnafın Ermeni mezarlığına gömülmemek için 

sünnet oldukları.       262 
17.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 5 264 

1-1846’da Kasımpaşa'da hafızlığa çalışmakta olan Mehmed 
Kemal'e bir Mushaf-ı Şerif verilmesine dâir Hazine 

Kethüdâsı'na tezkire.      264 
2-1847’de Kasımpaşa'daki Doğramacı Tekkesi Şeyhi Ahmed 
Efendi tekkeye maaş ve taamiye tahsisine dair arzuhal 

vermiş ise de bu gibi hususlara Hazine'den ödenek 
ayrılmadığına dair Evkaf Nazırı Hasib Paşa'nın notu. 266 

3-1850’de Kasımpaşa Kışlası içindeki caminin selatin 
(padişah) camisi 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.      268 
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4-1867’de Cezerî Kasımpaşa Camisi'nin inşaat masrafının 

İsmail ve Salih Ağalar tarafından karşılanması.  270 
5-1895’de Kasımpaşa'da baş gösteren koleranın diğer 

mahallere sirayet etmemesi için alınması gereken sıhhi 
tedbirler.        272 
6-1896’da Kasımpaşa'daki Balaban Hanı Odabaşısı olup 

komite üyesi olduğu için tutuklanan Agop'un odasında ele 
geçirilen Hınçak talimatnamesi.    273 

7-1896’de Der-saadet'in Hasköy ve Kasımpaşa taraflarında 
yeni bir Ermeni hadisesi zuhur edeceği şeklindeki ihbar 
dolayısıyla alınması gerekli tedbirler.   277 

8-1849’da Kasımpaşa'da Cami-i Kebir Mahallesi 
sakinlerinden olup camiye ait kazanı çalan Kunduracı 
Ahmed'e üç ay pranga cezası verildiğine dair mazbata. 279 

9-1857’de Kasımpaşa civarında donanma için gülle imal 
eden mahallin sabık kaptanı Halil Paşa'nın Tersane 

Hazinesi'nden aldığı akçenin veresesinden istirdadı. 282 
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ÖNSÖZ 

 
Yazılarımın takipcisi olan Alucralı bir hemşehrimi 

Okmeydanı’nda bulunan işyerinde ziyeret ettiğimde, sohbet 
sırasında Kasımpaşa ve Okmeydanı ile ilgili araştırma 
yapmayı düşünüp-düşünmediğimi sorduğunda, kısmet 

demiştim.  
 

Ama bu soru beni etkilemiş olacak ki arşive gittiğimde 

ister istemez kendimi Kasımpaşa ve Okmeydanı başlığı 
altında bulunan belgeleri araştırırken buldum. Bu konuda 

çok sayıda belge aldım ve okumaya başladım. Okuduğum 
belgeleri de yorumlayarak bloğumda yayınladım. Bu şekilde 
farklı konularda çok sayıda yazı yazılmış oldu.  

 
Neticede okunarak yorumlanmış ve çok sayıda 

belgeden oluşan bu yazıları “Kasımpaşa Tarihi Yazıları” 
başlığı ile kitap haline getirmenin daha faydalı ve kalıcı 
olacağını düşünerek çalışmaya başladım. 

 
Benim çalışmalarımın en önemli özelliği belgelerde 

bahsedilen konulara ilişkin alıntı yapmaktan ziyade belgenin 

tamamının okunarak transkripsiyonunun verilmiş 
olmasıdır. Belgede geçen günümüzde çok sık kullanılmayan 

Osmanlıca kelimelerin parantez içinde karşılıkları verilerek 
okumada akıcılık sağlanması amaçlanmıştır. Bu sayede 
mümkün olduğunca sadeleştirme de yapılmakta ayrıca her 

belge hakkında üste bilgi verilmekte açıklama ve yorum 
yapılmaktadır. Tüm bunlara rağmen okuyucunun mevzuyu 

anlayabilmesi için bu konulara az çok merakının olması 
kısaca tarih sevgisinin ve bilgisinin olması gerekmektedir. 
 

Bu vesileyle belgelerin okunmasındaki katkılarından 

dolayı Osmanlıca Tarih Edebiyat Grubu üyesi 

arkadaşlarımdan Zafer Şık, Hüseyin Dağ, Mehmet 

Kahramanoğlu, Mustafa Demirel, Aşiyan Sahaf Etem 
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Çoşkun, Abdullah Ertürk Mustafa Dönmez, Tuncay Bayır, 

Murat Özgüngör, Haydar Egesel, Ersin Üçdemir, Süleyman 

Köse, Ahmet Küçük, Cüneyt Gürel, Zeki Özkan, Lütfü Akbaş, 
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Murat Dursun TOSUN 
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GİRİŞ 

 
Kasımpaşa Osmanlı döneminde olduğu kadar Osmanlı 

öncesinde de yerleşilmiş, yaşanılmış bir muhittir. Hiç 
şüphesiz tercih edilme nedenlerinin başında denize ve Haliçe 
kıyı olması ile sahip olduğu yeşil ve bakir alanların 

mevcudiyeti gelmektedir.  
 

Tarihi anlatımlardaki Kasımpaşa ile şimdiki 

Kasımpaşa arasında çok fark vardır. Buna karşın bazı eserler 
günümüze ulaşmış iken bazıları da hatıralarda kalmıştır.  

 
Herşeye rağmen Kasımpaşa, camileri, bahçeleri, 

köşkleri, mesire alanları, tersaneleri, zindanları, donanması, 

baruthanesi, cephanelikleri, çarşıları, çeşmeleri, 
mezarlıkları, tekkeleri, medreseleri ve vakıfları ile 

hatırlanmaktadır. Günümüze ulaşabilen en önemli eser ise 
Piyale Paşa ve Kasım Paşa Camisi’dir. 
 

Okunan belgelerde sıralanan başlıkların pek çoğuna 
ilişkin bilgi ve yaşanan olaylara ilişkin de detaylar 
bulunmaktadır.    

 
AMAÇ VE KAPSAM 

 
Başlıca amaç Kasımpaşa tarihine katkı sağlamaktır. 

Bunun için de Kasımpaşa ile ilgili arşiv belgelerini tarayarak, 

tesbit edilen ilgi çekici belgeler alınmış, okunmuş, günümüz 
Türkçesine uygun olarak yorumlanmış ve anlaşılabilir 

kılınmaya çalışılmıştır. Belgelerin yorumlanması 
aşamasında farklı kaynaklardan da yararlanılarak belgelerde 
bahsedilen hususlar temellendirilmeye çalışılmıştır.    

 
ÇALIŞMA YÖNTEMİ 
 

Çalışma yöntemi olarak arşiv kâynaklarının taranarak 
okunması belirlenmiştir. Belirlenen istikamet doğrultusunda 
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birkaç defa arşive gidilerek belge taraması yapılmıştır. 

Arşivden alınıp okunan belgeler yorumlanırken diğer 
kaynaklarda o konuda her hangi bir bahis olup olmadığı da 

mümkün olduğunca tesbit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 
ve vakıf olunan bilgiler birlikte yorumlanarak muhtelif 
görsellerle de desteklenmeye çalışılmıştır. Kitabın 

tasarımında orijinal belge görüntüleri de verildiğinden 
mizanpaj açısından ortaya çıkan boşluklar fotoğraflar 
kullanılarak sayfa bütünlüğü sağlanmıştır. 

 
Bunun haricinde uzun yıllardır Kasımpaşa’ya gidip 

gelen birisi olarak semti bilmemin de belgelerde bahsedilen 
olayları yorumlarken hafızamda canlandırmamda son derece 
kolaylık sağladığını da belirtmem gerekmektedir.  

 
ÖZET 

 
Kasımpaşa Osmanlı dönemi öncesinde olduğu gibi 

Osmanlı döneminde de gözde bir yerleşim yeri olmuştur. 

Osmanlı döneminde Donanma-yı Hümâyun seferden 

döndüğünde demir attığı Haliç’in önemi, Camialtı ve Haliç 

tersanesinin de burada bulunması gerek tersane 

çalışanlarının gerekse denizcilerin Kasımpaşa civarında 

yerleşmelerine vesile olmuştur. Keza tersane zindanının 

burada bulunması da Kasımpaşa’ya ayrı bir önem 

kazandırmıştır.   

Bunun yanında Fatih Sultan Mehmed’in Okmeydanı 

civarını okçuluk ve dua için vakıf olarak tahsis etmiş olması 

da buranın önemini artırmıştır. Fatih Sultan Mehmed’den 

sonra oğlu II.Bayazıd’da Piyale Paşa’dan Çiftecevizlere doğru 

olan araziyi olarak belirlemiştir. Bunun haricinde kalan 

yerler bağlık, bahçelik olduğu gibi Haliç’den yani Altın 

Boynuz’dan Kağıthane Deresi vasıtasıyla Sadabad’a uzanan 

bir su kanalının varlığı da sayfiyelik anlamında 

Kasımpaşa’ya ayrı bir imkân sunmuştur.  
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Kasımpaşa’nın, Ayas Paşa’nın ve Piyale Paşa’nın, 

Sinan Paşa’nın, Kasımpaşa’nın imarına yaptığı katkıların 

izleri gümüze kadar uzanmaktadır. Geçirdiği yangından 

sonra gördüğü onarımlarla günümüze kadar gelen 

Kasımpaşa Camisi ve Piyale Paşa’nın yaptırdığı Piyale Paşa 

Camisi bunların en önemlilerindendir.   

Kasımpaşa’nın İslam mezarlıkları da içinde 

barındırdığı onlarca sahabe ile Kasımpaşa tarihinde yerini 

almıştır. Özellikle Zindan Arkası Mezarlığı bu açıdan çok 

önemlidir. Bunun haricinde Piyale Paşa Semtinde, 

Okmeydanı’nda ve muhtelif yerlerinde değişik Osmanlı 

eserleri ve mezarlıkları bulunmaktadır. 

Kasımpaşa’da onlarca cami, tekke ve benzeri vakıflar 

olmasına rağmen en önemli vakıflardan birisi hiç şüphesiz 

Fatih Sultan Mehmed’in Okçulara vakfettiği arazidir. 

Okçulara tahsis edilen ve bir ucu Hasköy’e kadar uzanan 

alanın Hasköy mevki’ine II.Bayezıd zamanında Seferad 

Yahudileri getirilerek yerleştirilmiştir. Bu uygulama Fatih 

Sultan Mehmed’in vakfiyesinin ilk ihlali olmuştur. Daha 

sonra kıyısından köşesinden vakıf arazisine tecavüzler 

devam etmiştir. Bir dönem bu alanın belli bölümü İngiliz 

askerlerine tahsis edilmiş, daha sonra sahra hastahanesi 

kurulmuş, Balkan Savaşıyla birlikte de Balkan muhacirleri 

özellikle Arnavutluk’dan gelen muhacirler buraya 

yerleştirilmiştir.  

Kasımpaşa, vakıfları, camileri, köşkleri, çeşmeleri, 

dereleri, baruthanesi, cephane deposu, mezarlıkları, 

geçirdiği yangınlar, etkilendiği depremler, yaşadığı salgın 

hastalıklar, aldığı göçler, vakıf arazilerinin korunamaması ile 

belgelere yansımıştır.  
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Belirtilen konulara ilişkin belgeler incelenerek 

yorumlanmış ve geçmişten günümüze zaman köprüsü 

kurulmaya çalışılmıştır. 

 

Sahibü’l-hayrat Kapudan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan 

Paşa / Bu çeşmede sakka (sucu) çalışmaya hazar ide 

(sakına) 

 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Darulaceze 

1312 (1896) 
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1.BÖLÜM 

EVLİYA ÇELEBİNİN ANLATIMIYLA KASIMPAŞA 

Hasköy süslü bir şehir gibidir,  zira  3.000  adet  kat  
kat  bağlı  bahçeli  güzel  evleri  vardır.  Bazı bağlarında  

limon,  turunç  (portakal-mandalina) ve  kebbet (bergamot 
ağacı) yetişir.  Suyu  ve  havası  tatlıdır. Denize  karşı  

kurulmuş  kat  kat  evleri  vardır.  Özellikle,  Küpelioğulları,  
Murdehay,  Nesim  ve  Kemal  adlı  Yahudilerin  hanelerinin 
imari,  bağ  ve bahçelerinin  baharı  çeşit  çeşit limonu  ve  

ekşi  narı  var ki  hiç bir  bağda  yoktur.  Bu  kasaba,  Galata  
mevleviyeti  hükmünde naipliktir. Başka  subaşısı  ve 

yeniçeri  çorbacısı  kolluğu vardır. 
 

Bir  cami,  iskele  Mescidi  ve  Saraçhane  Mescidi  

vardır.  Bunlardan başka han, imaret ve medrese yoktur. 
Ancak bir hamamı ve bir Müslüman mahallesi  var.  Başka  
11  cemaat  tabir  ederler,  Yahudi  mahallesi  var.  

İstanbul'da  yangın  olup Şuhudkapısı'ndan  içeride  oturan  
Yahudilerin  evleri  berbat  olup yandığında  yerinde  Vâlide  

Sultan  Camisi  yapıldı. 
 

O  Yahudi  mahallesine  baştan  başa  dükkânlar  

yapılıp Yahudileri  bu  Hasköy'e  sürüleliden  beri  "Hasköy'de  
yirmi  cemaat Yahudi  fazlalaşıp  hepsi  11.000  Yahudi  oldu"  

derler.  Sanki  bu  Selânik  şehridir,  yahut  Arabistan'da  
Safet  şehridir,  (sayfa 76’da Safet  Yahudilerinin de  Hasköy'e 
yerleştirildiği yazılıdır) onlar  gibi  Yahudilerle  doludur.  7  

kiliseleri,  12  sinagog  ve  hahamları  vardır.  İki mahalle  
Rumlar  var ve  üç  kiliseleri  var, bir mahalle  Ermeniler  var. 
600  dükkân  var.  Gerçi  bedesteni  yoktur  ancak  bütün  

kıymetli şeyler  bol  bol  bulunur.  50  dükkân  debbağhane,  
100  meyhane  ve  3 bozahane  var.  Fakat  Küpeli  Yahudi'nin  

kokulu  elma  suyu  ve Tiryandafile  Rum'un misket şarabı,  
harâbâtî erenlerince  meşhurdur, zira  bağlarında  olan  
misket  üzümü  meğer  Akdeniz  Boğazı'nda Bozcaada'da  ola.   
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Bu  Yahudi  çoçuklarının  terbiye  ettikleri  şeftalileri  
hoş  olur.  Yer  yer  cana  yakın  Rum  dilberleri  vardır.  

Bütün Yahudilerin  mezarları  bu  Hasköy  dağlarında  beyaz  
çakıl  taşı  gibi yere  serilmiş  yatarlar.  Başka  yerde  olmak 
ihtimali  yoktur.  Üsküdar ve  Galata'dan  hep  bu  yere  

getirirler.  Ancak  birkaç  senedir  hahamları  izin  vermiştir.  
Hâkim  izni  ile  başka  yerde  de  maşatlık yaptılar.  Bu  
Hasköy  mezarlıkları  yakınında  "İne  Ayazma"  adlı  bir tatlı  

su  vardır,  mahmûm-ı  ribâ'a  (bir  tür  sıtma)  tutulan  insan  
yedi kere  içip  yıkanırsa  bu  sıtmadan  kurtulur.  Rumların  

ziyaret yerleridir. 
 

Hakîrin  aşk  âleminde  olduğum  bir  Cumaertesi  

gecesi  buradaki Yahudi  mezarlığı  içinde  "Gel  tâlibim  gel"  
diye  seslendim.  Gulyabani bir dev belirdi.  Korkumdan "Yâ 

Hafız" ismiyle kaçıp bu  İne Ayazma içinde o gece  gizlenip bî-
huş (sersem) olduğum  maceram, İnşa-Allah yerinde yazılır  
ki,  yaratılmış bir kimsenin başına  gelmemiştir 

 
Bu Hasköy yakınında yine deniz kıyısında padişahlara 

mahsus Tersane Bahçesi, önceleri kefere asrında da krallara 

mahsus bahçe imiş. Ancak fetihten sonra Sultan Fatih ilk 

defa otağını burada kurup gaza malını Müslüman gazilere 

dağıttığından, fermanıyla mamur edilmiştir. Nice avlular, 

hamamlar, köşkler, çeşitli odalar ve sofalar, havuz ve 

şadırvanlar ile mamur hâle getirilmiştir. Satranç nakşı 

dikilmiş 12.000 servi ağacı kokusundan insanın dimâğı 

kokulanıp1 binlerce çeşit çeşit meyve ağaçları, çınar, salkım 

söğüt, şimşir ve fıstık çamları ile bu bağ süslenip sanki 

cennet bahçelerinden bir bahçe olmuştur. Allah bilir bu 

bağda göklere doğru baş çekmiş öyle binlerce servi ağaçları 

var ki insan hayran olup şaşırır. Bu bağa asla güneş tesir 

                                                           
1 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-

agacinin-hikayesi/ 
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etmez bir Acem gölgeliğidir. Gece gündüz fıskiyeleri selsebil 

gibi akmakdadır. Sayısız güzel sesli kuşların ve bülbüllerin 

ötüşü insanın ruhuna gıda verir. Meyvelerinden sulu şeftalisi 

ve kayısısı ünlüdür.  

İbrahim Han, deniz kıyısında bir İrem köşkü yapmıştır 

ki sanki Havernak (mimar Sinimmâr tarafından Fırat Nehri 

yakınlarında yapılmış meşhur köşk) köşküdür. Buranın 

denizinden bir tür deniz yaratığı çıkar, başka avcıları vardır. 

İstiridye derler inci sedefi kabuğu gibi beyaz kabuk içinde 

canlı bir mahlûktur. İçki içen kimseler zeytinyağıyla 

pişirilerek, yahut limon ile çiğce yiyerek içki içerler, güzel 

yemektir. Ancak içki içmeden bir adam beş on gün o 

istiridyeden yese her gece ehliyle (eşiyle) veya nâ-ehliyle beşer 

onar kere cimâ eder. Böyle bir yaratıktır ki Tersane Bahçesi 

önünde çıkan daha iyidir. Bahçe üstadına, avcıları senelik 

10.000 akçe gelir verirler.  

Bu bağın bir bahçe üstadı ve 300 halifesi var, hizmet 

ederler. Böyle bir Mehmed Han Gazi nazargâhıdır. Burada 

hünkârlara mahsus kayıkhaneler vardır. Padişah Yeni 

Saray'a veya başka yere gitmek istese kırlangıç kayığının 

kıçında cevahir kubbe altında mücevher taht üzere sade 

cura, zurna ve nakkare faslı ederek Haliç'in iki tarafında olan 

kat kat yalıları, bağ, bahçe ve tersaneleri seyrederek 

istedikleri yere giderler. Bu Tersane Bahçesi'nde has ahur 

vardır. Burada safkan, soylu küheylân atlara binip bağın 

kuzey tarafında Okmeydanı'na çıkıp orada cirit ve çevgân 

oynatırlar. Dört tarafı böyle hıyâbân bağı gibi (iki tarafı ağaçlı 

yol) mesire yerleridir.  

Allah ömrünü uzun etsin. Allah'a hamdolsun hakîr 

orada fakirâne çok ibadet etmişiz. Burada hizmet eden 

bostancıların hepsi tarikat erbâbı, salih kimselerdir, elbette 

berhurdâr olurlar. İstanbul fethedilince Akşemseddin 

hazretleri bu gönül açan yerde oturup olup çile-i merdân 
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erbaîn çıkarırdı ve hizmet edenlere hayr dua ederdi. Onun 

için hizmetçileri mutlu bir şekilde ömür sürerler. Bizzat Fatih 

Sultan Mehmed, kutsal elleriyle yedi servi dikmiştir. 

Hepsinden uzun, düzgün ve yeşil servilerdir. Akşemseddin 

hazretleri de kutlu elleriyle bir servi dikmiştir. Allah'ın 

yaratması üzerine servi ağacı yeşil olur, ancak Allah'ın 

emriyle, bu serviyi Akşemseddin diktiğinden servi ak (beyaz) 

olmuştur. Çimşirlik havuzunun yakınında olan bu ağaç hâlâ 

zamanımızda seyirliktir.  

Kasımpaşa şehrinin bütün imaretlerini, hanelerini, 

İrem bağlarını, tersane ve ziyaret yerlerini bildirir: Önce bu 

Kasımpaşa eski zamanda mamur manastırlık imiş. Kâfirler 

arasında Ayalonka şehri adıyla meşhur imiş. Ancak fetihten 

sonra Müslüman mezarlığı olması ferman olunur, zira 

Abdülmelik zamanında Mesleme ve Eyyûb-ı Ensârî, Harun 

Reşid ve Yıldırım Bayezid Han zamanında da İstanbul'un 

yarısı ve Galata'nın yarısı fethedildiğinde yine Kasımpaşa'da 

Tersane ardı tamamen mezarlık olup sahâbe-i kirâmdan ve 

onların soylarından pek çok saygın zâtların gömülü 

oldukları kesin olarak bilinmektedir. Hâlâ mezar 

taşlarında kûfî hattıyla yazılmış işaretler vardır ki herkes 

tarafından görülmektedir.  

Bu yüzden Fatih Sultan Mehmed de buranın mamur 

hâle gelmesine çaba göstermiş, tersane, bir kaptan paşa 

divanhanesi ve bir cami yaptırmıştır. Daha sonra Süleyman 

Han, dünyaya velvele veren şanı yüce bir padişah olunca 

devletinde İstanbul şehri insan denizi olup omuz omuzu 

sökmez olmuştu. Vezirlerinden Anabolu Fatihi Kasım 

Paşa'ya, Sakız Fatihi Piyale Paşa'ya, Ahıska Fatihi Ferhad 

Paşa'ya ve Alâüddevle Fatihi Ayas Paşa kullarına fermanları 

çıkıp Kasımpaşa şehrini mamur etmeye gayret 

sarfettiklerinden binlerce devlet adamı var güçlerini sarf edip 

nice bin evler, hayır eserleri yaparak mamur hâle getirdiler.  
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Galata mevleviyeti nâibi, kanun tarafından hâkimdir. 

Halk tarafından kaptan paşa, tersane kethüdası ve subaşısı 

hâkimlerdir. Hâlâ 10.085 bahçeli kat kat evler vardır. 

Merhum Koca Piyale Paşa kendi malı 12.000 tutsağa sahip 

olduğundan Kasımpaşa'nın tâ arka taraflarında bir cami, 

medrese ve tekke yaptırmıştır. Piyale Paşa Camisi: Bir saatlik 

yerde olduğundan caminin cemaati azdır. Sonunda bu 

camiye çok cemaat peyda etmek için eski tersane boğazından 

denizi kesip denizi oraya götürdü. Böylece Haliç'in iki tarafı 

bağlı bahçeli kat kat evler olunca caminin etrafı mamur olup 

cemaati kalabalıklaştı. Piyale Paşa'nın ölümünden sonra 

Haliç temizlenmeyerek yağmur selinin çer çöpünden Haliç 

dolup dereye kayıkların girip çıkması mümkün olmayınca 

herkes evini ileriye yaptı. Bugün Haliç muattal kalmıştır. 

Babam "Kasımpaşa Çarşısı içine Dört Ağızlı adlı kuyulara 

kadar denizin geldiğini bilirim" diye anlatırdı. Bugün 

padişahlar istese yine denizin iç kısımlara kadar akıtılması 

kolay bir iştir.  

Tersane-i Âmire'nin Vasıfları:  

Tersane Süleyman Han yapısıdır. Baruthane kulesi, 

yetmiş kaptan mahzenleri, kürekhane, yedi adet kurşunlu 

mahzenler ve yeni divanhane hepsi Süleyman Han'ın 

hayratıdır. San Pavla Zindanı, Cirit Meydanı Kasrı, Şahkulu 

Kapısı, Meyyit İskelesi Kapısı, hepsi Süleyman Han'ındır. 

Kaptan Paşa'ya 12.000 Azebistan askeri, 150 enderun 

kaptanı, 150 bîrûn kaptanı adalarda, yetmiş sancak ve tuğ 

sahibi Azebistan ağası, kırk sancak yerde halktan kürek 

çeken Azeb gelmesi Süleyman Han kanunu’dur. Tersane 

gözleri öyle mamur ki her birinin kemerleri, samanyoluna 

benzer. Her gece her bir göze birer bekçi ve San Pavla 

Zindanı'na 300 Azeb nöbetçi tayin olunur. Tersane 

kaptanlarının otuz beşi tersane gözlerinde sabaha dek kol 

dolaşırlar ve otuz beş kaptanı da askerleriyle şehirde kol 
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dolaşırlar, zira Süleyman Han asrında Galata Kulesi ve 

Tersane zindanlarında 31.000 esir var idi ki devamlı ayakları 

bağlı ve gönülleri hasta esirlerdir. Yakaları bekçileri ve 

vardiyanları elinde, gözü yaşlı gönlü buruk esirlerdir. 

Mahpushaneleri olan San Pavla Zindanı öyle bir şekilde 

yapılmış ki hiçbir şekilde insanın oradan kurtulması 

mümkün değildir. Zeyrek kuşu bile bu kafese girse uçması 

mümkün değildir, zira yerin altı bile kat kat büyük mermer 

döşenmiştir ki tünel kazmak da mümkün değildir. Bu tertip 

üzere Kasımpaşa şehri öyle mamur oldu. Yedi dağın dere 

tepesi üzere hâlâ IV. Murad Han tahririne (yazımına) göre 

Kasımpaşa 11.060 hanedir. Süleyman Han çağında her 

mahalle camii, mescitleri ve tersane gözlerinde, her 

dükkânda ve her hane kapısı önünde birer kandil yanardı. 

Bu şekilde imar olmuş bezeli şehirde (—) adet Müslüman, 10 

Rum keferesi ve 1 Ermeni mahallesi vardır. Ancak Yahudi 

yoktur, dükkânlarda oturup giderler. Bu şehrin dört 

tarafında kale yoktur, ancak kaleden daha sağlam ve 

korumalıdır. Bu şehir, iskeleden Piyalepaşa Mahallesi'ne 

kadar (—) adımdır. Okmeydanı'ndan Galata sınırında dört 

yol ağzına kadar 9.000 adım yerdir.  

Kasımpaşa’nın Camileri:  

Genişlik ve uzunluk olarak bu çapta olan büyük şehrin 

içinde en eski cami. Koca Kasım Paşa Cami'dir. Bir düz yerde 

dört köşe bir duvar üzere dört köşe balıksırtı tahta kubbeli 

tek kat eski bir camidir. İçinde asla direkleri yoktur. Dış 

avlusu çınar ve dut ağaçları ile süslüdür. Eskiden imareti var 

imiş, şimdi hastahanedir. Bir şerefeli ölçülü minaresi var, bir 

kıble kapısı var. Mimar Sinan yapısıdır. Avlusunda mahkeme 

vardır. Avlusunun sağında ve solunda iki kapısı var. Bu cami 

şehrin kalabalık yerinde olduğundan kalabalık bir cemaate 

sahiptir.  
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Kethüda Camisi: Balıksırtı kurşun kubbeli ve bir minareli 

camidir. Eski divanhanede ilk yapısı Fatih Mehmed Han 

Camisi, bir küçük camidir. Yeni divanhanede Süleyman Han 

Camisi, hâlâ bu iki cami hizmetçilerinin aylıkları padişah 

tarafından verilir, selâtin camileridir.  

Şeyh Eyyühüm Efendi Camisi: Cemaati gayet 

seçkinlerdendir.  

Yahya Kethüda Camisi: Mevlevîhane yakınındadır, 

balıksırtı kurşun kubbelidir, bir minaresi vardır.  

Hacı Hüsrev Camisi: Tatavla yolunda bir yokuşta kiremitli 

bir minareli camidir.  

Hamdi Efendi Camisi: Okmeydanı yakınında bir minareli 

kurşunlu camidir. Bu camiin sahibi, Emir Efendi'nin 

damadıdır.  

Emir Sultan Camisi: Yüksek bir dağın tepesinde dört köşe 

balıksırtı, bir minareli ve kurşun ile örtülü ziyaret yeri bir 

camidir ki ulu yerdir.  

Kulaksız Camisi: Bir minareli ve kurşun kubbelidir.  

Sinan Paşa Camisi: Bu da balıksırtı kurşunlu kubbedir. 

Avlusuna merdivenle inilir. Bir tepe üstünde her tarafı gören 

aydınlık bir camidir.  

Piyale Paşa Camisi: Bir dere ağzında kıble tarafı yüksek bir 

set üzere sağlam bir camidir. Sakız fatihi, vezir Kaptan Koca 

Piyale Paşa yapısıdır. On iki yüksek kubbesi vardır. Kırmızı 

somaki büyük direkler üzerine oturtulmuştur. Mihrabı ve 

minberi sade güzelidir. Pencereleri tunçtur, demir değildir. 

"Bütün fethettiği kâfir kiliselerinin çanlarını getirip camiin 

pencerelerine kafes etti" diye söylerler. Necef ve moran 

camlar ile bezeli olduğundan gayet aydınlık camidir, iki kıble 
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kapısı vardır. Kapısı üzerinde Karahisarî hattıyla "Selâmün 

aleyküm" [Araf, 46] âyeti saf altın ile yazılmıştır.  

Dış dehliz sofaları üzerinde petek direkler üzerinde 

kubbeler vardır. Bu sofaların mihrap duvarında baştan başa 

çeşit çeşit, şiirler, beyitler, mısralar ve büyük bir Ömer resmi 

(hat ile) yazılmıştır. Bundan dışarı dehliz sofaları üzerinde 

küçük direkler üstünde tahta tavandır. Bu cami tamamen 

saf kurşun ile örtülmüş nurlu bir camidir.  

Dış büyük avlusunda, göklere baş çekmiş altı adet 

büyük çınarlar var ki her birinin dalları gölgesinde gezintiye 

çıkanlar yatıp dinlenirler. Bu avlunun da dört kapısı vardır. 

Batı tarafı kapısının sağ ve solunda kırk adet medrese odaları 

vardır.  

Allah'ın hikmeti, Piyale Paşa merhum bu camiyi 

yapmaya başladığında caminin kuzey tarafında yedi büyük 

küp altın bulmuştur. Küpleri bulduğu yer hâlâ bellidir ki, o 

küpler İstanbul'da Uzun Çarşı başındaki sebilhanesi içinde 

durur, mermer küplerdir. Böyle helâl İnal ile yapılmış 

camidir. Bir tekke, kendisine bir mezar, bir hamam ye bir 

çarşı yapmıştır. Allah rahmet eylesin.  

Bu camilerden başka Piyale Kethüda Mescidi, Yahya 

Kethüda Mescidi, Şehremini Hüseyin Çelebi Mescidi ve Memi 

Kethüda mescidi bulunmaktadır.  

İlim Medreseleri ve Vasıfları:  

Kasım Paşa Medresesi: Kasım Paşa Camisi’nin yol 

arasındadır. Paşa Medresesi, Yetmiş sıbyan mektebi ve üç 

yerde dârülkurrâsı vardır. Gerçi halkı sefer erbâbıdır derler 

ama kâmil ve fâzıl çelebileri vardır. Yirmi bir adet Halvetî, 

Celvetî, Uşşakî, Mevlevî ve başka tarikat tekkeleri vardır.  
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Hz. Emir Sultan Tekkesi: (—) tarikatına ait ulu tekkedir. 

Yüzden fazla oda ve dervişleri vardır. Her (—) gecesinde 

bütün dervişler "Allah’ı zikredin" [Bakara Suresi, 203] âyeti 

emrine uyarak zikir çekip vücutlarını yok ederek ihya 

ederler. Kaptan Halil Paşa, gazâ malı sarf eyleyip bu tekkeye 

tatlı bir su getirtmiş ve fakirlere imaret (aşevi) yapmıştır. Bu 

imaretin zengin ve fakir herkese nimeti boldur.  

Kulaksız Tekkesi: Halvetî tarikatınındır.  

Sinan Paşa Tekkesi: Ümm-i Sinan tarikatınındır.  

Muabbir İbrahim Efendi Tekkesi: Piyale Paşa Hamamı 

yakınındadır. Dervişleri gayet çoktur.  

Hz. Uşşakî Efendi Tekkesi: Hacı Haydar Bostanı 

yakınındadır. Ümmetin salihlerinden dervişleri var.  

Mevlevihane Tekkesi: Sultan IV. Murad Han çağında bizzat 

Abdi Dede hazretleri, dostlarının yardımları ile kendileri 

Ferhad gibi ırgatlık ederek yapmışlardır. Yüksek yerde bir 

Mevlânâ-yı Rumî Tekkesi'dir.  

Hamamları: 

Kasım Paşa Hamamı: Eski, hoş havalı, güzel binalı 

hamamdır ki suyu tatlıdır.  

(—) Hamamı: Tersane Hamamı duvarı ardında bir küçük 

basık hamamdır, ancak gayet yerinde yapılmıştır.  

Hekimbaşı Hamamı: Hikmetle yapılmıştır ki benzeri yoktur. 

Ancak o kadar büyük hamam değildir. Lâkin suyu lezzetlidir.  

Kulaksız Hamamı: Malzemeleri, çarşafları ve hizmetçileri 

pak ve temiz, dellâkları çevik olup herkese hizmet ederler. 

Ancak Kulaksız Hamamı olduğundan hizmetçilerinin çoğu 

sağırdır.  
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Piyale Paşa Hamamı: Gayet tatlı ve aydınlık hamamdır ki 

herkesçe meşhur lâtif hamamlardan biri de bu hamamdır.  

Mamur Olan Sarayları:  

Piyale Paşa Sarayı, Kara Hoca Sarayı, Kurd Çelebi Sarayı, 

Hüseyin Ağa Alisi Sarayı ve Sıçan Halife Sarayı.  

 

Minyatürde 3.Murad yeniçeri ve okçularla birlikte sefere 

çıkarken… 

Dinlenme ve mesire yeri olan tekkeler: 

Bu tekkelerin en eskisi Tîr-endâzân Tekkesi'dir. İlk başta 

Fatih Sultan Mehmed yapmıştır. Ayasofya'dan putları çıkarıp 

Okmeydanı'nda bu puta sepeti mahalline koydu. Haftada iki 

gün bütün gaziler bu putlara oklar attıkları için hâlâ puta 

oku derler, bir tür sehm-i kazadır. O zamanlarda kemandâr 

(yaycı) ve okçuların sohbet etmeleri için bu tekke yapıldı. 

Daha sonra Bayezid Han-ı Veli yaycı ve okçu olduğundan 

kemankeş (okçu) Hattat Şeyh hazretlerinin özendirmesi ile 

bu tekkeyi genişletti. Zamanla bu tekke yer yer yıkıldı. Sultan 
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IV. Murad da ok atıcı olduğundan bu tekkenin onarılmasını 

ferman edince Musahip Silahdar Mustafa Paşa tamir etti.  

Tîr-endâzân Tekkesi'nin tamirine tarih: Himmet-âbâd-ı cedîd 

oldu binâ-yı tekyegâh. Sene (—). Bundan aşağı İne Ayazma 

Seyirliği: Maceramız olan yerdir. Gerçi imaretinden bir belirti 

yoktur ancak büyük ağaçların gölgesinde bir ayazmadır. Bazı 

dostları için lâcivert peştemala sarılmış billûr gibi beyaz 

dilberler seyr olunur bir vakitli vakitsiz dinlenme yeridir. Her 

gâh değildir mâh be-mâhdır (aydan aya) ki mehpâreler 

(güzeller) harmanıdır.  

Hasan Karlığı Mesiresi: Geniş bir dere içinde ok atmak için 

sekiler yapılmıştır. Herkes arkadaşlarıyla bu yerde ahdlerine 

sadık kalıp yabancılardan uzak sohbet ederler. Kardan akar 

soğuk bir suyu vardır.  

Putayeri Mesiresi: Bir yeşillik derede beş altı sofa vardır. Her 

cuma binlerce yaycı, okçu ve Sa'd Vakkas esnafı toplanır, 

okçuların önderi "Pir Vakkas ruhuna Fâtiha" deyip Fatih 

Kanunu üzere Puta Sepeti'ne binlerce ok atarak putayı hedef 

ederler. Üç yerde hayat suyu çeşmeler, nice büyük çınarlar 

ve başka ağaçlar var.  

Divdâr Çeşmesi Mesiresi: Bu da Okmeydanı'nın bir 

köşesinde hayat suyundan nişan verir bir çeşmedir. Dört 

tarafındaki büyük çınarların gölgesi yeşilliğinde bütün 

dostlar can sohbeti ederler.  

Piyale Paşa Tekkesi Mesiresi: Bir çukur yerde dört tarafı 

kale gibi duvarlı bir tekkedir. Altlı üstlü ikişer bin adam alır 

sofaları var. Bütün sanat ehli orada halife gönderip post 

sahibi ederler. Binlerce sahan nefis yemekler herkese 

dağıtılarak yenir. Büyük mutfağında 3.000 adet bakır kapları 

vardır. Nice büyük çınarları ve bir hayat suyu kuyusu var ki 

anlatılmaz.  
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Söğütçük Ayazması Mesiresi: Bir havadar yerde Salkım 

söğütler ile süslü bir ayazmadır.  

Hacı Ahmed Bostanı Mesiresi: Çeşit çeşit meyveleri vardır.  

Boşnakbağı Mesiresi: Kayısı ağacı gibi gül ağaçları vardır. 

Anadolu, Arabistan ve İran'da böyle gülistan görülmüş 

değildir. Sahibi Boşnak Şeyhi Uşşakî tarikatından hâl sahibi 

bir adamdır ki bizzat kendileri bu gülistanın bağcısıdır.  

Dede Bostanı Mesiresi: Mevlevîhane Şeyhi Abdi Dede'nin 

meydana getirmesidir.  

Kurd Çelebi Bağı Mesiresi: İrem bağı ağaçlığıdır. Daha nice 

mesire yerleri vardır ancak bildiğimiz bunlardan ibarettir.  

Kasımpaşa Dükkânlarının Vasıfları:  

(—) mahallede 3.060 dükkân vardır. Gerçi bedesteni yoktur, 

ancak bütün değerli şeyler bulunur. Özellikle debbağlar 

esnafı çok kalabalıktır. 300 adet büyük işlikleri vardır. Her 

birinde yirmişer otuzar usta pehlivan yiğitleri vardır. Sarı 

sahtiyanı, kırmızı köselesi ve tutkalı meşhurdur. Bu esnafın 

içine bir kanlı katil veya bir hırsız girse hepsi baş kaldırıp o 

suçluyu hâkime vermezler. Ancak o suçlu da ölünceye kadar 

bunların içinden kurtulamaz. Bir hizmete tayin ederek sanat 

öğretir ve kâr ettirerek o adamı hırsızlıktan kurtarırlar. 

Bunlardan başka çeşit çeşit sanat erbâbı vardır. Bu şehir 

içinde akan iki derenin iki taraflı baştan başa dükkânlardır.  

Köprüleri: 

(—) yerde köprüleri vardır. Bu köprülerin üç tanesi kârgîr 

birer gözlü köprülerdir. Önce Kasımpaşa Köprüsü, sonra 

Emir (—) Ağa Köprüsü’dür. Tarihi, Teknecizâde hattıyla 

yazılıdır.  
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Tersanekapısı Köprüsü: Bir gözdür, insanların geçtiği yer ve 

ana yol kapısıdır. 

Bu köprülerden başka Piyalepaşa Deresi'ne kadar on bir 

tahta köprü vardır. Cumapazarı Köprüsü'nden Şeyh 

Deresi'yle Hacı Ahmed Bostanı'na kadar bu dere üzerinde on 

yedi yerde alçacık yaya adam geçecek iskele köprüleri vardır. 

Hepsi pranka zincirler ile bağlıdır.  

Çarşı ve Pazarları:  

Cumapazarı, Kasımpaşa Çarşısı, Piyalepaşa Pazarı, Terziler 

Pazarı, Kulaksız Pazarı, Debbağlar Pazarı ve İskele Pazarı.  

Kasımpaşa Mahallelerinin Adları:  

Türbedâr Mahallesi: Bütün ölüleri bunlar defnederler, salih 

adamlardır. Eski mahalledir ki mezarlık içinde kurulmuştur.  

Kanlıkozlar Mahallesi: Mezarlık içinde baştan aşağı ceviz 

ağaçlarıyla kaplıdır.  

Diğer mahalleler, Kasım Paşa Mahallesi, Kethüda 

Mahallesi, Ketehorya Mahallesi, Piyale Kethüda Mahallesi, 

Cumapazarı Mahallesi, Büyükdere Mahallesi, Küçükdere 

Mahallesi, Uşşakî Tatavla Mahallesi, Tepebaşı Mahallesi, 

Badille Mahallesi, Sarı Kethüda Mahallesi, Dere Mahallesi, 

Aydın Çavuş Mahallesi, Kara Sümbül Ali Efendi'nin efendisi 

kimya sahibi Aydın Çavuş'tur. Allah rahmet eylesin.  

Çelebi Çetin Kozdin Mahallesi, cevize hâşiye sahibidir. 

Yeni Divanhane’ye bakan tepe başındaki mahalledir. 

Yeldeğirmeni Mahallesi, Küçükpiyalepaşa Mahallesi, 

Emirefendi Mahallesi, Sinanpaşa Mahallesi, Kocapiyalepaşa 

Mahallesi, Kulaksız Mahallesi, Hamdi Efendi Mahallesi, 

Hacıahmed Mahallesi, Ketehorya Mahallesi’dir.  
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Kasım Paşa Şehri Halkının Vasıfları:  

Bu büyük şehrin halkı üç fırkadır. Bir sınıfı asker 

topluluğudur ki, bunlar kaptanlar, azebler, vardiyanlar, ip 

cambazları ve gemici dayılardır. Hepsi Cezayirli elbisesi giyip 

kırmızı fes üzerine kafesî sarık, arkalarına bornoz, demir-

koparan, kapod ve çeşit çeşit parankona dolamalar, 

bellerinde çatal pala bıçaklar, ayaklarında tomaklar bazıları 

baldırı çıplak seren-bâz, conda-bâz gazi askerlerdir. Bu 

askerin hepsi seçme askerdir. Süleyman Han kanunu üzere 

yıllık tam maaşları 3.070 kese maldır. Tersane Divanı’nda 

kaptan paşa huzurunda her üç ayda bir maaş alırlar seçkin 

askerlerdir. Bir sınıfı çeşit çeşit esnaftır, ancak bağcıları 

çoktur. Üçüncü kısmı ise tüccar ve gemi marangozlarıdır. 

Bunlar istedikleri gibi çeşit çeşit elbise giyerler, özel 

giyecekleri yoktur. Bir fırkası da ilim erbâbı ve aba giyen 

yüreği yaralı dervişlerdir. Ancak her biri yüce bir padişahtır. 

Bağdan bağa gidip ibadet ve has sohbetler ederler. Kadınlan 

gayet edepli ve kapalıdırlar ki her biri sanki Râbia-i 

Adeviye'dir. Bu şehrin güzel kadın ve erkeklerinin haddi 

yoktur, zira suyu ve havası gayet tatlıdır. Enlemi ve boylamı 

İstanbul ile aynıdır. Ancak aralarında bir mil uzunluğunda 

bir halici vardır.  

Yiyecek ve İçecekleri:  

Has ve beyaz kurabiye gevreği, beyaz simidi, yağlı 

çöreği, sulu ve al renkli dürrâkı, papa şeftalisi, şirin kayısısı, 

Cem Şah üzümü, Şam üzümü, Boşnak Dede gülü, kaymaklı 

yoğurdu ve semiz koyun eti meşhurdur, çünkü yeşillik yerleri 

çoktur.  

Sanat Ehlinin Övülecek İşleri:  

Terzileri, Cezayir biçimi elbiseler kesip öyle sihirli iğne 

vururlar ki İstanbul ustaları ona denk iğne vuramazlar. 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

21 
 

Esirlerinin hapishanelerde işledikleri çeşit çeşit nakışlı 

eldivenler ve çoraplar ancak Frengistan'da, Gürcistan'da 

işlenir. Debbağlarınm yaptıklarından sarı sahtiyanı ve 

kırmızı köselesi herkesçe meşhurdur. Piyalepaşa Çarşısı'nda 

çeşit çeşit keçe külâhlar ancak Manisa'da Konya'da işlenir. 

Tersane-i Âmire'de yetkin usta gemi yapıcı marangozlar var 

ki kâfir memleketlerinin hiçbirinde benzerleri yoktur. Her ne 

tip ve yapıda bir gemi istesen ona göre yaparlar.  

Kasımpaşa şehrinin içinde ve dışında yatmakta olan 

büyük zâtların ve ileri gelenlerin nur dolu mezarlarını ve 

ziyaret yerleri:  

Tersane ardında nice bin Ashâb-ı Kirâm, Tebe-i 

Tâbiîn, Suffe erbâbı ve sahâbe çocukları gömülüdür. 

Mezar taşlarında bu beyit yazılmıştır: Bunlar anlardır ki 

gelüp gitdiler Gelüben iş bu cihanda n'ittiler diye yukarıda 

ayrıntılı olarak yazılmıştır. Sözün özü herkesin ziyaret 

yeridir.  

Meyyitzâde Kabri: Babası Eğri seferine gittiğinde annesi 

hamile imiş. Babası, "İlahî gazâya gidiyorum. Bu ehlimin 

karnındakini sana emanet eyledim" deyip sefere gidince 

karısı ölür ve defnederler. Allah'ın emriyle mezarda 

doğurunca bebek ölü annesinin memesine yetişip emer. 

Babası seferden selâmetle gelip ehlini sorar. "Öldü" derler. 

Hemen inançlı gazi, "Ben onun karnındakini işyeri sahibine 

emanet verdim, tez ehlimin kabrini bana gösterin" der. 

Derhâl kabrine vararak kulak tutar, görse ki bir bebek sesi 

duyulur. Derhâl mezarın kapağını açar. Bir can-pâresi 

annesinin sağ memesini emer, asla çürümemiş. Babası 

hamd edip ciğer-köşesini bağrına basıp evinde terbiye eder. 

Fâzıl âlimlerden bir kimse olup Ahmed Han zamanında vefat 

eder. Yine annesinin yanına gömdüler. Üzerinde yüksek bir 

kubbesi vardır. Meyyitzâde diye herkesin ziyaret yeridir. 

Allah rahmet eylesin. Bu zâtın yakınında kârgîr bir sofa üzere 
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babam Derviş Mehmed Zıllî, annesi, dedemiz Demirci Kara 

Ahmed, dedemiz Yavuzer Beğ, annem ve kısacası pek çok 

sayıda kardeş, kız kardeş akrabalarımız orada gömülüdür. 

Ruhları için el-Fâtiha.  

Şeyh Abdullah Kabri: Süleyman Han Desterecibaşısıdır. 

Kabri ziyaret yeridir. Meyyitkapısı yakınında Kırklar 

mezarlığındadır.  

Muabbir İbrahim Efendi ve Gazi Piyale Paşa: Nur dolu bir 

kubbe içinde, camiinin mihrabı önünde gömülüdür. Bu 

kubbe içinde bir cam top içine üstad keski ile Sakız adasını 

oyup nasıl komuştur, akıl perişan olur, ibret vericidir.  

Şeyh Hz. Pir Ali Kabri: İdris adıyla meşhurdur. Rumeli'de 

Tırhala şehrinde fakir bir terzinin evlâdı olduğundan İdris 

künyesiyle meşhur olmuştu. Hacı Bayram-ı Veli 

tarikatındandır. Hüsâmeddin Ankaravî hazretlerinden 

mezun oldu. "Şeriatten taş kopardı" diye (—) tarihinde boğup 

başını kopararak şehit ettiler. Nice yüz kerametleri 

görülmüştür. Kabri Kasımpaşa'da Tersane ardında 

Okmeydanı yolu üzerinde yüksek bir yerdedir. Nice hayır 

işleri var idi. Bunlardan biri Ebû Eyyûb-i Ensârî'nin Yıldız 

yönündeki İdris Köşkü adlı tekke ve namazgâhdır. 

Kendilerinden sonra IV. Murad Han ölünce yıkmışlardır. 

Hâlâ havuzu, çeşmesi, yeşillik sofasında namazgâhı ve 

servileri hâkidir, kendileri de bâkî âlemindedir.  

Şeyh Osman yani Emir Sultan: Halk Emir Efendi derler. 

Sivaslı ve Bayramî tarikatındandır. Kasımpaşa'da Kulaksız 

Mahallesi yakınında büyük tekkesinde gömülüdür.  

Mevlânâ Mustafa Uşşakîzâde: Kasımpaşa'da babasının 

yanında âşıkların Kâbesi olan Uşşakî zâviyesinde 

gömülüdür. Şimdi de ulu tekkedir. Merhum çok dindar, şeyh 

mertebesinde ilmiyle amel edenlerin mesleğinde bir çelebi idi. 
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Şeyh Mevlevî İsmail Dede: Ankaralıdır. Kulekapısı Mevlevî-

hanesi’nin şeyhi idi. 1041 (1631-32) tarihinde İsmail gibi 

Hakk yoluna kurban oldu. Tekke alanında gömülüdür. 

Sonra yerine Adalyalı (Antalyalı) Âdem Dede şeyh oldu. 

Merhum İsmail Efendi yedi sene kör olduğu halde yine 

Kur'an sırlarının tefsiri olan Mesnevi okuturdu. Allah’ın 

izniyle gözü açıklardan olup Mesnevî'yi şerh etti ki hâlâ 

Farsça okuyanlar arasında çok itibarlıdır. On bir cilt de 

değerli kitaplar yazmıştır. Manalar denizi, dindar, derviş ve 

alçak gönüllü idi. Kulekapısı Mevlevîhanesi’nde gömülüdür. 

Yerine Âdem Efendi şeyh oldu.  

Şeyh Hz. Abdi Dede: Şeyh Mevlevî İsmail Dede ile çağdaştır. 

Kasımpaşa Mevlevîhanesi’ni yaptıran ve buranın şeyhi idi. 

Meczup (divane) görünüşlü, İlâhî aşka bulanmış, 

dedikodudan uzak ve hâl ehli bir kimse idi. Böyle iken 

tasavvufâne mesneviyi yorumlardı ki bütün âşıklar mest 

olurdu. Sanki Celâleddin vaazı idi. Vaaz verdiği sırada 

tekkeye bir adam gelse görmediği, bilmediği adama adıyla 

sanıyla "Safa geldin, filân efendi" diye söylerdi. Kendileri 

semâ’a girdiğinde dervişler mest olurlardı. Kabri, tekkesi 

sahasındadır. Kerametlerinden biri IV. Murad, Bursa’dan 

İstanbul’a gelirken Bözburun mahallinde denize batıyordu. 

Murad Han bu Abdi Dedeyi kayık başında görür. Elinde 

bahçe küreğiyle denize vurup "Melik, Kuddüs hakkı için 

sakin ol" diye denize seslenir, denizin dalgaları sakinleşir. 

Ermiş kimse idi.  

Sürûrî Çelebi Kabri: Gelibolu'da Hoca Şaban adlı bir tacirin 

oğludur. Her bir ilimde öğrenimi tamamlamış bilgili bir zât 

idi. 150 adet ciltli telifleri vardır ki her biri cihan süsüdür. 

Zorunlu olarak Sürûrî köşesine çekilip cennete gitti. Kabri 

Kasımpaşa'da yaptırdığı mescidi sahasında gömülüdür. 

Tarih: Gitdi cihandan Sürûrî. Tarih: Mir eved behişt. Sene 

965 [1558].  
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Mevlânâ İmamzâde Mehmed Efendi: Bağdadîzâde ile bir 

anda öldü. Cenazeleri arkadaş iki kardeş gibi olup 

Okmeydanı'nda Vâiz Sinan Efendi mezarlığında 

gömülmüşlerdir. Ancak her biri zamanının biriciği idi diye 

babam anlatırdı.2  

 

Eviya Çelebi Kasımpaşa’da yaşayan iki kişinin olağanüstü 
hallerini de yazmıştır. Bunlar: 

 
Kasımpaşa’da  Tabak  Divanesi:  Bütün  günlerde  çıplak  
gezerdi. İstanbul’un  şiddetli  kışında  Okmeydanı'nda  kar  

içinde  yatar, kırmızı  yanakları  terlerdi.  İki  elleri  
omuzlarında  şallak  mallak  gezerdi. 

 
Yine Kasımpaşa'da Boynuzlu Divane Ahmed Dede: 
Kocamışoğlu adlı bir yeniçeri evinde otururdu. Onunla ilgili 

gariplikler ise, 

                                                           
2 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi, KAHRAMAN Seyit 

Ali, DAĞLI Yücel, 1. Kitap 1. Cilt, S.374-386 
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Birinci gariplik: Uzun günlerde Kasımpaşa mezbahası 

köprüsü üzerine  oturup  gelen  gidene,  "Şalla  Kâbe'ye  
gidesin,  Ahmed  Çebü şalla Kâbe'ye gidesin,  Mehmed  Çebü" 

diye söz atardı. 
 
İkinci gariplik:  Gariplik bunda  ki,  ömründe  görmediği  

adamı görünce  adıyla  filânca  bu  diye  tanıdıklık  gösterirdi.  
Yirmi  yıl geçmiş  adamı  görünce  "Filânca  kadının  oğlu  
filân  çebü,  hoş  geldin" diye  ayağa  kalkıp  sıçrayıp  

dolaşırdı.  Koynu  ve  koltuğu,  koyun, sığır, keçi, kuzu, 
karaca, sığın ve ceylan boynuzları ile dolu idi. 

 
Üçüncü  gariplik:  Bazı,zarifler  fal  niyetiyle  varıp  "Ahmed  
hani benim  boynuzum"  dediğinde,  Allah'ın  hikmeti  eğer  

herif evli  ise ev halkının  durumuna göre  "İşte  senin  
boynuzun"  diye  kimine  küçük, kimine büyük boynuz 

çıkarırdı. 
 
Dördüncü  gariplik:  Eğer  o  adam  bekâr  ise,  "Hani  benim  

boynuzum" diye sorarsa senin boynuzun bitmedi, derdi.  
 
Beşinci  gariplik:  Bazı  kefere  ve  Yahudi  giysi  değiştirip  

Deli Ahmed'in yanma götürürdük.  Bizi gördüğünde "Filânca 
bu" diye ilgi gösterir,  fakat  kâfirlere  asla  ilgi  göstermezdi.  

Dostlarımla  Ahmed Dede  bunlara  âşinâlık  etmedi  ki  
dediğimizde,  "Gavur  beşe  çufut ağa”  diye  açıklar,  edep  
yerini  tamamen  açarak  öfkelenirdi. 

 
Altıncı  gariplik:  "Ahmed  Dede  sana  bir boynuz  vereyim,  

bana bir  dandin  eyle”  desen  hemen  ayağa  kalkarak  sağ  
elinin  parmaklarını  silktikçe  leylek  sesi  gibi  parmaklan  
ses  verirdi.  Sanki  Zühre gibi raks ederdi. Herkes kendine 

bir boynuz hediye getürürdü. 
 
Yedinci gariplik: Bir aydan sonra "Hani benim boynuzum" 

desen hemen  elini  koynuna  sokup  "işte  şenindir"  diye  
verdiğin  boynuzu çıkarır.  Bu  da garip sırdır. 
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Sekizinci  sır: Bir adama  üç kere biri  biri  ardınca  "Şalla  

Kâbe'ye gidesin"  dese  o  adam  Mekke'ye  giderdi.  Kısacası  
hafif  ruhlu,  hoş yüzlü  dostlardan  bir  divane  idi.  Habeş,  

Sudan  ve  Asvan  diyarları seyahatine  düşeli divaneden 
haberimiz yoktur.3 
 

 
Okçular Tekkesinde inşa edilen caminin girişi 

                                                           
3 a.g.e. Seyahatname, s-346-347 
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1.BÖLÜM 

KASIMPAŞA PİYALEPAŞA DONANMA-YI HÜMÂYÛN 
CEPHANELİĞİ 

 
 

 1797 tarihli olması nedeniyle oldukça eski tarihli 
diyebileceğimiz belgelerde Kasımpaşa’nın Piyalepaşa 

semtinde Piyale Paşa Camisi’nin arka tarafında bir 
cephanelik inşa edildiği anlaşılmaktadır. 
 

 Piyale Paşa Camisi’nin üst tarafında yakın 
denilebilecek bir yerde bir de baruthane olduğu 

bilinmektedir. Günümüzde bu mevkii halen Baruthane 
olarak adlandırılmaktadır. 
 

 Söz konusu cephaneliğin yapılış amacı ise baruthane 
ile doğrudan bağlantılı olmayıp, donanma kalyonları 

seferden döndüklerinde içlerinde bulunan barutların tahliye 
edilerek burada muhafaza edilmesi için ihtiyaç duyulmuştur.  
Bunun nedeni o tarihlerde ahşap olan kalyonlarda 

yaşanacak olası yangın veya patlama tehlikesinin önüne 
geçilerek donanmayı koruma gayesidir.  
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 Cephaneliğin izdüşüm çizimi dahi yapılmış ve yer yer 

renklendirilmiştir. Bu projede yazılı olan Osmanlıca notlar da 
okunarak üzerine yazılmıştır. Cephanelik olarak birkaç 

odadan oluşan bir ana bina inşa edilmiş, bunun dışında taş 
bir zemin avlu yapıldıkdan sonra dış duvar ve kapı girişi 
yapılmıştır.  

 
 Belgelerde inşatın teknik özellikleriyle ilgili açıklamalar 
bulunmaktadır. Bunların bir kısmı okunmuş bir kısmı 

okunmamıştır. Cephaneliğin yeriyle ilgili olarak belgelerde 
belirtilen yer bostan olarak kullanılan mahallin içinde bir 

bölüm olduğudur.    
 
 Cephaneliğin inşası için keşif bedelinden fazla para 

harcanmış bitirilmesi için zorlanılmıştır. Günümüzde bu 
yerin kalıntısı belirtisi var mıdır, bilemiyorum. Ancak kolay 

kolay yıkılıp kaybolacak bir yapı olarak inşa edilmediği 
açıktır.  
 

Arşiv Fon Kodu: C..BH.. Dosya No: 129, Gömlek No: 
6277, Tarihi: 23 (S) Safer 1212 (17 Ağustos 1797), 
Konusu: Kasımpaşa'da Piyale Camii civarında 

Okmeydanı'nda bostanda tersaneye mahsus olarak Hassa 
Mimarbaşısı Mehmed Arif Efendi marifeti ile yapılacak 

cebhanelik. 
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Hû 

İzzetlü defterdar efendi tarafınızdan yapılacak 
donanma-yı hümâyûn avdetine değin tekmili iltizam ve 

ihtimam ve keyfiyet ve iktizasını deruhde-i ifade ve 
efham eyleyesin deyu buyruldu. 
 

Piyale Paşa kurbunda Emin Efendi marifetiyle inşa 
olunan baruthaneye bi’n-nefs kulları Leyan Denisi Bey ve 
Tersane-i Âmîre kethüdası kullarıyla varub muayene 

buyurduğumuzda barut vaz’ olunacak (konulacak) 
mahzenleri ve mahzeni muhit olan divarı tekmil suretinde 

olub taşra avlusunun dahi bir mikdar esası vaz’ ve öylece 
terk olunduğu metanet ve rasaneti (sağlamlığı) ne vechiledir 
malum-ı çakeri olmadığı ve avlu divarı esasına kesme ta’bir 

olunur taş vaz’ olunduğundan metin olamayacağı Donanma-
yı Hümâyûn avdetinde sefâyinde (gemilerde) olan barutlar ol-

mahale vaz’ oluna geldiğinden Donanma-yı Hümâyûn 
gelmezden evvel metanet vechile itmamı ehemm idiğü ve bu 
husus mukaddem ve muahher (önceden ve sonradan) 

kapudan paşa hazretleri tarafından dahi çakerilerine tahrir 
ve te’kid olunmakda idiğü ve el-hasıl baruthane-i 
mezkûrenin lüzumu ve itmamı (tamamlanması) muktezi 

olduğu malum-ı devletleri olmağla bina emini muma-ileyhe 
ber-vech-i rasanet (sağlam olarak) serian itmam etmek içün 

tenbih ve te’kid mi buyrulur veyahud ber-vech-i müstahsin 
ile başka tedbir mi mülahaza buyrulur her ne vechile emr ü 
irade-i âliyyeleri buyrulur ise emr ü ferman devletlü, inayetlü 

efendim sultanım hazretlerinindir.    
 

Evvel ve ahir (önce ve sonra) keşfi ve nakden ve 
havaleten verilen ale’l-hisab müzekkireleri kaydları baş 
muhasebeden derkenar ola… Fi 3 Muharrem sene (1)211 

(9 Temmuz 1796) 
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Mahall-i mezkûrun etraf-ı divarlarının birun (burun, 
köşe) tarafları seng-i beyazdan (beyaz taşdan) olmağla 

metanet me’mul idiğü (sağlam olduğu) ancak resimde 
gösterildiği üzere bostan tarafında olan babaları (yaklaşık 50 
cm yüksekliğinde duvar) seng-i beyazdan yüzü yonma 
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erenbud somu ta’bir olunan olunan eşkal (şekil) yapılub 

fakat harici etrafını (dışını) muhit olan divar mahallinde kat’ 
eyledikleri (kestikleri) seng-i siyahdan olub zahirde kesme 

taşa müşabe (benzeyen) görünüb lakin keyfiyeti malum 
olmayub ol-havalinin seng-i mezkûrdan yapılmış bazı divar 
müşahade olunduğu ve cebehane-i mezkûrun dahil-i 

haricinde (içinin haricinde)  yapılan ebniyesi keşf olunub 
fiyat vaz’ıyla masarifatı hesab olundukda kırkaltı bin 
sekizyüz otuzbeş buçuk kuruşa baliğ olub yapılmış 

mahallerin resmi takdim olunduğu derdest olan divarda 
iskelelere kereste ve bir mikdar seng-i beyaz (beyaz taş) ve 

kireç mevcud olmağla bahaları takdim olunamadığı ve 
bundan böyle yapılacak ebniyenin eşkali malum-ı kulları 
olmayub keşf defteri suretinden veyahud resminden tahkike 

mütevakkıf idiğü malum-ı devletleri buyryuldukda emr u 
ferman devletlü, inayetlü sultanım hazretlerinindir. 

Bende Mehmed Arif Ser Mimârân-ı Hassa Hâlâ   
 

Sâdır buyrulan ferman-ı şerifleri mucebince Tersane-i 

Âmîre emini saadetlü efendi hazretlerinin takrirlerinde 
mezkûr Kasımpaşa üzerinde Okmeydanı civarında 
Donanma-yı Hümâyûn kalyonlarından ihraç olunan barut 

vaz’ıçün inşa olunan baruthaneye varılub muayene 
olundukda baruthane-i mezkûrun derununda odaları ve 

civaran-ı erbaa divarları tekmil ve hariç divarları dahi 
mübaşeret olunmuş olmağla baruthane-i mezkûrun inşa 
olunduğu üzere keşf ve takdim olunan defteridir ki zikr 

olunur.  
Muharrem Sene 1211 (Temmuz 1796)   

 
Mahall-i merkûmun hafr-ı esası ile tahtı kazıklı ve 

ıskaralı, etraf-ı erbaası (dört bir tarafı) iki arşun arzının ve 

derun (iç) bölmeleri bir arşun arzında birunları seng-i 
beyazdan masnu’ (işlemeli) kargir divarlı üzeri tuğladan kavis 
(kavs) üzerine vasati mürtefi’ odaları basit kargir kubbeli, 

derunu (içi) beyaz sıvalı ve tuğla döşemeli odaları timur harlı 
(sıcak döve demir) kapu ve üzeri timur kanad bir magluk 
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(kilitli, kapalı) ile pencereli kapusu tarafeyninde iki aded 

havuzlu beyaz sıvalı bâlâsı (üstü) kiremid beşikli (beşik çatı) 
inşa olunan kargir cebehane ve harici etrafının kargirli bir  

saçak inşası.  

 
İzzetlü defterdar efendi takririniz mucebince tanzim 
eylesün deyu buyruldu. Fi 23 Safer Sene (1)212 

Kasımpaşa’da Piyale Paşa Cami-i verasında 
(arkasında) kain Bostan derununda hocagân-ı divân-ı 
hümâyûndan Mehmed Emin Efendi marifetiyle mukaddemâ 

(bundan önce) inşası ferman olunan cebehane açıkda olub 
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mahzurdan salim olmadığına binaen cebehane-i mezkura 

kapu vaz’ı ve nöbetçi odası inşasıyla etrafına divar binası 
muktezi olduğundan bahisle zikr olunan mahallerin dahi 

efendi-i muma-ileyh marifetiyle inşası hususunu saadetlü 
kapudan paşa hazretleri mukaddema inha ve iltimas 
eyledikleri ecilden mahal-i mezkûr…onaltıbin yüz altmış 

kuruş masarif ile vücuda geleceği bade’l-keşf bina emini 
muma-ileyh marifetiyle inşasına mübaşeret olunmuş 
(başlanmış) ……..ve ber-muceb-i keşf iktiza iden …….iki bin 

kuruş virilmişiken izzetlü Tersane-i Âmîre emini efendi 
bendeleri ve liman reisi bey ve tersane kethüdası cebehane-i 

mezkûra varub muayene eylediklerinde fakat barut vaz’ 
olunacak mahalleri ve mahzeni muhit olan divarı tekmil 
suretinde olub taşra holünün bir mikdar esasına vaz’ ve 

öylece terk olunduğu ve metanet ve rasaneti dahi malum 
olmadığı (sağlamlığı ve dayanıklılığı bilinemediği) ve 

donanma-yı hümâyûnun hin-i avdetinde derunlarından 
ihraç olunacak (içlerinden çıkarılacak) barut ol-mahalle vaz’ 
olunacağı beyanıyla baruthane-i mezkûrun donanma-yı 

hümâyûnun avdetine kadar kemal-i metanet ve rasanet 
(sağlamlık ve dayanıklılık) üzere tekmil eylemesiçün 
(bitirilmesi için) muma-ileyh Mehmed Emin Efendiye tenbih 

olunması veyahud başka bir tedbir mülahaza olunması 
hususlarını emin-i muma-ileyh bendeleri giçen sene ba-

takrir lede’l-inha cebehane-i mezkûr mimar ağa kulları 
marifetiyle keşf ve muayene ettirildiği eğerci masarifi 
kırkaltıbinsekizyüzotuzbeş buçuk kuruşa baliğ olub ancak 

ancak muma-ileyh Mehmed Emin Efendi boğazda kal’a 
inşasına me’mur olduğu cihetden işbu ebniyeyi tekmil 

edemeyeceği zahir olduğundan başka cebehane-i mezkûrun 
şimdiye kadar ber-muceb-i keşf masarifi verildikden sonra 
muahharen (sonradan) keşf olunan ebniyenin dahi lazım 

gelen masarifiçün ale’l-hesab kendüye ikibin kuruş 
verilmişiken yine ebniye-i mezkûreyi tekmil edemediğine 
(bitiremediğine) binaen sonradan keşf olunan mahallerin 

lüzumsuz olanlarını terk ederek fakat lüzumu mütehakkık 
olan (anlaşılan) mahallerini mimar ağa kulları nezaret ederek 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

35 
 

bir gün akdem inşa ve tekmil eylemek (bitirmek) üzere 

muma-ileyh mimar ağa bendelerine ihale olunmuşidi. Zikr 
olunan baruthanenin bakiye kalan divar ve bekçi odaları ve 

müştemilat-ı sairesi kemal-i metanet (sağlamlık) üzere inşa 
ve tekmil olunduğunu (bitirildiğini) muma-ileyh mimar ağa 
bendeleri inha birle iktiza eden masarifinin mikdarını 

mübeyyin müfredat üzere bir kıt’a memhur (mühürlü) 
defterini ibraz etmekle mucebince masarifi hesab ettirildikde 
sekizbindoksanbir buçuk kuruşa baliğ olub meblağ-ı 

mezburdan mukaddem bi’d-defaat ale’l-hesab verilen altı bin 
kuruş füru-nihade (tenzilat) oldukda kusur (eksik) 

ikibindoksanbir buçuk matlubu iktiza eylediği baş 
muhasebeden derkenar ve hesap olunmuşdur. Manzur ve 
malum-ı devletleri buyruldukda sa’y-ı emel-i miri (hazine 

adına yapılan kesinti) doksanbir buçuk kuruşa tenzili ile 
maada ikibin kuruş matlubu virilmek üzere tanzimi irade 

buyrulur ise emr ü ferman devletlü, saadetlü sultanım 
hazretlerinindir.     
Mucebince baş muhasebeye kayd olunub tezkiresi virile.  

Tezkire dade fi 29 Safer Sene 1212 (23 Ağustos 1797)4 

 
Kulaksızdan Okmeydanı’na çıkarken yolun sağında 

kalan küçük bir mezarlıkda bulunan kabirler 
                                                           
4https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/28/kasimpasa-

piyalepasa-donanma-yi-humayun-cephaneligi/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/28/kasimpasa-piyalepasa-donanma-yi-humayun-cephaneligi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/28/kasimpasa-piyalepasa-donanma-yi-humayun-cephaneligi/
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3.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TERSANE ZİNDANI 

 
 

Tersane zindanını anlatmaya öncelikle Tersane-i 
Âmîre’den başlayalım. Bu konuda tatmin edici bilgiyi Evliya 

Çelebi Seyahatnamesinde bulmaktayız. Evliya Çelebi Kanuni 
Sultan Süleyman Han zamanında yapıldığını belirtmektedir. 

 
Ancak bazı kaynaklarda tersane yapımının Fatih 

Sultan Mehmed dönemine kadar geriye gittiğini okuduğumu 

hatırlıyorum. 
 

 Biz yine Evliya Çelebi’nin anlatımına dönecek olursak, 

Çelebi’nin anlatımında Kanuni Sultan Süleyman zamanında 
Galata Kulesinde ve Tersane Zindanında otuzbirbin 

civarında muhtelif cinsten esir bulunduğunu öğrenmekteyiz. 
Bunların muhafazasını sağlamak için üçyüz azab neferi 
nöbetçi tayin olunurmuş.  Ayrıca 35 kaptan tersane 

gözlerinde, 35 kaptanda askerlerle şehrin diğer yerlerinde 
gezermiş. Evliya Çelebi ayrıca birde Sanbule Zindanından 
bahsetmektedir. Bu zindanın zeminine kat kat mermerler 

döşendiği için tünel kazmanın ve buradan kaçmanın 
mumkün olmadığını belirtmiştir. 
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 Verdiği en önemli bilgi ise Dördüncü Murad devrinde 

yapılan bir sayımda Kasımpaşa’nın nüfusunun onbirbin 
haneye ulaşmış olduğunun anlaşıldığını belirtmiş olmasıdır. 

 
Bu bilgiler tersane zindanının kapasitesinin 20 binin 

üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu bilgiyi 4 Haziran 1794 

tarihli belge doğrulamaktadır. Belgede tersane zindanı içinde 
değirmen bulunduğunu belirtilmektedir. Değirmenin 
çalışmaktan dolayı bazı aksamları kırılmış veya eskimiş 

olduğundan yenilenmesi gerekmiştir.  
 

Keza aynı şekilde 8 Eylül 1795 tarihli belgede de 
tersane zindanı içinde fırın olduğu ve bazı bölümlerinin 
tamire ihtiyaç duyduğu belirtilmiştir. Tersane denilince 

sadece zindan olarak da düşünmemek gerekmektedir. 
Tersanenin asli işi olan gemi yapımı ve onarımında çalışan 

işçilerle birlikte bu sayı onbinlere ulaşmaktadır. Bu kadar 
insanın yiyeceği ekmeğin dışarıdan getirilmesi mümkün 
olamayacağı için yerinde üretim yapılması uygun bulunmuş 

ve hem buğday burada kurulu değirmende öğütülmüş hem 
de burada bulunan fırında pişirilmiştir. Belgede mutfakdan 
bahsedilmese de unun öğütüldüğü ekmeğin pişirildiği yerde 

mutfak kısmının da olması gerekmektedir. 
 

Tersane zindanının yapısına ait bilgiler içeren 
belgelerde de ilginç bilgiler yer almaktadır. 13 Eylül 1810 
tarihli belgede Ordu'dan gelip Tersane Zindanı'na teslim 

olunan elli bir Rus esirden bahsedilmektedir. Buradan da 
anlıyoruz ki deniz savaşlarında esir alınanlar burada 

hapsedilmişlerdir.  
 
Zindanda esir bulunan esirlerden zaman içinde ihtida 

ederek Müslüman olanlarda olmuştur. 3 Ocak 1813 tarihli 
belgede tersane zindanında bulunan yüz kırk Rus esirinin 
üslümanlığa geçmek için müracaat ettikleri belirtilmektedir. 

Bu esirler Müslüman olunca salıveriliyorlar mıydı bunu 
bilemiyoruz. Ancak bunlara birer kat elbise her birine ellişer 
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kuruş para bağışı yapılması için emir verilmiş, gönüllerinin 

alınması istenilmiştir.  
 

4 Haziran 1818 tarihli belge ise tersane hakkında biraz 
daha detaylı bilgi olmamızı sağlamaktadır. Belgeden tersane 
çalışanlarından evli olanlar için tersane zindanı arkasında 

Arap kalafatçılarına mahsus odalar bulunduğu anlıyoruz. 
Bunu bir nevi sosyal, tesis, misafirhane veya sosyal konut 
gibi de düşünebiliriz. O günün lojmanı da diyebiliriz. Yine 

tersane sorumlusu Kapudan Paşa’nın denetiminde olan 
Piyalepaşa'da kolluğa aid mahzen olduğunu ve tersane'de 

mühendishane bulunduğunu bunların tamir edilmesi 
gerektiğinin belirtilmiş olmasından anlamaktayız.  

 

21 Şubat 1861 tarihli belgede tersane zindanı'nda çoğu 
katil olan suçluların kaldığı ve bunların devamlı olay 

çıkarttığı belirtilmektedir. Bu olayların kontrol altına 
alınabilmesi ve olay çıkaranların cezalandırılması için 
talimat hazırlanması istenilmiştir. Buradan da 

anlaşılmaktadır ki adı her ne kadar zindan da olsa belirli 
hukuki normlara sahiptir. Çok azılı suçluların hücreye 
alınması gibi tedbirler dahi düşünülmüştür. 

 
20 Eylül 1789 tarihli belgeden ele geçirilen esirlerin 

tersane zindanına konulduğu bu meyanda gelen 42 esirin 
tersane zindanı'na gönderildiği anlaşılmaktadır.  

 

 Zindan zaman zaman ağır cezaların verildiği yer olarak 
da gündeme gelmiştir. 29 Ağustos 1791 tarihli belgede 

Kaptan Paşa tarafından gönderilen Moskov casususunun, 
casus olarak haber verdiği Bakkal Moralı Yanaki'nin rutin 
sorgusunda suçlarını ve ilişkide olduğu kişileri ele 

vermeyinde zindanda zor kullanılarak sorgulanması 
gündeme gelmiştir.  
 

Zindanda bulunan esirlerden Müslüman olanların 
varlığı devam etmiştir. 29 Ağustos 1791 tarihli belgede de bu 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

39 
 

konuda bilgi bulunmakda ve Nemçeli esirlerden 13’ünün 

Müslüman olduğu belirtilmektedir.  
 

Tersane zindanında bulunan esirler zaman zaman esir 
değişiminde de kullanılmıştır. 18 Ağustos 1792 tarihli 
belgede Müslüman hacıları Moskovlu korsandan kurtaran 

Yanya Fransız konsolosunun ricası üzerine Tersane 
Zindanı'nda esir korsan kaptanının akrabasından bir esir 
tahliye edilmiştir. Buradan şu da anlaşılmaktadır zindanda 

bulunan esirler gizlenmemekde kimlik bilgileri çıkarılarak 
isim listeleri ait oldukları devletlere bildirilmektedir. Aksi 

taktirde bir Rus korsanının akrabasının Osmanlı zindanında 
olduğunu bilmesi söz konusu olamazdı. Zaten yukarıda 
incelediğimiz bir belgede Rus esirlerinin isim listesinin 

çıkartıldığını görmüştük.  
 

Sonuç olarak tersane zindanı uzun yıllar açık kalmış, 
ağırlıklı olarak yabancı esirler burada hapsedilmiştir. 
Bunların ihtiyaçları için burada bulunan değirmende un 

öğütülmüş, fırınında ekmek, mutfağında yemek pişirilmiştir. 
Zindanlar genelde yerin altında olduğundan tersane 
zindanının da yer üstü üniteleri olduğu kadar asıl yerin 

altında hücrelerinin koğuşlarının olması gerekmektedir. 
Kapasitesi dikkate alındığında da çok büyük bir alanı 

kapsaması gerekmektedir.   
 
Arşiv Fon Kodu: C..BH.. Dosya No: 30, Gömlek No: 

1411, Tarihi: 05 (Za) Zilkade 1208 (4 Haziran 1794), 
Konusu: Tersane zindanı içindeki değirmenin kırılan 

taşlarının yerine otuz beş kuruşa satın alınan bir çift çarh 
ve yirmi ikişer kuruşa üç çift horoz taşı. 
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Tesane-i Âmîre Zindanı derunda kain (içinde bulunan) 

miri âsiyabın (değirmenin) taşlarının bazıları şikest (kırık) ve 
bazılarının dahi tebdili mukteziyatdan (değiştirilmesi gerekli) 

olduğuna mebni bu defa kapan-ı dakika vürud iden 
taşlardan âsiyab-ı mezkur (bahsedilen değirmen) içün otuz 
beş kuruş kıymetlü bir çift seng-i çarh (değirmen çarkı) ve 

yirmi ikişer kuruş kıymetlü üç çift seng-i hurus (horoz taşı) 
marifet-i bendegi ile (köleniz marifetiyle) mübayaa (satın 
alınarak) ve âsiyab-ı mezkûre nakl ettirilmekle ber-muceb-i 

fiyat yüzbir kuruş bahasının ve on buçuk kuruş ücret-i 
nakliye ki cem’an yüzotuzbir buçuk kuruş verilmekle 

mebaliğ-i mezkûrenin hazine-i âmireden i’tası veyahud 
hesab küsuruna idhaliçün ne vechile irade buyrulur. Emr ü 
ferman devletlü, inayetü sultanım hazretlerinindir.  

 
Telhis mûcibince baş muhasebeye kayd ve suret ita 

olunmak buyruldu 
3 (Za) Zilkade (1)208 (2 Haziran 1794) 
Suret dade 5 (Za) Zilkade (1)208 (4 Haziran 1794) 

Suret itası telhis 
 
Arz-ı bendeleridir ki, 

Tersane-i Âmîre Zindanı derununda kain miri âsiyabın 
taşlarından bazıları şikest ve bazılarının dahi tebdili muktezi 

olduğuna (değişmesi gerektiğine) mebni bu defa kapan-ı 
dakika vürud iden taşlardan âsiyab-ı mezkur içün otuzbeş 
kuruş kıymetlü bir çift seng-i çarh (çark taşı) yirmi ikişer 

kuruş kıymetlü üç çift seng-i hurus izzetlü tersane-i âmîre 
emini efendi kulları marifetiyle mübayaa (satın alınarak) ve 

âsiyab-ı mezkûre nakl olunmuş olmağla ber muceb-i fiyat 
yüzbir kuruş bahası ile on buçuk kuruş nakliye ki cem’an 
yüzon buçuk kuruş ilk hesabata idhal (ilave) olunmasını 

emin-i muma-ileyh bendeleri işbu takririyle istid’a ider. 
Malum-ı devletleri buyruldukda istid’ası mucebince mebaliğ-
i mezbur ilk hesabına idhal olunmak üzere baş muhasebeye 

kayd ve sureti ita olunmak babında emr ü ferman refetlü, 
saadetlü sultanım hazretlerinindir. 
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Arşiv Fon Kodu: C..BH.. Dosya No: 77, Gömlek No: 

3660, Tarihi: 23 (S) Safer 1210 (8 Eylül 1795), Konusu: 
Tersane zindanı derunundaki miri fırınının muhtac-ı 

tamir yerlerinin Başmuhasebe'ye kaydıyle keşif 
mucibince tamiri. 
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Telhis mucebince suret verilmek buyruldu.  

Fi 23 (S) Safer Sene (1)210 (8 Eylül 1795) 
 

Vech-i meşruh üzere derun-ı defterde mezkûr Tersane-
i Âmîre Zindanı derunda (içinde) miri fırınlar münhedim 
(yıkılmış) kubbesinin inşasıyla divarların mahluten tecdidleri 

ve un taşları vaz’ı ve üzerlerinin aktarma-i kiremitleri 
(kiremitlerin aktarılması) ve sakfının (üstünün, çatısının) 
tamirat-ı masariflerinin fiyatları vaz’ ve hesab olunduksa 

yalnız altıyüzellibeş buçuk kuruş fark beş akçe meblağ olub 
bi-mennihi te’ala ebniye-i mezkûr her ne vechile tamir ve 

tecdid olunur ise bade’t-tekmil tekraren keşf ve muayenle 
olunmağa muhtaç idiğü malum-ı devletleri buyuruldukda 
emr ü ferman devletlü inayetlü efendim sultanım 

hazretlerinindir.  
İmza: Bende el-Hac Ahmed Nurullah Ser-mimaran-ı 

Hassa hâlâ 
 
Ariza-yı bendeleridir ki,  

Tersane zindanı derununda vaki miri fırınun muhtac-ı 
tamir olan mahalleri işbu keşf defteri mantukunca izzetlü 
tersane-i âmire efendi kulları marifetiyle tamir ve termim 

olunmak üzere Başmuhasebe'ye kayd olunub mübaşeretçün 
sureti virilmek babında emr ü ferman devletlü saadetlü 

sultanım hazretlerinindir.  
Sahh  
Suret-dade fi 24 Safer Sene (1)210 (9 Eylül 1795) 

 
Arşiv Fon Kodu: C..HR.. Dosya No: 52, Gömlek No: 

2584, Tarihi: 13 (Ş) Şaban 1225 (13 Eylül 1810), Konusu: 
Ordu'dan gelip Tersane Zindanı'na teslim olunan elli bir 
Rus esirinin isimlerini gösterir ilmuhaber. 
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İzzetlü Defterdar Efendi, mucebince baş muhasebeye kayd 

olub iktiza iden ilm u haberini i’ta itdirdesiz deyu buyruldu. 
Fi 13 Şaban (12)25 (13 Eylül 1810) 

 
İşbu binikiyüzyirmibeş senesi Şaban-ı Şerifinin beşinci 

günü Ordu-yı Hümâyûn nusret-makrun tarafından vürud ve 

ba-ferman-ı âlî Kapu Kethüdası Mehmed Ağa yediyle ber-
vech-i bâlâ yalnız ellibir adüvv-i üsarayı Moskovlu gelüb 
teslim-i zindan tersane-i âmîre olduğunu müş’ar işbu ilm u 

haber verildi. 
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1081, Gömlek No: 

44034, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1227 (3 Ocak 1813), 
Konusu: Firarilerden olup Tersane Zindanı'nda bulunan 

yüz kırk Rus'un ihtidaları hakkında verdikleri arzuhalin 
takdim edildiği. a.g.y.tt. 

 
 

Hû 
Manzurum olmuştur, 

 
Her kimin muvacehesinde (huzurunda) takrir 

verilmek lazım ise takrirleri aldırılub ba’dehu birer kat 

elbise ile yedi bin kuruş Darbhane-i âmîremden alınub 
her birine ellişer kuruş atiyye virilsün. Emsaline kıyasen 

başdan savma olmayub oldukça nevazişli tutulmak 
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(gönüllerinin okşanması) münasibdir. Tersane eminine 

tenbih oluna.  
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim 

efendim padişâhım, 
 

Tersane-i Âmîreleri zindanında olub firarirlerden 

olan yüzkırk nefer Rusyalu şeref-i İslam ile müşerref 
olduklarına binaen ol-babda Moskovca bir kıt’a arzuhal 
takdim etmeleriyle tercüme ettirilüb hâk-i pây-i şahânelerine 

takdim olundu. Bu makule düvel-i nasara teba’sından ve 
din-i İslamı kabul edenler iman telkininden sonra bir kere 

düvel tercümanı nezdinde ikrar eylemeleri düvel-i mezkûre 
ahidnamesi şurutundan olub lakin İtalnaski Der-saadet’de 
misafireten mukim olduğundan henüz cânib-i devlet-i 

aliyyeden resmen sefareti kabul olunmadığından salifü’z-zikr 
muhtedilerin tecüman nezdinde ikrar etmeleri lazım 

gelmediğinden başka redd-i üserada dahi iddiaya ahden 
selahiyetleri olmayacağı ve firari-i merkûmlara tersanede 
tersane emini vasıtasıyla telkin-i iman ettirilüb bundan 

sonra Rusyalu tarafından iddia vuku’bulur ise 
muvacehelerinde dahi ikrar ve isbatına ibtidar olunacağı 
muhat-ı ilm-i alileri buyruldukda emr ü ferman şevketlü, 

kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim efendim 
padişâhım hazretlerinindir. 

 
Arşiv Fon Kodu: C..BH.. Dosya No: 223, Gömlek No: 

10364, Tarihi: 29 (B) Receb 1233 (4 Haziran 1818), 

Konusu: Tersane zindanı arkasında Arap kalafatçılarına 
mahsus müteehhilin (evliler) odalarının, Piyalepaşa'daki 

kolluğun, mahzenin ve Tersane'deki mühendishanenin 
tamirleri. g.t 
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Tersane-i Âmîre zindanı verasında (arkasında) kain 
Arap kalafatçılarına mahsus yirmialtı bab müteehhilin 

menzilleri (evliler odaları) ve Piyalepaşa’da kalyoncu kolluğu 
ve barut mahzenin tamir ve tecdidi Mimar Ağa kulları 
marifetiyle bundan mukaddemce yirmidokuzbinyediyüzelli 

kuruş bade’l-keşf mübaşeretiçün baş muhasebeden sureti 
verilmiş olub ancak tersane-i âmîre mühendishanesinin dahi 

ekser mahalleri harab olduğu ecilden gerek ber-muceb-i keşf 
menâzil-i mezkûre ve kolluk mahzeni ve gerek gayr-i ez keşf 
mühendishane-i mezburenin harab olan mahallerini 

metanet vechile tamir ve inşa edilmek ve bade’t-tekmil zarar 
iddia eder ise havale-i semi ve i’tibar olunmamak 

(duyduklarına itibar etmemek) şartıyla muma-ileyh Mimar 
Ağa kulları marifetiyle meblağ-ı mezbur yirmi dokuz bin 
yediyüz elli kuruş kat’ ile ve aralık aralık kendü dahi nezaret 

etmek üzere neccar (marangoz) kalfalarından Komyikuz 
kalfaya verilmiş olduğuna binaen salifü’z-zikr yirmidokuzbin 
yediyüzelli kuruş Tersane-i Âmîre hazinesinden ceste ceste 

kalfa-i mersume verilmek üzere baş muhasebeden sureti i’ta 
olunmak babında emr ü ferman devletlü saadetlü sultanım 

hazretlerinindir.  
25 Receb Sene (12)33 (4 Haziran 1818)  
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 209, 

Gömlek No: 89, Tarihi: 10 (Ş) Şaban 1277 (21 Şubat 
1861), Konusu: Tersane Zindanı'nda çoğu katil olan 

suçluların olay çıkardığından bunlara verilecek cezaları 
için talimat ihzarı. 
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Taraf-ı Sami-i Hazret-i Kapudaniye 

Tersane-i Âmîre zindanında gün be gün tekrar etmekde 
olan ve ekserisi katil güruhundan bulunan mücriminin 

bazen beynlerinde (aralarında) muârız ve mudârebe ve efal-i 
saire vuku’bulmakda olduğu cihetle bunlardan öyle ugunsuz 
harekete cür’et edenlerin derece-i hıca ve tehnidine göre 

hakkında icra olunacak ceza mechul olduğundan 
hapishaneler hakkında nizamname kaleme alındığı istihbar 
olunduğundan andan lazım olan fıkralar suretinin inde’l-

hace müracaat olunmak üzere zindan me’muruna i’tası 
veyahud müceddeden ta’limat tanzimi lüzumuna dair olan 

tezkire-i aliyye-i kapudanileri meal-i mezâyâsı malum-ı âlî 
oldukdan sonra meclis-i âlî-i tanzimata lede’l-i’ta eğerci 
hapishanelerin ıslah-ı ahvaliyle nizamât-i noksaninin tertibi 

bir vakitden beri der-dest tezekkür bulunmuş ise de henüz 
fiile çıkamamış olduğundan hapishaneler nizamatının tertibi 

ve icrasına dek bu makule mücrimin hakkında bir muvakkat 
bir usul itti -hazlarını (edinmelerini) iktiza ittirüb eğerci 
mahrumin-i merkûme beynlerinde zuhur eden ef’al ve 

harekât bunların maksadından mürtekib (kötü iş) olub 
cezasına düçar oldukları cürüm kabilinden ise mükerer 
demek olacağından anın hakkında ceza kanunname-i 

hümayununun sekizinci maddesi icabınca kaleme alınmak 
lazım gelmekle istintak ve muhakemeye olacağı misillü 

evvelden (önceden) mütecasir oldukları (cesaretle teşebbüste 
bulundukları) fiilden daha ağır bir cürüm (suç) ile esnâ-yı 
mahbusiyetinde müttehim olanların (suçlananların) dahi 

kezalik icra-yı istintak ve tahkikat ile muhakemesi icab-ı 
halden olmasıyla bu iki suretde dahi hapishaneler nizamının 

tertib ve icrasına intizar olunmakdan hacet olmayub ancak 
mücrimin-i merkûmenin mahkûm olan cezadan daha hafif 
cezayı mucib bir cürüm (suç) işlediklerinde düvel-i 

mütemeddinede (medeni devletlerde) cari (geçerli) olan usule 
nazaran bunların nihayet yirmi dört saat kadar karanlık 
odada tenha olarak tutmak gibi suretlerle tedibleri 

(cezalandırılmaları) lazım geldiğine ve bunun içün 
hapishanelerde mahsus (özel) odalar olmak icab idüb bu ise 
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hapishanelerin ıslah ve tanzimine mevkuf-ı mevaddan (bağlı 

hususdan) bulunmasına mebni bu makuleler hakkında 
şimdiki halde işkence derecesine varmamak şartıyla bazı 

mahallerde yirmidört saat kadar tenha ve karanlıkda 
tutulmak gibi muamele-i te’dibe icrası lazıme-i halden 
olmağın zikr olunan iki evvelki suretlerle müttehim olan 

mahbusinin li-ecli’l-muhakeme bâb-ı zabtiyeye 
gönderilmeleri ve üçüncü suretde dahi tersanece tasavvur ve 
tensib olunacak vechile ve işkence derecesine varmamak 

şartıyla ber-minval-i sebk bazı muamelat te’dibiye icra 
olunması hususunun taraf-ı sami-i kapudaniye iş’arı meclis-

i mezkûr karar müzakeratı icabından bi’l-istizan müteallik ve 
şeref-sudur buyrulan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi 
muktezâ-yı âlîsinden bulunmuş olmağla ber-muceb-i irade-i 

seniyye karar-ı mezkûr vechile iktizasının icrası babında emr 
ü irade hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 189, Gömlek No: 

9088, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1203 (20 Eylül 1789), 

Konusu: Gelen 42 esirin Tersane Zindanı'na vaz'ı 
hakkında. a.g.y.tt 

 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

51 
 

 
Hû 

Kaymakam Paşa esirler tersaneye vaz’ oluna 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim 

efendim padişâhım, 
Bu esnada etrafdan ordu-yı hümâyûna tevarüd iden 

kırküç nefer mahlut usera (karışık esir) bir nefer çuk(a)dar 

(çuhadar) ile Der-saadet’e bas’ ve ısra olunduğunu havi bir 
kıt’a mektub sudur-ı izamı ile usera-yı merkûme şimdi Bâb-
ı Âlî’ye varid olmağla mertub-ı merkûm ma’ruz-ı atebe-i 

ulyâları kılındığı ve usera-yı merkûmeden bir neferi esna-yı 
tarikde (yolda) balkan (sık ağaçlık) içinde firar etmiş olmağla 

küsur (kalan) kırkiki neferi bermu’tad (her zamanki gibi) 
Tersane-i Âmîreleri zindanına vaz’ ettirileceği muhat-ı ilm-i 
âlîleri buyruldukda emr ü ferman şevketlü, kerametlü, 

mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim efendim padişâhım. 
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 209, Gömlek No: 

11131, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1205 (29 Ağustos 1791), 
Konusu: Kaptan paşa tarafından gönderilen Moskov 

casususunun, casus olarak haber verdiği Bakkal Moralı 
Yanaki'nin inkarda israr eylemekte olduğundan her 
ikisinin Tersane zindanında işkence ile istintak 

edilmeleri hakkında istizan. a.g.y.tt. 

 
Hû 

Subhanallah Kapudan Paşa tarafından gelen casus 
haber verdikden sonra tekrar şol vaziyete ne hacet geçen 

gün bunun tertib-i cezasını yazdım. Ancak şimdi olmuş. 
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Asitane’de olanlar firar ider. Anları dahi Kapudan 

Paşa’dan gelen casusa buldurun. Ba’dehu tertib-i ceza 
olunsun (bundan sonra cezası verilsin). Henüz siz sairleri 

aramayun bu iki kâfiri halasa çalışın siz bu nasıl 
hareketdir. Allah selamet versin.      
 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim 
efendim padişâhım,  

Bundan akdem kapudan paşa tarafından varid olan 

bir nefer casusun, casus olarak haber verdiği kimesnelerin 
ahz ve istisalleriçün (kökünün kazınmaları için) karşu 

Beyoğlunda basdırılan üç aded dükkândan ahz olunan 
kimesnelerin yedi neferini bildiğim değildir deyu casus-ı 
mezbur ihbar irmekle maada bir nefer Moda’lı bakkal Yanaki 

zimmi içün işte benim mektuplar gönderdiğim zimmi bu 
zimmidir demiş olmağla mesfur Yanaki zimmi malum-ı 

hümâyûnları buyrulduğu üzere darabat-ı şedide ve envai 
tehdidat ve tahrifat ile istintak olundukda (işkence ile 
sorgulandıkda) casus selefini bir dürlü ikrar eteyüb 

casuslukdan ve casuslardan ber-vechile haberim bu kadar 
deyu külliyen inkâr ve Kapudan paşa tarafından gelen casus-
ı mesfur dahi mesfur bakkal Yanaki’ye hitab ile ben 

gönderdiğim mektupları sana virmedim mi deyu kavl-i 
evvelini tekrar ve mesfur Yanaki zimmi dahi yine mektub 

maddesini inkârda ısrar eylediğine binaen bu hal üzere olan 
mesfur Yanaki zimmi tumruk (yarasa) mahbesinde ibka 
(bırakılarak) ve sadır olan hatt-ı hümâyûn-ı şevket-

makrunları mantuk-ı münifi üzere medhali olmayan mezkûr 
yedi nefer zimmiler dahi mahbesde tevkif olunmuş olduğu 

malum-ı alileri buyruldukda kapudan Paşa tarafından gelen 
casus-ı mesfur ile bakkal Yanaki zimminin tersane-i 
âmîreleri zindanında işkence ve eziyyet olunarak istintak 

olunmalarıçün zindan-ı mezkûre gönderilmeleri hususu 
irade buyrulur yohusa âhir gûna bir suret mi re’y buyrulur, 
her ne vechile re’y ve irade-i şahâneleri sünuh ider ise her 

halde ferman şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-
ni’metim efendim padişâhım hazretlerinindir. 
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 195, Gömlek No: 
9690, Konusu: 29 (Z) Zilhicce 1205 (29 Ağustos 1791), 

Konusu: Tersane Zindanı'ndaki Nemçeli esirlerden 
sergerde olmayan 13 neferin Müslüman oldukları. a.g.y.tt 

 
Hû 

Kaim-makam Paşa, miriden akçe ve esbab verüb 

sünnet itdiresiz ve münasib mahallere ya tersaneye nasıl 
münasib ise idesiz.  

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-

ni’metim efendim padişahım. 
Tersane-i Âmîre zindanında olan Nemçe (Leh-

Avusturya) esirlerinden sergerde olmayanlarından üç neferi 
çend rûz mukaddem ve on neferi dahi bugün şeref-i İslamla 
müşerref olduğu tersane emini ağa kulları bir kıt’a takririyle 

beyan ve haklarında ne vechile muamele-i inayet-i erzanı 
buyrulacağı istizan etmeğle takrir-i merkûm takdim-i hâk-i 
pây-i şahâneleri kılındığı muhat-ı ilm-i âlîleri buyruldukda 

ferman şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-
ni’metim efendim padişâhım hazretlerinindir.    
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Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 200, Gömlek No: 

10197, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1206 (18 Ağustos 1792), 
Konusu: İslam hacılarını Moskovlu korsandan kurtaran 

Yanya Fransız konsolosunun ricası üzerine Tersane 
Zindanı'nda esir korsan kaptanının akrabasından bir 
neferin tahliyesi. a.g.y.tt 

 
Hû 

Çünkü bu kadar niyaz ediyor. Müsaade oluna. 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-ni’metim 
efendim padişâhım. 

 
Bundan akdem yanya’da mukim olan Françe 

konsolosu Moskovlu korsanlarından malumu’l-aded hüccac-

ı Müslimini (Müslüman hacılarını) istihlas etdiğine 
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(kurtardığına) binaen bu makulede salifü’z-zikr Moskovlu 

korsan kapudanın akrabasından olub el-yevm (halen) 
Tersane-i Âmîre Zindanı’nda olan bir nefer esirin tahliye-i 

sebiliyle konsolos-ı mersum vesatetiyle (konsolosun araya 
girmesiyle) kapudan mesfurda irsal ve i’ta olunması 
hususunu mukaddemâ birkaç defa Françe elçisi istid’a idüb 

lâkin istid’ası karin-i müsaade-i aliyyeleri buyrulmamışdı. 
Şimdi tekrar elçi-i mersum mahsus (özel) tercümanını 
gönderüb elhaletü hazihi Moskovlu ile akd-ı mütâreke 

olunub (barış antlaşması yapılıp) İnşa-Allahû Te’ala 
mesâlihanın dahi nizam-ı pezir olacağı me’mul ve muntâzır 

olmağla beher hal mesâliha akdinde esir mübadelesi derkâr 
ve kapudan-ı mersumun akrabasından olan esir-i mesfurun 
dahi ol-zaman üsera-i saire (diğer esirler) ile halasına ruhsat-

ı aliyye-i erzanı buyrulacağı aşikâr olub bu suretde esir-i 
mersum istid’a-yı daiyaneme mebni şimdiden tahlis ve i’ta 

buyrulduğu halde niyazım karin-i müsaade-i şahâne 
buyrulub beş on gün evvel halas buyrulmasıyla konsolos 
mersumun yanında mahcub ve hacil olmamam (utanıp, 

sıkılmamam) iktiza edeceği (gerekeceği) ve bu husus 
ziyadesiyle mucib-i hacâletim (mahcubiyetim) olacağı 
malum-ı devlet-i aliyye buyruldukda esir-i mersumun tahlisi 

hususunda müsa’ade-i aliyye-i a’zam-ı (büyük) niyazımdır 
deyu tekrar tekrar istid’a ve niyaz ve rica ider. Esir-i mersum 

bade’l-mesâliha mübadele olunacak esirlerden olmak 
mülasebesiyle elçi-i mesfurun istid’asına müsaade ile tahlisi 
ve i’tasına mı irade buyrulur. Yohsa neyle adem-i müsaade 

ile cevab verilmeği (verilmesi) emir buyrulur. Her halde 
ferman şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-

ni’metim efendim padişâhım hazretlerinindir.5 
 
 

 

                                                           
5 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-

tersane-zindani/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-tersane-zindani/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/kasimpasa-tersane-zindani/
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4.BÖLÜM 

FATİH SULTAN MEHMED’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.  
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 Yahudiler vakıf 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 Karaim6 
Yahudilerinin yaşadığı Okmeydanı Dörtyol’un Hasköy 

istikametinde olmuş olmasıdır.     

 
Çıksalın mevki’inde her taraf bomboş  

                                                           
6 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. 
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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. 

 
  Üçüncü belge 12 Ekim 1922 tarihlidir. Fatih Sultan 
Mehmed Han Evkafı'ndan Okmeydanı arazisine muhacirin 

tarafından yapılan 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.    
 
 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.   
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Belgede verilen bilgilerden Ebü’l-feth Sultan Mehmed 

Han vakıflarından olan Okmeydanı arazisinin vakfedilirken 
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 vakıf 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.  
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Birinci Dünya Savaşı sırasında yayınlanan bir seferberlik 

ilanı. İlanda; "Seferberlik var! Asker olanlar silah altına, 
Seferberliğin birinci günü" yazılıdır.7 

 
 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. 

                                                           
7http://www.beyaztarih.com/gunun-resmi/detay/osmanlida-bir-

seferberlik-ilani 
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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 vakıf müdüriyetinin de 
kabullendiği ve vakıf arazisinin bir kısmının satılmasına razı 
olduğu anlaşılmaktadır. Onların beklentisi Maliyenin 

araziden elini çekmesi ve vakfa devretmesidir. Vakıf ise vakıf 
şartnamesini de düşünerek hiç olmaz ise yüz dönüm kadar 

bir arazinin okçuluk için ayrılıp 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 
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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 (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 

vakıf arazileri olduğunu daha önce incelediğimiz belgelerde 
görmüştük.8  

                                                           
8 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-

ve-okmeydaninda-ii-bayezide-ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-

bilinmeyenler/ 
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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’nin9 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 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. 

 

                                                           
9 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 
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Vakfın şartlarını gizlemenin, yerine getirmemenin 

Allah'ın lânetine uğramaya sebep olacağını söylemiştir.10 
Fatih Sultan Mehmed çok yerde vakıflar kurmuş bunları 

şarta bağlamıştır. Maalesef kurduğu vakıfların çoğu da 
günümüze gelememiş, korunamamıştır.11 1925 yılında 
Tekke ve Zaviyelerin12 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.13 

 

                                                           
10http://www.sizinti.com.tr/konular/ayrinti/osmanli-da-ornek-bir-

hukuk-mucadelesi-ekim-2011.html 
11https://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/ 
12 Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh 
olarak nitelendirilmektedir. İkisinin arasındaki fark ise tekkenin zaviyeye 

göre daha büyük olmasıdır.  
13https://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/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/02/karahisar-i-sarki-guzel-kebir-karyesi-susehri-buyuk-guzel-koyu-fatih-sultan-mehmet-han-vakfi/
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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 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: Vidin14 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 

                                                           
14Vidin günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalmaktadır. 

http://www.balkanlar.net/forum/index.php?topic=22747.0;wap2 
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15 
 
 

                                                           
15http://www.beyoglu.bel.tr/download/okmeydani_ibb_toplanti_sunum

u.pdf  

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


Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

68 
 

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. 

 
Sinan Paşa Camisi 
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Haritayı incelediğimde Kulaksız Camisinden16 

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.  

                                                           
16 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/ 
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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)      
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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 
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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. 

 
 

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 
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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. 

 
Piyale Paşa Camisi 
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Badi-i terkim ilm ü haberimiz oldur ki 
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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: ŞD. Dosya No: 3187, Gömlek No: 
42, Tarihi: 26 (N) Ramazan 1340 (26 Mayıs 1922), 
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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  
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Kasımpaşa Ahalisi Namına  Altun Tuğ İdman Yurdu Reisi 

Kadri 
 

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) 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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(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 
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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: 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. 
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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 
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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 
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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 
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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.   
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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 tir-endazane 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  
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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  
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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 İstanbul’u 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 
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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 
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hususdaki fetva-yı mantukuna tevfik-i hareket olunması 

mürur u vakfiyyeti müserrah olmasına ve tebeddül-i ezman 
(geçen zaman) ile tahavvül (değişen) iden vaziyyeti cedideye 

nazaran tir-endazana (okçulara) 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    
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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. 
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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… 
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…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 istifadesi 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 mahfil 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’ 
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(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.    
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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 
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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)…   
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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 
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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 Müdiri17 

 
Kasım Paşa Camisi 

                                                           
17https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/27/fatihin-

vakfiyesi-okmeydani-tekkesi-arazisinin-tarihi-seruveni/ 

  



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

107 
 

5.BÖLÜM 

KASIMPAŞA HÜSAMEDDİN UŞŞAKİ DERGÂHI İLE İLGİLİ 
OSMANLICA YAZIŞMALAR 
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 Bu yazımda Kasımpaşa’dan Dolapdere’ye doğru 

giderken sol tarafta Hacı Ahmet Mahallesinde yola yakın 
yerde bulunan Pir Hüsameddin Uşşâki Hazretlerinin tekke 

ve türbesini ilgilendiren birkaç Osmanlıca yazıyı 
inceleyeceğiz. Belgelerin transkripsiyonları yazıyla birlikte 
verilmiştir. 

 
 Söz konusu tekke türbesi, mescid müştemilatı, 
abdesthanesiyle birlikte günümüzde ziyarete açıktır. Vakıfda 

faaldir ve hizmetlerine devam etmektedir. Muhtelif 
zamanlarda yolumun buraya düşmesinden ve türbeyi 

ziyaretde bulunmaktan memnuyet duyduğum, insanı 
etkileyen bir yapıdır.  
 

 İncelediğimiz belgeler Sultan Abdülhamid dönemine 
aittir. Sultan Abdülhamid’in bu nevi müesseselere nasıl 

yakın olduğunu ve yardımcı olmaya çalıştığını belgelerden 
anlamaktayız.  
 

İlk belgemiz  1889 tarihlidir ve ne insanlar var 
dedirttirecek cinden bir belgedir. Belgenin konu özetinde 
arşivde Kasımpaşa'daki Hüsameddin Uşşâki Türbesi'ni 

yıkarak enkazını evlerine nakleden Polis İsmail Çavuş ile 
Hacı Ömer'in verdikleri zararın maaşlarından ödettirilmesi 

olarak belirtilmiş ise de yıkılan türbe Hüsameddin Uşşâki 
Türbesi değil onun bitişiğindeki Kılavuz Dede türbesidir.  

 

Türbenin yeri belirtilirken Kasımpaşa’da Zincirlikapu 
civarında olarak gösterilmiştir. Kılavuz Dede Türbesini 

yıkanlar polis efradından Kürd İsmail Çavuş ile Hacı Ömer 
olarak belirtilmiştir. Bu husus şikâyet edilince Vakıf Nezareti 
konuya müdahil olmuş ve söz konusu kişiler hakkında 

gerekli adli işlemin yapılmasını sağlamış ve zararın 
kendilerinden tazminini sağlamıştır. Söz konusu türbenin 
akıbeti ne olmuştur o belli değildir. Ancak diğer belgelerde 

yorumla bu sorunun cevabını bulabiliyoruz. 
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 İlginç olan diğer husus ise tekkenin bahçesinden 

kesilen ve alınan bir ağacın odun niyetiyle yakın civarda olan 
Bedevi Dergâhına  götürüldüğünün belirtilmiş olmasıdır. Her 

iki tekkenin ve dergâhın birbirine yakınlığı mesafe olarak 
olduğu kadar ilişki olarak da yakın olduğundan bu hususun 
nedeni muammadır. 

 
1892 tarihli ikinci belgemizde Kasımpaşa’da Hacı 

Ahmed Mahallesinde kain Hazret-i Pir Hüsameddin Uşşâki 

Hangâhının (Tekkesinin) hazine yardımıyla tamirinin 
gerektiğini belirtilmiştir.  Bunun için Şehremaneti (Belediye) 

tarafından keşfi yapılmıştır. Keşfe göre tekke binası gayet 
eski ve harab olduğundan yıkılarak yeniden kullanıma 
uygun bir hale getirilmesi gerektiği  belirtilmiştir.  

 
Ayrıca tekkenin bir miktar parası olduğu ancak bunun 

onarıma yetmeyeceği, onarım için de çok para gerektiğinden 
şimdiye kadar onarıma başlanılamadığı belirtilerek onarıma 
başlanılabilmesi ve bitirilmesi için haftalık onbin kuruş 

tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır.  
 
1893 tarihli yazıda yine onarımdan bahsedilmekte ve 

hazırlanan keşf defterinin gönderildiği ve Kasımpaşa’da 
yeniden inşa olunan Pir Hüsameddin Uşşâki Hazretleri 

Dergâhı içün fazla sarf olunacak meblağdan 
bahsedilmektedir. Miktar belirtilmemiş olsa da tekkenin 
yeniden inşa olunduğunun belirtilmiş olması önemli bir 

ayrıntıdır.  
 

1900 tarihinde ise dergâhın bir daha harab 
olduğundan bahsedilmektedir. Bu kez durumu bildiren kişi 
kendisini Kasımpaşa’da Pir Hüsameddin Uşşâki 

Hazretlerinin Dergâh-ı Şerifi Hadimü’l-fukarası olarak 
tanıtmıştır. 1893’de onarıldığı belirtilen bir yapının bu kadar 
kısa sürede yeniden onarıma muhtaç duruma gelmiş olması 

yapılan işçiliğin iyi olmadığına delalet etmektedir. Benzer bir 
durumu Okmeydanı camisinin minaresinin fırtınadan 
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yıkılması olayından da hatırlamaktayız. Orada da caminin 

yeni onarıldığı halde böyle bir durumun yaşanması iyi inşa 
edilmediğine bağlanmıştı.18 

 
Tekkenin görevlisi olan Es-Seyyid Mehmed 

Cemaleddin Bey’in belirttiğine göre tekkenin harem bölümü 

dahil tamamı yeniden onarıma ihtiyacının olduğunun 
belirtilmesi ve bunun için de yardım talebinde bulunmuş 
olması tekkenin durumunu ortaya koymaktadır.  

 
İncelediğimiz ilk belgeye tekrar dönecek olursak. 

Kılavuz Dede’nin türbesi yıkılmış ve durumun ne olduğu 
belirtilmemişti. Bu nedenle tekkenin yeniden inşası 
sırasında bu türbenin tekkeye dahil edilerek Pir Hüsameddin 

Uşşâki Hazretlerinin bulunduğu türbenin içinde kalmış 
olması muhtemeldir. Zira günümüzde türbe içinde başka 

kabirler de bulunmaktadır. Bunlardan birinin Kılavuz 
Dede’ye ait olması şaşırtıcı olmaz.  

 

 

                                                           
18https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-

okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/  
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Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 41, Gömlek No: 

89, Tarihi: 05 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1307 (28 Aralık 
1889), Konusu: Kasımpaşa'daki Hüsameddin Uşşâki 

Türbesi'ni yıkarak enkazını evlerine nakleden Polis 
İsmail Çavuş ile Hacı Ömer'in verdikleri zararın 
maaşlarından ödettirilmesi. 

 

 
 

Hû 
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Nezaret-i Evkaf-ı Hümâyûn 

Mabeyn-i Hümâyûn Baş Kitabet-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri  

 
Kasımpaşa’da Zincirlikapu civarında defin-i hak-ı ıtır-

nâk olan Hüsameddin Uşşâki Hazretleri hangâh-ı şerifi 

ittisalindeki (bitişiğindeki) Kılavuz Dede Türbesini polis 
efradından Kürd İsmail Çavuş ile Hacı Ömer hedm edüb 
(yıkıp) enkaz ve ahcarını (taşlarını) hanelerine nakl 

eyledikleri beyanıyla istid’a-yı ma’deleti (hak aramayı) havi 
hangâh-ı mezkûr postnişini ile muteberan-ı mahalle 

taraflarından tanzim ve takdim kılınan mahzar lede’l-arz 
manzur-ı âli buyruldukdan sonra ba irade-i seniyye-i cenâb-
ı hilâfet-penâhi nezârete irsal kılındığı ve bu misillü hususata 

hazine-i evkaf-ı hümâyûnca nezâret-i mütemadiye icrası 
dahi cümle-i umur-ı ferman-ı hümâyûn-ı hazret-i 

padişâhiden bulunduğu 5 Kanun-i-evvel Sene (1)305 (17 
Aralık 1889) tarihli tezkire-i aliyye-i asâfânelerinde iş’ar 
olunmuştur. Bu maddeye dair evvelce Beyoğlu 

mutasarrıflığından ba-tezkire vaki olan ihbar ve iş’ar üzerine 
cereyan eden tahlikatde muma-ileyh İsmail Efendi türbe-i 
şerife-i mezkûrenin cevânib-i selalesindeki (üç tarafındaki) 

divar ve temelleri hedm ile (yıkarak, sökerek) taşlarını 
hanesine nakl eylediği gibi türbe derunundan ihraç eylediği 

beş çeki sikletinde (ağırlığında) bir ağacı dahi Bedevi 
Dergâhına19 i’ta eylediği (götürdüğü, verdiği) ve mezkûr 
türbenin hey’et-i kadimesine irca’-i masraf dokuz yüz kırk 

kuruşa baliğ olacağı anlaşılmış olduğu gibi salifü’z-zikr 
ağacın hatab (odun) fiyatı üzere beher çekisi on üç kuruşdan 

hesab olundukda mikdar-ı esmanı altmış beş kuruş 
tuttuğundan işbu iki kalem cem’an bin on kuruşun muma-
ileyh İsmail Efendi’nin maaş-ı mahsusundan bi’t-tevkif 

hazine-i evkafa irsali hususu cevaben mutasarrıflığa iş’ar ve 
bu kerede te’kid-i madde olunmuş olduğundan suret-i hallin 

                                                           
19http://www.filozof.net/Turkce/tarihi-eserler-e/12271-eburriza-

tekkesi-tarihcesi-mimari-ozellikleri-hakkinda-bilgi.html 
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berâ-yı ma’lumat savb-ı vâlâ-yı asâfânelerine izbârı masarifat 

idaresinden ifade olunmağın. Ol-babda emr ü ferman hazret-
i men-lehü’l-emrindir.  

 
Fi 5 Cemaziye’l-evvel Sene 1307 ve fi 16 Kanun-i-evvel 
Sene 1305 (28 Aralık 1889)  

Nazır-ı Evkaf-ı Hümâyûn (Vakıflat Genel Müdürü) Bende 
Mustafa 
 

 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 62, Gömlek No: 
90, Tarihi: 22 (L) Şevval 1309 (20 Mayıs 1892), Konusu: 

Kasımpaşa'da Pir Hüsameddin Uşşakî Hangâhı'nın 
(tekkesinin) tamiri hakkında Evkaf Nezareti'nin tahriri. 
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Hû 

Nezaret-i Evkaf-ı Hümâyûn 
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Kasımpaşa’da Hacı Ahmed Mahallesinde kain Hazret-i 

Pir Hüsameddin Uşşâki hangâhının lüzum görüldüğü halde 
hazine-i hassa-i şahânece dahi muavenet olunmak üzere 

hazine-i evkafca icra-yı ta’miri hususuna irade-i seniyye-i 
hazret-i padişâhi şeref-sünuh ve sudur buyrularak hazine-i 
hassa-i şâhâne nezâret-i aliyyesine tebliğ-i keyfiyet edildiği 

şeref-varid olan 26 Mart Sene (1)308 (7 Nisan 1892) tarihli 
tezkire-i aliyye-i asâfânelerinde iş’ar buyruldukdan naşi 
keyfiyet meclis idare-i evkafa lede’l-havale bu babda 

mukaddemâ karin-i sâni-i hazret-i şehr-i yâri vasıtasıyla 
tebliğ olunan irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi üzerine 

hangâh-ı mezkûrun şehremaneti masarifatıyla keşf ve 
muayenesi bi’l-icra teferruatıyla beraber ebniyesi gayet 
köhne ve harab olduğundan bi’l-hedm istimale salih (yeniden 

kullanıma uygun) enkazı alınarak meceddeden (yeniden) 
inşası gayr-i ez enkaz-ı baha (enkaz bedeli hariç) Mecidi on 

dokuz kuruş hesabıyla ikiyüz yirmi yedi bin yüz altmış sekiz 
kuruş masarifla vücuda geleceği anlaşılması ve ve pir-i 
müşarün-ileyhin zaviyesi vakfının evkaf-ı mülhekadan olub 

ellialtı senesinden üçyüzbir senesi gayetine değin ru’yet 
olunan muhasebesinde metelik ve kaime olarak 
onyedibinüçyüzelliyedi kuruş mevcudu olduğu kayden 

tebeyyün etmesi (anlaşılması) üzerine mevcud vakfın adem-i 
kifayeti (gücü) ve hazine-i evkafın (evkaf hazinesinin) böyle 

külliyetlü bir meblağın tedarikiyle yalnız bir hangâh ta’mirine 
tahfifde olan ma’zereti dermeyân ve bu-babda olan irade- 
seniyye-i hazret-i padişâhinin infazıçün hazine-i evkafın 

maliye hazine-i celilesinde olan matlubatına müracaatdan 
başka çaresi olmadığı beyan olunarak evkaf tahsisatı 

bakayasından haftada on bin kuruş verilmek üzere mezkûr 
iki yüz bu kadar bin kuruşun hazine-i evkafa i’tası 
(vereilmesi) içün maliye nezaret-i celilesine icra-yı tebligat 

olunması hakkında makam-ı nezâretden bâb-ı âli canib-i 
samisine takdim olunub ba-buyruldu-i sami maliye nezaret-
i celilesine havale buyrulan tezkireye nezâret-i müşarün-

ileyhadan hazine-i maliyenin derkâr olan müzayakası 
(parasızlığı) cihetle meblağ-ı mezburun haftalık suretle ifası 
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taht-ı taahhüde alınamayub fakat mümkün mertebe 

tesviyesi çaresine bakılacağı mealinde bir cevab verilerek 
te’diyat vuku’ bulmamış (ödeme gerçekleşmemiş) olduğu 

cihetle inşaata başlanılamayub iş hali üzere kalmış ve 
hazine-i evkafın üçyüz (1300) senesinden üçyüzyedi (1307) 
senesi nihayetine değin (sonuna kadar) tahsisat-ı 

mertebeden hazine-i müşarün-ileyhada gayr-i ez istifa beş 
milyon kuruştan mütecaviz matlubatı bulunmuş olmağla 
tafsilat-ı ma’ruzaya (arz edilen ayrıntıya) ve hal-i hazıra (ve 

mevcut duruma) nazaran matlubat-ı mezkûreye mahsuben 
karar-ı sabık vechile (önceki karara göre) hazine-i celileden 

hazine-i evkafa haftada onar bin kuruş verilmek üzere 
haftalık tertibiyle dergâhın inşaasına başlanılması münasib 
gibi ise de her ne vechile emr ü ferman-ı hümâyûn hazret-i 

hilâfet-penâhi şeref-efza-yı sunuh olur ise iktizâ-yı âlîsine 
tevfik-i muamele olunmak üzere arz ve beyan-ı keyfiyete 

ibtidar kılınmağın ol-babda emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

 

Fi 22 Şevval Sene 1309 ve fi 7 Mayıs Sene 1308 (20 
Mayıs 1892) 
Nazır-ı Evkaf-ı Hümâyûn Bende Galib   

    
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 153, Gömlek No: 

11451, Tarihi: 24 (B) Receb 1310 (11 Şubat 1893), 
Konusu: Kasımpaşa'da yeniden inşa olunan Pir 
Hüsameddin Uşşâki Hazretleri Dergahı'na harcanacak 

meblağ. (Evkaf; 8912) 
 

 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

117 
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Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

Fi 31 Kanun-i-sâni Sene (1)308 (12 Şubat 1893) 
 

Suretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma’ruza ve şeref-
sadır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi mucebince 
icra-yı icabı zımnında keşf defteri leffen (ekinde) irsal kılınmış 

(gönderilmiş) olmağla evkaf-ı hümâyûn Nezâreti celilesinden 
ifa-yı muktezasına himmet buyrulmak. 

 

Kasımpaşa’da müceddeden (yeniden) inşa olunan Pir 
Hüsameddin Uşşâki Hazretleri Dergâhı içün fazla sarf 

olunacak mebaliğa dair.  
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 40, Gömlek 

No: 12, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1317 (30 Nisan 1900), 
Konusu: Kasımpaşa'da Pir Hüsameddin Uşşakî 

Dergâhı'nın harap olması nedeniyle tamir edilmesi 
lüzumu.(tt) 
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Cenâb-ı Aferinde-i Âlemyân ve icâd-ı güzide-i esman 

olan Hak Subhane ve Te’ala Hazretleri ömr ü şahânelerini 
müzdad buyursun (artırsın) amin. Bi-hürmeti seyyide’l-

mürselin. Abd-ı daileri ecdad-ı maali-i nam hazret-i şehr-i 
yârinin zaman-ı saltanatlarında nice bir eyyam-ı müşihat-ı 
İslâmiyede bulunarak bu din-i devlete pek çok hüsn-i hidmet 

ve sadakati mesbuk (geçmiş, görülmüş) olan Kasımpaşa’da 
dergâh-ı mahsusunda medfun Pir Hüsameddin Uşşâki 
Hazretlerinin hangâh-ı şerifi fukarası hidmetinde bulunarak 

evkat-ı hamsede da’vat-ı hayriye-i hazret-i Zıllullahileriyle 
meşgul olduğum halde dergâh-ı şerif ile harem dairesinin 

tehlikeli suretde müşrif-i harab ve mail-i inhidam olduğu 
cihetle vuku’bulan ma’ruzat-ı acizanem üzerine esbak evkaf 
nâzırı zamanında çend defa irade-i seniyye-i cenâb-ı 

padişâhileri şeref-müteallik buyurulmuş ise de vukufunun 
adem-i müsaadesine mebni ta’miratı icra edilememesinden 

naçar derununda şimdiye kadar iskân ve icra-yı ayin 
edilmelde idi daire-i sadiseden (altıncı daireden) taraf-ı 
daiyâneme ikinci defa olarak vürud idüb leffen (ekinde)arz ve 

takdim kılınan ihtarnamede dergâh-ı şerif ile harem 
dairesinin ziyadesiyle harab ve hal-i tehlikede 
bulunmasından naşi matluken def’-i mazarrat ettirilmesi ba-

muhtıra resmen tebliğ olunduğundan ve hayrat ve mir’at-ı 
tacdarileriyle memâlik-i şahânelerinin her tarafında bi’l-

cümle ahali kulları dilşad (sevinçli) ve lütf ve atıfet cenâb-ı 
kitistanileriyle mesruru’l-fevaid buyurula gelmekde 
olduğundan dergâh-ı şerif ve sekenesinin icra-yı ta’miri 

hususunda dü-dest-i tazarru’la (iki elimi açarak yalvarır) 
merhamet ve şefkat-i seniyye-i hazret-i şehinşâhilerini 

istirham ederim. Ol-babda ve katabe-i ahvalde emr ü ferman-
ı bi-payan şevketlü, kudretlü, azametlü padişah-ı âlem-
penâh efendimiz hazretlerinindir.      

 
Kasımpaşa’da Pir Hüsameddin Uşşâki Hazretlerinin 
Dergâh-ı Şerifi Hadimü’l-fukarası 
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Mühür: Es-Seyyid Mehmed Cemaleddin….20 

 
 

                                                           
20 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/13/kasimpasa-

pir-husameddin-ussaki-hangahi-tekkesi-ile-ilgili-osmanlica-yazismalar/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/13/kasimpasa-pir-husameddin-ussaki-hangahi-tekkesi-ile-ilgili-osmanlica-yazismalar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/13/kasimpasa-pir-husameddin-ussaki-hangahi-tekkesi-ile-ilgili-osmanlica-yazismalar/
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6.BÖLÜM 

KASIMPAŞA ÇEŞMELERİNİN SUYU AZALMIŞ 
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 İncelediğimiz belge kısa bir belge olmasına karşın bize 
bir çok şeyi hatırlattı. Öncelikle Kasımpaşa’da çeşmelerden 
akan suyun azaldığını ve bunun için tedbir alınmasını 

isteyen semt sakinlerinin talebini görmekteyiz. Bunun 
üzerine kasımpaşa tersane yerleşimi olması nedeniyle 

bölgenin sorumluluğu üzerinde bulunan Kaptanpaşa’ya yazı 
yazılarak gereğinin yapılması istenilmiştir. 
 

 İleride fırsat bulursak okuyacağımız Okmeydanı 
belgelerinde Okmeydanında kurulu bulunan sahra 
hastahanesine Terkos’dan su getirildiğine ilişkin bilgiler 

bulunmaktadır. Bu itibarla Kasımpaşa çeşmelerinin suyu da 
Kemerburgazdan veya Belgrad ormanlarından Mağlova 

kemeri yardımıyla getirilmiş olabilir.  
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 37, Gömlek 

No: 38, Tarihi: 05 (Ş) Şaban 1267 (5 Haziran 1851), 
Konusu: Kasımpaşa'da suyu azalan çeşmelerin suyunun 

çoğaltılması için gerekenin yapılması. 
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Kapudan Paşa Hazretlerine 
 

Kasım Paşa muhallatına dört aded çeşmeden cereyan 
eden suyun taklil olunduğundan icrayı iktizası istid’asıyla 
mahallât-ı mezkûre (Kasımpaşa Mahallesi) ahalisi tarafından 

mübarek rikab-ı merâhim-nisâb-ı şehinşâhiye takdim 
olunan arz-ı hal leffen savb-ı vâlâlarına irsal kılınmış olmağla 
keyfiyetin tahkikiyle icabının ifadesi babında irade 

efendimindir.    
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Kasımpaşa Kızılay’da bulunan Sirkeci Muslihiddin 
Camisinin yanından bir tarafı Yeniçeşme’ye bir tarafı 

Kulaksız’a çıkan yolun çatalında kalan çeşme.   
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Ber-muceb-i vakfiyye bu çeşmede saka gediği yoktur. 

 
Bu yazıdan bu çeşmenin vakıf olduğunu öğrendiğimiz 

gibi aynı zamanda yeni bir kavram da öğrenmekteyiz. “Saka 

Gediği” demek çeşmelerin bazılarına sakaların su alması için 
ayrı bir akar-oluk bırakılmaktaydı. Genci var, yaşlısı var, 

hastası var. Herkes çeşmeye gelip su alamadığı için sakalar 
çeşmelerden kırbalara doldurdukları suyu götürüp ihtiyaç 
sahiplerine satarlardı. Bu şeklide kendileri ekmek paralarını 

kazandıkları gibi halkın da ihtiyacı karşılanmış olurlardı.  
 
İstanbul’un ilk sakaları da Alucralılardır desek hata 

yapmış olmayız. O zamanlar Alucra’ya bağlı olan 
Mindevallılar (Çamoluklular) özellikle de Vartanalılar 

(Köroğlu Köyü) sakalığın pirleridir.  
 
Kırba, eski zamanlarda sıkça kullanılan köseleden 

yapılan bir nevi su kabıdır. 
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Bu iş için hazırlanan kösele, dört köşe bir tahtanın 

üzerine demir çemberlerle tutturulurdu. Yukarı doğru 

gittikçe daralan kırbaların bir metreye yakın boyları olurdu. 
Ağız kısımları iyice dar olup, sebillerde kullanılanlarına 
musluk takılırdı. Sakaların kullandıkları kırbaların ağızları 

meşin ile bağlanır, ağızdan dibe kadar uzanan bir kol ile 
taşınırdı. Bunlar omuza takılarak istenilen yere götürülürdü. 
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Atların iki yanına konulan kırbalarla da su taşınırdı. 

Böyle su taşıyan sakalara, “atlı saka” denirdi. Atın iki yanına 
asılan kırbalar meşin kovalarla doldurulur, hortum sokarak 

boşaltılırdı. Eskiden bunlarla mahalle aralarında su taşındığı 
gibi, kervan ve askerî nakliyatta da bunlardan istifâde 
edilirdi. Kırba ile su taşıyanlara da “kırbacı” denirdi. 

 
Zamanla toprak küplerde, teneke varillerde ve daha 

sonra hasır sepetli cam damacanalar kullanıma girince de su 

bunlarla taşınmaya başlanmıştır. Günümüzde pet şişe 
yaygın olsa da cam damacana sağlıklı olduğu için yeniden 

kullanıma başlanmıştır. 
 

 
 

Allah rahmet etsin amcanın ayak bileklerinin inceliği ve 
değneksiz ayakda duramayacak hali dikket çekicidir. Üstelik 

kendisi de bir hayli yaşlı olmasına rağmen ekmek parası için 
ha gayret çalışmaktadır.21 

                                                           
21https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-

cesmelerinin-suyu-azalmis/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-cesmelerinin-suyu-azalmis/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-cesmelerinin-suyu-azalmis/
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7.BÖLÜM 

KASIMPAŞA BÜYÜK CAMİ HAKKINDA TARİHİ 
YAZIŞMALAR 

 
 

 Kasımpaşa semti Kanun-i Sultan Süleyman Han 
zamanında 1530’larda kurulumuna başlanılan bir semttir. 

Kurucusu Güzelce (Koca) Kasım Paşa’dır. Günümüzde Cami-
i Kebir yani Büyük cami olarak bilinen caminin ilk banisi de 

Güzelce Kasım Paşa’dır. Onun yaptırdığı caminin mimarı 
büyük mimar Mimar Siinan’dır.   
 

 Evliya Çelebi Koca Kasım Paşa Camisi’nin kare planlı, 
tahta kubbeli, tek katlı [tahtani] eski bir cami olduğunu, tek 

şerefeli, ölçülü bir minaresi bulunduğunu anlatır. Ancak 
Güzelce Kasım Paşa’nın Mimar Sinan’a yaptırdığı ve büyük 
oranda ahşap olan yapı, 1721 yılında yanmıştır. 

 
Caminin mütevellisi Hekimoğlu Ali Paşa’nın kardeşi 

Feyzullah Bey yanan yapının kısa sürede onarılmasını 

sağlar. XIX. yüzyılda tekrar yanan yapı, bu kez Sultan 
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Abdülaziz tarafından devrin mimari anlayışına uygun olarak 

kubbeli ve çifte minareli olarak yeniden yaptırılır. Ancak cami 
bugünkü haline esas olarak Sultan II. Abdülhamid [1876-

1909] döneminde 1891 tarihinde yapılan onarımla 
kavuşur.  Bir padişah yapısı olması nedeniyle çifte 
minarelidir. Minare şerefeleri son onarımda orijinal hale 

getirilmiştir. Güzelce Kasım Paşa’nın XVI. yüzyıldan 
günümüze ulaşan adı, Sultan Abdülaziz’in katkısıyla 
günümüzde de yaşamaktadır.22 

 
Görüldüğü gibi yukarıda istifade ettiğimiz kaynakta 

caminin 1721 yılında yandığı ve sonradan onarıldığı, 
akabinde ise 1800’lü yıllarda bir daha yandığı ve Sultan 
Abdülaziz tarafından taş yapı olarak yeniden inşa edildiği 

belirtilmektedir.  
 

Bu konuyla ilgili incelediğimiz 3 belgede konuyla ilgili 
detaylara hakim olmaktayız. 1867 tarihli belgede 
Kasımpaşa'da yanan cami-i kebirin tamir masraflardan 

bahsedilmektedir. Buradan da anlıyoruz ki büyük camide 
yaşanan bu yangın Sultan Abdülaziz döneminde yaşanan 
yangındır. Yanan caminin yeniden inşası için Kasımpaşa 

semtinin sorumluluğu Kaptanpaşa’da olduğundan ona 
talimat verilmiştir. Camiye yapılacak masraf için belirtilen 

rakamın yüksekliği nasıl bir inşaat olduğunu 
göstermektedir. Belgede 4 yük 15 bin kuruşdan 
bahsedilmektedir. 1 yük 100 bin kuruştur. Bu durumda 415 

bin kuruş keşif bedeli olduğu dikkate alındığında caminin 
enkazının tamamen kaldırılarak yeniden temelleriyle birlikte 

inşa edildiğini değerlendirebiliriz.  
 
Cami-i Kebir’le ilgili 17 Nisan 1890 tarihli Sultan 

Abdülhamid dönemine ait yazışmadan caminin yeniden 
onarıldığını öğrenmekteyiz. Zira caminin açılışı için Mevlid-i 

                                                           
22http://www.sinangenim.com/tr/articles.asp?ID=7&Y=2008&AID=66&

do=detail 
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şerif okunmuş ve kutlama düzenlenmiştir. Bu da 

göstermektedir ki caminin Sultan Abdülaziz zamanında 
yeiden inşasının üzerinden 27 sene gibi kısa bir süre geçmiş 

olmasına karşın cami onarım ister bir hal almış ve Sultan 
Abdülhamid’in katkısıyla onarılmıştır.  

 

13 Kasım 1890 tarihinde muhtar ve halkın 
mühürleriyle verilen dilekçe ise çok daha ilgiçtir. 17 Nisan 
1890 tarihinde caminin onarılarak açılmasından aylar 

geçmişken caminin onarıma ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. 
Dilekçenin altındaki mühürlerin sayısına bakınca da 

gerçekten durumun vehameti anlaşılmaktadır. Bu yapılan 
işçilik kalitesinin yetersiz olduğuna işaret etmektedir. Çünki 
padişahlar onarım için gerekli keşif tahsisatını vermiş, 

herhangi bir kısıtlamaya gitmemişlerdir. 
 

Verilen dilekçede önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu 
bilgilerde Cami-i Kebir olarak bilinen caminin Kasım Paşa 
tarafından yapıldığı teyit edilmiş, caminin vakıf gelirleri 

olduğu,  caminin sabah namazından gece saat üçe kadar 
açık olduğu belirtilmiştir.  

 

Burada dikkat çeken ifade ise yaklaşık 6 ay önce 
yapılan onarımdan bahsetmeyerek birkaç defa müracaat 

etmemize rağmen onarım için bir netice alamadık denilmiş 
olması ve gün geçtikçe caminin harabiyetinin arttığının 
belirtilmiş olmasıdır.  

 
Diğer bir önemli husus ise caminin vakıf gelirleriyle 

ilgili olarak belirtilen mukataat gelirleridir. Mukataat eskiden 
devlete ait bir gelir veya araziyi kira karşılığında ve başkasına 
satmamak şartıyla geçici mülk olarak bir kimseye devretme, 

kesime verme, veya bir vakfa ait olup üzerine bağ, bahçe, 
çiftlik veya zirâatle ilgili bina yahut tesisler yapılmış arâzi için 
bu arâziden faydalanan kimse tarafından ödenen senelik kira 

anlamına gelmektedir. Anlaşılan camiye vakfedilmiş dükkân 
veya bina veya bağ, bahçe gibi yerler bulunmaktaydı.  
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Yine belgeden caminin kurşunlarının değişmesi 

gerektiğini dolayısıyla kubbesinden su aldığını anlıyoruz. 
Zaten en büyük onarım gideri de kurşunlarının değişimi 

gösterilmiştir. 
 
Bir başka bilgi de caminin an yola bakan tarafında 

haziresi olduğudur. Fakat yol yapımında burası 
yokedilmiştir. Şimdi caminin arka bahçesinde duvara 
yaslanmış birkaç mezar taşından başka bir şey kalmamıştır.  

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 374, 

Gömlek No: 85, Tarihi: 15 (L) Şevval 1283 (20 Şubat 
1867), Konusu: Kasımpaşa'da yanan cami-i kebirin tamir 
masraflarının ne şekilde karşılanacağı. 
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Taraf-ı Sami-i Cenâb-ı Kapudaniye 

 
Kasımpaşa’da muhterik olan Cami-i Kebir’in (Büyük 

Cami’nin) muahharen verilen karar vechile ve evvelce tahmin 
kılınan masarıfının dört yük onbeş bin şu kadar kuruş bi’t-
tenzil sekiz yük seksen beş bin kuruşla tam kargir olarak 

inşasına Üsküdarlı Dimitri kalfa tarafından taahhüd kılınmış 
ve cami-i şerif-i mezkûrun enkaz mevcudesi esmanıyla 
Tersane-i Âmire’den aynen tesviye edilecek eşya bahası ve 

me’murin-i bahriye vesaire canibinden ianeten verilecek 
meblağ çıkdıkdan sonra masarif-i mezbureden i’tası lazım 

gelen beş yük doksan bin kuruşun dört yük elli bin 
kuruşunun cami-i mezbur vakfının mevcudundan ve 
zuhurat varidatından i’tası mümkün olmayub küsur bir yük 

kırk bin kuruşunun tesviyesine imkân yoğusa da levazımat-
ı inşaiyenin fiyatınca icra kılınan tadilat ve tehvinatından 

dolayı masarif-i mezkûreden yüz on bin kuruş merkûmun 
muvafakatiyle tenzil edildiği gibi açık kalan otuz bin kuruşun 
dahi bazı masarifat icrasıyla kapatılacağı anlaşılmış idiğüne 

mebni salifü’l-beyan dört yük elli bin kuruşun hazine-i evkaf-
ı hümâyûndan i’tasıyla inşaat-ı mebhusenin (bahsi geçen 
inşaatın) ne suretle icrasına Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

Behiyyesinden ba-takrir vuku’bulan iş’ar ve ifade ve taraf-ı 
ali-i cenâb-ı kapudanileriyle edilen muhabere ve meclis-i 

vâlâda sebkat idilen (yapılan) müzakere mucebince bi’l-
istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi müteallik ve 
şeref-sudur buyrulub hazinece ifa-yı muktezası nezâret-i 

müşarün-ileyhaya havale ve iş’ar olunmuş olmağın tesviye-i 
icabına himem-i aliyye-i asâfâneleri şâyân buyrulmak 

babında emr ve irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.    
 
Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 5, Gömlek 

No: 50, Tarihi: 26 (Ş) Şaban 1307 (17 Nisan 1890), 
Konusu: Kasımpaşa Büyük Camii tamirinin bitirilip açılış 
merasiminin yapıldığı. 
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Hû 

Beyoğlu Mutasarrıflığı 
 

Taraf-ı bahirü’ş-şeref hazret-i padişâhiden ta’miri icra 

buyrulan Kasımpaşa’da vaki cami-i kebirin bugün hazine-i 
hassa-i şahâneden vürud iden ve zabıtadan gönderilen 

me’murlar huzurunda resm-i küşadı (resmi açılışı) icra ve 
salat-ı zuhrdan sonra tilavet olunan menkıbe-i hazret-i 
Nebeviyi müteakiben da’vat-ı hayriyye-i hazret-i padişâhi eda 

ve tekrar olunarak zükûr ve inasdan binlerce ahalinin 
hanelerine dağılmış oldukları alınan jurnal (yazılı haber) 

üzerine ma’ruzdur.  
 

Fi 5 Nisan Sene (1)306 (17 Nisan 1890) 

Emrullah Kulları 
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Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 46, Gömlek No: 

62, Tarihi: 30 (Ra) Rebiü’l-evvel 1308 (13 Kasım 1890), 
Konusu: Kasımpaşa Cami-i Kebiri'nin tamiri talebiyle 

mahalle muhtarı ve halkı tarafından verilen dilekçe 
(30.3.1308)  

 
Cenâb-ı müfeyyzü’l-ihsan ve’l-cûd tekaddeset zatuhu’ 

ani’l-validi ve’l mevlüd hazretleri zill-i zâlil ile ve halife-i 

Resulullah sultan selatin ve imamu’l Müslimin mazhâr-ı 
i’mar-ı envâi hayrat-ı celile ve mecmu’-i mir’at-ı münifesi 
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tacımız padişâhımız efendimiz hazretlerini her an pişvâ-yı 

mü’minin-i aleyhi ecmai’s-salat vesselam efendimiz 
hazretlerinin ruhaniyet-i aliyye-i cenâb-ı riyâset-

penâhilerinden istifazâya (feyz almaya) muvaffakiyetle serir-i 
hilâfet-masir şahânelerinde daim buyursun amin. Kasım 
Paşa merhumun kasaba-i Kasımpaşa’da binasına (yapımına) 

muvaffak oldukları Cami-i Kebir dimekle maruf (bilinen) 
cami-i şerifinin selâtin-i i’zam behişt makam hazerâtı 
cevami-i şerifesi misillü sabah namazından gice saat üçe 

kadar küşade (açık) ve kesirü’l-cemaa (cemaati çok) 
bulunduğu halde çend (birkaç) seneden berü muhtac-ı ta’mir 

bulunmuş ve her ne mikdar icra-yı ta’miri zımnında Evkaf-ı 
Hümâyûn Nezâret-i Celilesine çend defa vuku’bulan 
müracaatımız üzerine keşfi icra edilmiş ise de henüz bir 

semeresi görülemeyüb cami-i şerif-i mezkûrun gün be gün 
harabiyeti tezayüd iderek (artarak) köşelerinde görünmekde 

olan fenalık tehlikeli bir halde olduğuna ve bir müddet daha 
böyle bırakılır ise keşfi olan otuz kırk bin kuruş yerine ilerüde 
bir iki yüz bin kuruş sarfıyla termimine (onarımına) lüzum 

görüneceğine ve cami-i şerif-i mezkûrun varidat-ı senevisi ise 
iki bin kuruş mal-ı icaret ve maliye hazine-i celilelerinden 
evkaf-ı hümâyûn hazine-i celileleri muhasesatı (ödeneği) 

beyanında yirmi bin bu kadar kuruş mukataat bedelinden 
ibaret olduğuna muhassesat-ı mezkûrenin ise iki yüz 

seksenbir senesi Nisanından itibaren hazine-i saire 
muhassesatıyla maan tenzilata uğramasından naşi varidat-ı 
mezkûre senevisi ikibin kuruşdan ibaret kalmasına ve 

masarifat-ı müteaddide-i seneviyesi dahi kırk bin kuruşa 
karib bulunmasına mebni vakfı bi-kudret evkafından 

bulunduğu cihetle ta’mirat-ı mezkûrenin vakfı tarafından 
icrası gayr-i kabil ve böyle bir ma’bed-i kadimin ta’mir 
olunmayarak gittikçe müşrif-i harab olub (yıkılmaya yüz 

tutup) meil-i inhidam olmasına Müslim-i in’am olan merahim 
u istikak-ı bi-payan-ı cenâb-ı mülükâneleri kail 
olamayacağını ve ashabdan bulunmuş olmağla melce’ 

(sığınacak yer) ve penâh-ı âlemyân olan hâk-i pây-ı hacet-
revâ-yı cenâb-ı tacdârilerinden mercû’ ve müteferriadır ki 
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memâlik-i mahrusa-i şahânelerinin her bir cihetinde 

meşhud-i bâsıra ve mesmû’ı sâmi’a-i âlem olan binlerce 
ta’mir ve inşa buyrulan envai hayrat ve mir’at-ı cenâb-ı 

hilâfet-penâhilerine ilaveten cami-i şerif-i mezkûrun ba’dema 
kurşun ferşinden (döşenmesinden) başka bu vechile büyük 
bir ta’mire muhtaç olmamak üzere tersim (resmi çizilerek) ve 

takdim-i hazret-i şahâneleri kılınan resimde gösterildiği 
vechile icra-yı ta’miri hakkında hazine-i mahsusa-i cenâb-ı 
mülükâneleri cânib-i âlîsinin icra-yı ta’miri hususuna irade-

i seniyye-i cenâb-ı şehinşâhilerinin şeref sunuh ve sudur 
buyrulması niyaz ve istirhamına mücaseret iderek olbabda 

ve her katabe-i ahvalde emr ü ferman u lütf-i bi-payan-ı veli 
ni’met-i bi-minnetimizin ve kurratü’l aynimiz şevketlü, 
kudretlü, mehabetlü, padişâhımız padişâh-ı âlem-penâh 

efendimiz hazretlerinindir.  
Fi Rebiü’l-evvel Sene (1)308 ve fi Teşrin-i-evvel (1)306 

(13 Kasım 1890)23   

 
 

                                                           
23https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/kasimpasa-

buyuk-cami-hakkinda-tarihi-yazismalar/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/kasimpasa-buyuk-cami-hakkinda-tarihi-yazismalar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/kasimpasa-buyuk-cami-hakkinda-tarihi-yazismalar/
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8.BÖLÜM 

1894 YILINDA BEYOĞLU’NDA DEPREM OLMUŞ 
 

 
 

Okunan belgeler Beyoğlu Mutasarrıflığına yani 
bugünki anlamda Kaymakamlığına ait olduğu için yazının 

başlığını da Beyoğlu’nda deprem olmuş diye yazdım. Elbette 
yaşanan depremin Beyoğlu ile sınırlı kalmış olması 
düşünülemez. Depremin tüm İstanbulu etkilemiş olduğunu 

düşünebiliriz. Ancak yazışmalarda bu konuda bilgi 
bulunmamaktadır. Bunun nedeni birim yazışması olduğu 

şeklindedir. Yani Beyoğlu mutasarrıflığının bağlı yerleriyle 
ilgili yaptığı inceleme ve buna ilişkin bilgilendirme 
yazışmasıdır.  

 
  17 Temmuz 1894 ilk belgede geçen Salı günü deprem 

oldu denildiğine göre 10 Temmuz 1894’de depremin 
gerçekleşmiş olması gerekir. Depremin tesiriyle ilk anda 
Galata civarındaki insanlar Galata köprüsü üzerinde 

toplanarak kendilerini emniyete almak istemişlerdir. 
Depremin şokunun atlatılmasından sonra halk ikna edilerek 
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evlerine ve dükkânlarına yollanmış ve olağan yaşama 

dönülmek istenilmiştir. Ancak bazı insanlar da çoluk 
çocuklarıyla kırlara yani açık alanlara çıkarak kendilerini 

güvende hissetmişlerdir. 
 
 Deprem özellikle Kasımpaşa’da binalara çok hasar 

vermiştir. Özellikle Piyale Paşa Camisinin duvarları çatlamış, 
yine bazı camilerin minareleri zarar görmüştür. Deprem 
nedeniyle ölen ve yaralananlar da olmuş hastahanedeki bazı 

hastalarda Okmeydanı’ndaki barakalara nakledilmiştir.  
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 13, Gömlek 
No: 52, Tarihi: 13 (M) Muharrem 1312 (17 Temmuz 1894), 
Konusu: Depremin Kasımpaşa'daki yapılara tesiri. 

Gureba-yı müslimin hastahanesindeki hastaların nakli. 
Galata ahalisinin Cisr-i Cedid'de toplanmaları. Kırlara 

iltica etmiş olan ahalinin durumu. 
 

 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

141 
 

 
Hû 

Beyoğlu Mutasarrıflığı 
Mabeyn-i hümâyûn-ı cenâb-ı mülükâne başkitabet-i 

celilesi cenâb-ı âlîsine  
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 

Geçen Salı günü vuku’bulan hareket-i arz misillü 
bugün dahi o saat ve dakikada Hafizan-Allah zelzele vukua 
geleceği hakkında deveran iden (dolaşan) şayiadan dolayı 

mârrin ü âbirînden (gezip dolaşanlardan) bazıları ve Galata 
ahalisinden bir takımı saat dört buçuk kararlarında cisr-i 
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cedidde (Galata Köprüsünde) ictima’ etmişler (toplanmışlar) 

ise de ahali-i müctemia bir suret-i münasibede hane ve 
dükkânlarına avdet ettirilerek (döndürülerek) mugayir-i âlî-i 

rıza bir gûna hal ve hareket vukua getirilmediği.  
 
Tezelzülat-ı arziyyeden (yer sarsıntısından) dolayı 

kırlara iltica etmiş olan ahalinin istikmali esbab-ı 
muhafazaları zımnında takayyüdat-ı mütemadiye icra 
kılınmakda ve bazıları ikâmetgâhlarına avdet etmekde 

olduğu ve bir gûna evza’ nâ-layıka vukua gelmediği arz 
olunur ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 5 Temmuz Sene (1)310 (13 Muharrem Sene 1894 Salı-
17 Temmuz 1894) 
Beyoğlu Mutasarrıfı Bende Hasan Hüsni 
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Hû 

Beyoğlu Mutasarrıflığı 
Mabeyn-i hümâyûn-ı cenâb-ı mülükâne başkitabet-i 

celilesi cenâb-ı âlîsine  
Devletlü Efendim Hazretleri, 

Bugün saat üç kararlarında kupa arabalarıyla 

Beyoğlu’ndan geçürilmiş olan hastagânın hareket-i arzdan 
rahnedar olan gureba-yı Müslimin hastahanesinden 
çıkarılarak Okmeydanındaki barakalara nakl olunmakda 

olduğu Sertabib Ahmed Paşa Hazretlerinin ifadesinden 
anlaşıldığı. 

 
Gemi taifesinden İstefâni ile Nikoli dün ahşam 

Galata’da Sakızlı Yorgi ile biraderi Kasti’yi kasıkla 

arkalarından cerh ederek firar etmişler ise de bi’t-takib 
derdest olunarak haklarında muamele-i kanuniye icrasına 

müsaraat kılındığı. 
 
Tezelzülat-ı arziyyeden (yer sarsıntısından) dolayı 

kırlara iltica etmiş olan ahalinin istikmali esbab-ı 
muhafazalarına fevkalade i’tina ve teftişat-ı mütemadiye icra 
kılınmakda olduğu  ve bir gûna evza’-ı nâ-layıka vukua 

gelmediği arz olunur. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

Fi 4 Temmuz Sene (1)310 (16 Temmuz 1894) 
Beyoğlu Mutasarrıfı Bende Hasan Hüsni 
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Hû 
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Mabeyn-i hümâyûn-ı cenâb-ı mülükâne baş kitabet-i 

celilesi cenâb-ı âlîsine  
Devletlü Efendim Hazretleri, 

 
Hareket-i arz Kasımpaşa’daki ebniyelere (binalara) 

iras-ı hasar idüb (hasar verip) Piyale Cami-i Şerifini(n) birkaç 

yerinden çatlamış olduğu gibi Galata’da bir Hıristiyan kız 
çocuğunun na’şı re’y-ül ayn (gözle) görülmesine ve ahalinin 
helacan ile kaçmakda olmalarına göre ebniyece inhidam ve 

nüfusca telefat vuku’u me’mul olub Galata karakolhanesi 
me’murlarının tahkikat icrasiçün her biri idareye dağıdıldığı 

ve çakerileri dahi bi’z-zat muhallatı dolaşub halk 
dükkânlarını kapayub çoluk ve çocuklarıyla beraber açık 
mahallere çıktıkları müşâhâde kılındığı sabiye-i 

müteveffiyenin hemşiresinin dahi mecruhen fevt olduğu 
haber verilüb henüz zabıtaya götürülmediği ve ekser haneler 

divarlarında çatlak ve minare külahlarında sakatlık mevcud 
ise de başka gûna vukuat-ı mü’lime hudusundan (üzüntü 
verici olay meydana gelip-gelmediğinden) malumat 

alınamadığı merâkiz komiserlerinden verilen jurnallerden 
müsteban olmağla (anlaşılmakla) berâ-yı ma’lumat 
ma’ruzdur (arzedilir). Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehül-emrindir.  
Fi 28 Haziran Sene (1)310 (10 Temmuz 1894)      

Beyoğlu Mutasarrıf Bende Hasan Hüsni 
 

Şimdi Galata’dan diğer alınan jurnallerde ikisi inas 

olmak üzere altı nefer mecruh ve iki kişi fevt olduğu 
gösterilmiş olmağla ma’ruzdur.24 

 
 
 

 

                                                           
24https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/10/1894-

yilinda-beyoglunda-deprem-olmus/ 
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9.BÖLÜM 

1909’DA KASIMPAŞA’NIN CAMİLERİNE HIRSIZ 
DADANMIŞ 

 
 

1908 yılında bir 1909 yılında iki olmak üzere 

Kasımpaşa’da bulunan dergah ve camilerde üç hırsızlık olayı 
yaşanmıştır. Bunların ilk ikisine ait delil bulunamamıştır. Bu 

iki hırsızlığın yaşandığı yerler Haşimi Dergâhı25 ve Yahya 
Kethüda Camisi’dir.  

 

Ancak üçüncü hırsızlık olayının yaşandığı Piyalepaşa 
Camisi olayından sonra suçlular yakalanmıştır. Hırsızlık 

olaylarının arasında zamanlama olarak 4-5 ay gibi bir süre 
olması her üç olayın faillerinin de aynı olabileceğine işaret 
etmektedir.  

                                                           
25http://www.mustafacambaz.com/details.php?image_id=36660  
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Arşiv Fon Kodu: ZB. (Zabtiye), Dosya No: 336, 

Gömlek No: 85, Tarihi: 24 (Ts) Teşrin-i-Sâni 1324 (7 
Aralık 1908), Konusu: Kasımpaşa'daki Haşimi 
Dergahı'ndan hırsızlık yapan kişi hakkında bilgi 

bulunamadığı. 

 
Hû 

Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Âliyesine 
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Fi 24 Teşrin-i-sâni 1324 (07 Aralık 1909) 

 
27 Teşrin-i-evvel Sene (1)321 (9 Kasım 1905) tarih ve 

81 numerolu tezkire-i âliyye-i nezâret-penâhileri cevabıdır. 
Kasımpaşa’daki Haşîmi dergâhından sirkat olunan (çalınan) 
şallarla, gümüş kandil ve sairelerinin sariki hakkında bir 

serrişte alınamadığı Beyoğlu mutasarrıflığından ifade 
kılınmış olmağla olbabda. Tebyizi   

 

Arşiv Fon Kodu: ZB. (Zabtiye), Dosya No: 336, 
Gömlek No: 101, Tarihi: 2 Şubat 1324 (15 Şubat 1909), 

Konusu: Kasımpaşa'da Yahya Kethüda Camii'nden 
seccade çalan hırsızlar hakkında henüz bir ipucu elde 
edilemediği. 

 

 
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Âlîyesine 
Fi 2 Şubat 1324 (15 Şubat 1909) 
 

Makam-ı âlî-i kerimânelerinden mevrud 6 Kanun-i-
sâni Sene (1)324 (19 Ocak 1909) tarihli ve 146 numerolu 

tezkireye cevabdır. Kasımpaşa’da Yahya Kethüda Cami-i 
Şerifi'nden sirkat edilen (çalınan) seccadelerin mütecâsirleri 
hakkında henüz bir serrişte (ipucu, delil) elde edilememiş ve 

tahkikate devam edilmekde bulunmuş olduğu bi’l-havale 
Beyoğlu mutasarrıflığından ifade kılınmış olmağın ol-babda.  
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Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 336, Gömlek No: 

113, Tarihi: 25 Mayıs 1325 (18 Ca 1327-7 Haziran 1909), 
Konusu: Kasımpaşa'daki Piyale Paşa Camisinden çini ve 

eşya çalan hırsızların tesbit edilip evrakların Adliye'ye 
sevkedildiği. 
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Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

151 
 

Hû 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti 
Zabtiye Nezâret-i Âlîyyesine 

Saadetlü Efendim Hazretleri, 
 

Kasımpaşa’da Piyalepaşa Cami-i Şerifine Kanun-i-

sâninin dördüncü Pazarertesi gicesi sarik duhulüyle (hırsız 
girerek) onsekiz parça çini taş sirkat edildiği (çalındığı) ihbar 
olunmuş olduğundan zabıtaca tahkikat-ı lazıme icrasıyla 

failinin zahire ihracı ve mesruk (çalınmış) seccade elde 
edilebildiği halde yerine vaz’ olunmak üzere cânib-i 

hazineden irsali ve faili hakkındaki evrakın cihet-i adliyeye 
tevdi’inde li-ecli’t-takib tarih-i tevdi’i ve numerosunun inbası 
zımnında lazım gelenlere tebligat-ı lazıme ifası hususunun 

savb-ı nezâret-penâhilerine iş’arı masarifat derkenarı üzerine 
hukuk müşavirliğinden ifade olunmağın ol-babda emr ü 

irade efendim hazretlerinindir. 
Fi 7 Rebiü’l-evvel Sene (1)327 ve fi 16 Mart Sene (1)325 
(29 Mart 1909) 

Nazır-ı Evkaf-ı Hümâyûn Halil   
Beyoğlu Mutasarrıflığı Behiyyesine fi 19 minh 
Ceryan-ı keyfiyetin beyanı zımnında mukayyid (kayıt 

memuru) Arif Efendi’ye fi 21 minh 
 

Mezkûr sirkat (bahsedilen hırsızlık) hakkında mahalli 
komiserliğinden tanzim kılınan ihbarnamesi meclis-i 
vâlâlarının 14750 numerosunda mukayyed olub sirkat 

mütecasiri olduğu tahkikat neticesine imtisalen Karslı 
Murad, Bekir ……..İranlı Arab Hacı Hasan ve Dursun 

mücededen (yeniden) haklarında muamele-i lazıme ifa 
olunmak üzere fi 5 Kanun-i-sâni (1)324 (18 Ocak 1909) 
tarihinde müdde-i umumiliğe tevdi’ kılınmış ise de sirkat 

olunan eşyadan bir kısmının elde edilemediği arz olunur ol-
babda.  
Fi 22 Mart Sene (1)325 (4 Nisan 1909) Bende .. 

Berâ-yı malumat zabtiye nezâret-i celilesine arz u takdim 
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Fi 24 minh Beyoğlu mutasarrıfı namına Kaim-makam 

Bende Ahmed  

 
Hû 
Mektûbî Kalemine Mahsus 

Evkaf Nezâretine 
 

16 Mart Sene (1)325 (29 Mart 1909) tarihli ve 7 
numerolu tezkire-i aliyye-i nezâret-penâhileri cevabıdır. 
Kasımpaşa’da Piyale Cami Şerifine duhul ile on sekiz parça 

çini taş sirkat olunduğu ve bunun mütecasirleri Karslı 
Murad, Bekir ….Eğinli Mehmed, İranlı Arab Hacı Hasan ve 
Dursun olduğu tahkikat-ı vakıadan anlaşılarak haklarında 

muamele-i kanuniyenin ifası hakkında on dört bin yedi yüz 
elli numruda mukayyed bulunan ol-babdaki evrak ile 

beraber 5 Kanun-i-sâni Sene (1)324 (18 Ocak 1909) tarihinde 
cihet-i adliyeye tevdi’ kılınmış oldukları ve eşya ve 
mesrukadan bir şey elde edilemediği bi’l-havale Beyoğlu 

mutasarrıflığından ifade kılınmış olmağla ol-babda.26  

                                                           
26https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/26/1909da-

kasimpasanin-camilerine-hirsiz-dadanmis/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/26/1909da-kasimpasanin-camilerine-hirsiz-dadanmis/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/26/1909da-kasimpasanin-camilerine-hirsiz-dadanmis/
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10.BÖLÜM 

KASIMPAŞA-BÜYÜKDERE TÜNEL GEÇİSİ 

 
1863'te Londra'da hizmete giren yeraltı toplu taşıma 

sistemlerinden sonra inşa edilen dünyanın en eski 2. yeraltı 
toplu taşıma sisteminin inşasına 1871’de İstanbul’da 

başlanmış, 1874’de tamamlanmış ve 17 Ocak 1875’te de 
açılışı yapılmıştır. Bulunduğu semte adını veren Tünel 573 

metre uzunluğundadır.  
 
Aşağıda transkripsiyonu bulunan belgeden, Karaköy 

ile Pera arasında faaliyet gösteren tünelden 3 yıl sonra 
Kasımpaşa ile Büyükdere (Sarıyer) arasında tünel yapımı için 

imtiyaz talep edildiği anlaşılmaktadır. 
 
Aslında bu proje olağanüstü bir projedir. Günümüzde 

bile uygulanacak olsa faydalı olacağı ve heyecan 
uyandıracağı muhakkaktır. 1878’in şartlarında bu işe 
girişmeyi düşünmek büyük risk gibi görünse de demir 

yollarının henüz yaygınlaşmaya başladığı o dönemde 
Anadolu’nun pek çok yerinde tren yolu yapımı için imtiyazlar 
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istendiğini bilmekteyiz. Bu nedenle sermaye sahibi 

yatırımcılar için gelir getirecek önemli bir girişimdir.  
 

Konuyla ilgi belgeden işin sonucuna yönelik çok fazla 
detay bilgiye ulaşılamasa da en azından olumsuz bir durum 
izlenimi bulunmamaktadır. Bununla birlikte neden bu talep 

için imtiyaz verilmediği belirsizdir.     
 
Arşiv Fon Kodu: ŞD. NF (Nafia), Dosya No: 2416, 

Gömlek No: 17, Tarihi: 1295 Za 25 (20 Kasım 1878), 
Konusu: Kasımpaşa ile Büyükdere arasında tünel 

yapılması için imtiyaz talebi. 

 
Nafia Nezaret-i Celilesi’ne 

Savb-ı Âli-i Riyasetpenâhi 
 

İşbu savb-ı âli-i nezaretpenâhileri nafia dairesinden 
lede’l-kıra’e-i sahib-i istid’ânın ve vekili tarafından taleb 
olunan hususat-ı esas maslahata dokunur şeyler olmayub 

furu’atdan bulunmuş ise de herhalde kanun ve kaide 
haricine çıkmak caiz olmadığından bu babda dahi 
kararlaştırılacak şerâ’itin emsaline tevfiki hususuna vekil 

mumaileyh muvaffakat ettiği halde iktiza eden mukavele ve 
şartnâme layihâlarının tanzim ve irsali hususunun savb-ı 

devletlerine iş’ârı daire-i merkûmeden ifade ve evrak-ı 
melfufe takımıyla irsal ve iade kılınmağın. 
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Müsvedde 
Fi 16 Şaban sene (12)95 ve fi 4 Ağustos sene (12)94 (16 

Ağustos 1878) Pençşenbe gününün zabtındandır. 
 

Reis-i Sâni Paşa Necip Efendi Hazretleriyle Kalyadı 
Beyefendi, Ekrem Beyefendi, Konstantin Efendi hazır 
bulunmuşdur. Hamid Beyefendi, Bedros Efendi hazeratı 

bulunamamışdır.  
 

Kasımpaşa’dan Büyükdere’ye kadar taht-el arz (toprak 
altından) bir temür yolu inşası zımmında imtiyaz itası 
istid’asını ve şerait-i esasiyeyi muhtevi Mösyö Zarifi 

tarafından takdim olunub Şura-yı Devlet’e havale buyurulan 
lâyiha lede’l-karar iktizası bade müzâkere ve ifa olmak üzere 
evvel emrde mezkûr yolun inşasında bir guna mahzûr ve 

mazarrat olmayubda esasen şâyan-ı kabul (kabulü münasip) 
olduğu ve şerait-i ma’rûza dahi bi’t-tetkik mahazirden 

(korkulacak, sakınılacak şeyler) salim bulunduğu halde 
muamelat-ı mukteziyenin ifasıyla iktiza eden mukavelename 
ve şartnâme lâyihalarının bi’t-tanzim canib-i bab-ı âliye 

irsaline dair mezkûr layihanın leffiyle nafia nezaretine tezkir-
i âliye riyasetpenâhiye tastirine (yazılmasına) karar verildi.27 

                                                           
27https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/12/kasimpasa-

buyukdere-tunel-gecisi/ 
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11.BÖLÜM 

1894’DE KASIMPAŞA’YI SEL ALMIŞ 

 
Kasımpaşa Deresi 

Kasımpaşa’yı bilenler şimdilerde dere göremese de bir 
zamanlar Piyale Paşa Mahallesi olarak bilinen semtten 

Kasımpaşa’dan denize kavuşan bir ana dere vardı. Elbette 
Okmeydanı, Doaldere, Pangaltı, Kurtuluş gibi semtlerden ve 
hatta diğer bölgelerden bu ana dereye ulaşan kollar da 

bulunmaktaydı. Ancak sonradan bu dereler büyük 
künklerin içine veya betondan özel imal edilen kanallar içine 
alınarak üzerleri kapatıldı ve yola kazandırıldılar. 

 
 Kasımpaşa bünyesinde barındırdığı tersaneler 

nedeniyle çok eski bir yerleşim yeri olmasının yanında 
oldukça kalabalık bir semttir aynı zamanda… Anadolu’dan 
İstanbul’a gelenlerin de ilk gözünü açtığı yerlerden birisidir. 
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Çok göç almıştır. Özellikle Giresunlular hasseten Alucralılar 

sıklıkla burada yerleşmişlerdir.  
 

 İşte bu Kasımpaşa’da 1894 yılında yağan şiddetli 
yağmur sonucunda dereler yağan yağmuru denize 
taşıyamayınca sel oluşmuş ve taşan sulardan bazı 

mahallelerde ev ve iş yerleri zarar görmüştür. Sel nedeniyle 
can kaybı yaşanmasa da maddi zarar oluşmuştur. 
 

 Derelerin taşmasının nedenlerinden birisi de bakımsız 
kalmalarıdır. Yani zamanla taş ve çamurla dolması, çer, çöp 

atılması nedeniyle zeminin yükselmesi ve aşırı yağmurda da 
suyu mecrasında taşıyamayarak taşmasıdır.  
 

 Aslında sel olayı 1894 yılında yaşanmış ise de 1847, 
1851 ve 1859 yıllarında yapılan yazışmada bu sorun dile 

getirilerek derenin temizlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 
 
 1873 tarihli iki yazışmada yine derenin ıslahına 

çalışılmıştır. Ancak gerek 1873 ve gerek 1893 tarihli 
belgelerde derenin üzerinin örtülmesinden ve üzerinden 
tramvay hattı kurulmasından bahsedilmektedir.  Aslında bu 

konuda arşivde çok sayıda belge bulunmaktadır. Derenin 
ıslahıyla ilgili çok sayıda yazışma yapılmış, projeler 

üretilmiştir.  
 

1878 yılında yapılan projelerden birisi de 

Kasımpaşa’dan Büyükdere’ye tünel geçişinin planlanmış 
olmasıdır.28 

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 31, Gömlek 

No: 3, Tarihi:  28 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1267 (31 Mart 1851), 

Konusu: Kasımpaşa derelerinin temizlenmesi. 

                                                           
28https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/12/kasimpasa-

buyukdere-tunel-gecisi/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/12/kasimpasa-buyukdere-tunel-gecisi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/12/kasimpasa-buyukdere-tunel-gecisi/
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 453,  Gömlek 

No: 51, Tarihi:  03 (Ra) Rebiü’l-evvel 1290 (1 Mayıs 1873), 
Konusu: Kasımpaşa deresinin ıslah ve tanzim masraflarının 

kendilerinden olmak üzere tramvay şirketinin bazı 
mahallerde tramvay ve omnibüs işlettirme ruhsatı isteği. 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 453,  Gömlek 
No: 54, Tarihi:  03 (Ra) Rebiü’l-evvel 1290 (1 Mayıs 1873), 
Konusu: Kasımpaşa deresinin ıslahını Bahriye Nezareti 

üstlendiğinden bu işi kendilerine verilecek omnibus ve 
tramvay imtiyazına karşılık isteyen tramvay şirketinin 

teklifinin kabul edilmemesi. 
 

 İlk belgede bir de adli olaydan bahsedilmektedir. Yani 

olan adından bir Rum teba’sı olduğu anlaşılan yankesici yine 
kendisi gibi gayr-i müslim olan bir bayanın takılarını çalmış 

ise de yakalanmıştır. Ancak çaldıklarından bir kısmı 
bulunabilmiş ve sahibine teslim edilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 13, Gömlek 
No: 68, Tarihi: 06 (S) Safer 1312 (9 Ağustos 1894), 
Konusu: Kasımpaşa'da meydana gelen selin maddi 

zararlara yol açtığı. Tarlabaşı'nda bir yankesicinin 
yakalanması. 
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Hû 
Beyoğlu Mutasarrıflığı 

Mabeyn-i hümâyûn-ı cenâb-ı mülükâne baş kitabet-i 
celilesi cenâb-ı âlîsine  
Devletlü Efendim Hazretleri, 

 
İşbu Çaharşanba gecesi kesretli nüzul iden barandan 

(yağmurdan) husule (meydana) gelen seylab (sel) 
Kasımpaşa’da Hacı Şaban ve Tahtagazı Cami-i Kebir ve 
mahallat-ı sairede bulunan hane ve dükkânları istila ederek 

ahalice mucib-i havf (korku) ve telaş olmuş ise de 
lillahilhamd nüfusca bir gûna telefat vuku’bulmayub ancak 

bazı dükkânlarda erzak ve eşyaca iras-ı hasar eylemiş 
olduğu…  
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Yankesici takımından Yani dün ahşam Tarlabaşı’nda 

Modistre Mariya nam kadının maa kordon bir aded altun 
saatiyle iki karamiç ve bir madalyonunu gasb etmiş ise de 

derdest olunarak saatden maadası üzerinden çıkarılarak 
mezbureye teslim kılınub gasb hakkında muamele-i 
kanuniye icrasına müsaraat olunduğu arz olunur. Ol-babda 

emr ü ferman hazret-i men-lehü'l-emrindir.   
Fi 06 (S) Safer Sene 1312 ve fi 27 Temmuz Sene (1)310 
(9 Ağustos 1894) 

Beyoğlu Mutasarrıfı Bende Hasan Hüsni 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 91, Gömlek No: 
18, Tarihi: 11 (Ş) Şaban 1263 (25 Temmuz 1847), Konusu: 
Çamurla dolan Kasımpaşa Deresi'nin temizlenmesi 

hakkındaki tezkire ile temizlik için gerekli olan paranın 
tahsis edilmesini isteyen Kaptan-ı Derya Mehmed Ali'nin 

derkenarı. 

 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

161 
 

Devletlü Atufetlü Efendim hazretleri, 

Kasımpaşa’da kain dere çamur ile dolmu olması 
cihetiyle şiddetli baran (yağmur) zuhurunda etrafda bulunan 

hane ve dekâkine (dükkanlara) mazarrat-ı küllisi olacağı 
beyanıyla mezkûr derenin tathiri (temizlenmesi) hususu 
ifade ve inha olunmuş olmasıyla keyfiyetin bi’t-tedkik 

iktizasının ifadesi lazım geleceği meclis-i vâlâdan ifade 
kılınmış olmağla ber-minval-i muharrer mezkûr dere fi’l-
hakika tathire muhtaç ise sabıkları vechile icrayı iktizası 

babında irade efendimindir.  
Fi 16 Receb Sene (12)63 (30 Haziran 1847)    

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 

Suret-i emr-i iş’ar-ı âli-i karin-i ikân-ı çakerânem 

olmuştur. Tatavla nam mahalde olub muzahrafatı (çer, çöp, 
pislik) mezkûr dereye cereyan etmekde olan hanelerden 

alınmak ve dere-i mezkûr masarif-i tathiriyyesine medar 
olmak üzere mukaddemce terazi-i ahali ile tahsis kılınmış 
olan mahiye beş yüz kuruş tersane-i amirede mahfuz olub 

manzur-ı sami-i sadâret-penâhileri buyrulmak üzere leffen 
takdim kılınan evrak mütalaasından malum-ı alileri 
buyrulacağı vechile elli dokuz tarihinden beru verilmeyerek 

kalmış, zikr olunan derenin tathiri (temizlenmesi) dahi 
külliyetlü masarife muhtaç bulunmuş olduğundan muvafık-

ı emr ü irade-i aliyyeleri buyrulacağı halde mezkûr bahadan 
(paradan) terâküm eden (biriken) meblağ-ı la…..lardan tahsil 
olunarak zikr olunan derenin tathirine mübaşeret edilmek 

(temizliğine başlanmak) üzere çakerilerine hitaben beyaz 
üzerine (temize geçirilen) bir kıt’a buyruldu-ı âlîlerinin tastir 

ve evrak-ı mezkûrenin hıfz olunmak üzere savb-ı çakeriye 
iade kılınmaları hususuna müsaade-i seniyyeleri derkâr ve 
şayan buyrulmak babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  
Fi 4 Şaban Sene (12)63 (18 Temmuz 1847) 
Bende Mehmed Ali 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 171, 

Gömlek No: 13, Tarihi: 23 (R) Rebiü’l-ahir 1276 (19 Kasım 
1859), Konusu: Kasımpaşa Deresi'nin tanzim ve 

temizlenmesi. 

 
Ticaret Nezaret-i Celilesine 
 

Kasımpaşa deresinin suret-i tathiri (temizliği) 
hakkında taraf-ı hazret-i kapudaniden gelen tezkire meclis-i 
bahriyenin melfuf müzekkeresiyle beraber manzur-ı 

devletleri buyrulmak üzere leffen irsal kılınmış olmağla icra-
yı iktizasıyla keyfiyetin ifadesi hususuna himmet 

buyurmaları siyakında tezkire. 
 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 465, 

Gömlek No: 55, Tarihi: 08 (Ş) Şaban 1290 (1 Ekim 1893), 
Konusu: Kasımpaşa deresinin kamilen örtülmesi 

hususunda yapılan talebin tedkik için Şehremaneti'ne 
havalesi. 
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Şehr Emaneti Celilesine Cevap 
Fi 08 (Ş) Şaban (12)90 (1 Ekim 1893) 

 
İşbu ve diğer tezkire-i behiyyeleri Encümen-i    

Mahsus-ı Vükelâda kıraat ve mütalaa olundu. Ber-muceb-i 

keşf sarfına lüzum lüzum gösterilen altmışbeş yük iki bin altı 
yüz doksan kuruşun te’diyesi ağırca olacağından zikr olunan 

derenin üstü örtülmek şartıyla tramvay işledilmesine ruhsat 
i’tası hakkında tramvay kumpanyası tarafından vuku’bulan 
istid’a üzerine mevcud olan ve bahriye nezareti celilesi 

makamından evvel ve ahir vürud eden evrakın kâmilen li-
ecli’t-tedkik taraf-ı vâlâlarına irsali tensib edilmiş ve evrak-ı 
mezkûre takımıyla gönderilmiş olmağla bunun bi’l-etraf 

mütalaasıyla tedkikat-ı mukteziye bi’l-icra icabının ilaveten 
dair-i valasıyla izahen beyan ve ifade ve evrak-ı mezkûrenin 

i’tasına himmet buyrulması siyakında terkim-i zeyle ibtidar 
kılındı efendim.  
Manzur-ı âlî-i hazret-i sadâret-penâhileridir.29 

                                                           
29https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1894de-

kasimpasayi-sel-almis/ 
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12.BÖLÜM 

ÇİFTECEVİZLER VE OKMEYDANI’NDA II.BAYEZİD’E AİT 
ARAZİLER VE KONUYLA İLGİLİ BİLİNMEYENLER 

 
Kasımpaşa Şeyh Bedreddin Camisi 

 

Belgelerde Hazine-i Hassa ve Hazine-i celile olarak iki 
sınıflandırma yapılmıştır. Bu iki terimi kısaca açıklamak 

gerekirse Osmanlı Devleti mâliyesinde iki büyük hazîne 
vardı. Osmanlı padişahlarının şahsî gelir ve giderlerine âit 
işlere bakan teşkilât Hazine-i Hassa’dır.  Diğeri yani Hazine-

i Celile ise bütün devlet gelirlerini toplayıp belirli 
düzenlemelere göre sarf eden hazinedir. Buna dış hazine de 

denlmektedir.  
 
Hazine-i Hassa ilk olarak 1876’da, Sultan Abdülaziz 

Han’ı tahttan indiren Hüseyin Avni Paşa ve avanesi 
tarafından Çırağan’da, ikinci olarak ise 1909’da İkinci 
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Abdülhamid Hanı hal’ edenler (tahttan indirenler) tarafından 

Yıldız Sarayı’nda yağmalanmıştır. Hazine-i Hassa’ya aid olan 
gayr-i menkullerin de bu yağmadan kurtulamadığı 

anlaşılmaktadır. 
 
Belgede geçen bir diğer ifade de Emlak-ı Hümayundur. 

Bu terimi günümüzde Milli Emlak olarak düşünebiliriz.  Keza 
Defter-i Hâkâni: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, Evkaf-
ı Hümâyûn da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne eşdeğer 

kuruluşlardır.  
 

Aşağıda tarihi sıralamayla incelediğimiz çok sayıda 
belge birbirinden ilginç bilgileri ihtiva etmektedir. Bu nedenle 
sırasıyla belgelerin içeriğini incelerken yorumlarını da 

birlikte yapmakta anlaşılabilirlik açısından fayda 
bulunmaktadır. En sonunda kısaca hepsi birlikte tekrar 

değerlendirilir.    
 
31 Ekim 1883 tarihli ilk belgede Sultan Bayezid Han'ın 

vakfı olan Kasımpaşa ve civarındaki tarla ve bağların 
korunması taleb edilmektedir. Talebin içeriğinden de 
anlaşılacağı üzere vakfın arazileri ta o zamandan sahipsiz 

kalmıştır. Bu sahipsizlik iki türlüdür. Birincisi hazine-i 
hassa’nın sahip çıkmaması ikincisi de vakıfları da bağlayan 

yönü olduğu için vakıfların sahipsizliğidir. Oysa bu araziler 
sahipsiz mal gibi kendi haline bırakılacağına iyi 
değerlendirilseydi hem sahip çıkılmış olunur hem de elde 

edilen gelirle diğer tamire muhtaç vakıf eserlerinin onarımı 
yapılırdı.  

 
Belgede Kasımpaşa’da Sakızağacı’nda Sahaf 

Müslihiddin mahallesinde (Hacı Ahmet Mahallesi) 

Tatavla’nın bitişiğinde Karahasanoğlu Çiftliği ve bağçe ve 
bağları ve Kızıl Köprü ve Karlık ve Feriköy ve Yukarı Karlık ve 
Balmumcu Bağı ve Tersane-i Âmireye aid Baruthane civarı 

ve Çiftecevizler hududları ve Arnavudların ziraat etmekde 
oldukları Balmumcu Bağına kadar bütün tarla ve arazi 
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eskiden beri Sultan Beyazıd Veli Han-ı Hazretlerinin vakfına 

ait olduğu belirtilmiştir.  
 

Ancak bu tarihden 18 sene önce bir Anita isimli bir 
kadın hak iddi ederek bu alan içindeki bazı yerlerin 
kendisine ait olduğu iddiasında bulunmuştur. Hatta bunun 

için yetkisinde midir değil midir bilinmez Eyüb Şer’i 
Mahkemesinden de her nasılda bir lehine bir karar 
çıkarttırmıştır.  

 
Bunun üzerine Kapudan-ı Derya Mehmed Ali Paşa ve 

Reis Mustafa Paşa ve diğer memurlardan oluşan bir 
komisyon kurularak yerinde keşif ve tesbit yapılarak rapor 
hazırlanması istenilmiştir. Yapılan keşifte kimisi vakıf malı 

demiş kimisi de şahıs malı demiştir.  vermektedir.  
 

2 Temmuz 1893 tarihli belge sahipsizliğin boyutlarını 
daha iyi anlatmaktadır.  Okmeydanı civarında inşaasına 
başlanılan Darülaceze binalarını kısmen içine alan 30 

dönüm arazinin Hacı Raşid Ağa’nın varisleri tarafından 
bağışlandığı  belirtilerek bölgenin haritasının acele olarak 
çizilmesi istenilmiştir.  

 
Sultan Abdülhamid Han tarafından 1895 yılında 

yaptırılan Darülaceze Müessesesi'nin kuruluşu 1877 
Osmanlı-Rus Savaşına (93 Harbi) dayanmaktadır. 
Rumeli'deki Osmanlı topraklarının büyük kısmı 

kaybedilmiş ve bu topraklarda yaşayan Osmanlı Halkları, 
kitleler halinde İstanbul’a göç etmiştir. 1877-1879 yılları 

arasında 400 bin kişinin göç ettiği İstanbul’da sosyal 
hayat bozulmuş; sokaklar evsiz, hasta, sakat ve 
dilencilerle dolmuştur. Sultan Abdülhamid Han 30 Mart 

1890 tarihinde, sosyal hayattaki bozulmaları önlemek 
için Darülaceze Müessesesi'nin kurulum çalışmalarına 
başlama emrini vermiştir. Darülaceze Müessesesi'nin 

kurulması için gerekli olan kaynağın büyük bir kısmını 
Sultan Abdülhamid Han kendi hazinesinden 
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karşılamıştır. 25 Temmuz 1895 tarihine kadar devam 

eden inşaatın açılışı, Sultan Abdülhamid'in doğum günü 
olarak kutlanan 31 Ocak 1896 tarihinde yapılmıştır.30 

 
Bununla birlikte belgenin detayında Darülaceze 

arazisini terk ettikleri için yeni bir harita tanzim edilmek 

istenmesinin arkasında yatan sır füzuli işgal altında 
tuttukları yerleri de içine alan yeni bir senet düzenlenmesi 
talebiyle ilgilidir. Buna ilişkin diğer belgelerde detayları 

göreceğiz.   
 

8 Aralık 1897 tarihli belgede bu detayı daha iyi 
farkedilmektedir. Söz konusu arazinin bağışçıları olarak 
dilekçe veren Miralay Fahri Bey ile Ethem ve Said Beyler 

Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar tasarruflarında olan 
arazinin bir kısmını Darülaceze'ye terk edeceklerinden, 

senetlerinin (tapularının) yenilenmesini istemiştir.  Bunun 
nedeni daha sonraki belgelerde daha net anlaşılacaktır. 

 

Varislerin ve bağışçıların bu talebi üzerine Sultan 
Beyazıd Han vakfından olan  arazinin sunulan tasarruf 
senetinde arazinin 345 dönüm olarak kayırlı olduğu  halde 

haritasının 1.090 dönüm mikdarında gösterildiği ve kalan 
arazinin ise Sultan Beyazıd Han vakfına aid olduğu Vakıflar 

Hukuk Müşavirliğinden belirtilmiştir.  
 
25 Mayıs 1898 tarihli belgede yine Miralay Fahri Bey'le 

Edhem ve Said Beylerin Çiftecevizler'den Okmeydanı'na 
kadar olan arazilerinin bir kısmını Darülaceze'ye 

bırakacakları belirtilmektedir. 
 
28 Mart 1899 tarihli belgede Miralay Fahri Bey ile 

Edhem ve Sâid Beylerin Çiftecevizler'den Okmeydanı'na 

                                                           
30http://www.ibb.gov.tr/tr-

TR/Kurumsal/Birimler/DarulacezeMudurlugu/Pages/AnaSayfa.aspx#.

VxkX0DCLTIU 
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kadar sahibi oldukları araziyi Darülaceze'ye terk 

edeceklerine dair başvuruda bulundukları belirtilmektedir. 
Tabi yine bunun için terk ettiğimiz yeri düşerek kalanına yeni 

tapu düzenlensin talebinde bulunmuşlardır. Ancak 
ellerindeki tapu ile harita arasında büyük fark olduğu 
dikkatlerden kaçmamıştır.  

 
Aradan yıllar geçmiş ama bu işin takibi ve 

soruşturması bitmemiştir. 18 Haziran 1907 tarihli belgede 

Hacı Reşid Ağa varislerinin hak sahibi olduklarını iddia 
ettikleri arazilerinin bir kısmının Sultan Bayezıd Han 

Evkafı'ndan olduğu belirtilmiştir. Hatta daha da önemlisi 
Darülaceze’ye terk ettik dedikleri 30 dönüm arazinin de 
kendi arazileri olmadığı Sultan II. Beyazıd Han’a aid olduğu 

anlaşılmıştır.  
 

Hacı Reşid Ağa varislerinin ellerindeki üç adet tapunun 
ikisi Feriköy civarında ve biri de Okmeydanı’na aittir.  
Bunlardan Feriköy cihetinde bulunanlar 90 ve 120 

dönümdür ve bunlar mahalle şeklini almıştır. 
Okmeydanı’ndaki arazi ise 250 dönümdür. Ancak Varisler 
kendi arazilerine bitişik olan mahallere de tecavüz ederek 

tasarruflarında bulundukları araziyi 1000 dönümden fazla 
bir alana çıkarmışlardır. Darülazeze’ye bağışlanan arazi de 

söz konusu tecavüz edilen arazi içindedir. Öenli olan detay 
ise bu arazilerin Sultan II. Beyazıd Han’a aid olduğudur.  

 

Bu kişiler Söz konusu 1.090 dönümlük yer için 
yeniden senet düzenlenerek kendileri adına tescil edilmesini 

istemişlerdir.  Bu arazi içinde bir mikdar da hazine arazisi 
bulunmaktadır. Durum böyle çetrefilli bir hal alınca 
vakıfların sorumluluğunda olan arazilere daha fazla sahip 

çıkılması, değerlendirilemeyen yerlerin kullanım hakkının 
hazineye verilerek kiralanması ve gelir elde edilmesi gerekirse 
satılması gerektiği değerlendirilmiştir.   
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 1907 tarihli belgenin ekinde bulunan plan-harita bir 

çok şeyi daha iyi anlatmaktadır. Bu haritada belirtilen 
detaylar ana harita büyütülerek yeniden görüntülenmiş ve 

anlaşılır olması açısından bölüm bölüm okunmuştur, bütün 
olarak da verilmiştir. 
 

1 Mart 1908 tarihli incelenen son belgede 
Okmeydanı’nda Hacı Reşid Ağa veresesinin kullandığı ve 
kendilerine aid olduğunu iddia ettikleri 1.000 dönümden 

fazla arazinin büyük bir kısmının Sultan Beyazıd Vakfı 
olduğu kesin olarak belirtilmiştir. 

 
Hazine-i Hassa’nın yöneticisinin Ohannes Bey isimli 

bir gayr-i müslim olması dikkat çekse de bu konunun onun 

gayreti ile bu seviyeye geldiği ayrıca şayan-ı dikkattir. 
İnsanlardaki bu mal hırsını anlamak mümkün değildir. 3 

yerde toplam 500 dönüme yakın yerleri varken bir o kadar 
daha olsun diyerek vakıf ve hazine yerlerine de göz diken 
insanlar için ne söylenebilir.   

 
Aslında bu kişilerden ecri misil talebinde 

bulunulmalıydı. Belki de bulunulmuştur. Bunu bilemiyoruz. 

Ancak ibretlik bir konudur. Belgelerde belirtilen bütün 
detayları anlatmak mümkün olmadığı için transkripsiyonları 

verilen belgelerin okunması gerekmektedir.  
 
Bu kadar vakıf arazisi günümüzde hep yerleşim 

alanıdır. Bu nasıl olmuştur bu da ayrı bir cevaplanması 
gereken sorudur. Her ne olursa olsun birilerinin vebal ve 

sorumluluğu olduğu herhalde tartışma götürmez bir 
gerçektir.   

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 7, Gömlek No: 15, 
Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1300 (31 Ekim 1883), Konusu: 
Sultan Bayezid Han'ın evkafı olan Kasımpaşa ve 

civarındaki tarla ve bağların korunması talebi. (tt) 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

170 
 

 
Hû 

Hak subhane ve te’ala hazretleri imamu’l-mü’minin ve 
halife-i ruy-i zemin şevketlü, kudretlü mehabetlü, 

adaletlü, padişahımız efendimiz hazretlerini tûl-i ömür 
ve afiyetle ber karar ve ber devam buyursun amin. Ve bi 
hürmeti Tâhâ ve Yâsin. 

 
Ma’ruz-i kullarıdır ki Kasımpaşa’da sakızağacı nam 

mahalde Sahaf Müslihiddin mahallesinde vaki Tatavla 

pişgâhında Karahasanoğlu Çiftliği ve bağçe ve bağları ve Kızıl 
Köprü ve Karlık ve Feri karyesi ve Yukarı Karlık ve 

Balmumcu Bağı ve Tersane-i Âmireye mensub Baruthane 
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cevanibi ve Çiftecevizler hududları ve Arnavudların ziraat 

etmekde oldukları Balmumcu bağına varıncaya değin bil-
cümle tarla ve arazi mine’l-kadim cennet-mekân firdevs-

aşiyân Sultan Beyazıd Veli Han-ı Hazretlerinin evkaf-ı 
şerifeleri musakkafatından bulunduğu malum ve meşhur 
âlîm iken tahminen onsekiz sene akdemleri teba-i 

ecnebiyeden Anita isminde bir kadın diğer refikasıyla her 
nasılsa Eyüb mahkeme-i şer’iyyesinden bi’t-takrib bir kıt’a 
i’lâm istihsal ile (alarak) buraları taht-ı tasarrufumuzda 

mülkümüzdür iddiasında bulundukları ve Şeyh Raşid Efendi 
nam kimesneyi dahi önlerine düşürdükleri esnada keyfiyet 

ticarethane-i umera ve bâb-ı zabtiyenin malumları olarak iki 
sene mukaddemleri istintakıyla (soruşturulmasıyla) 
uğraşıldığı cihetle ol-havalide meskûn müslim ve gayr-i 

müslim bil-cümle ahali arazi-i mezkûrenin vakf olduğuna ve 
her gûna müdahaleden hali ve bir ferdin tasarrufundan ârî 

bulunduğuna şehadet ve Kapudan-ı Derya Mehmed Ali Paşa 
ve Reis Mustafa Paşa ve sair memurin ve zabıtan-ı mahallat-
ı mezkûreye gelüb bil-etraf keşf ve arazi ve tarlaha-yı 

mezkûre arazi-i merkûmeden olduğuna kesb-ı ıtla’ ve 
hakikat-i hale tesâhubet (sahip çıkma) ve merkûmelerin 
müdahale-i vâhiyelerini (boş müdahalelerini) dair 

eylediklerine mebni kayfiyet-i hal üzerine kalub bu defa her 
nasılsa bâb-ı meşihât-penâhiden bir takım ketebe (yazıcı) ve 

me’murin-i saire mahal-i mezkûre gelerek Siyahi Ahmed 
Efendi nam kimesne dahi beraberlerinde bulunarak güya 
oralarının arazi-i mevkufeden olup olmadığı keşfe 

mübaşeret etmişler ise de hava kış ve yağmurlu olduğundan 
bir kimesnenin taşra (dışarı) çıkamadığı ve ahalinin şu 

maddeden gafil ve bi-haber bulundukları ve ancak 
mukaddemen hafiyyen tehiyye (hazır ve amade) ve tedarik 
edilmiş olan Hacı Ahmed Mahallesinden yalnız imam ve çend 

nefer mechulu’l-esami kesanın bazıları arazi-i mevkufe 
olmayub mülk olduğuna şehadetleri kâfi ve Sakızağacı 
mahallesi imam ve muhtaranıyla hayli ahali-i mu’teberanı 

arazi-i mezkûre ve tarlaha-yı mezbure haşa mine’l-kadim 
cennet-mekân Sultan Beyazıd’ın evkaf-ı şerifelerinden ve bu 
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şehadet eyledikleri vahi add (saçma kabul edilib) ve diğer 

mahalde şehadet ve hükümet-i seniyyeye müracaat etmeleri 
içün dahi kefalete rabt ve arazi-i mezkûre ve tarlaha-yı 

mezbure merkûmesinin uhdelerine i’lâm edildiği mesmu’-ı 
acizanem olub halbuki muahharen vuku’bulan şu keşifde 
hakikat-i hal mektum (gizli) tutulmak ve arazi-i mezkûre ile 

tarlaha-yı mezburenin bâlâda beyan olunduğu vechile arazi-
i mevkûfeden bulunduğuna arzdan hali musinn ve müsinne 
(genç yaşlı) ve ol-civar sekenelerinden yüzlerce ve tevatüren 

şuhud-ı adile hazır ve müheyya olub huzur-ı adalet-nüşur 
şer’i şerif-i enverde ifasıyla vakf-ı müşarün-ileyhi sıyânet 

(korunma) istirhamında bulundukları muhat-ı ilm-i âlî-i 
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhileri buyruldukda lütfen 
istid’aname-i ubeydanemizin merci-i mahsusuna havalesine 

irade-i seniyye-i mülükâneleri şeref taallük buyrularak fas u 
adl ve ihkak-ı hak buyrulmasını rikab-ı kameryâb-ı 

tacdarilerinden niyaz ve istirham ideriz. Ol-babda ve her 
katıbe-i ahvalde irade ve ferman lütf ve ihsan şevketlü, 
kudretlü, mehabetlü, adaletlü padişah-ı âlem-penâh ve şeh-

şar-ı ve ma’delet ağâh efendimiz hazretlerinindir.       
Mustafa / Ali Rıza / Mustafa / Hasan / Mehmed /Mehmed 
Nuri / Halil   

Hasan Tahsin / Mehmed / Ahmed /Ali / Hasan / Es-
Seyyid Mehmed Tayyar  

 
Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 24, Gömlek 

No: 16, Tarihi: 17 (Z) Zilhicce 1310 (2 Temmuz 1893), 

Konusu: Okmeydanı civarında inşaasına başlanılan Dar-
ül-aceze binalarını kısmen içine almak üzere müteveffa 

Hacı Raşid Ağa vereseleri tarafından bağışlanan otuz 
dönüm arazinin ferağ ve intikalinin yapılabilmesi için 
Darülaceze arazisi ile civarını gösterir bir haritanın 

sür'atle tanzimi isteği. 
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Hû 

Dahiliye Nezaret-i Celilesi Cânib-i Alisine 
Devletlü Efendim Hazretleri  

 
Okmeydanı civarında inşasına mübaşeret olunan 

Darülaceze ebniyesini (binasını) kısmen istiab etmek üzere 
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otuz dönüm mikdar araziyi mukaddema meccanen terk 

eylediğimizden bir suret-i mezkûr Darülaceze komisyonunda 
ika olunmak üzere umum araziden bi’l-ifraz Darülaceze 

arazisiyle civarını irae ider bir kıt’a haritanın sür’at-i tanzim 
ve irsali 16 Teşrin-i-sâni Sene (1)308 (28 Kasım 1892) ve 17  
Nisan Sene (1)309 (29 Nisan 1893) tarihlerinde nezaret-i 

celile-i asâfânelerinden şehremaneti celilesine emr u iş’ar 
buyrulmuş olduğu halde henüz icabı icra edilmemiş ve bu 
ise ferağ ve intikal muamelesinin te’hirine badi olmakda 

bulunmuş olmasına binaen mezkûr haritanın bir an evvel 
tanzimi hususunun te’kiden emanet-i müşarün-ileyhaya 

iş’arı hususuna müsaade- aliyye-i fehimaneleri şayân 
buyrulmak babında emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
Fi 17 Haziran (1)309 (29 Haziran 1893) 

Merhum Hacı Raşid Ağa veresesinden Süvari Dördüncü 
Alay’ın Ser-baytarı Miralay Bende Mehmed Fahri    

 
Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 379, Gömlek 

No: 44, Tarihi: 13 (B) Receb 1315 (8 Aralık 1897), Konusu: 

Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar taht-ı 
tasarruflarında olan araziyi Darülaceze'ye terk 
edeceklerinden, senetlerinin yenilenmesini Miralay 

Fahri Bey ile Ethem ve Said Beylerin istida ettikleri. 
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Hû 
Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 

 
Çiftecevizler’den Okmeydanı’na kadar taht-ı tasdikinde 

olub bir mikdarını Darülaceze’ye terk edeceklerinden bahisle 

senedatının tecdidi (yenilenmesi) Miralay Fayri Bey ile 
Edhem ve Said Efendiler tarafından istid’a olunan vakf (vakıf) 

arazisinin mikdarınca senedatı ile haritasında görünen 
büyük bir farkın tedkik-i esbabı zımnında arazi-i mezkûrenin 
keşf ve muayene olunması lazım geldiği ve orası emlak-ı 

seniyyeye de civar bulunduğu cihetle hazine-i evkaf hukuk 
müşavirinin ve beytü’l-mâl kassamı (varislerin işlerine bakan 

şeriat memuru) Hilmi ve mahkeme-i teftiş mümeyyiz-i sânisi 
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Ali Efendilerin hazine-i hassa-i şahâneden bir me’mur ile 

beraber li-ecli’l-keşf i’zamı canib-i mahkemeden ifade 
olunduğuna dair evkaf-ı hümâyûn nezâret-i celilesinin 

tezkiresi 2 Şaban Sene (1)314 (6 Ocak 1897) tarihinde bi’t-
tezkire-i hususiye arz ve takdim kılınmışdı. Te’kidi havi 
nezâret-i müşarün-ileyhadan bu kere dahi gelen tezkire 

leffen arz ve takdim olunmağla ol-babda her ne vechile emr 
ü ferman buyrulur ise hükm-i alisi infaz olunur efendim.  
Fi 13 Receb Sene (1)315 ve fi 26 Teşrin-i-sâni Sene 

(1)313 (8 Aralık 1897) 
Sadrazam  

 
Hû 
Nezâret-i Evkaf-ı Hümâyûn Mektûbî Kalemi 
Huzur-ı Meal-i Mevfur Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
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Çiftecevizler’den Okmeydanı’na kadar taht-ı tasdikinde 

olan arazinin bir mikdarını Darülaceze’ye terk ve teberru 
edeceklerinden bahisle yedlerinde bulunan tasarruf 

senedatının tecdidini Baytar Miralaylarından İzzetlü Fayri 
Bey ile dahilye mektûbî kalemi halifesinden Edhem ve ticaret 
mahkemesi istinaf kısmı ketebesinden Said Efendilerin 

istid’a etmeleri üzerine Cennet-mekân Sultan Beyazıd han-i 
Sâni Hazretleri vakfından bulunan mezkûr arazinin ibraz 
olunan tasarruf senedatında arazi-i mezkûre üç yüz kırk beş 

dönüm olmak üzere muharrer olduğu halde haritasının bin 
doksan dönüm mikdarında gösterilmiş olmasından ve bu 

iddia evkaf-ı hümâyûn hukuk müşaviri faziletlü Ömer Efendi 
tarafından red ile ashab-ı arazinin hakk-ı tasarrufları 
senedatlarında muharrer dönüme münhasır olmak ve fazla 

arazi cennet-mekân müşarün-ileyh hazretleri vakfının malı 
kalmak lazım geleceği dermeyan kılınmasından dolayı şer’an 

fasl-ı müddeâ’ya (iddiaya) ibtidar olunmakda tasarruf 
senedinde muharrer üçyüzkırkbeş dönümden fazla araziye 
ashab-ı arazinin vücuh-ı tasarrufdan ber vechile tasarrufları 

sebk etmiş olmadığına dair müşavir efendi tarafından 
dermeyan olunan ifadeye karşu ashab-ı arazi vekili dahi 
zer’an ve garsan ve binaen arazi-i merkûmeye 

müvekkillerinin tasarruflarını iddia eylemesi ve arazinin 
haritada bin doksan dönüm ve tasarruf senedatında 

üçyüzkırkdört dönüm olmak üzere gösterilen mikdarı 
beyinlerinde fark fahiş olması haysiyetiyle hal-i mes’ele içün 
arazi-i mezkûrenin elde bulunan harita ve senedat-ı mevcude 

ile tasdik ve hududu tahdid ile beraber mezkûr arazi iddia 
olunduğu vechile sinin-i vefireden berü hars ve gars 

olunmuşdur (ekilmiş ağaçlandırılmış mıdır)? Ve derununda 
ebniyeden (binadan) eser var mıdır? Buralarının keşf ve 
muayene olunması lazım geldiğinden ve arazi-i mezkûre 

emlak-ı seniyye de civar bulunduğundan hazine-i evkaf-ı 
hukuk müşaviri ve hazine-i hassa-i şahâne nezaret-i 
celilesinden bir memur ve mahkeme-i teftişden beytü’l-mâl 

kassamı faziletlü Hilmi ve mahkeme-i mezkûre mümeyyiz-i 
sanisi mekremetlü Ali Efendilerin mahal-i mezkûre i’zamıyla 
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muayene ve keşfinin icrası zımnında keyfiyet 16 Kanun-i-

sâni Sene (1)312 (28 Ocak 1897) tarihli ve altıyüzatmışüç 
numerolu tezkire-i acizi ile arz ve istizan olunmuş ise d ebu-

babda muntazır olan cevab-ı âlî henüz şeref zuhur etmemiş 
olduğundan tekrar arz ve istizan-ı keyfiyete ibtidar kılındı ol-
babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

Fi Selh-i (29) Cemaziye’l-ahire Sene 1315 ve fi 13 Teşrin-
i-sâni Sene 1313 (25 Kasım 1897) 
Nazır-ı Evkaf-ı Hümâyûn Bende Galib      

 
Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 385, Gömlek 

No: 20, Tarihi: 04 (M) Muharrem 1316 (25 Mayıs 1898), 
Konusu: Miralay Fahri Bey'le Edhem ve Said efendilerin, 
Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar olan arazilerinin 

bir kısmını Darülaceze'ye bırakacakları. 
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 
 

Çiftecevizler’den Okmeydanı’na kadar taht-ı tasdikinde 
olub bir mikdarını Darülaceze’ye terk edeceklerinden bahisle 
senedatının tecdidi Miralay Fayri Bey ile Edhem ve Said 

Efendiler tarafından istid’a olunan vakf arazisinin 
mikdarınca senedatı ve haritasında görünen büyük bir farkın 
tedkik-i esbabı zımnında arazi-i mezkûrenin keşf ve muayene 

olunması lazım geldiği ve orası emlak-ı seniyyeye de civar 
bulunduğu cihetle hazine-i evkaf hukuk müşavirinin ve 

beytü’l-mâl kassamı Hilmi ve mahkeme-i teftiş mümeyyiz-i 
sânisi Ali Efendilerin hazine-i hassa-i şahâneden bir me’mur 
ile beraber li-ecli’l-keşf i’zamı cânib-i mahkemeden ifade 

olunduğuna dair Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesinin 
tezkiresi 2 Şaban Sene (1)314 (6 Ocak 1897) ve fi 13 Receb 

Sene (1)315 (8 Aralık 1897) tarihlerinde ba-tezakir-i hususiye 
arz-ı hâk-i pây-i âlî kılınmışdı. Ve muma-ileyhim tarafından 
babda tekrar istid’a edilmekde olduğundan ol-babda her ne 

vechile emr ü ferman buyrulur ise mantuk-ı münifi infaz 
olunur efendim.  

 

Fi 4 Muharrem Sene (1)316 ve fi 13 Mayıs Sene (1)314 
(25 Mayıs 1898)    

Sadrazam Rıfat 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..A...HUS. Dosya No: 394, Gömlek 

No: 59, Tarihi: 16 (Za) Zilkade 1316 (28 Mart 1899), 
Konusu: Çiftecevizler'den Okmeydanı'na kadar 

mutasarrıf oldukları araziyi Darülaceze'ye terk 
edeceklerine dair Miralay Fahri Bey ile Edhem ve Sâid 
Efendilerin istidası. 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

180 
 

 
Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Sadâret Amedi-i Divan-ı Hümâyûn 
 

Çiftecevizler’den Okmeydanı’na kadar taht-ı tasdikinde 

olub bir mikdarını Darülaceze’ye terk edeceklerinden bahisle 
senedatının tecdidi (yenilenmesi) Miralay Fayri Bey ile 

Edhem ve Said Efendiler tarafından istid’a olunan vakf 
arazisinin mikdarınca senedatı ve haritasında görünen 
büyük bir farkın tedkik-i esbabı zımnında arazi-i mezkûrenin 

keşf ve muayene olunması lazım geldiği ve orası emlak-ı 
seniyyeye de civar bulunduğu cihetle hazine-i evkaf hukuk 
müşavirinin ve beytü’l-mâl kassamı Hilmi Efendi 

Hazretlerinin ve mahkeme-i teftiş mümeyyiz-i sânisi Ali 
Efendinin hazine-i hassa-i şahâneden bir me’mur ile beraber 

li-ecli’l-keşf i’zamı cânib-i mahkemeden ifade olunduğuna 
dair Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesinin tezkiresi bi’t-
takdim tevarih-i muhtelifede ba-tezkire-i hususiye arz ve 

istizan kılınmışdı. Ashab-ı arazi tarafından bu babda tekrar 
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istid’a edilmekde olduğundan ol-babda her ne vechile emr ü 

ferman buyrulur ise mantuk-ı celili infaz olunur efendim.  
Fi 16 (Za) Zilkade (1)316 ve fi 16 Mart Sene (1)315 (28 

Mart 1899) 
Sadrazam Rıfat 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 299, Gömlek 
No: 48, Tarihi: 07 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1325 (18 Haziran 
1907), Konusu: Hacı Reşid Ağa veresesinin iddia-i veraset 

ettikleri araziden bir kısmının Sultan Bayezıd Han 
Evkafı'ndan olduğu. 
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Hû 

Hazine-i Hassa-i Şahane Ticaret Kalemi 
Devletlü Efendim Hazretleri 

 
Baytar Miralayı Fahri ve müteveffa Edhem ve 

muhakeme-i istinaf-ı ticaret ketebesinden Said Beylerin 

Çiftecevizlerden Okmeydanı’na kadar taht-ı tasarruflarında 
olub otuz dönümü Darülaceze’ye terk eyledikleri arazi 
hakkında ber-mantuk-ı emr-i ferman-ı hümâyûn-ı 

mülükâne mahalline i’zam kılınan hey’et vasıtasıyla 
tahkikat-ı lazıme lede’l-ifa arazi-i mezkûrenin emlak-ı 

hümâyûndan (milli emlakdan) olduğu cihetle Hacı Reşid Ağa 
veresesinin füzuli vaki olan tasarruflarının hükmü 
olamayacağı gibi Darülaceze’ye terk eyledikleri mahallin 

dahi ikiyüzelli dönümlük temessük (senet) mucebince 
uhdelerinde bulunan yerlerin haricinde bulunduğu 

anlaşıldığı bâb-ı âlîsinden arz ve iş’ar kılınmış olduğundan 
ve suret-i mahsusada celb olunan muma-ileyh Fahri ve Said 
Beylerden böyle hilaf-ı hakikat iddiada bulunanları esbab-ı 

istifsar olundukda (soruldukda) bir gûna iddiaları olmayub 
bir zan üzerine takib-i maslahat ettiklerini ve fakat 
badema takibatda bulunmayacaklarını ifade etmiş 

olduklarından işbu netayic-i tahkikat mahkeme marifetiyle 
dahi taht-ı tasdike aldırılarak hazine-i hassa emlak-ı 

seniyyenin hüsn-i muhafazasına i’tina edilmesi yanlışluk 
vuku’una mahal bırakılmaması şeref-sudur buyrulan irade-
i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi icab-ı âlîsinden olduğu 20 

ve 28 Haziran Sene (1)320 tarihlü iki kıt’a tezkire-i aliyye-i 
daverânelerinde tebliğ ve izbar buyrulmuş ve mantuk-ı 

münifinin infazı mütehattim-i (gerekli) zimmet-i ubudiyet 
bulunmuş olub ancak bu babda bir gûna yanlışlık vuku’una 
mahal bırakılmaması irade ve ferman adalet-beyan hilâfet-

penâhi icab-ı celilesinden olmasına mebni mugayir-ı rıza-yı 
meyâmin irtizâ-yı âlî bir hal ve muamele vuku’una mahal 
kalmamak üzere hazinece tahkikat ve tedkikat-ı amika icra 

edildikde bu babda tanzim ve leffen arz ve takdim kılınan 
haritada gösterildiği vechile müteveffa Hacı Reşid Ağa 
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veresesinin ellerindeki üç kıt’a temessük vechile esasen ikisi 

Feriköyü civarında ve biri dahi Okmeydanı cihetinde olmak 
üzere üç kıt’a araziye mutasarrıf olub bunlardan Feriköyü 

cihetinde bulunan doksan ve yüzyirmi dönümden ibaret 
iki kıt’asının elyevm mahalle şeklini almış olduğu ve 
Okmeydanı cihetindeki bir kıt’a arazi dahi ikiyüzelli 

dönümden ibaret iken işbu araziyi ittisalinde (bitişiğinde) 
bulunan mahallere verese-i merkûmenin tecavüz etmek 
suretiyle bi’t-tevsi bin küsur dönüme iblağ iderek 

Çiftecevizlere kadar temdid-i hudud ettikleri (hudutlarını 
uzattıkları) ve tecavüz edilen işbu araziden otuz dönümünü 

Darülaceze’ye terk ve Ciftecevizler civarındaki mahallerden 
bir kısım araziyi de hisse-i şayia (hisseli arazi) suretiyle 
bazı ecanibe füruht ettikleri (sattıkları) ve iddia-yı 

tasarruf edilen araziden yalnız elli iki dönümü hazine-i 
hassaca taht-ı idareye alınmış mahallerden olub 

küsurunun kâmilen cennet-mekân Sultan Bayezid Han 
Hazretleri vakf-ı şerifine aid olarak hazine-i hassa-i 
şahâneye bir gûna cihet taalluk ve münasebeti bulunmadığı 

tahakkuk itmesine ve binaenalyh araz-i mezkûre 
meyanındaki elliiki dönümden ibaret olan mahalden 
maadasının emlak-ı hümâyûna katiyyen bir cihet taalluku 

olmadığı halde bâb-ı âlî-i samiyesinden buraların kâmilen 
emlak-ı hümâyûndan olduğundan arz-ı atabe-i ulyâ 

kılınması esbabı şayân-ı tedkik görülmesine mebni bu cihet 
hakkında da başkaca tâmik inzâr edildikde bu babda 
mukaddema hazine-i hassa-i şahâne ile Dahiliye Nezaret-i 

Celilesinden ta’yin edilen me’murin-i mahsusa tarafından 
icra kılınan tedkikatı havi tanzim olunub Bâb-ı cânib-i 

samisinden vaki olan ma’ruzatının esasını teşkil iden ve bir 
nüshası da hazinede mevcud bulunan raporda verese-i 
merkûmenin ellerindeki temessükde muharrer mikdar 

haricinde olduğu halde tashihen sened i’tasını taleb ettikleri 
bin doksan dönümlük arazinin cihet-i vakfa aid olub füzuli 
olarak tasarruf edildiği ve yalnız marru’l-arz elli iki 

dönümlük tarlanın hazine-i hassa-i şahâneye aid gösterilmiş 
iken hey’et-i tahkikiyeye dahil ve ol-babdaki mazbatada 
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mührü mevcud olan Darülaceze müdürü tarafından işbu 

rapor suretinin leffiyle nezaret-i müşarün-ileyhaya verilen 
müzekkerede salüfü’l-arz bin küsur dönümlük mahallin de 

emlak-ı hümâyûndan bulunduğu derc edilmiş nezaret-i 
müşarün-ileyhaya dahi rapor mündericatı nazar-ı dikkate 
alınmayarak zikr olunan müzekkere mucebince makam-ı 

sami-i sadâret-penâhiye ve oradan da atabe-i ulyâ-yı cenâb-
ı mülükâneye arz ve iş’ar-ı keyfiyet kılınmış olduğu tebeyyün 
etmiştir. Ma’ruzat-ı vakıa’dan rehin-i ilm-i âlî buyrulacağu 

üzere verese-i merkûmenin elyevm işgal eyledikleri araziden 
topu topu ikiyüzilliiki dönüm mikdarı ba-temessük 

uhdelerinde olub yalnız elliiki dönümünün emlak-ı 
hümâyûna (milli emlaka) ve mütebâkîyesinin (artakalanının) 
vakf-ı mezkûre aid bulunduğu anlaşılmış ve buranın cânib-i 

vakfdan tefviz (ihale) olunmaması hasebiyle verese-i 
merkûmenin füzuli olarak vaki olan tasarruflarının kanunen 

bir gûna hükmü caiz olamayacağı derkâr bulunmuş olmağla 
beraber vakf-ı mebhuse aid olub verese-i merkûmenin 
elyevm taht-ıtasarruflarında bulunan ve hal-i hazırda 

evkafca hiçbir suretle intifa edilememekde bulunan salifü’z-
zikr arazi-i haliyenin (boş arazinin) ahkâm-ı şer’iyye 
dairesinde emlak-ı hümâyûn idaresine tafviz ve icarı 

(ihale ve kiralanması) ile bu yüzden hem arazi-i mezkûrenin 
imarı hem de vakf-ı mezkûre bir menfaat temini rehin-i 

tensib meali redif hazret-i padişâhi buyrulur ise evvel emirde 
hazine-i hassa-i şahâne ile Dahiliye ve Evkaf-ı Hümayun ve 
Defter-i Hâkâni Nezâret-i Celilelerinden tayin edilecek 

memurinden mürekkeb bir komisyon-ı mahsus teşkil 
olunarak (kurularak) verese-i merkûmenin müdahale-i 

vakıalarının men’-i ile arazi-i mütecavireye (civarda bulunan 
araziye) cânib-i vakıfdan vaz’-ı yed edildikden (el konulup, 
sahip çıkıldıkdan) sonra işbu arazinin nukud ile istibdal 

edilmek (nakit ile değiştirmek, satılmak) veyahud icara veya 
mukataadan birine rabt olunmak suretiyle emlak-ı 
hümayuna tefviz ve el-hakkı (doğrusu) şu kadar ki vakf-ı 

mezkûra aid olduğu halde el-yevm bir takım ecanibin 
(başkalarının) taht-ı tasarruf ve işkalinde bulunan 
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mahallerin bir suret-i tesviyeye rabt edilmeksizin haliyle terki 

(haline bırakılması) hukuk-ı vakfın zayi’ini mucib olacağı 
cihetle işbu mahalleri dahi verese-i merkûmeye aid olan 

mahallerden mübadeleye ashabı muvafakat etmedikleri 
takdirde bunlar ile tahaddüs-i (yok yere) ihtilafata mahal 
kalmamak üzere uhdelerindeki mahallerin o vechile terkiyle 

buna mukabil o mikdar arazinin verese uhdesindeki 
ikiyüzelli dönüm araziden bi’t-tefrik ittisalindeki vakf araziye 
ilhakı suretiyle hukuk-ı vakfın zıya’dan vikâyesi (yok 

olmakdan korunması) cihetleri bi’t-tezekkür atabe-i ulyâ-yı 
hazret-i padişâhiye arz ile şeref-riz-i sunuh ve sudur 

buyrulacak irade-i hükümet-âde-i hazret-i hilâfet-penâhiye 
tevfikan te’sis-i muamele olunması münasib ve icab-ı hak ve 
masalihata mukarin (yakın) gibi mütalaa kılınmış olmağla 

emr ü ferman-ı hümâyûn-ı cenâb-ı cihan-bâni o vechile şeref 
müteallik buyrulur ise mantuk-ı münifinin infazıyla suy-i 

aciziye de inba buyrulması babında emr ü ferman hazret-i 
men-lehü’l-emrindir.  
Fi 7 Cemaziye’l-evvel Sene (1)325 ve fi 5 Haziran Sene 

(1)323 (18 Haziran 1907) 
Nazır-ı Hazine-i Hassa Bende Ohannes  
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Yukarıdaki krokinin üzerinde bulunan bilgiler daha rahat 
okunabilmesi için aşağıda ayrı ayrı okunmuştur. 

 
1/500 Metru (metre) / Mikyas (ölçek) 
Çiftecevizler’de Hacı Reşid Ağa veresesinin mutasarrıf 

oldukları ikiyüzelli dönümlük mahal ile tecavüz ettikleri 
araziyi ve emlak-ı mahsusa-i cenâb-ı cihânbâniden bulunan 

mahal ve civarını gösterir haritası fi 5 Haziran Sene (1)323 
(18 Haziran 1907) 
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Çiftecevizler’den mürur iden (geçen) atik (kadim) Kağıthane 
Caddesi 

Hazine-i Hassa’ca taht-ı idarede olub Hacı Reşid Ağa 
veresesinin tasarruf iddiasıyla Beyoğlu Mahkemesine 
müracaat eyledikleri Emlak-ı Hümâyûn Tarlası.  

 
Sol taraf kırmızı yazı: Cevze Beniyye nam kadının yerleri, 
sağ tarafı siyah yazı: Kemal Alaaddin Ağa tarlası 

Üst orta: Cin Deresi (Hacı Ahmet Mahallesi-Uşşâki 
Dergâhından yukarı doğru devam eden mahal) 
Üst Sağ: Macar Bostanı (günümüzde Çağlayan’dan 

Kasımpaşa’ya inen yolun Piyale Paşa mıntıkası 
Sağ taraf: Sakızağacı Mahallesi 
Alt taraf siyah yazı: Sakızağacı Caddesi, Karahasan Fundalığı 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

188 
 

Sağ taraf kırmızı yazı: Hacı Reşid Ağa veresesinin Defter-i 

Hâkani-i Kuyudi mucebince doksan dönümlük arazisinin 
mevkii 

 
Hacı Reşid Ağa veresesinin Defter-i Hâkani Kuyudu (kaydı) 

mucebince yüzyirmi dönümlük arazisinin mevkii 

 
Hacı Reşid Ağa veresesinin Defter-i Hâkani Kuyudu (kayıdı) 
mucebince ikiyüzelli dönümlük arazilerinin ihtiva eylediği 
mahal 

 
Hasköy’den Şişli’ye giden cadde 

 
Hacı Reşid Ağa veresesinin ikiyüzelli dönümlük arazileri 

hududu haricinde Çiftecevizler’den mürur iden (geçen) atik 
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(kadim) Kağıthane tarikine kadar fuzuli yedd-i gasblarına 

geçirmek istedikleri Sultan Bayazıd Han Hazretleri Vakf-ı 
Şerifi’ne aid arazi (Alt sağ taraf Darülaceze) 

 
Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 306, Gömlek 

No: 178, Tarihi: 27 (M) Muharrem 1326 (1 Mart 1908), 

Konusu: Okmeydanı’nda Hacı Reşid Ağa veresesinin 
temellük ettiği bin küsür dönüm arazinin büyük bir 
kısmının Sultan Beyazıd Vakfı olduğu. 
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Hû 

Hazine-i Hassa-i Şahâne Ticaret Kalemi 
Devletlü Efendim Hazretleri, 

 
Okmeydanı’nda Hacı Reşid Ağa veresesinin iddia-yı 

tasarruf ettikleri arazi hakkında gerek hazinece gerek şeref-

sudur buyrulan irade-i seniyye-i cenâb-ı mülükâne üzerine 
Tophane-i Âmîre Müşiriyet-i Celilesinden ta’yin ve mahalline 
i’zam kılınan (gönderilen) me’murin marifetiyle icra edilen 

tahkikat ve tedkikat-ı mükemmele neticesinde verese-i 
merkûmenin iddia-yı tasarruf ettikleri bin bu kadar dönüm 

araziden esasen ba-temessük (senetli olarak) yalnız iki yüz 
elli iki dönümünün arazi-i uhdelerinde (sahip oldukları arazi) 
olarak küsurunun (kalanının) cennet-mekân Sultan Beyazıd 

Han-ı Veli Hazretleri evkaf-ı şerifesinden olduğu tebeyyün 
eylemekde olub şu halde füzuli olarak verese-i merkûme 

tarafından işgal edilen ve hal-i hazırda evkafca hiçbir suretle 
intifâ edilemeyen (faydalanılamayan) salifü’z-zikr arazinin 
ahkâm-ı şer’iyye dairesinde emlak-ı hümâyûn idaresince 

tefviz ve isticar (birisine kira) edilmeyerek hem arazi-i 
mezkûrenin hal-i ma’muriyete ircâıyla (döndürülmesiyle) 
hazinece istifade edilmesi hem de vakf-ı mezkûre bir menfaat 

temini ve mamafih verese-i merkûme füzulen tecavüz 
ettikleri işbu araziden bir kısmını hisse-i şâyia (ortaklar 

arasında pay edilmemiş müşterek mal) suretiyle devair-i 
aidesini iğfal ile zaman zaman bazı ecanibe (bakalarına) 
şayian (kendi malları gibi) tasarruf eylemekde bulunmuş 

olmasına mebni bu suretle bir suret-i tesviyeye rabt 
edilmemesi hazineyi bir takım müşkilata düçar edeceği 

derkâr bulunduğuna binaen evvel emride hazine-i hassa-i 
şahâne ile Dahiliye ve Evkaf-ı Hümâyûn ve Defter-i Hakâni 
Nezâreti ve Şehremaneti Celilelerinden (İçişleri Bakanlığı, 

vakıflar genel Müdürlüğü, Tapu Kadatro Genel Müdürlüğü, 
Belediye Başkanlığından) ta’yin edilecek me’murin-i 
mahsusadan Tophane-i Âmîre Müşiriyet-i Celilesinden de 

ber-vech-i ma’ruz ta’yin edilen zevatdan mürekkeb (oluşan) 
bir hey’et teşkil ve bu babda tahkikat ve tedkikat-ı 
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mükemmele ifa olunarak gerek verese-i merkûmenin gerek 

anlardan tefri’ iden (ayrılan) ecanib ve sair hissedaranın 
müdahale-i vakıalarının men’ine aid tedabirin istikmali 26 

Ağustos Sene (1)323 ve 19 Kanun-i-evvel Sene (1)323 tarihli 
iki kıt’a ariza-i kemterânemle ber tafsil arz ve istizan kılınmış 
idi. Arazi-i mezkûreden ber-vech-i ma’ruz devair-i aidesini 

iğfal (ait olduğu kurumun hakkını bozarak, gasbederek) ile 
ecanib ve saireye (başkalarına) füruht eyleyerek (satarak) 
senedat-ı hakânisi de istihsal kılınmış (tapusu da verilmiş) 

olan mahallerin bir kısmını ahiren Avusturya devleti 
teba’sından Mösyö Temulsun Francalı’ya ve Rusyalı Bernik 

vefatıyla veresesine intikal iden mahallerin bir mikdarını 
dahi İngiltere devleti teba’sından Mösyö Simons’a ferağa 
kıyam edilmesine ve hazinece mugayir-i marzi-i âlî bir 

hareket vukua getirilmemek maksad-ı ubudiyet maksadına 
müsteniden muamele-i ferağiyenin icrası tecviz 

edilmemesine mebni Avusturya ve Rusya sefaretleri 
tarafından gerek tahriren gerek tercümanları marifetiyle 
mütemadiyen müracaat ve icra-yı takibat olunmakda olub 

nezd-i sami-i asafânelerinde de malum olduğu üzere bu hale 
müsaraaten bir netice-i katiye verilmediği takdirde tasdiyi 
âlîyi (sıkıntıyı) mucib olacak teşebbüsat ve muamelat-ı 

tahdisi de reviş-i halden istidlâl idilmekde (delil olmakda) 
bulunmasına ve ber minval-i ma’ruz vaki olan arz ve istizan-

ı kemteranem tedkikat-ı amikaya (inceden inceye 
araştırmaya) mebni olub mütecavizlerin (kalkışanların) bir 
gûna hukuk-ı meşrua dermeyan edemeyecekleri gibi 

esbabının bir hakka (gerçek) olamayarak kendilerini iğfalen 
(aldatarak, kandırarak) vuku’bulan muamelenin neticesini 

görüb hakikate mutavaatları (boyun eğmeleri) tabii olmağla 
beraber zayiat vakıalarını dahi vereseden iddia ve tazmin 
ettirileceği ahval dahi suver-i icraiyeyi teshil edeceğine 

(kolaylaştıracağına) ve mamafih buraların kıymeti yüz yirmi 
laraya baliğ olmakda olduğu gibi an be an artmakda olmağla 
zayiat külliyeye mahal bırakdırılmaması da vecibeden 

bulunmasına nazaran ber vech-i ma’ruz sureti melfuf ariza-i 
kemterânem vechile muamelat-ı lazımenin te’sisi hakkında 
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emr ü ferman-ı hümâyûn cenâb-ı şehinşâhi her ne vechile 

şeref-sudur buyrulur ise mantuk-ı münifinin Evkaf-ı 
Hümâyûn ve Defter-i Hakâni ve Dahiliye Nezareti ve 

Şehremâneti Celilelerine li-ecli’t-tebliğ Bâb-ı Âlî’ye izbarıyla 
suy-i acizâneme dahi malumat i’ta buyrulması babında emr 
ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

 
Fi 27 Muharrem Sene (1)326 ve fi 17 Şubat Sene (1)323 
Nazır Hazine-i Hassa Bende Ohannes31  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
31https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-

ve-okmeydaninda-ii-bayezide-ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-

bilinmeyenler/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-ve-okmeydaninda-ii-bayezide-ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-bilinmeyenler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-ve-okmeydaninda-ii-bayezide-ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-bilinmeyenler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/21/ciftecevizler-ve-okmeydaninda-ii-bayezide-ait-araziler-ve-konuyla-ilgili-bilinmeyenler/
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13.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİ İLE İLGİLİ  MUHTELİF BELGELER 

 
Tarihi Bir Fotoğrafda Galata Kulesinden Kasımpaşa’nın 

Görünümü 
1849 tarihli Sadrazam Mustafa Reşid Paşa mühürlü 

belgede Kasımpaşa Mevlevihanesinin izini görmekteyiz. 

Mevlevihane kaderine terkedildiği için günümüze intikal 
etmemiştir.32 Ancak çok eski değil 1850’lerde mevlevihane 

                                                           
32http://www.istanbulium.net/2013/12/kasmpasa-mevlevihanesi.html 
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aktifmiş ve Mevlevihanenin postnişini olan Sami Efendi vefat 

edince yerine büyük oğlu Ali Efendi görevlendirilmiştir.  

 
Kasımpaşa Mevlevihanesi33 

 
1850 tarihli belgede Kasımpaşa Vakfı’nın varlığından 

haberdar olmaktayız. Bu tarih itibarıyla vakıf faaldir. Aslında 

Okmeydanı’ndan Kasımpaşa’ya kadar Fatih Sultan 
Mehmed’in ve II. Beyazıd’ın kurduğu vakıflar bulunmaktadır. 
Buna Piyale Paşa Camisi ve Sinan Paşa Camisi Vakfını da 

ilave edebiliriz. Bu konularla ilgili ileride kısmet olursa belge 
paylaşımlarımız ve yazılarımız olacaktır. 

 
1851 tarihli belgede Kâtip Muslihiddin Camisi ile 

Kasımpaşa Mevlevihahesi'nin tamir ettirildiğini 

öğrenmekteyiz. Yukarıda 1849’da mevlevihanenin faal 
olduğunu görmüştük. 1851’de tamir edildiğine göre daha 

uzun yıllar faaliyette kalmış olduğunu düşünebiliriz.  
 

                                                           
33 http://www.dunyabizim.com/?aType=haber&ArticleID=8186 
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Yine 1851 Kasımpaşa’da bulunan zahire ambarlarının 

varlığından ve bunların tamire ihtiyaç duyduğundan 
haberdar olmaktayız. Günümüzde Metrodan Kasımpaşa 

istikametinden çıkıp merkezdeki Büyük Camiye doğru 
yürürken aşağıda sol tarafta depo arkası ve değirmen arkası 
olarak bilinen sokaklar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı 

da tuz deposu olarak kullanılmıştır.  
 
1856 tarihinde belediye başkanlığına yazılan yazı 

ile Kasımpaşa’da Hacı Ahmed Mahallesinde bulunan arsası 
üzerine bir un değirmeni inşası için ruhsat istenilmiştir. 

İnsana hayal gibi geliyor ama bir zamanlar değirmende 
öğütmek için buğdayın dahi buralarda yetiştirilmiş olması 
mümkündür. Zira buralar boş arazidir. Tarıma da 

elverişlidir. Üstelik Kasımpaşa’da başka değirmenlerde 
bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Tersane zindanı içinde 

bulunmaktadır. Tersane Zindanı konusunu içeren çok 
sayıda belgeyi ayrı bir başlık altında incelenmiştir. Bir ayrı 
başlık da Kasımpaşa Hüsameddin Uşşaki Dergahıyla ilgili 

birkaç belgeden ibarettir.  
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1895 tarihli ilk belgede tüm Anadolu’da yaşanan 

Ermeni isyanlarının bir uzantısı olarak Kasımpaşa’da 
yaşanmış olayların izlerini görmek mümkün olmaktadır.  

Olaylarda ölen ve yaralananlar olmuş, bunla ilgili olarak da 
şüpheli olarak çok sayıda kişi gözaltına alınmıştır.  

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 174, Gömlek 
No: 47, Tarihi: 20 (Ra) 1265 (13 Şubat 1849), Konusu: 
Vefat eden Kasımpaşa Mevlevihanesi Postnişini Şemsi 

Efendi'nin yerine büyük oğlu Ali Efendi'nin geçeceğine 
dair Sadrazam Mustafa Reşid'in yazısı. 

 
Hû 

Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Kasımpaşa’da kain Mevlevihanenin postnişini olan 

Sami Efendi’nin vefatı cihetiyle mütehammil olan büyük oğlu 
Ali Efendiye tevcihi hakkında müteallik buyrulan emr ü 
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ferman-ı cenâb-ı hilâfet-penâhi keyfiyeti istihbar buyrulmuş 

olduğundan taraf-ı reşâdetlerinden verilmesi lazım gelen 
meşihatnâme irsal olunduğu beyanıyla meşihât-ı mezkûre 

hakkında sonradan bir gûne irade-i seniyye-i mülükâne 
sudur etmemiş olduğu halde meşihât-nâmenin Galata 
Mevlevihanesi Şeyhi reşâdetlü (doğru yola girmiş) efendi 

tarafına gönderilmesi reside-i dest-i ağraz (maksat) olan 
tahrirat-ı şerifelerinde inha ve iş’ar olunmuş olub şimdiye 
kadar taraf-ı reşâdet-meâblarına vasıl olmuş olan tahrirat-ı 

resmiyesi mealinden malum-ı vâlâları buyrulmuş olacağı 
vechile meşihât-ı mezkûre muma-ileyh Ali Efendiye tevcih ve 

ihsan buyrulmuş olduğundan tıbk-ı iş’ar-ı vâlâları vechile 
meşihât-nâme-i mezkûr efendi-i muma-ileyh tarafına 
virdirildiği beyanıyla istibkâ-yı tevcihat-ı behiyyeleri 

siyakında şukka-i senâveri terkimine ibtidar kılındı.  
Fi 20 (Ra) 1265 (13 Şubat 1849) Es-Seyyid Mustafa 

(Sadrazam Mustafa Reşid Paşa)  
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 20, 

Gömlek No: 88, Tarihi: 18 (C) Cemaziye’l-ahir 1266 (1 
Mayıs 1850), Konusu: Kasımpaşa Vakfı için ayrılan 
ödenek. 
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Taraf-ı eşref-i hazret-i müsteşâriden evkaf-ı hümâyûn 

nâzırı hazretlerine 
 

Suret-i iş’ar-ı vâlâları karin-i ıtla’-i acizi olub mezkûr 
altmış bin kuruştan Kasımpaşa vakfına on bin kuruş isabet 
edeceği misillü bu hesab üzere muahharen verilen akçeden 

dahi ne mikdar ise ana göre bunun içün hisse tevkifi lazım 
geleceği beyanıyla emr ü irade hazret-i men-lehül-emrindir.  
Saadetlü kâtib beğ efendi hazretleri ifadesi. 

 
Arşiv Fon Kodu: A.}AMD. Dosya No: 30, Gömlek No: 

22, Tarihi: 06 (Ca) 1267 (9 Mart 1851), Konusu: 
Altımermer yakınlarındaki Katip Muslihiddin Camii ile 
Kasımpaşa Mevlevihahesi'nin, tamir masraflarının 

karşılanması. 
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Tezkire-i Samiye 

 
Evkaf-ı hümâyûn nâzırı devletlü paşa hazretlerinin 

manzur-ı âlî buyrulmak üzere takdim olunan  iki kıt’a 
takririnin birinde Altımermer kurbunda (yakınında) kain 
Kâtip Muslihiddin Cami-i Şerifinin mukaddemki (önceki) 

keşfi olan dokuz bin yedi yüz otuz beş kuruş masrafla bila 
noksan (eksiksiz) dikkat olarak tamir eylemek üzere 
verdikleri sened mucebince mahallesi ahalisine havalesi ve 

diğerinde dahi Kasımpaşa Mevlevihahesi'nin tamir ettirilmiş 
olan mahallerinin ber-muceb-i keşf masarif-i sahihası olan 

dokuz bin yüz yetmiş iki kuruşdan ale’l-hesab suretiyle 
verilmiş olan yedi bin beş yüz kuruş bi’t-tenzil küsuru 
görünen bin altı yüz yetmiş iki kuruşun dahi hazine-i evkaf-

ı hümâyûndan i’tasıyla tesviye-i iktizası istizan olunmuş 
(ödenmesi istenilmiş) ise de   ol-babda her ne vechile irade-i 

mekârim ade-i cenâb-ı cihân-bâni müteallik ve şeref-sünuh 
buyrulur ise ana göre hareket olunacağı beyanıyla tezkire.  

 

 Arşiv Fon Kodu: A.}AMD. Dosya No: 32, Gömlek No: 
107, Gömlek No: 29 (Z) Zilhicce 1267 (25 Eylül 1851), 
Konusu: Kasımpaşa'daki zahire anbarlarının tamir 

masrafının Ticaret Nezareti Hazinesi'nden karşılanması.  
 

 
Tezkire-i Samiye 
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Kasımpaşa’da vaki zahire ambarlarının tamirine dair 

ticaret nezaret-i behiyyesinin melfuf keşf defteri ile beraber 
manzur-ı âlî buyrulmak içün takdim kılınan takririne meclis-

i vâlâdan yazılan zeylde gösterildiği vechile zikr olunan 
anbarların keşfi olan dokuz bin yediyüz bukadar kuruşu 
tecavüz etmek üzere nezâret-i müşarün-ileyha marifetiyle 

tamir ettirilmesi ve meblağ-ı mezburun ticaret hazinesinden 
tesviyesi (karşılanması) tezekkür olunmuş ise de ol-babda 
her ne vechile irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi müteallik ve 

şeref-sudur buyurulur ise ana göre harekete mübaderet 
olunacağı beyanıyla tezkire.   

 

 
Kasımpaşa Değirmen Arkası Sokak 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 102, 
Gömlek No: 24, Tarihi: 21 (Ra) 1273 (19 Kasım 1856), 
Konusu: Kasımpaşa'da bir taşlı un değirmeni inşasına 

izin verildiği. 
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Şehremanetine 
 

Hadice nam hatunun Kasımpaşa’da Hacı Ahmed 

Mahallesinde kain mutasarrıf olduğu arsası üzerine 
müceddeden bir taşlı dakik (un) değirmeni inşasına ruhsat 

i’tası hakkında vuku’bulan istid’ası üzerine keyfiyet ticaret 
nezaret-i celilesine lede’l-havale zikr olunan değirmenin 
inşasında bir gûna mahzur ve mazarrat olmayacağı 

anlaşıldığından dört re’s i’tibarıyla müceddeden bir taşlı 
uncu değirmeni  gediği içün bin kuruş harcı rusumat 
veznesine teslim olunmak üzere senedinin tanzim ve i’tasına 

nezaret-i müşarün-ileyha tarafından iş’ar üzerine bi’t-tanzim 
irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi müteallik ve şeref-sudur 

buyrulmuş olmağla mantuk-ı âlîsi üzere icra-yı iktizasına 
himmet buyrulmak siyakında.  

 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 16, Gömlek 
No: 48, Tarihi: 11 (R) Rebiü’l-ahir 1313 (1 Ekim 1895), 

Konusu: Kasımpaşa'da beş kişinin ölümü iki kişinin 
yaralanmasıyla sonuçlanan hadiselerde 55 kişinin 
tukuklandığı ve gerekli zaptiye tedbirlerinin alındığının 

Beyoğlu Mutasarrıflığı'nca arzı. 
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Mabeyn-i Hümâyûn Baş Kitâbet-i Celilesine 
 

Kasımpaşa vukuatı olarak beş maktul ve 
meyanelerinde bir Müslüman olduğu halde iki mecruh olub 
mahal-i vukuada bulunarak zi-medhal olmak şüphesiyle elli 

altı kişi acizileri bi’z-zat hazır olduğum halde Beyoğlu 
Jandarma Miralayı Hüseyin Bey ve Bölükbaşı Hafız Efendi ve 

Bahriye Asakir-i Şahânesi birlikde olarak bunları derdest 
ederek Galatasarayı tevkifhanesine götürülmüş ve bu suretle 
oralara kol ve devriye ve nokta ve sair zabıtaya aid her bir 

tedabir icra olunarak orası saye-i şahânede taht-ı inzibat ve 
te’mine alınmış olduğu ma’ruzdur.  

 
Fi 19 Eylül Sene (1)311 (1 Ekim 1895)   
Beyoğlu Mutasarrıfı Hüseyin Habib34 

 
 
 

                                                           
34https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-

tarihi-ile-ilgili-muhtelif-belgeler/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-tarihi-ile-ilgili-muhtelif-belgeler/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/12/kasimpasa-tarihi-ile-ilgili-muhtelif-belgeler/
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14.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 2 

 
Galata Kulesinden Kasımpaşa35  

 
 Kasımpaşa tarihini ilgilendiren belgelerin çözün ve 

yorumunu yaptığımız yazımızın ikincisinde yine çok sayıda 
belgeyi inceleyeceğiz. Bu konudaki ilk belgemiz 1850 

tarihlidir. 
 

1850 tarihli belgeden Okmeydanı'nda bir kasr 

olduğunu anlıyoruz. Kasr için Aynalıkavak Kasrı ifadesi 
kullanılmadığı için bunun başka bir kasr (Köşk, küçük 

saray, kâşâne) olması anlamına gelmektedir.  
 
1856 tarihli ikinci belgede Okmeydanı tarihiyle ilgili 

olduğu kadar ülke tarihine ait çok şeyler anlatmaktadır. 
Belge dönemi itibarıyla Sultan Abdülmecid zamanına aittir. 
Sultan Abdülmecid 3 Kasım 1839’da Tanzimat Fermanı’nı 

                                                           
35 (http://eski.istanbulium.net/) 
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yani Gülhane Hatt-ı Hümâyûnunu ilan etmek zorunda 

kalmıştır.  
 

Devletin başında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın 
isyanı sorunu vardı. Mehmet Ali Paşa isyanı sonrasında 
Anadolu’nun içlerine kadar gelmiş, önüne çıkan Osmanlı 

ordusunu yenmiş, neredeyse İstanbul tehlike altına girmişti. 
Anadolu’da yaşanan eşkıya isyanları da ayrı bir sorun halini 
almış, bunlardan Mehmet Ali Paşa’ya biat edenler bile 

olmuştu.36  
 

Bunun üzerine Osmanlı İngiltere’den  yardım istemek 
zorunda kaldı. Aslında Mehmet Ali Paşa’ya güclü bir 
donanma kuran, askeri yönden onu güçlendiren de İngiltere 

idi. Zaten bunu bilerek yapıyor ve Osmanlıyı zor durumda 
bırakmak istiyordu. Neticede bunu başararak arabulucu 

rolü üstlendi ve Osmanlıya hami oldu.  
 
Rusya’nın Ortodokslara geniş haklar tanınmasını, 

bunların koruyuculuk hakkının da kendisine verilmesini 
istemesi üzerine Osmanlı hükûmeti bunu kabul etmeyince 
de Rusya Eflâk ve Boğdan'ı işgal etti. Bunun üzerine de 

Osmanlı 4 Ekim 1853’de Rusya’ya savaş ilan etti. Rusyanın 
1800’lü yıllarda başlayan Ermeni siyasetini göstermesi 

açısından daha önce okuduğumuz bir belge ilginç bir 
örnektir.37 Osmanlı Kırım savaşı olarak bilinen bu savaşta 
müttefikleri İngiltere ve Fransa’nın da yardımıyla bu savaşı 

kazandı. Ancak barış anlaşmasından önce Osmanlı Islahat 
Fermanını ilan etmek zorunda kaldı. Islahat Fermanı ile de 

yabancı devletlere müdahale hakkı tanındı.  
 

                                                           
36https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/05/14/kadi-kiran-

mehmetle-ilgili-bir-hatt-i-humayunun-analizi/ 
37https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/07/turkiyede-

sapka-kullanimiyla-ilgili-tarihi-surecin-arsiv-belgeleriyle-analizi/ 
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İncelediğimiz belge de tam bu tarihe denk gelmektedir 

ve İngiliz askerleri şu veya bu nedenle İstanbul’a ayak 
basmıştır. Kendilerine karakol yapımı için Okmeydanında 

yer verilmiştir. Buradaki İngiltere devleti refakatinde 
bulunan mülazımlar (subaylar) ifadesi biraz muhlak bir 
ifadedir. Gözetiminde anlamı da verilebilir, beraberinde olma 

anlamı da…  

 
 Durumun hale gelmesinin nedenleri çok daha önceye 
Sultan II. Mahmud dönemine kadar inmektedir. Yeniçeri 
ordusunun alel acele kaldırılması yerine kurulan ordunun 

gecikmesi ve eğitim sorunu yaşanması Osmanlıyı zayıflatmış, 
bir valisinin isyanına karşı koyamamıştır. Bu durum 

Osmanlı’yı daha da zor durumlara düşürmüş, Ermeni 
olaylarının temeli atılmış, Hıristiyanlar mezhepsel olarak 
korunuyormuş adı altında Osmanlı’nın egemenlik haklarını 

yok sayan isteklerde bulunulmuştur. Bu nedenle Rusya ile 
savaşa girilmiş, devamı da hep masa başında yaşanan 
kayıplar olmuştur.    

 
1857 tarihli belgede Kasımpaşa'da Kulaksız 

Mahallesi'nde yaşayan Hafize Hanımın menziline (konak 
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yerine) Emine Hanım tarafından yapılan müdahalenin 

önlenmesi istenilmiştir. Yazının Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i 
Celilesine (Vakıflar Genel Müdürlüğüne) yazılmış olması söz 

konusu yerin vakıf malı olduğunu ve Hafize Hanımın buranın 
sahibi değil zilyeti olduğunu göstermektedir. Demek ki bu tür 
vakıf yerleri kiralanarak kullanılabilmekteydi.  

 
1858 tarihli belgede yine Okmeydanı Kasrından 

bahsedilmektedir. Bu kez kasrda bir bekçi ve hizmetli 

bulunduğunu anlıyoruz. Kasrın bekçisi Mehmed Ağa vefat 
edince Laleli Vakfı'ndan aldığı maaşla yine kasrda görevli 

hademe Süleyman Ağa bekçi olarak tayin edilmiştir.  
 
1859 tarihli belgede Mustafa ve Ümmü Gülsüm, 

Sultan Bayezid-i Veli Hazretleri Vakfı müsakkafatından 
(vakfedilmiş gayrimenkullerinden) Kasımpaşa'daki bahçeye 

Mahalle İmamı Akif Efendi müdahalede bulununca bunun 
önlenmesi için yardım talebinde bulunmuşlardır. Burada da 
yukarıda gördüğümüz diğer örnekteki durum söz 

konusudur. Vakıf malı şahısların kullanımındadır ve sorun 
yaşandığında da Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardım 
istenmektedir. 

 
1861 tarihli belgede ilginç bir durum söz konusudur. 

Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi Bekçisi Emin Efendinin ikiz 
çocukları doğduğu için  mahalle imamı Hafız Ahmed Efendi 
tarafından dilekçe verilerek mahalle bekçisi Emin Efendinin 

çocuklarıyla hanımına maaş tahsis edilmesi istenilmiştir. Bu 
örneğe başka yerlerde rastladım. Sıradışı bir durum olan ikiz 

ve üçüz doğumlarda aileye yardımcı olmak için kendilerine 
maaş bağlanmaktadır.38 

 

1867 tarihli belgede Kasımpaşa'da yanan cami-i 
kebirin tamir masraflardan bahsedilmektedir. Buradan da 

                                                           
38 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/02/tarihten-

sayfalar-canik-sancaginin-ucuzleri/ 
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anlıyoruz ki büyük camide bir yangın yaşanmıştır. 

Kasımpaşa semtinin sorumluluğu Kaptanpaşa’da 
olduğundan yazışma onunla yapılmıştır. Belgede geçen 4 yük 

15 bin kuruşdan bahsedilmektedir. 1 yük 100 bin kuruştur. 
Bu durumda 415 bin kuruş keşif bedeli olduğu dikkate 
alındığında caminin tamamen yandığını değerlendirebiliriz. 

Büyük Camiyle ilgili ileride okunacak başka belgelerde 
bulunmaktadır.   

 

1868 tarihli belgede Kasımpaşa Deresi'nin 
temizlenmesi hakkında Bahriye Nezareti'nin yazısının 

Zabtiye Müşirliği'ne gönderildiği belirtilmektedir. Bu konuyu 
Kasımpaşa’yı sel almış yazımızda uzun uzadıya işlemiştik.39 
Derenin dolduğu ta Evliya Çelebi Seyahatnamesinde 

belirtilmiş olduğundan durumun vehametini anlamak zor 
olmayacaktır. 

 

 
Feriköy Büyük Sel Baskını 1985 

                                                           
39https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1894de-

kasimpasayi-sel-almis/ 
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1985 yılında böyle bir durum yaşandığı düşünülünce 

bütün suların toplandığı Kasımpaşa’nın bu tarihden yüz yıl 
önceki durumunun nasıl olduğunu hayal etmek zor değildir. 

 
1894 tarihli begede Okmeydanı'na sahra hastahanesi 

diyebileceğimiz hastahane kurulduğunu anlamaktayız. 

Bunu ilk Beyoğlu’na deprem olmuş yazımızda görmüştük. 
Depremden etkilenenler hem okmeydanında toplanmış hem 
yaralılar buraya nakledilmişti.40  

 
Daha önce Avrupa’dan getirildiği belirtilen portatif 

hastahanenin sökülüp temizlenerek askeri depoya 
kaldırılmasına karar verilmiştir.  

 

1895 tarihli belge Okmeydanı’nın diğer ucunda 
bulunan İzzetpaşa çiftliğinden Darülaceze'ye ve oradan 

Okmeydanı'ndaki geçici hastahane barakalarına kadar şose 
yol ve kaldırımlardan bahsedilerek yapılan masrafın 
ödenmesi istenilmiştir.  

 
1903 tarihli belgede Kasımpaşa Okmeydanı'nda Yemen 

Fatihi Sinan Paşa Camisinin tamir edileceği belirtilmiştir. 

Aslında buradan da şunu anlıyoruz ecdad eserleri hep 
yıpranmış ve bakıma muhtaçtır. Hepsinin yükü de Vakıfların 

üstündedir veya Padişahın özel hazinesinden yapacağı 
harcamaya bağlıdır.  

 

Günümüze baktığımızda maddi olanaklar olarak 
toplumumuzun daha iyi durumda olduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca insanlarımız da daha bilinçlidir. 
Kurdukları vakıf ve yardım dernekleriyle bir çok onarımın 
yapılmasında katkı sağlayabilmektedirler. Ancak eski eser 

onarımı da sanıldığı kadar kolay iş değildir. Hele tescilli eski 
eserlerin onarımında uyulması gereken pek çok kural 

                                                           
40https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/10/1894-

yilinda-beyoglunda-deprem-olmus/ 
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bulunmaktadır. Mimar, Restorasyon ve röleve projeleri 

çizildikten sonra Eski Eserleri Koruma Kuruluna müracaat 
edilerek izin alınmaktadır. Aslına uygun olarak 

restorasyonun yapılması da işin uzmanı ekiplerle 
olduğundan yapılan masraflar da çok özel olmaktadır.  

 

1904 tarihli son belgemizden Okmeydanı Dergahı 
Postnişinliğine Muti Efendi’nin atandığı ancak bazı durumlar 
nedeniyle tahkikat yapılması istenilmiştir. Burada 

bahsedilen tekkenin geçtiğimiz yıllarda restore edilen hatta 
aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Okçular tekkesi 

olması lazımdır.  
 

 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 30, 

Gömlek No: 9, Tarihi: 06 (L) Şevval 1266 (15 Ağustos 
1850), Konusu: Okmeydanı'nda tamir olunan kasr ile 
müştemilatı olan binalara ilavesi gerekli olan mahallerin 

masraflarının karşılanması ile bir kıta mübaşeret 
suretinin itasına dair Maliye ve Tersane-i Amire 

nazırlarına buyruldu. 
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Maliye Nâzırına ve Bi’t-tasarruf (tasarrufunda olan) 

Tersane Nazırına 
 

Okmeydanı'nda kain tamir olunan kasr-ı hümâyûn 
dairesiyle müştemilatı olan ebniyeye (binaya) ilavesi 
muktezi (gerekli) görünen mahaller ebniyesinin 

(binasının) dahi masarif-i keşfiyesi olan 
onaltıbindokuzyüzdoksansekiz (16.998) kuruş ile Tersane-i 
Amire Nazırı atufetlü bey efendi hazretleri marifetiyle heman 

tamirine ibtidar olunması hususuna bi’l-istizan emr u 
ferman-ı isabet beyan cânib-i mülükânelerince zib-i sudur 

buyrulup mucebince keyfiyet nazır-ı müşarün-ileyha 
hazretlerine bildirilmiş (Tersaneye / olmağla icabının icrası 
mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir. Fi 6 (L) Şevval Sene 

(12)66-15 Ağustos 1850) ve buna dair zeyleri mazbata bu 
keşf defteri merbuten (ekli olarak) gönderilmiş olmağla 
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hazinece icabının icrasıyla diğer bir kıt’a mübaşeret 

suresinin i’tasına himmet eyleye deyu.  
Fi 6 (L) Şevval Sene (12)66 (15 Ağustos 1850)    

  
Arşiv Fon Kodu: A.}AMD. Dosya No: 69, Gömlek No: 

15, Tarihi: 1272 (1855-1856), Konusu: İngiltere Ordusu 

refakatinde bulunan asakir-i şahane mülazımlarına 
Okmeydanı'nda baraka inşası için yer gösterilmesi. 

 

 
Tezkire-i Samiye 
 

Okmeydanı’nın ok atılmayan yerlerinde İngiltere 
devleti ordusu refakatinde (beraberinde) bulunan asker-i 
şâhâne mülazımıçün bazı barakalar inşasına irae-i ruhsat 

olunması cânib-i sefaretden ifade olunmakla işbu 
barakaların inşası içün münasib olan yerlerin kendilerine 

irâe edilmesi (gösterilmesi) hakkında her ne vechile emr ü 
ferman-ı hümâyûn hazret-i şehinşâhi müteallik ve şeref-
sudur buyrulur ise mantuk-ı münifi icra olunacağı beyanıyla 

tezkire. 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 247, 

Gömlek No: 78, Tarihi: 05 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1274 (22 

Aralık 1857), Konusu: Hafize Hatun'un Kasımpaşa'da 
Kulaksız Mahallesi'ndeki menziline Emine Hatun'un 

fuzuli müdahalesinin men'i. 
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Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

 
 Hafize Hatun'un Kasımpaşa'da Kulaksız 

Mahallesi'nde kain mutasarrıfe (kullanımında) olduğu 
menziline mahalle-i mezkûre sakinelerinden Emine 
Hatun'un fuzuli müdahaleye ibtidar ile kendisini her bar 

renciş (rencide, incitme) ve azar etmekde ve mürafa’adan 
(karşılıklı muhakeme olmakdan, yüzleşmekden) dahi 
izhâr-ı imtina etmekde olduğundan (kaçındığından) 

bahisle evkaf-ı hümâyûn müfettişi faziletlü efendi 
huzurunda icra-yı mürafa’asıyla müdahale-i vakıa’nın men’-

i hususu müsted’i takdim eylediği arzuhal manzur-ı âlîleri 
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buyrulmak üzere leffen (ekinde) irsal kılınmağın 

(gönderilmekle) suret-i istid’a-ya nazaran muma-ileyha 
Hafize Hatun’un bi-vech tazyik olunduğu sahih ise bi’l-

mürafaa men’-i muvafık-ı adl ve hakkaniyet olacağı derkâr 
bulunmuş olmağla ol-babda irade efendimindir.   
Bâ-işâret hazret-i müsteşâri    

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 129, 

Gömlek No: 75, Tarihi: 29 (Ş) Şaban 1274 (14 Nisan 

1858), Konusu: Okmeydanı Kasr-ı Hümayunu Bekçisi 
Mehmed Ağa'nın vefatı üzerine Laleli Vakfı'ndan aldığı 

münhal maaşının mezkur kasrın hademesinden 
Süleyman Ağa'ya tahsisi. 

 
Maliye Nezâret-i Celilesine 

Okmeydanı kasr-ı hümâyûnu bekçisi Mehmed Ağa’nın 
vefatı cihetiyle Laleli Vakfı şerifinden mahsus olub münhal 
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(boşta) olan şehriye seksen kuruş maaşının kast-ı hümâyûn-

ı mezkûr hademesinden Süleyman Ağa’ya tahsisi müteallik 
ve şeref-sudur buyrulan irade-i seniyye-i cenâb-ı padişâhi 

muktezâ-yı âlîsinden olmağla iktizasının icrasıyla lazım gelen 
senedinin tanzim ettirilerek serian Bâb-ı Âlî’ye irsali 
hususuna himmet buyrulsun deyu, himmet buyrulması. 

 
Arşiv Fon Kodu: A.}DVN. Dosya No: 147, Gömlek No: 

90, Tarihi: 26 (R) Rebiü’l-ahir 1276 (22 Kasım 1859), 

Konusu: Mustafa ve Ümmü Gülsüm'ün, Sultan Bayezid-i 
Veli Hazretleri Vakfı musakkafatından Kasımpaşa'daki 

bahçeye Mahalle İmamı Akif Efendi'nin yaptığı 
müdahalenin önlenmesi talebi. 

 
Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 

Nezaret-i celile-i evkaf-ı hümâyûn-ı mülükâneye 
mülhak evkafdan Cennet-mekân Sultan Beyazıd-ı Veli Han 

Tabe Serahû Hazretlerinin vakfı musakkafatından 
Kasımpaşa’da  Emin Baş Hasan Efendi Mahallesinde vaki 
malumu’l-hudud ve’l-müştemilat ba sened mutasarrıf 

olduğum bir bab bahçe-i acizanemizi bir tarafdan 
kimesnenin müdahalesi yok iken bu defa işkal-i acizide 

bulunan Mahalle İmamı Akif Efendi bahçe-i acizanemden 
fuzuli ve bi-gayr-i hak yarım zira’dan mütecaviz kendi 
hanesine ahz ve idhal idüb gadr-i mucib sevdasında olmağın 

merahim-i alilerinden mercûdur ki icab-ı şer’inin icrasıyla  
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ihkak-ı hak olunmak üzere keyfiyet nezaret-i celile-i evkaf-ı 

hümâyûna havalesi babında emr ü ferman hazret-i men-
lehü’l-emrindir.  

Fi 26 R Sene (1)276 (22 Kasım 1859) 
Bende Kahveci (veya fırıncı) Mustafa kullarıyla Ümmü 
Gülsüm cariyeleri   

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 387, 

Gömlek No: 48, Tarihi: 21 (C) Cemaziye’l-ahir 1278 (24 

Aralık 1861), Konusu: Kasımpaşa Kulaksız Mahallesi 
Bekçisi Emin'in ikiz olarak doğan çocuklarının maaş 

tahsisi. 

 
Maliye Nezâret-i Celilesine 
 

Kasımpaşa’da Kulaksız mahallesi bekçisi Emin nam 

kimesnenin tev’em (ikiz) olarak tevellüd eden iki nefer 
evladıyla zevcesine emsali misillü maaş tahsisi hususunu 
müsted’i mahalle-i mezkûre imamı Hafız Ahmed Efendi 

tarafından takdim olunan arzuhal manzur-ı atufileri 
buyrulmak üzere leffen irsal kılınmış olmağla emsali 

nizamına tevfikan icra-yı icabı mütevakkıf-ı himmet-i 
behiyyeleridir.   
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 374, 

Gömlek No: 85, Tarihi: 15 (L) Şevval 1283 (20 Şubat 
1867), Konusu: Kasımpaşa'da yanan cami-i kebirin tamir 

masraflarının ne şekilde karşılanacağı. 
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Taraf-ı Sami-i Cenâb-ı Kapudaniye 

 
Kasımpaşa’da muhterik olan Cami-i Kebir’in (Büyük 

Cami’nin) muahharen verilen karar vechile ve evvelce tahmin 
kılınan masarıfının dört yük onbeş bin şu kadar kuruş bi’t-
tenzil sekiz yük seksen beş bin kuruşla tam kargir olarak 

inşasına Üsküdarlı Dimitri kalfa tarafından taahhüd kılınmış 
ve cami-i şerif-i mezkûrun enkaz mevcudesi esmanıyla 
Tersane-i Âmire’den aynen tesviye edilecek eşya bahası ve 

me’murin-i bahriye vesaire canibinden ianeten verilecek 
meblağ çıkdıkdan sonra masarif-i mezbureden i’tası lazım 

gelen beş yük doksan bin kuruşun dört yük elli bin 
kuruşunun cami-i mezbur vakfının mevcudundan ve 
zuhurat varidatından i’tası mümkün olmayub küsur bir yük 

kırk bin kuruşunun tesviyesine imkân yoğusa da levazımat-
ı inşaiyenin fiyatınca icra kılınan tadilat ve tehvinatından 

dolayı masarif-i mezkûreden yüz on bin kuruş merkûmun 
muvafakatiyle tenzil edildiği gibi açık kalan otuz bin kuruşun 
dahi bazı masarifat icrasıyla kapatılacağı anlaşılmış idiğüne 

mebni salifü’l-beyan dört yük elli bin kuruşun hazine-i evkaf-
ı hümâyûndan i’tasıyla inşaat-ı mebhusenin (bahsi geçen 
inşaatın) ne suretle icrasına Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

Behiyyesinden ba-takrir vuku’bulan iş’ar ve ifade ve taraf-ı 
ali-i cenâb-ı kapudanileriyle edilen muhabere ve meclis-i 

vâlâda sebkat idilen (yapılan) müzakere mucebince bi’l-
istizan irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi müteallik ve 
şeref-sudur buyrulub hazinece ifa-yı muktezası nezâret-i 

müşarün-ileyhaya havale ve iş’ar olunmuş olmağın tesviye-i 
icabına himem-i aliyye-i asâfâneleri şâyân buyrulmak 

babında emr ve irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.    
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 411, 

Gömlek No: 8, Tarihi: 29 (S) Safer 1285 (21 Haziran 
1868), Konusu: Kasımpaşa Deresi'nin temizlenmesi 

hakkında Bahriye Nezareti'nin yazısının Zabtiye 
Müşirliği'ne gönderildiği. 

 
Zabtiye Müşiriyet-i Celilesine 
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Kasımpaşa deresinin suret-i tathiri (temizliği) 

hakkında Bahriye Nezâret-i Celilesine mürur tezkire manzur-
ı vâlâları buyrulmak üzere leffen (ekinde) ibsal kılınmış 

(yollanmış) olmağın iktizâ-yı hallin icra ve ifade ve tezkire-i 
mürselenin (gönderilmiş tezkerenin) iadesi mütevakkıf-ı 
himem-i behiyyeleridir. 

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 398, Gömlek No:  

29781, Tarihi: 02 (Za) Zilkade 1311 (7 Mayıs 1894), 

Konusu: Okmeydanı'na kurdurulan müteharrik 
hastahanelerin kaldırılmaları iradesinin tebliği. 

(Harbiye,Tophane; 24521) 

 
Taraf-ı Vâlâ-yı Seraskeriye ve Tophane Müşiriyet-i 
Celilesine 

Fi 02 (Za) Zilkade Sene (1)311 ve fi 25 Nisan (1)310 (7 
Mayıs 1894) 
 

Esmânı taraf-ı eşref-i cenâb-ı hilâfet-penâhiden bi’l-ifa 
Avrupa’dan celb edilüb Okmeydanı'na kurdurulan 

müteharrik (hareketli-seyyar) hastahanelerin sökdürülerek 
ve icabı vech ile tathir ve tebhir ettirildikten (temizlenip 
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dezenfekde edildikden) sonra sanduklarına yerleştirilerek 

Tophane’de mevcut olan edevat-ı sairesiyle beraber silah 
hanenin rutubetden azade bir mahall-i münasibine vaz’ıyla 

hüsn-i muhafazası irade-i seniyye-i haret-i padişâhi 
muktezâ-yı âlîsinden bulunmuş ve hükm-i münifi Tophane 
Müşiriyet-i Celilesi’ne de / taraf-ı vâlâ-yı Seraskeri’ye de 

tebliğ olunmuş olmağla Serasker-i müşarün-ileyhle / 
müşiriyet-i müşarün-ileyha ile muhabere ve Mösyö 
Mondragon celb olunarak tathirat ve tebhiratın icabat-ı 

fenniyeye tevfikan icrasıyla ber-mantuk-ı emr ü ferman-ı 
hümâyûn ifa-yı muktezâsına himmet babında. 

Taraf-ı amiriden tebliğ olunan irade-i aliyye mucebince. 
  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 705, 

Gömlek No: 2, Tarihi: 04 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (23 
Ekim 1895), Konusu: İzzetpaşa çiftliğinden 

Darülaceze'ye ve oradan Okmeydanı'ndaki muvakkat 
hastahane barakalarına kadar yapılan şose ve 
kaldırımların tamirat masraflarının ödenmesi. 

 
 

İzzet Paşa Çiftliği kurbundan (yakınından) 

Darülaceze’ye ve oradan Okmeydanı’ndaki muvakkat (geçici) 
hastahane barakalarına kadar yapılı olan şose ve 
kaldırımların ta’miratı masarifinin suret-i tesviyesine dair.  

Fi 20 Rebiü’l-ahir Sene (1)313 İdare-i  seniyye evrakda 
mukayyedine (kaydına) verilmişdir. 
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Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2231, Gömlek No: 

167287, Tarihi: 16 (N) Ramazan 1321 (6 Aralık 1903), 
Konusu: Kasımpaşa Okmeydanı'nda Yemen Fatihi Sinan 

Paşa Cami-i Şerifi'nin leffen iade olunan evrak-ı keşfiye 
gereği tamiri. (Evkaf) 

 
Hû 
Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 
Fi 16 (N) Ramazan 1321 ve fi 23 Teşrin-i-sâni (6 Aralık 
1903) 
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Suretleri bâlâda muharrer tezkire-i ma’ruza ve şeref-

sadır olan irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhiyi meblağ-ı 
hamiş ve leffen iade kılınan evrak-ı keşfiye mucebince Evkaf-

ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesinden iktizasının ifasına himmet. 
Kasımpaşa’daki Sinan Paşa Cami-i Şerifi’nin tamiri 
masarifinin tesviyesi hakkında.  

 

 
 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2260, Gömlek No: 
169457, Tarihi: 06 (Za) Zilkade 1321 (24 Ocak 1904), 

Konusu: Okmeydanı Dergahı Postnişinliği'nin Muti 
Efendi uhdesine tevcihi inha olunmuş ise de muma-ileyh 

hakkında evvel emirde tahkikat-ı lazime icrasıyla 
neticesinin inbası. (Evkaf) 
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Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 
Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 

Fi 06 (Za) Zilkade Sene (1)321 ve fi 11 Kanun-i-sâni 
Sene (1)319 (24 Ocak 1904) 
 

Okmeydanı dergâhı postnişinliğinin Mûtî Efendi 
uhdesine tevcihi 17 Şevval sene (1)321 (6 Ocak 1904) tarihli 

ve 643 numerolu tezkire-i müzekkere-i devletleriyle inha 
olunmuş ise de muma-ileyhin bazı ahvalleri reddiyyesi mer’i 
(geçerli) olduğundan evvel emirde tahkikat-ı lazıme ifasıyla 

neticesinin inhasına himmet.   
 

Mühürdarlıkdan muharrer melfuf pusuladaki irade-i 
aliyye mucebince.41 
                                                           
41 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/14/kasimpasa-

tarihine-ait-muhtelif-belgeler-2/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/14/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-2/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/14/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-2/
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15.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT BELGELER 3 

 

 
Kasımpaşa Meydanı ve Kasımpaşa’da Eski Bir Çeşme 
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 Fotoğraflarda belge niteliğinde olup, okumasını bilene 

çok şeyler anlatmaktadır. Yukarıda fotoğraf yaklaşık 1880 
sonrasına ait olsa gerektir. Fakat dikkat edilirse çeşme bir 

hayli yıpranmış ve kullanılmaz hale gelmiştir. Çeşmenin 
nasıl bu hale geldiği muamma olmakla birlikte yüzyıllar önce 
yapıldığının işaretini vermektedir. Uşşâki Tekkesinin 

yanında bulunan Kılavuz Dede Türbesini söküp taşlarını 
evine götürenlerin olduğunu okumuştuk. O nedenle 
dilimizde bir söz vardır taşı taş üstüne koymamışlar diye… 

Burada da aynı durum söz konusudur. Hayır severin biri 
yaptırmış ama geriden gelen nesil sahip çıkmamıştır. 

Fotoğraftaki bir diğer detay ise arka planda görülen tepelerin 
boş olmasıdır. Tepede sadece bir gözetleme kulesi ile sağda 
bir gecekondu dikkat çekmektedir. Fotoğrafı çeken üzerine 

not düşmesiği için yeri konusunda yorum yapmak zor 
olmaktadır. 

 
 Kasımpaşa tarihine ait muhetlif arşiv belgelerini 
incelediğimiz yazımızın üçüncüsünde 7 adet belgenin 

transkripsiyonları inceleyeceğiz. İlk belgemiz oldukça eski 
tarihlidir. 1764 tarihine ait olan belge bu zamana kadar 
incelediğimiz en eski belgedir. Ancak çok temiz bir Divanı 

yazı çeşidiyle yazılmıştır. 
 

 Belge Kasımpaşa civarıyla ilgili önemli bilgi 
vermektedir. Şöyle ki: Belgede attar olarak geçen günümüzde 
aktar denilen ve şifalı otlar kokulu aromalar satan 

dükkanlardan bahsedilmektedir. Kendisini Hasköy’de 
oturan ve aktarlar kethüdası olarak tanıtan Salih Efendi ve 

diğer aktar esnafı yazılı müracaatta bulunarak Okmeydanı 
ve Piripaşa’da muhtelif eşyanın satıldığı izinli 36 aktar 
dükkânı olduğu, ancak meslek birliklerine kaydı olmayan 

Yako isimli bir Yahudinin sıhhate zararlı eczayı satmak içün 
evi altında bir dükkân açtığını belirtmişlerdir. Bu durum 
şikâyet konusu olunca izinsiz açılan bu dükkan 

kapattırılmıştır. Ancak yine benzer bir durum söz konusu 
olduğundan bu konuda da yardım istemişlerdir.  
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 İlk başta ne var bunda isteyen istediği yere dükkân 

açabilir, iş kuabilir diye düşünülebilir. Ancak Osmanlı’da 
sistem farklı işlemektedir. Her meslek grubunun odası 

diyebileceğimiz ahi teşkilatları ve bunların oda başı yani 
kethüdaları bulunurdu. Bu teşkilat meslek erbabını yetiştirir 
daha sonra da ona icazet verirdi. Yani sen artık meslek bilgisi 

olarak, esnaf ahlakı olarak yetiştin kendi işini kurabilirsin 
diye… 
 

 Aslında günümüzde de sistem buna yakın 
işlemektedir. Gelişi güzel kimse işyeri açamamaktadır. 

Bunun için öncelikle diploma ve işyeri açma ruhsatı 
gerekmektedir. 
 

 Ancak belgeden çıkaracağımız diğer önemli sonuç 
sadece aktar dükkânı olarak 36 adet dükkanın bulunması 

Okmeydanı ve Piripaşa’da oldukça kalabalık bir yerleşimin 
olduğunu göstermektedir.    
 

 1849 tarihli ikinci belgemizde Kasımpaşa’da Dörtkapı 
isimli bir yerden bahsedilmektedir. İnternette bu isimle 
Kasımpaşa’da yer bulamadım. Belki benim dikkatimden 

kaçmıştır. Bu semtte tahta kaldırımların varlığından ve 
eskidiğinden bahsedilmektedir. Bunların yenilenmesi için 

keşif hazırlanmış ve bu keşf uyarınca tamiratın Tersane-i 
Âmîre tarafından yapılması için talimat verilmiştir. 
  

 Tahta kaldırım ne olabilir diye düşündüm ve yorumla 
bunun ne olabileceği hususunda tahminde bulundum. 

Kasımpaşa’nın 1849’lardaki durumu meyilli araziler ve çok 
sayıda dere yataklarından oluştuğu için ahşap kullanılarak 
dere kenarlarının tesviye edilmiş ve yaya yolu, kaldırım 

haline getirilmiş olmalıdır. Bu konuda bulduğum bir bilgide 
tahta kaldırımın 1870’lerde Amerika’da keşfediliği 
belirtilmektedir.42 Oysa biz bunu çok önce düşünmüş ve 

                                                           
42 http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kf/eatahk/eatahk.swf 
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uygulamışız. Ama nedense her şeyi sahiplenme konusunda 

yabancılar oldukça mahirler.   

 
 

30 Eylül 1862 tarihli belgede Kasımpaşa yangın 
mahallinde açılacak yollara, inşa olunacak duvarların 
masraflarının ödenmesi konu edilmektedir. Demek ki 

1862’nin hemen öncesinde Kasımpaşa bir yangın daha 
geçirmiştir. Buna ilişkin bir belge daha göreceğiz. Bu yangın 
Kasımpaşa’nın yaşadığı ilk yangın değildi elbette. 1721 ‘de 

çıkan yangında Kasım Paşa’nın yaptırdığı cami de 
yanmıştır.43  

 
Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Yangından ders 

çıkarılmıştır. Yapıların hep ahşap ve bitişik nizam olduğu 

dikkate alındığında çıkan bir yangının her tarafı yakmadan 
sönmesi çok zordu. Bu nedenle sokakların genişletildiği ve 

bazı yerlere istinat duvarı örüldüğü anlaşılmaktadır.  
 

                                                           
43 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/kasimpasa-

buyuk-cami-hakkinda-tarihi-yazismalar/ 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

230 
 

 Yine 1862 tarihli bir başka belgede yangından 

bahsedilmekde ve arpa anbarının yandığı belirtilmektedir. 
Bunun içinde kış gelmeden gerekli onarımın yapılarak 

anbarın tekrar kullanılabilir duruma getirilmesi istenilmiştir. 
Bu kadar acele edildiği için yangının 1862 yılında 
gerçekleşmiş olması olasılığı yüksektir. 

 
1893 tarihi belgeden Kasımpaşa ve Galata ve Üsküdar 

taraflarında ciddi bir kolera vakası yaşandığı 

anlaşılmaktadır. Çok sayıda hızlı ölümler gerçekleşmiştir. Bu 
hastalığın ve ölümlerin önüne geçilebilmesi için gerekli fenni 

tedbirlerin alınması, dezenfeksiyonun sağlanması ve kordon 
uygulamasına geçilmesi istenilmiştir. Kordon uygulaması 
hasatalığın yayılmaması için hastalık görülen bölgeden 

dışarıya çıkmak isteyenlerin kontrol atında 
bulunduruldurulduğu keza aynı şekilde hayvanlar için de 

uygulanan bir yöntemdir.   
 
5 Aralık 1893 tarihinde Şûrâ-yı Devlet’le yapılan 

yazışmada Almanya’dan getirilip Okmeydanı’na kurulan 
seyyar hastahanenin varlığını öğrenmekteyiz. Daha önce de 
yaşanan depremde yaralananların bu hastahaneye 

nakledildiklerini görmüştük.  
 

Belgede bahsedilen asıl konu ise bu hastahanenin 
ihtiyacı olan suyun Terkos Gölünden getirilmesi ihtiyacı ve 
işlemidir. Ancak Terkos Gölünü işleten yabancı işletme 

(kumpanya) suyun Okmeydanı’da getirilmesi için bahaneler 
ileri sürmüş ise de konunun ehemniyeti ve idarenin kararlığı 

karşısında mecburen isteğin karşılanması yönünde buyun 
eğmiştir. Aslında onların çekinceleri ticari bir işletme olması 
nedeniyle sağlayacakları suyun parasının tahsil edilmesiyle 

ilgilidir. Her ne olursa olsun 1893 yılında Okmeydanı’na 
Terkos suyu gelmiştir. 

 

12 Ağustos 1894 tarihli belgede hastahane 
barakalarıyla ilgilidir. Bu tarihde Müslüman fakir hastalar 
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Okmeydanı’ndaki seyyar hastahane barakalarına 

nakledilmiştir. Ancak görevliler ve malzene deposu olarak 
kullanılmak üzere burada ilave barakaların inşası söz 

konusu olmuştur.  
 
Arşiv Fon Kodu: C..BLD. Dosya No: 13, Konusu: 

605, Tarihi: 19 (C) Cemaziye’l-ahir 1178 (14 Aralık 1764), 
Konusu: Okmeydanı hududundan Piri Paşa hududuna 
kadar eşya-yı mütenevvia satmak üzere 36 tane aktar 

dükkanı mevcut olması şurutu muktezasından olup bu 
sınıfa müntesib olmayan Yako isminde bir yahudi evinin 

altında bir aktar dükkanı açarak muzır edviye sattığı için 
men‘ edilmiş iken bu defa başka yerlere yine dükkan 
açtığından men buyurulması ve 36 dükkandan fazlası 

olmaması hakkında yedlerine tuğralı berat itası hakkında 
kethüdaları talebi üzerine tanzim edilen ilam. 
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Sahh  

İ’lâmı mucebince hüküm buyruldu.  
19 (C) Cemaziye’l-ahir Sene 1178 (14 Aralık 1764) 

Ma’ruz-ı dai-i devlet-i aliyeleridir ki, 
 

Kasaba-i Hasköy’de mütemekkin Attarlar Kethüdası 

Vekili Salih ve sairleri Meclis-i Şer’i’ye gelüb tanzim-i hal 
eyledikleri Okmeydanı sınırundan Piripaşa sınıruna varınca 
eşya-yı mütenevvi’aca bey’ olunur (satılır) otuz altı bab attar 

dükkânı olub iki sene mukaddem (önce) harîftemiz 
(meslektaşımız) olmayan Yako nam Yahudi cümleye muzır 

sıhhat ve sair eczayı bey’ etmek (satmak) içün hanesi 
tahtında bir dükkân ihdas eyledikde emr-i celil ile men’ 
olunmuş iken şimdi gene bazıları ihdas eylemek (açmak) 

murad iderler. Otuz altı bab dükkândan ziyade olmamak 
üzere mukaddem olduğu gibi ihdas olunmak babında 

yeddimize tuğralı emr ü celilü’ş-şân ısdarı ricasına bu 
ahvallerimizi der-adl’e i’lâm idiver deyu ilhah ve iltimas 
eylediklerinde evvelki vaki’ hal bi’l-iltimas huzur-ı alilerine 

i’lâm olundu. Baki ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  
 

Hurrire fi’l-yevmi’s-sabi’-aşer (on yedinci gün) min 

Cemaziye’l-ahir li-sene semanin ve seb’in ve miete ve elf 
17 Cemaziye’l-ahir Sene 1178 (12 Aralık 1764) 

Mühür: Es-Seyyid Mehmed  
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 22, 

Gömlek No: 91, Tarihi: 10 (S) Safer 1266 (26 Aralık 1849), 
Konusu: Kasımpaşa'nın Dörtkapı Semti'ndeki tahta 

kaldırımın tamirine dair kaptan paşaya buyruldu ve Nafia 
Nezareti'ne tezkire. 
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Kapudan Paşa Hazretlerine Buyuruldu / Nafia’ya Tezkire 
 

Kasımpaşa’da Dörtkapu nam mahaldeki tahta 
kaldırım hayli vakitden berü ta’mir görmediğine mebni 
fenalaştığından icra-yı ta’mir ve tesviyesine dair tezkire-i 

behiyyeleri Meclis-i Vâlâ’ya havale ve nafia nâzırı devletlü 
paşa hazretleriyle muhabere olunarak mezkûr tahta 

kaldırımlar yedibin seksen altı buçuk kuruşla ta’mir 
olunacağı keşf olunduğu ve bundan mukaddemleri Tersane-
i Âmîre canibinden  ta’mir olunacağı anlaşıldığından saye-i 

mekarim-vaye-i hazret-i padişâhi de mezkûr kaldırımların 
metanet ve rasanetine (sağlamlık ve dayanıklılığına) dikkat 

ve i’tina olunmak ve meblağ-ı mezkûru tecavüz itmemek 
(aşmamak) üzere ruhsatı ve keşfi vechile Tersane-i Âmîre 
canibinden ta’miri tensib olunarak hâk-i pây-i hümâyûn-ı 

cânib-i tacdâriden bi’l-istizan irade-i seniyye-i hazret-i 
padişâhi dahi ol-merkezde müteallik ve şeref-sudur 
buyrulmuş, mucebince keyfiyet kapudan-ı müşarün-ileyh 

hazretlerine havale kılınmış olduğu beyanıyla tezkire / 
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keyfiyet (nafia) nazır-ı müşarün ileyh hazretlerine bildirilmiş 

olmağla mantuk-ı âlîsi vechile iktizasının icrası hususuna 
himmet buyrula deyu.  

Nafia nâzırına tasarruf 
10 (S) Safer 1266 (26 Aralık 1849) 
Kayd-şod     

 
Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 241, 

Gömlek No: 99, Tarihi: 05 (R) Rebiü’l-ahir 1279 (30 Eylül 

1862), Konusu: Kasımpaşa yangın mahallinde açılacak 
yollara inşa olunacak duvarların masraflarının tesviyesi. 

 

 
Maliye Nezâreti Celilesine 
 

Kasımpaşa harik (yangın) mahallesinde açılacak 
tarikde (yolda) inşa olunacak divarlar (duvarlar) 

masarifatının ber-muceb-i keşf tesviye-i iktizasının savb-ı 
vâlâlarına havalesi hakkında ticaret nezaret-i celilesinin 
tezkire-i vâridesi (evrak) manzur-ı devletleri buyrulmak üzere 

melfufatıyla beraber irsal kılınmış olmağla hazinece icabının 
ifası mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir.  
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 243, 

Gömlek No: 7, Tarihi: 15 (R) Rebiü’l-ahir 1279 (10 Ekim 
1862), Konusu: Yangında zarar gören Kasımpaşa'daki 

arpa anbarının tamir masraflarının Hazine'den ödenmesi. 
 

 
Maliye Nezâret-i Celilesine 
Müstâcel 

 
Kasımpaşa’da kain şair (arpa) anbarının geçende 

vuku’bulan harikde (yangında) zedelenmiş (zarar görmüş) 

olan mahallerinin ta’miri içün keşfi mucebince (gereğince) 
sarfı lazım gelen on sekiz bin yedi yüz elli kuruşun hazine-i 

celileden (devlet hazinesinden) i’tası (karşılanması) 
hakkında taraf-ı vâlâ-yı hazret-i Ser-askeriden (baş 
komutanlık) mürur tezkire melfuf (ekli) keşf (keşif) defteri ve 

evrak-ı saire (diğer evraklar) ile beraber manzur-ı vâlâları 
buyrulmak üzere leffen irsal kılınmış olmağla anbar-ı 
mezkûrun mevsim-i şita hulul itmeksizin (kış gelmeden) ifa-

yı ta’miri (onarılması) zımnında iktizasının sür’at-i icrası ve 
iadesi mütevakkıf-ı himem-i behiyyeleridir. 
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Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 591, 

Gömlek No: 14, Tarihi: 01 (Ra) Rebiü’l-evvel 1311 (12 

Eylül 1893), Konusu: Kolera hastalığı görülen Kasımpaşa, 
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Galata ve Üsküdar'da ve diğer mahallerde alınacak sıhhi 

önlemlere dair. 
 

 
 

Dahiliye, Sıhhiye, Bahriye, Zabtiye Nezâretleriyle 
Makam-ı Vâlâ-yı Ser-askeriye, Tophane-i Amire Müşiriyet 

ve Şehremaneti Celilesine 
Fi Gurre-i Rebiü’l-evvel Sene (1)311 ve fi 30 Ağustos Sene 
(1)309 (12 Eylül 1893)   

 
Kasımpaşa ve Galata ve Üsküdar cihetlerinde dünki 

gün şüpheli hastalıkdan vefiyat (vefatlar) vuku’bulmuş 

olduğu cihetle hühanegerde (Allah göstermesin) hastalığın 
sirayet tevessü’ne (yayılmasına) meydan verilmemek üzere 

her nerede şüpheli hastalıkdan vefat vuku’ bulur ise iktiza 
iden tedabir-i fenniyenin suret-i müessirede serian ittihaz ve 
icrası ve vefiyat vuku’bulan mahallin dahi kordon altına 

alınması gibi tedabir-i ihtiyatiye-i tahaffuzkârânenin 
(sterilizasyonun) icrası hususlarında dez-nüma (asla) tekâsül 

(tembellik) ve kusur edilmemesi içün iktiza idenler evamir-i 
mü’essire ve katia i’tası mukteza-yı emr ü ferman-ı hümâyûn 
hazret-i hilâfet-penâhiden bulunmuş ve sair iktiza iden 
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devaire (dairelere) de tebliğ-i keyfiyet edilmiş (bildirilmiş) 

olduğu beyanıyla.    

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 323, Gömlek No: 

24163, Tarihi: 26 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1311 (5 Aralık 
1893), Konusu: Almanya'dan getirilerek Okmeydanı'na 

kurulmakta olan seyyar hastahaneler için icap eden 
suyun, Terkos Su Kumpanyası'ndan celbi lazım geleceği. 
(Şura) 
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Şûrâ-yı Devlet Riyâseti vekâlet-i Celilesine 
Fi 23 Teşrin-i-sâni Sene (1)309 (5 Aralık 1893) 

 
Almanya’dan celb edilüb Okmeydanı’na kurdurul-

makda olan seyyar hastahanelere icab iden suyun Terkos 

Kumpanyasınca serian isale ettirilmesi hakkında şeref-sadır 
olan irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi mantuk-ı âlîsine 

tevfikan sebk iden iş’ar üzerine şehremaneti celilesinden 
alınan müzekkere-i cevabiyede bunların te’sis olunacağı 
mahal Der-saadet ve bilâd-ı selâse (Osmanlı döneminde sur 
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dışında kalan idari birimlerin ortak adı: Eyüp, Galata, 

Üsküdar) haricinde bulunduğu serriştesiyle (sebebiyle) bu 
babda hükümet-i seniyye canibinden ruhsat verilmedikçe su 

icrası ameliyatına mübaşeret olunamayacağı ve ruhsat-ı 
lazımenin i’tası halinde de su bedelinin tesviyesi iktiza 
edeceği mezkûr kumpanya direktörlüğünden cevaben 

bildirildiği beyan edilmiş ve mezkûr tezkire bu madde 
hakkında dahiliye nezâret-i celilesinden ve barakaların bir iki 
gün zarfında itmam olunacağından ve kumpanyanın 

dermeyan itdiği a’zarın vahiyetinden (bahanelerden) bahs ile 
lüzumu olan suyun bir an evvel isalesi iktiza edeceğini 

mutazammın Tophane müşiriyet-i celilesinden gelen 
tezkirelerle beraber leffen savb-ı devletlerine gönderilmiş 
olmağla ve bu babda kararlaştırılacak surete göre muamele 

edilmek üzere ameliyata heman mübaşeret ettirilmesinin 
kumpanya direktörlüğüne tebliğ olunacağı emanet-i 

müşarün-ileyhanın cümle-i iş’aratından bulunmağla icabı 
yarınki Meclis-i Vâlâ’da müzakere edilmek üzere keyfiyet 
serian tedkik ve teemmülüyle (iyice düşünerek) kararının 

yarın vaktiyle ba-mazbata inbasına ve mezkûr tezkirelerin 
iadesine himmet.  
Bâ-emr-i müsteşari 

 
Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 453, Gömlek No: 

33961, Tarihi: 09 (S) Safer 1312 (12 Ağustos 1894), 
Konusu: Gureba-yı Müslimin Hastahanesi'ndeki 
hastaların nakil olundukları Okmeydanı'nda vaki 

barakalara ilave olunacak barakaların nezaretçe inşa 
ettirilmesi. (Evkaf; 44634) 
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Evkaf-ı Hümayun Nezâret-i Celilesine 

Fi 31 Temmuz Sene (1)310 (12 Ağustos 1894) 
İmza buyrulmuştur. 
 

Gurebâ-yı Müslimeye Hastahanesindeki hastanın nakl 
edilmiş oldukları Okmeydanı’nda vaki barakalara ilaveten 

hademe iskânı ve levazım vaz’ı için dahi birkaç barakanın 
inşası lüzumuna dair varid olan tezkire-i aliyyeleri üzerine 
taraf-ı asafaneleriyle bi’l-muhabere icra-yı icabı şehremaneti 

celilesine iş’ar kılındığı 3 Safer Sene (1)312 (6 Ağustos 1894) 
tarihince cevaben savb-ı devletlerine izbar kılınmıştı. Zikr 

olunan barakaların hazine-i evkaf-ı hümâyûn veyahud 
Tophane-i Amire’ce inşası manzur-ı âlî buyrulan 2 Safer Sene 
(1)312 (5 Ağustos 1894) tarihli tezkire-i hususiye-i 

devletlerinde ekiden arz ve istid’a edilmiş ve bu babda 
vuku’bulan ma’ruzat-ı mükerrere üzerine defaatle iradat 
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi şeref-sudur buyrulmuş 
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olmasına mebni ahkam-ı münifesi vechile icra-yı icabıyla 

tekrar arz ve iş’arına mahal bırakılmaması şeref-müteallik 
buyrulan irade-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhi icab-ı 

âlîsinden bulunduğu Mabeyn-i Hümâyûn Baş Kitabet-i 
celilesinden ba-tezkire-i hususiye iş’ar kılınmış olmağla 
mezkûr barakaların nezâret-i celilelerince serian 

bildirilmesine himmet buyrulması siyakında tezkire.44   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                           
44 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/16/kasimpasa-

tarihine-ait-muhtelif-belgeler-3/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/16/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-3/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/16/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-3/
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16.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 4 

 
Şişhaneden Kasımpaşa’ya İnen Yol 
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Kasımpaşa tarihini ilgilendiren genel konuları içeren 4 

yazımı da tamamladım. Aslında Kasımpaşa tarihini 
ilgilendiren bağımsız başlıklarda başka yazılar da yazdım. 

Yazacağım 3 yazıya ilişkin okunacak belgeler de 
bulunmaktadır. Bunlar Okmeydanı’ndaki Darulaceze arazisi 
ve Okmeydanı araziziyle ilgili 2 yazı ve Tersane Zindanı 

başlıklı 2 yazıdır. 
 
Kasımpaşa’nın bu kadar ilgimi çekmesindeki neden 

İstanbul’un fethinden sonra kurulan yeni yerleşim 
yerlerinden birisi olması, tersanenin burada kurulması ve 

Okmeydanı’nın tarihi geçmişine duyduğum meraktır. Bunun 
yanında özel nedenlerde bulunmaktadır. Bunlar burada çok 
sayıda Giresun’lu hemşerimin ikamet ediyor olması ve 

babamın da 1950’lerde Kasımpaşa’nın Tonoz mıntıkasında 
bir süre ikâmet etmesidir. Yeniçeşme’den Kulaksıza kadar 

hatta Piyalepaşa’da tanıdıklarımızın ikamet etmesi nedeniyle 
senelerdir gidip geldiğim bir yerdir. Bu nedenle Kasımpaşa 
merkezinin ve Cami-i Kebir’in dolayısıyla civarının bende 

olumlu tesiri bulunmaktadır. Bazen Cuma namazı için Cami-
i Kebire gelip oradan Kulaksız’a doğru yürümek çok hoşuma 
gider. Tarihi çeşmeleriyle, kabristanlarıyla, camileriyle 

buram buram tarih kokan bir semttir Kasımpaşa…  
 

Bu girizgâhtan sonra bu bölüm için transkripsiyonları 
çıkarılan belgeleri incelemeye başlayabiliriz.   

 

1818 tarihli ilk belgemizde humbaracı (yeniçeri topçu) 
askerleriyle Kürdler arasında pazar yerinde bir alış-veriş 

nedeniyle yaşanan çekişmenin kavgaya dönüştüğü 
belirtilmektedir. Pazar yerinin belirtildiği yer çok ilginçtir. 
Burası için Hasköy’ün arkasında devamlı olarak kurulan 

Ayazma Panayırı denilmektedir. Hasköy’ü bildiğim kadarıyla 
bugün otobüs son duraklarının olduğu yerde bir iki yerde 
halen acı su denilen bir su çıkmaktadır. Hasköy’ün diğer 

yerlerine göre pazaryeri için en müsait alan da buralardır. 
Hemen oradan bir yokuşda Okmeydanı Çeşme durağına 
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çıkmaktadır. Farklı yerlerden de Dörtyola çıkılmaktadır. 

Muhtemelen Ayazma Panayırı’nın yeri de burası olmalıdır.  
 

Olay günümüzde de olduğu gibi Pazar esnafının 
ödediği pazaryeri kullanım vergisinin ödenmesinden 
kaynaklanmıştır. Belgede anlatıldığına göre pazarda 

yumurta satan bir Kürd esnafı pazaryeri vergisini parayı 
toplayan humbaracıya ödemiş, ancak daha sonra bir başka 
humbaracı gelip de vergi tahsil etmeye kalkınca verdim di, 

vermedin di diye yaşanan tartışma kavgaya dönüşmüştür.  
 

Kavga esnasında humbaracı bıcakla pazarcıyı 
boynundan yaralamıştır. Her iki tarafın yakınları da olaya 
müdahil olunca durum farklı bir hal almaya başlamıştır. 

Konuyla ilgili olarak bölgenin sorumlusu Kapudan Paşa’ya 
haber verilince de hiç zaman kaybetmeden olay yerine 

gelerek tarafları sakinleştirmiş ve aralarını düzeltmiştir.  
 
1884 tarihli belgede Okmeydanı Kasr-ı Hümayunu 

Cami-i ile dergah dairelerinin tamiri ile ilgilidir. Kasr-ı 
Hümâyûnla ilgili daha önce de belge paylaşmıştık. Burada 
ilaveten kasr-ı hümâyûn’da cami olduğunun belirtilmiş 

olması meseleyi daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. 
Aynı zamanda Caminin dergâhının da bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Söz konusu yerlerin tamire muhtaç olduğu 
belirtilmektedir. Bu tamiri yapmak üzere de tersane-i amire 
görevlendirilmiştir. Tersane-i amirenin bu gibi tamir onarım 

işlerinde görevlendirildiğini başka belgelerde de görmüştük. 
Örneğin tahta kaldırımların onarımı ve Kasımpaşa deresinin 

temizlenmesi işi dea bunlardandı. Neticede cami, dergâh ve 
kasr-ı hümâyûnun birlikte anılması buranın Okçular tekkesi 
olabileceğini belgede bahsedilen yerlerin de buranın 

müştemiletinden olabileceğine işaret etmektedir. 
 
1893 tarihinde İstanbul Belediyesine sunulan raporda 

Kasımpaşa deresinin temizlenmesi ve bunun için yapılması 
gerekenlerin görüşüldüğünü hatta bu iş için fizibilite 
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çalışması yaptırıldığını anlamaktayız. İşin takibi için sıhhiye 

komisyonu kurulmuş ve bu komisyon sunulan raporların 
artılarını, eksilerini görüşerek sağlık ve teknik yönden 

değerlendirmesini yapmıştır. Sonunda Mösyö Bertiye’nin 
sunduğu teklif kabul edilmiştir.  

 

Kasımpaşa deresinin temizliği için teklif edilen 
önerinin ana hatları şöyledir. 
 

Yapılacak uygulamanın uzunluğu 3 km’lik bir mesafeyi 
kapsamaktadır. Feriköy’de büyükçe bir lağım foseptiği inşa 

edimesi, yağmur sularının toplanması için aynı yerde bir göl 
oluşturulması, biriken lağımın haftada bir defa temizlenmesi 
bunun için havuzda bulunan suyun pompa ile basılması 

teklif edilmiştir. Kış mevsiminde çoğalacak yağmur suyu için 
tahliye kanalları da düşünülmüştür. Feriköyden itibaren iki 

kilometre açıktan akacak kanal son bir kilometresinde üstü 
kapatılarak devam edecek ve tersaneye yakın bir yerden 
denize akıtılacaktır.   

 
Ancak açık gölün sağlık açısından sakıncalı olacağı, 

çer çöp atılarak pislik yuvası haline geleceği şeklinde itirazlar 

da olmuştur.  Neticede ufak tefek ilavelerle-değişikliklerle 
projenin ana hatları kabul edilmiştir.  Fakat Mösyö 

Bertile’nin hazırladığı teklifin kayırıldığı gibi bir izlenip de 
raporun ruhuna yansımıştır.  

   

İstanbul’da bir deprem yaşandığını ve Bezm-i Alem 
Valide Sultan’ın yaptırdığı Vakıf Gureba Hastanesinin de bu 

depremden etkilendiğini bu nedenle buradaki hastaların 
Okemeydanı’nda bulunan seyyar hastahaneye 
nakledildikleri görmüştük. 1894 tarihinde Okmeydanı'ndaki 

hastahaneye nakl olundukları için hastalar padişaha 
teşekkür yazısı yazmışlardır. Detayları belgenin 
transkripsiyonundadır. 
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Ermeni olaylarının Kasımpaşa’da da yaşandığını 

yansıtan belgeyi daha önce incelemiştik. Bu kez 1896 tarihli 
belgede sonucuna ilişkin detaylarını anlamaktayız. Belgede 

iki yüze yakın ölüden bahsedilmektedir. Yazıyı yazan Bahriye 
nazırıdır (deniz Kuvvetleri Komutanı). Muhatabı da bahriye 
kumandanıdır. Konuyla ilgili olarak acil bilgi istemiştir. 

 
 Yine 1896 tarihli olan belge yukarıda bahsedilen 
konunun detayları hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca bu 

belgede çok daha farklı bir konuda bilgi bulunmaktadır ki 
bunun nedenini anlayabilmiş değilim. 

 
 Ermenilerin çıkardığı olaylarda 74 müslümanın 
kaybolduğu belirtilmektedir. Ayrıca yaşanan bu hadiseden 

sonra bazı Kürdlerin sünnet olduğu belirtilmiştir. Kürdler 
müslümandırlar neden o güne kadar sünnet olmamışlardır 

ve neden olaylardan sonra sünnet olmuşlardır? 
 

Bu sorunun kısmen cevabını 31 Mayıs 1897 tarihli 

belgede bulmaktayız.  Kasımpaşa'da beygirci esnafından 
sünnetsiz olan bir kısım esnafın Ermeni mezarlığına 
gömülmemek için sünnet oldukları belirtilmiştir. Olaylarda 

ölenler ayırt edilirken sünnetli olup olmadıklarına bakılmış 
sünnetli olanlar müslüman oldukları için müslüman 

mezarlığına defnedilmiş, diğerleri de hristiyan kabul edilerek 
Feriköy’de bulunan gayr-i müslim mezarlığına 
defnedilmiştir. Ancak Kasımpaşa’da beygircilik yapan 

Kürdlerden bazıları sünnetsiz oldukları için ki feriköy 
mezarlığına gömülenler arasında bunlardan da 

bulunmaktaydı, Ermeniler bir daha olay çıkarırlarda bizi de 
öldürürlerse sünnetsiz olduğumuz için bizi Ermeni zannedip 
Ermeni mezarlığına defnetmesinler diye sünnet olmuşlardır. 

    
 Konuyu tedkik edip bildirenler Cami-i Kebir Bekçisi 
Kefili Mü’min bin Bayram, Bekâr Odaları Kahvecisi Yusuf, 

Bargirci Esnafından Hasan, Bargirciler Kethüdası İsmail’dir. 
Tasdikleyen ise Cami-i Kebir Mahallesi İmamı Muhyiddin’dir.  
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 Sonuç olarak Ermiler olaylarda 100’e yakın 

Müslümanı öldürmüştür, bir o kadar da kendilerinden ölen 
olmuştur.  

 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1344, Gömlek No: 

52532, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1233 (30 Ekim 1818), 

Konusu: Humbaracı neferleriyle Tersane Kürdleri 
arasında Okmeydanı'nda çıkan kavganın sebebine ve 
tarafından nasıl teskin edildiğine dair Kapdan-ı Derya 

Hasan Paşa'dan Sadaret'e cevap.a.g.y.tt 
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Hû 

Humbaracı neferatıyla Kürdlerin beyninde (arasında) 
buku’bulan münazaanın (çekişmenin) sebeb-i hikmetini ve 

vaki olan kıy u kâlin (dedikodunun) ber-vech-i suhulet indifa’ 
ve teskini …..havi ahşam bir saat kalarak saadetlü kapudan 
paşa kullarına taraf-ı çakerânemden tahrir olunan cevabın 

müşarün-ileyh tarafına cevab olarak varid olan takrirden 
manzur-ı mülükâneleri buyrulmak içün arz ve takdim 
kılındı. Baki emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

 
Bugünkü gün Hasköy verâsında (arkasında) bermu’tad 

(her zamanki gibi) vaz’ olunan (kurulan-açılan) Ayazma 
Panayırı cem’iyyetinde Tersane-i Âmîre Kürdlerinden bir 
nefer Kürd yumurta füruht eder (satar) iken bir humbaracı 

(yeniçeri topçu eri) neferi o makule me’kulâta (yiyeceklere) 
dair füruht olunanlardan (satılanlardan) birer pare ahz 

eylemek rüsumlarından olduğuna binaen merkûm Kürd’den 
bir para matlub ve ol dahi te’diye idüb (ödeyip) akıbetden 
diğer bir humbaracı vürud ol-dahi resm-i mezburu matlub 

etmekle merkûm şimdi virdüm tekrar virmem ol dahi alırum 
deyu ısrar ve tarafından münakasa olarak şira’ etmeleriyle 
(satın almalarıyla) birbirleriyle muhavere (konuşma) ve 

müşacerelerinde (çekişmelerinde) humbaracı merkûm Kürd 
mezburu boynundan bıçak ile darb ve cerh ve etrafında 

bulunan Kürd taifeleri hücum ve öte tarafdan humbaracılar 
dahi tecemmü’ (toplanarak) ve kavgaya tasaddi eylediklerini 
(giriştikleri) mecruh (yaralı) merkûm savb-ı çakeriye gelüb 

ihbarında bendeleri der akab (hemen) Okmeydanı’na azimet 
eyledikde humbaracı neferatlarını kışlalarına iade ve 

Kürdleri dahi men’ ile geriye irca’ (döndürülerek) ve hamden 
lillah def’-i münazaa olub tersane Kürdlerinden iki nefer 
mecruh bulunub humbaracı taifesinden mecruh ve var 

mıdır, yokmudur malum olmayub ol-vechile def’ ve fasl 
olunduğu (çözüldüğü) muhat-ı ilm-i âlileri buyruldukda emr 
ü ferman men-lehü’l-emr hazretlerinindir.  

Es-Seyyid Hasan 
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Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 913, Gömlek No: 

72539, Tarihi: 26 (C) Cemaziye’l-ahir 1301 (23 Nisan 
1884), Konusu: Okmeydanı Kasr-ı Hümayunu Cami-i ile 

dergah dairelerinin tamiri. 

 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 

Okmeydanı Hasr-ı Hümâyûnu Cami-i Şerifiyle dergâh 

dairelerinin ta’mirat-ı lazımesinin usül ve emsali vechile 
Tersane-i Âmîre canibinden icra-yı muktezası emr ü irade-i 

seniyye-i cenâb-ı padişâhiden bulunduğundan lede’l-keşf 
ta’mirat-ı mezkûrenin kırk bir bin dört yüz kuruş masarifle 
vucuda geleceği anlaşıldığından bahisle masarif-i keşfini 

tecavüz etmemek (aşmamak) ve daha ehven masarifle 
vücuda getirilmesine i’tina ve dikkat olunmak üzere zikr 

olunan ta’miratın icarsıçün taleb-i me’zuniyeti havi Bahriye 
Nezâret-i Celilesinin tezkiresi leffen arz ve takdim kılınmağla 
ol-babda her ne vechile emr ü ferman-ı hümâyûn-ı hazret-i 

şehr-i yâri şeref müteallik buyrulur ise hükm-i celili icra 
edileceği beyanıyla tezkire-i senâveri terkim olundu efendim.     
Fi 23 (C) Cemaziye’l-ahir Sene 1301 ve fi 8 Nisan Sene 

(1)300 (20 Nisan 1884) 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

252 
 

Ma’ruz-i çaker-i kemineleridir ki, 

 
Reside-i dest-i ta’zim olan işbu tezkire-i samiye-i 

sadâret-penâhileriyle melfuf tezkire manzûr-i âlî buyrulmuş 
ve ber-vech-i istizan ta’mirat-ı mukteziyenin icrasıçün 
me’zuniyet-i (izin-ruhsat) matlubenin i’tası hususuna irade-i 

seniyye-i hazret-i padişâhi müteallik ve şeref-sudur 
buyrularak mezkûr tezkire iade kılınmış olmağla ol-babda 
emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir.   

Fi 26 (C) Cemaziye’l-ahir Sene 1301 ve fi 11 Nisan Sene 
(1)300 (23 Nisan 1884) 

 
Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.BŞK. Dosya No: 32, Gömlek 

No: 46, Tarihi: 26 (M) Muharrem 1311 (9 Ağustos 1893), 

Konusu: Kasımpaşa deresinin tathiri ve tanzifi için 
Fransız Mösyö Bertie'nin projesinin uygulanmaya 

konulması gerektiği. 
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Hû 

Şehremâneti (Belediye) 
Kasımpaşa komisyonunda sıhhıye vekillerinin 30 Kanun-

i-sâni 1892 tarihiyle Meclis-i Sıhhiyeye tebliğ olunan 
raporun tercemesi suretidir. 
 

Bugüne kadar komisyonca yapılan şeyler ve orada 
ittihaz ettiğimiz meslek hakkında meclis-i sıhhıye bizim içün 
i’ta-yı ma’lumat etmek zamanı geldi. Bununla beraber beyan 

edeceğimiz efkâr-ı mütalaatımız rehin-i hakikat görüldüğü 
halde bi’t-takrir te’yit etmenizi taleb ederiz. 

İşbu raporun illet-i gaiyesi (sebebi, gayesi) budur.  
 

Fakat bu mesaiden bahs etmezden evvel 

komisyonumuzun teşkiliyle altmış bin liranın istikrazı 
hakkında cereyan eden ahvali hülaseten (özetle) beyan 

ederiz.  
 
Sene-i haliye Ağustos 24 tarihiyle Hariciye Nezâret-i 

Celilesine gönderilen tezkire-i samiyede Mösyö Berite 
Kasımpaşa deresinin tathiri (temizliği) mes’elesinin tedkikine 
ba-irade-i seniyye me’mur olub muma-ileyh tarafından 

yapılan rapor ve harita, fevaid ve muhsenat-ı adideyi havi 
olmak hasebiyle ol-vakde kadar yapılub takdim edilmiş olan 

sair bil-cümle layihalara müreccih (tercih edilen) olduğu 
bildirilüb bundan başka meclis-i sıhhiyeden bila faiz 
akdolacak altmış bin lira istikrazdan (borçlanmadan) ve bu 

akçenin hüsn-i istikmaline nezâret edecek bir komisyondan 
bahs edilmiş idi. Mezkûr tezkire-i samiye Meclis-i Sıhhiyeye 

lede’l-havale altmış bin lira-i Osmaninin tarife-i sıhhiye 
muhtelit komisyonu tarafından istikraz olunabilecek Meclis-
i Sıhhiyenin 25 Ağustos tarihli ictima’ide beyan olunmakla 

muhtelit komisyon dahi 19 Eylül tarihli ictima’ide mezkûr 
istikraza şerait-i atiyye ile muvafakat eylemiştir. 

 

-Evvela istikraz-ı hükümet-i seniyye namına akd olunub 
irade-i seniyye ile tasdik olunacaktır.  
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-Saniyen komisyon teşkil olunub i’malen layihaları tedkik ve 

suver-i icraiyesi teftiş ve ruhsat ve inşa ve mebaliğin istimali 
nokta-i nazarından icra-yı nezaret olunacaktır.  

 
-Sanisen ameliyat hususu müteahhidlerle icra olunacaktır.  
   

-Rabian istikraz olunan akçenin i’tası komisyon-ı mezkûrun 
kararlarına mütevakkıf (bağlı) bulunacaktır. Mezkûr 
muhtelit (karma) komisyonun mukarreratı (kararları) Bâb-ı 

Âlî ile düvel-i ecnebiye süferası (sefirleri) beyninde (arasında) 
hasıl olan muvafakat üzerine ba irade-i seniyye tasdik 

olunmağla komisyon muamelatının mukarrerat-ı mezkûre 
(bahsedilen kararlar) esası üzerine cereyan edeceğine asla 
şüphe etmemiştik. Komisyonun ilk ictima’ında a’zalar 

cümleten hazır oldukları halde reis ile diğer a’zaların işe 
muhtelif bir nokta-i nazardan ibtidar ettikleri(ni) 

gördüğümüzde hayret ve taacübde (şaşkınlıkda) kaldık. Ale’l-
umum layihalardan bahs idüb falan ve filan layihayı yakin 
etmeyen (tanımlamayan) 19 Eylül tarihli muhtelit (karma) 

komisyon şeraiti hatt-ı hareket ittihaz olunacak yerde Mösyö 
Bretiye’nin layihası müzakerata esas ittihaz olundu.  
 

-Komisyonun vazife-i me’muriyetini ari bir teftişle tahdid 
eden şu muameleye karşu iğrazatda (ne maksatta) 

bulunduğumuzu beyana hacet hissetmez ise de başka 
layihaların tedkiki esas mesele üzerine kuyud-ı ihtiyatiyeyi 
muhafaza etmekle beraber ol-vakit komisyonun gözleri 

önünde yalnız Bretiye(nin) layihası bulunduğundan 
maslahathane hareket etmek fikrine binaen işbu layihanın 

tedkikiyle müzakerata ibtidar edildi.  
 
-Mösyö Bretiye tarafından takdim olunan layihanın tafsilatı 

Devletlü Rızvan Paşa Hazretlerinin tebliğ buyurdukları 
şartname ile haritalardan müsteban (anlaşılıp) olub 
buracıkta başlıca hatlarını beyan ile iktiza ederiz. 

 



Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

255 
 

Üç kilometrodan ziyade bir geçit üzerinde Kasımpaşa 

deresi burununda Feriköy tepelerinden Haliç’e inmek üzere 
bir lağum inşası Möyyö Bertiye tarafından teklif olunuyor. 

İşbu kapalu lağumhanelerin tamiriyle ittisal edecek olan 
mecari-i taliye vasıtasıyla mevadd-ı müzahrefe (süprüntü, 
çöp) ve çirk-âb (lağım) sularının cereyanına (akmasına) 

mahsus olacaktır. Yağmur sularına gelünce bunlar 
Feriköy’ünde açık hazinede toplanacaktır. 

 

Lağım haftada bir defa tathir edilmek (temizlenmek) 
üzere işbu hazinede icab iden su her vakit bulunacaktır. Kış 

mevsiminde fazla yağmur suları esas lağımın üzerine 
yapılmış olan açık kanala akacaktır.  

 

Kanal ile lağım tahminen iki kilometru Keçidere 
dikdikleri üzerinde yeşil tulumbaya kadar mümted olacak 

(uzayacak) ve bu noktadan i’tibaren lağım üstü zokak olarak 
tersaneye kadar yalnızca münteha olacaktır (son bulacaktır).   

 

Açık kanala gelince yeşil tulumbadan tahvil-i mecra 
iderek ba’dehu (sonradan) lağım ile birleşip denize cereyan 
edecektir. Lağımda hava cereyanını te’min içün Feriköy’ünde 

bir ocak inşa olunacaktır. Tersane civarında müntehâ 
olunacaktır (son bulacaktır).  

 
Mösyö Bertiye layiha ve şartnamesince bazı gûna 

tadilat icra olunmuş ise de esası asla tagyir etmemiştir 

(değişmemiştir). 
 

İşbu layihanın tedkiki Saadetlü İshak Paşa ve Mösyö 
Galanik yerine muvakkaten ta’yin olunan Mösyö Bile (Bayl) 
ve Mösyö Kapar ve Doktor Halik’dan mürekkeb bir 

komisyona havale olunub vazife-i me’muriyeti şu vechile 
ta’yin olundu.  

 

Şöyle ki Mösyö Bertiye’nin layihası meali hâlâ? şayân-
ı kabul müdür? Tadilat ile şayân-ı kabul müdür? Durumu 
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icab eder fakat şu komisyona bir rapor takdim edecek birde 

bu babda üç rapor takdim etmiştir. 
 

Bir tarafdan Saadetlü İshak Paşa ile Mösyö Bayl 
layihayı fenn nokta-i nazarından tedkik ve bazı gûna 
tenkidat dermeyan ettikden sonra neticesinde layihanın iyi 

olduğunu ve Kasımpaşa’dan başka her tarafda kabil-i icra 
olabileceğini ifade etmişlerdir.  

 

Diğer tarafdan Mösyö Hakil dahi mezkûr layihanın 
sıhhat nokta-i nazarınca şayan-ı kabul olmadığını esbab-ı 

atiyeye mebni mevzuhan beyan etmiştir.  
 

-Evvela Feriköy’ünde yağmur sularının terakümüne 

(birikmesine) mahsus olmak üzere üstü açık olarak 
yapılacak hazine sıhhat-i umumiyeye muzırdır (zararlıdır).  

-Saniyen lağımın tathirine mahsus suyun mikdarı derece-i 
kifayede değildir.  
 

-Sanisen yağmur suları içün bir açık kanal her nevi pisliğin 
deposu olacaktır.        
 

El-hasıl cihet-i maliye içn komisyona tayin olunan 
Mösyö Kapar şu komisyonun azası sıfatıyla mini bir layiha 

takdim idüb neticesinde Bertiye layihasının bazı tadilatla 
şayân-ı kabul olduğunu ve Londra’da kapalı lağımın bila-
tedkik (tedkikinden sonra) red olunacağını beyan etmiştir. 

Mezkûr üç rapor üzerine ve her ne kadar komisyonun 
ekseriyeti Bertiye lahihasına muhalif bulunmuş ise de 

reisimiz Devletlü Rızvan Paşa Hazretleri mezkûr üç raporun 
hülasa ve bu babda beyan-ı mütalaa edilmesini komisyon 
azasından Mösyö Laklar’a havale buyurmuş idi.  

 
Komisyonun 14 gün evvel ictimâ’ında Mösyö Lakar 

tanzim etdiği raporunu kıratla (okuyarak) yalnız mes’ele-i 

fenniyi tedkik iderek Bertiye layihasının kabul-i icra 
olduğunu irad eylemiş ve siyakından avdet eyleyen (geri 
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gelen) Mösyö Galat dahi bu re’yde bulunmuştur (oy 

kullanmıştır). Nihayet yibe bu ictimâ’da (toplantıda) mevâdd-
ı atiyye taht-ı karara alınmıştır. 

Mösyö Bartiye tarafından takdim olunan layiha fenn 
nokta-i nazarınca şayân-ı kabuldür. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 99, Gömlek No: 
95, Tarihi: 12 (M) Muharrem 1312 (16 Temmuz 1894), 
Konusu: Zelzeleden hasar gördüğü için Yenibahçe'deki 

Guraba-i Müslimin Hastahanesi'ndeki hastaların 
Okmeydanı'ndaki hastahaneye nakl olundukları ve 

hastaların teşekkürnamesi. 
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Hû 

Veli-ni’met bi-minnetimiz sevgili padişahımız emirü’l-
mü’minn efendimiz hazretlerini mâdâmü’l-ekvân te’bidât-ı 

sübhanesiyle mahfuz ve mü’eyyed buyursun amin. Bu 
kulları hasbe’l-beşeriyye düçar olduğumuz alil-i emraz-ı 
mü’tenevviadan (hastalıkdan) dolayı saye-i atıfet piraye-i 

hazret-i zıllullahilerinde pây-i saltanat-ı seniyyelerinde 
levazım-ı medeniyet ve insaniyetin en mühimi ve hayat-ı 
beşeriyeyi vikâye (koruma) ve muhafazaya kâfi ve 

mü’essesat-ı hayriyye meyanında bir neciblik şerefini haiz 
idiğü bedihi bulunan ve cedd-i emced hazret-i hilâfet-penâhi 

cennet-mekân Bezm-i Âlem Valide Sultan atabe-i nişan 
hazretlerinin hayrat-ı celilelerinden Yenibağçe’de kain 
Gureba-i Müslimin Hastahanesinde müdavât (tedavi) 

olunmakda ve beher dürlü tedabir mükemmele-i sıhhiye ile 
beraber envai ni’me ve ihsanat-ı tacdârileriyle mütena’im 

(nimetler içinde) olmakda iken bu kere Cenâb-ı Hâk bir daha 
emsalini göstermesün bağteten (ansızın) zuhur iden hareket-
i arziye münasebetiyle muhataralı (tehlikeli) görülen 

hastahanenin ebniyesinden akabinde her birlerimizi 
kucaklayarak ve incitmeyerek bağçeye alınarak orada 
yatırılmakda ve bi’z-zarur bağçe derununda bulunduğumuz 

ve asıl sem’-i merâhim-i hazret-i hilâfet-penâhi olması 
üzerine heman Okmeydanı’nda bulunan ve vaktiyle asakir-i 

nizamiye-i mülükâneleri içün suret-i mükemmele ve 
muntazamada inşa kılınmış olan barakalara nakil içün her 
birlerimizi çifte bargirli araba ve arabacıyla beraber elinde su 

ile dolu sürahi ile beraber bir hidmetçi olduğu halde ve esnâ-
yı rahda ser-tabib Ahmet Paşa dört mahalde bir müddet 

tevkifle beraber her birlerimizi istifsar-ı hatır iderek 
Okmeydanı’na geldik burada huzur ve istirahatimiz istihsal 
ve icra buyrulmuş olub gerçi bu merhamet-i azime ve 

taahhüt-i ulyâ umum teba’ ve zir-i destan-ı mülükânelerinin 
her vechile saadet ve refah ve ihtiyâcatı kâfil (kefil) olduğu 
her gün  ve her an bir suret-i inzar-ı mü’minin ve müslimine 

tecelli iderek âsâr-ı âlîyye-i celilesiyle merhun ve müsbet olan 
uluv-ı lütf ve merhamet ve sümüvv-i şefkat ve inayet 
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malanihaye-i cenâb-ı cihandarileri cümle-i celilesinden bir 

cüz’i lâyetecezza (bölünmez, ayrılmaz) olduğunda şek ve 
şüphe yok ise de böyle bir zamanda ve hususatıyla şu 

derecede işbu nefer ve fakir kullarını dahi meşmul-ı eltaf ve 
inayet-i mahsusa buyrulmuş ve her biri bir dar u diyardan 
efkâr u fukaradan olduğumuz halde emraz ile malül ve 

hasret-i evlad ve ıyal ile malül olan bu kullarının kalb-ı 
mahzunanesi ne mertebe hayatı necat olmuş olduğu kuvve-i 
natıka-i beşeriye (insanın tasavvur gücü) ile kabil-i ta’rif ve 

tavsif olmadığından gözlerimizden eşk-meşsârr u şâdî (sevinç 
gözyaşları) ve zilâli fahr-i hubur na mütenâhi (sınırsız) revan 

ve sari olduğu olduğu halde ya Râb bu dereceye kadar 
teba’sının saadet ve selametini düşünen ve bizim gibi fakir ve 
garib ve alil (hasta) teba’ ve kullarının dahi böyle eyyamda 

bile ferâmûş itmeyen (unutmayan) ve bu suretlerde kulub-ı 
mahzunanemizi dilşad iden halife-i Resul-i ekremini her bir 

ek darı dinuyundan (günahlarından) masun eyleye 
(koruyarak) da’vat-ı hayriyelerini yeniden zeyyu elsine-i 
şükran ve mahmedet (hamd ve meth) eylediğimizi ve min 

gayr-i haddin atabe-i felek-mertebe-i hazret-i hilâfet-
penâhilerine arz ve beyana mücaseret eylediğimiz muhat-ı 
âlem-şumul cenâb-ı tacdârileri buyruldukda ol-babda ve 

kaffe-i şuûnda (işlerinde) emr ü ferman hazret-i men-lehül 
emr vel’l-ihsan efendimizindir.  

Taht-ı tedavide bulunan umum hastagân kulları   
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 114, 

Gömlek No: 50, Tarihi: 17 (Ra) Rebiü’l-evvel 1314 (26 
Ağustos 1896), Konusu: Kasımpaşa cihetinde iki yüzü 

mütecâviz naaş olduğu ve bu vukuâtın ne sebeble 
cereyânının istifsârı. 
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Bahriye Taburu Kumandanı Mehmed Paşa’ya 

Kasımpaşa cihetinde ikiyüzü mütecaviz naaş (ölü, 
ceset) mevcud idiğü haber veriliyor. Bu kadar vukuat olmuş 

mudur? Kol gezdirilmiyor mu? Bu kadar vukuat olmuş ise ne 
sebebe mebni (neden) malumat (bilgi) verilmemiştir. Etrafıyla 
ve süratle malumat i'tası.  

Fi 14 Ağustos Sene (1)312 (26 Ağustos 1896) 
Bahriye Nazırı Hasan  
Aslına mutabıktır. 

 
Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ASK. Dosya No: 115, 

Gömlek No: 32, Tarihi: 13 (R) Rebiü’l-ahir Sene 1314 (21 
Eylül 1896), Konusu: Kasımpaşa'daki Ermeni 
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Hadisesi'nde kaybolanlar ile hadise sonrasında sünnet 

olan Kürtler. 

 
Hû 

İkinci Fırka-i Hümâyûn 
 

Hasköy ve Kasımpaşa vukuatında Ermenilerin orada 

çıkarmış oldukları arbedenin bidayet-i zuhuruyla suret-i 
cereyanı (nasıl başladığı, nasıl geliştiği) ve terefrruatı 
hakkında me’murlarımız tarafından alınan malumatı havi 

olub fi 7 Eylül Sene (1)312 (19 Eylül 1896) tarih ve 533 
numerolu ariza-i memlükânemle lede’l-arz manzur-ı âlî 

olarak Kâmil Bey kulları vesatetiyle iade buyrulmuş olan 
jurnal ve bu babda tekrar tahkikatı şâmil ve Kasımpaşa 
hadisesinde gaib olan yetmiş dört müslim ahalisinin ve 

hadiseden sonra sünnet olmuş on dokuz Kürd’ün 
esamilerini müştemil defatir başka başka ve birde hadiseden 

sonra sünnet olanların hıtanlarına (sünnetlerine) sebep ne 
idiğinü mübeyyin memhur ve musaddak varaka dahi ayrı ve 
cümlesi beş kıt’a olarak aynen ve leffen arz ve takdim 

kılındığı ma’ruzdur. Katıbe-i ahvalde emr ü ferman veli-
ni’met bi-minnetimiz efendimiz hazretlerinindir.  
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Fi 13 (R) Rebiü’l-ahir Sene 1314 ve fi 9 Eylül Sene (1)312 

(21 Eylül 1896) 
Abd-ı Memlükleri İkinci Fırka-i Hümâyûn Kumandanı 

Müşir 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.AZJ. Dosya No: 34, Gömlek 

No: 26, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1314 (31 Mayıs 1897), 
Konusu: Kasımpaşa'daki bargirci esnafından sünnetsiz 
olan bir kısım esnafın Ermeni mezarlığına gömülmemek 

için sünnet oldukları.(tt) 

 
Şimdiye kadar sünnetsiz olub da şimdi esnafımızın 

sünnet oluşu bu defaki hadisede arkadaşlarımızın sünnetsiz 

olarak olub da hristiyandan bila-fark bulunmadıkları (farksız 
oldukları) cihetle Ermeniler ile beraber Feriköyü mezarlığına 

gittiğine mebni şayed bir şey daha zuhur idübde bizi de 
öldürürlerse arkadaşlarımız gibi Ermeni mezarlığına 
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götürmesünler korkusuyla sünnet olmağa mecbur oldukları 

ma’ruzdur (arz edilir).  
Kulları Kasımpaşa’da Cami-i Kebir Bekçisi Kefili Mü’min bin 

Bayram 
Kulları Kasımpaşa’da Bekâr Odaları Kahvecisi Yusuf 
Kulları Kasımpaşa Bargirci Esnafından Olduğu Hasan   

Kulları kasımpaşa Bargirciler Kethüdası İsmail 
Bâlâdaki mühürler muma-ileyhimaların mühr-i zâtileri 
olduğu tasdik kılındı.   

Mühür: Kasımpaşa’da Cami-i Kebir Mahallesi İmamı 
Muhyiddin45  

 

                                                           
45https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/kasimpasa-

tarihine-ait-muhtelif-belgeler-4/ 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-4/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/kasimpasa-tarihine-ait-muhtelif-belgeler-4/
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17.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 5 

 
İşgal Yıllarında Kasımpaşa'da Bir İngiliz Askeri 

 
Bu yazımızda 10 adet dosyada bulunan belgelerin 

çıkartılan transkripsiyonların yorumlanmasına 

çalışılacaktır.  
 
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 
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Mehmed Kemal'e bir Mushaf-ı Şerif verilmesine dâir 

Hazine Kethüdâsı'na tezkire. 
 

 
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.   
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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. 
 

 
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 
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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 
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).  
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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.  

 

 
Cağaloğlu Cezeri Kasım Paşa Camisi 
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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. 
 

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 Camisi'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 Eyüb 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 
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masraflarının Hacı İsmail ve Hacı Salih Ağalar tarafından 

karşılandığı. 

 
Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celilesine 
 

Cezeri Kasım Paşa Cami-i Şerifi’nin 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. 
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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 Balyan 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 Balyan Hanı Odabaşısı 
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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 Balyan 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 
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mukteziyeye gönderilmek üzere dahiliye nezaret-i celilesine 

ibsal kılınmış olmağla nezaret-i celilerince de tahkikat ve 
takyidatında devam buyrulması siyakında tezkire. 

 
Hû 
Nezâret-i Zabtiye Mektûbî Kalemi 
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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 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   
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 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. 
 

 
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 
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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.  
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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 
kunduracı Ahmet isimli bir şahısdır. Bu şahıs camiye ait 
büyük bir bakır kazanı çalmış ve bakırcıya götürerek satmak 

üzere pazarlık yapmıştır. Ancak bakırcı durumundan 
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. 

 
Kasımpaşa Yeniçeşme’de bulunan bir kitabe 
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Hû 
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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 
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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 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 
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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 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. 
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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 
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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 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.46  

 
Kasımpaşa’da bir sanduka mezar 

                                                           
46https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/23/kasimpasa-

tarihine-ait-belgeler-5/ 
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18.BÖLÜM 

KASIMPAŞA TARİHİNE AİT MUHTELİF BELGELER 6 
 

Okçular Tekkesi arazisinin Fatih Sultan Mehmed’in 

vakfettiği dönemde bin dönüme yakın olduğunu görmüştük. 
Ancak bu arazi korunamadığı için zamanla yerleşim alanı 
olmuştur. Hatta bir asırdan fazla bir zaman önce hiç olmazsa 

yüz dönümlük bir alanı çevirip korumaya alalım ve sağda 
solda bulunan dikili taşları da bu alanın içinde toplayalım 
diye yapılan teklif de hayata geçirilememiştir. 

 
Son tahlilde şimdi top sahası büyüklüğünde bir alan 

okçuluğa tahsis edilebilmiş bir o kadarı da tekke ve cami için 
ayrılabilmiştir. Buna da şükür. 
 

Aşağıda incelediğimiz belgede Okmeydanı’nda 
Beşkardeşler olarak belirtilen bir yerde bulunan bir tarihi 

mermer sütünün uzun yıllar yanından akan yağmur 
suyunun altını boşaltması nedeniyle yan yatma ve belki de 
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir. 

 
Bu durumun İstanbul Belediye Başkalığı’na 

bildirilmesi üzerine taşın bulunduğu yere memur yollanarak 

durumu incelettirilmiş ve mevcut durumunun tespiti 
yapılmıştır. Hazırlanan raporda mermer sütunun altını 

doldurarak zemininin sağlamlaştırılabileceği belirtilmiş 
olmakla birlikte mermer sütünün bulunduğu alanın Okçular 
Tekkesi müştemilatında olduğu belirtilerek, taşın mimari 

değer ifade ettiği ve tarihi önemi olduğu da dikkate alınarak 
mevcut mermer sütuna sahip çıkılması için Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ne yazı yazılmasına karar verilmiştir. 
 

Beşkardeşler mevkisi bulunabilirse bahse konu 

mermer sütunun akıbeti öğrenilebilir. Okmeydanı’nda 
mahalle aralarında halen çok sayıda mermer sütun olduğu 
bilinmektedir. 
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Arşiv Fon Kodu: DH.İD.. Dosya No: 28 2, Gömlek 

No: 38, Tarihi: 04 (L) Şevval 1332 (26 Ağustos 1914), 
Konusu: Kasımpaşa Okmeydanı’nda Beşkardeşler isimli 

yerdeki tarihi mermer sütunun tabanı yağmur sularından 
aşınarak tehlikeli hal aldığından tamiri gerektiği. 

 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/06/okmeydani-beskardesler-mevkiindeki-dikili-tas/image001-471/
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Hû 
Şehremaneti Heyet-i Tahririye Kalemi 

Dahiliye Nezâreti Celilesine 
Beşkardeşler nam mahaldeki mermer tabanın ta’miri 
hakkında 

Devletlü Efendim Hazretleri 
 

Meil-i inhidam (eğilerek yıkılacak) bir hale geldiği 
beyanıyla icra-yı ta’miri lüzumu polis müdiriyetinden ba-
tezkere iş’ar olunan Kasımpaşa’da Okmeydanındaki 

Beşkardeşler nam mahalle me’mur i’zamıyla icra edilmiş 
tedkikat-ı fenniye ve muayene neticesinde yağmur 

sularından mermer taban zeminin nısfına karib (yarısına 
yakın) bir kısmı tehlikeli bir hale gelerek muallakda (asılı) 
kalmış olduğu anlaşılan musanna’ (sanat eseri) mermer 

sütunun bir buçuk asrı mütecaviz (geçkin) bir zamandan beri 
tebeddülat-ı havaiyeye maruz (havada kalmış, altı açılmış) 
bulunub el-yevm bir kıymet-i tarihiye (tarihi değeri) ve 

mi’mariyeyi haiz olduğu görülmüş ve tahkimi kabil ise de 
mahal-i mezkûr ile işbu taşın Kemankeş Tekyesi (Okçular 

tekkesi) şu’abatından (şubesinden) bulunduğu anlaşılmağla 
icra-yı tamiri hususunun Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/06/okmeydani-beskardesler-mevkiindeki-dikili-tas/image004-402/
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Celilesi’ne iş’ar buyurulması hey’et-i fenniye müdiriyeti 

ifadesiyle müsterhamdır (saygıyla rica edilir). Ol-babda emr 
ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

 
Fi 28 Ramazan Sene (1)332 ve fi 7 Ağustos Sene (1)330 
(20 Ağustos 1914) 

Şehremini47 

 
Kasımpaşa Saçlı Emir Efendi Camisi Önündeki Çeşme 

                                                           
47https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/06/okmeydani-

beskardesler-mevkiindeki-dikili-tas/ 

  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/06/okmeydani-beskardesler-mevkiindeki-dikili-tas/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/06/06/okmeydani-beskardesler-mevkiindeki-dikili-tas/
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Servi ağacı söylemi zamanla fonetik değişikliğe 
uğrayarak selvi şeklinde de kullanılmaya başlanmıştır. 

Bunda servi demenin dile zor gelmesinin, bunun aksine selvi 
olarak telaffuzun daha rahat olmasının etkisi olsa gerektir. 

Bu nedenle selvi ağacının görünümünün düzgünlüğüne ve 
uzun boylu oluşuna istinaden müennes olarak bir kişi tarif 
edilirken selvi boylu olarak da ifade edilebilmektedir. 

 
“Servi Ağacı”, geleneklerimizde hem ölümün, yani 

faniliğin, hem de vahdetin sembolüdür. Kışın yapraklarını 
dökmemesiyle dayanıklılığı, gücü, dirayeti, bir anlamda da 
hayatı simgeler. Dimdik duruşuyla hem doğruluğu ve 

dürüstlüğü temsil eder, hem de Kur’an alfabesinin ilk harfi 
elife benzer. Elif, aynı zamanda “Allah” lafzının ilk harfidir 
ve vahdaniyeti sembolize eder… 

 
Bu durum servi ağacına ayrı bir anlam katar: 

Rüzgârda hışırdayan yapraklarının “Hû” çekip zikrettiğine 
inanılır. Bu inanış, “Canlı cansız her varlık Allah’ı tespih 
eder” (âyet meali) inanışına uygundur. 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/image002-838/


Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

293 
 

Servinin alt dalları düzdür. Duaya açılmış elleri andırır. Öte 

yandan sabrın sembolü olarak da algılanır. Üst dalları ise, 
tıpkı Yaradan karşısında aczini idrak edip boyun bükmüş bir 

derviş gibi yere dönüktür. Yani “endamlı servi”, tam 
anlamıyla “ahrete perdelik” bir ağaçtır. Bu simgesel 
özellikleri yüzünden mezarlıklara dikilmiştir ve hâlâ 

dikilmektedir.48 
 

 

                                                           
48http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-

bahadiroglu/mezarliklara-neden-servi-agaci-dikilir-7230.html 

http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/mezarliklara-neden-servi-agaci-dikilir-7230.html
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/yavuz-bahadiroglu/mezarliklara-neden-servi-agaci-dikilir-7230.html
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/image004-401/
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Kasımpaşa Saçlı Emir Efendi Camisi Haziresindeki Selvi 

Motifli Mezar Taşı 

 
Elbette tek nedeni bu değildir. Servi ağacının içerisinde 

birçok reçine ve sakız türevi maddeler bulunmaktadır. Bu 

maddelerin yaydığı koku da çok hoştur. Mezarlıklara 
dikilmesinin bir nedeni de mezarlıklarda oluşabilecek 

mikrobik ve kötü kokuyu absorbe ederek yaydığı güzel 
kokuyla da olumsuz bir kanaat oluşmasına fırsat 
vermemektedir. 25-30 metre boylanabilen bunun yanında 2-

3 bin yıl yaşayabilen nadir ağaçlardan birisidir, servi. Aşırı 
derecede sağlam odunlara sahip olması nedeniyle de 
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demiryolu tabanlıklarında da ray altında kullanılmaktadır. 

Dünya’daki çeşitli yapılarda selvi ağacından üretilen kapılar 
yüzyıllar boyunca sağlamlıklarını koruyabilmiştir.49 Tüm bu 

sayılan özellikleriyle birlikte zehirli gazlara da dayanıklıdır. 
 

 
Birçok çini süslemesinde selvi ağacı motif olarak 

kullanılmıştır. 

 
Evliya Çelebi, Kasımpaşa’yı anlattığı bölümde tersane 

bahçesi için bakalım servi ağacı için ne demiş: 

 
Satranç nakşı dikilmiş 12.000 servi ağacı 

kokusundan insanın dimâğı kokulanıp binlerce çeşit çeşit 
meyve ağaçları, çınar, salkım söğüt, şimşir ve fıstık çamları 

                                                           
49http://www.bilgi724.com/selvi-agaci-ozellikleri/  

http://www.bilgi724.com/selvi-agaci-ozellikleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/image006-282/
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ile bu bağ süslenip sanki cennet bahçelerinden bir bahçe 

olmuştur. Tanrı bilir bu bağda göklere doğru baş çekmiş 
öyle binlerce servi ağaçlan var ki insan hayran olup 

şaşırır. Bu bağa asla güneş tesir etmez bir Acem gölgeliğidir. 
Gece gündüz fıskiyeleri selsebil gibi akmakdadır. Sayısız 
güzel sesli kuşların ve bülbüllerin ötüşü insanın ruhuna gıda 

verir. Meyvelerinden sulu şeftalisi ve kayısısı ünlüdür. 
 

Bizzat Fatih Sultan Mehmed, buraya kutsal elleriyle 

yedi servi dikmiştir. Hepsinden uzun, düzgün ve yeşil 
servilerdir. Akşemseddin hazretleri de kutlu elleriyle bir servi 

dikmiştir. Allah’ın yaratması üzerine servi ağacı yeşil 
olur, ancak Allah’ın emriyle, bu serviyi Akşemseddin 
diktiğinden servi ak olmuştur. Çimşirlik havuzunun 

yakınında olan bu ağaç hâlâ zamanımızda seyirliktir.50  
 

Selvi ağacı anlatılmak istenilse her halde ancak bu 
kadar güzel anlatılabilirdi. Evliya çelebinin seyahatlerindeki 
gözlemlerini anlatımında edebilik gerçekten insanı kendisine 

hayran bırakmaktadır. Onun diğer bir özelliği de gözlemlerini 
yaparken insanlara acaba burada nereyi beğenir, nelere 
dikkat ederdi diye düşünerek izlenimlerini ayrıntılarıyla 

anlatmasıdır. 
 

Selvi ağacı ile ilgi iki aded de Osmanlıca belge 
incelenmiş olup, servi ağacının toplumda ne ifade ettiği 
anlaşılmaya çalışılmıştır. 

 
Bunların ilkinde selvi-servi ağacında bulunan 

reçinenin mikrop kırıcı özelliğinden istifade ederek kolera 
illetine karşı dezenfekte için tütsü olarak kullanıldığı ve 
mahalle arasında yakıldığı 1893 tarihinde kayda geçmiştir. 

Diğer belge’de ise servi ağacı korunması gereken faydalı bir 
ağaç olarak görüldüğünden olacak ki Rumeli Hisarı Camisi 

                                                           
50KAHRAMAN, Seyid Ali, DAĞLI Yücel, “Günümüz Türkçesiyle Evliya 

Çelebi Seyahatnamesi”, 1.Cilt 1.Kitap s.375-376 
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imamına isnad edilen diğer suçlarla birlikte servi ağacı 

kestiği de zikredilmiş ve sürgüne yollanmıştır. Üçüncü 
belgede ise Kasımpaşa kabristanında rüzgârdan kırılan bir 

servi ağacının korumaya alınarak vakıflara haber verildiği 
belirtilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 12, Gömlek 
No: 87, Tarihi: 13 (C) Cemaziye’l-ahir 1311 (22 Kasım 
1893), Konusu: Koleranın defi için sokaklarda servi 

parçaları yakıldığı. 
 

 
 

Hû 
Şehremaneti 
 

Kolera hastalığının indifaına (defedilmesine) medarı 
(faydası) olur mütalaasıyla (değerlendirmesiyle) evvelce arz 

olunduğu vechile Arnavudköyünün bazı zokak (sokak) 
aralarına ahali tarafından servi parçaları konularak dün gice 
yakıldığı ve bu sırada mugayir-i marzi-i âli bir gunâ ahval 

(durum) vuku’a gelmediği. 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/image008-155/
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Arşiv Fon Kodud: C..EV.. Dosya No: 495, Gömlek 

No: 25011, Tarihi: 11 (Ş) Şaban 1274 (27 Mart 1828), 
Konusu: Rumelihisarı’ndaki camiin imamı Mehmed 

Efendi’nin kura neferlerinden rüşvet aldığı ve Kabristan 
taşı ve servi ağacı kesdiği ve kırdığı cihetle iki sene 
müddetle menfi olduğu Kütahya’ya muvasalatı ve 

münasib mahalle ikame olunduğu. 
 

 
 

Hû 

Leffen takdim kılınan i’lâm-ı şer’i mealinden müsteban 
buyrulacağı üzere Rumeli Hisarı’nda kain cami-i şerif imamı 

Mehmed Efendi’nin kur’a neferatından ahz u rüşvet ve 
kabristan taşı ve servi ağacı kırub kesmek misillü na-beca 
(uygunsuz) hareket eylemesinden dolayı iki sene müddetle 

Kütahya’ya nefy ve iclâsı (sürülüp uzaklaştırılması) hakkında 
muhabbet riz-i sunuh ve sudur buyrulmuş olan bir kıt’a 
ferman-ı celilü’ş-şan-ı âli mah-ı hallin dokuzuncu günü 

mübaşiri vesatetiyle enamil-i zib-i tevkir ve tekrim olmuş ve 
muma-ileyh Mehmed Efendi dahi birlikde olarak yevm-i 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/image010-111/
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mezkûrda Kütahya’ya bi’l-vusul müddet-i hitamına kadar bir 

tarafa şaşmamak üzere münasib bir mahalle ikad 
(yerleştirilip) ve ikame olunarak ifa-yı dua-yı beka-yı ömr ve 

ikbal-i cenab-ı padişahiye müvadim ve meşgul (padişaha 
sürekli dua etmekte) bulunmuş olduğu muhat-ı ilm-i âlem 
arâ-yı cenab-ı vekâlet-penahileri buyruldukda ol-babda ve 

her halde emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir. 
Fi 11 Şaban Sene (12)74 (27 Mart 1828) 
 

Arşiv Fon Kodu: ZB. Dosya No: 336, Gömlek No: 
115, Tarihi: 4 Nisan 1325 (17 Nisan 1909), Konusu: 

Kasımpaşa Kabristanı’nda, rüzgardan kırılmış olan bir 
servi ağacının kesilip nakledilmekte olduğu cihetiyle 
buradaki polis mevki’ince muhafazaya alındığı. 

 

 
Hû 
Zabtiye Nezareti Celilesine 
Atufetlü Efendim Hazretleri 

 
Kasımpaşa kabristanında rüzgârdan kırılmış olan bir 

servi ağacı bazı kesan tarafından tedricen (azar azar) kat’ ve 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/s/
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nakl edilmekde olduğu cihetle mensub olduğu Hacı Ahmed 

mahallesi polis mevki’ince muvakkaten (gecici olarak) 
muhafaza ve nezaret edilmekde olduğu Kasımpaşa polis 

komiserliğinden ba-jurnal bildirilmiş olmağla evkaf-ı 
hümâyûn nezâret-i aliyyesine ita-yı ma’lumat buyrulması 
menut-ı re’y-i sami-i nezâret-penâhileridir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. 
Fi 19 Rebiü’l-evvel Sene (1)327 ve fi 28 Mart Sene (1)325 
(10 Nisan 1909) 

Beyoğlu Mutasarrıfı namına Kaim-makam Bende Ahmed   
Mucebince fi 30 Sene minh51 

 
20 Kasım 1861 tarihli belgede İstanbul’un diğer yerlere 

göre kalabalık olan Galata Köprüsü, Galata ve Beyoğlu gibi 

yerlerinde üst-başları pejmurde bir şekilde dilencilik 
yapanlarda durumları incelenerek zaruri halleri dışında 

insanları zorlayarak dilenenler bundan men edilmeye 
çalışılmıştır. Ayrıca belgede dilencilerin sayısının çok olduğu 
ve bunların ısrarlı tavırlarıyla gelip geçenlere rahatsızlık 

verdikleri de belirtilmektedir. 
 

8 Kasım 1893 tarihli belgede ise Der-saadet’te şehrin 

izdihamını hafifletmek maksadıyla işsiz ve dilencilerden 
oluşan bir grup insanın memleketlerine gönderilmesinin 

kararlaştırıldığı belirtilmektedir. 
 

Anlaşılan odur ki, memleketinde işi gücü olmadığı için 

Der-saadet’e (İstanbul’a) gelmiş olanların burada fuzuli 
kalabalık oluşturduğu anlaşılmış ve toplam 200 kişiyi 

bulmayan işsiz güçsüz, bekâr ve dilencilerden oluşan 
gurubun İstanbul’dan memleketlerine yollanması halinde 
şehrin kalabalığının azalacağı yönünde değerlendirme 

yapılmıştır. 
 

                                                           
51https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-

agacinin-hikayesi/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/31/servi-selvi-agacinin-hikayesi/
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Tabi ki o günün İstanbul nüfusunu şimdiki gibi 15 

milyonu geçmiş nüfusla da kıyaslamamak lazımdır. Her ne 
kadar  o tarihde İstanbul’un nüfusu 900 bin de olsa toplan 

nüfusa kıyaslandığında yaklaşık 200 kişinin memleketine 
gönderilmesi sembolik bir çözüm olmuştur.52 Ancak işin bu 
yönü bir yana başıboş takımının suça bulaşması konusu da 

sıklıkla görülen bir durum olduğundan bu yönüyle de ele 
alınması gereken bir durumdur. 
 

Daha da ilginç olan ise bu kişilerin Trabzon’a gidecek 
vapura bindirilmek istenmesidir. Neden acaba diye çok 

düşündüm ve en çok gurbete çıkanın Karadeniz bölgesinin 
insanları olduğu şeklinde bir sonuca varılabilir. 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 379, 
Gömlek No: 85, Tarihi: 17 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1278 (20 

Kasım 1861), Konusu: Yeniköprü üzerinde Beyoğlu ve 
Galata’da İslam milletine yakışmayacak kılık ve kıyafette 
dilenenlerin men edilmesi. 

 

                                                           
52https://insantarikati.wordpress.com/2012/03/03/osmanli-

kentlerinde-yasayan-milletler-1893-nufus-sayimi/  

https://insantarikati.wordpress.com/2012/03/03/osmanli-kentlerinde-yasayan-milletler-1893-nufus-sayimi/
https://insantarikati.wordpress.com/2012/03/03/osmanli-kentlerinde-yasayan-milletler-1893-nufus-sayimi/


Kasımpaşa Tarihi Yazılarım  Murat Dursun Tosun 

302 
 

 
 

Zabtiyeye tezkire-i samiye 
 

Cisr-i cedid (Galata Köprüsü) üzerinde millet-i 
İslâmiyenin şeref ve şanına nakıse getürecek kıyafet ve 
suretde bir takım sâile (dilenci) tecemmu iderek (toplanarak) 

ahşamlara kadar gelüb geçenleri iz’ac (rahatsız) ve bi-huzur 
(huzursuz) etmekde oldukları misillü yine bu takımdan bazı 
kesanın dahi Galata ve Beyoğlu’nda gezüb dolaşarak envai 

iz’âcâne tasaddi (rahatsızlık ve baskı) etmekde bulundukları 
meşhud ve mesmu’ (görülmüş ve işitilmiş) olub malum-ı 

vâlâları olduğu üzere gerek sailenin (dilencilerin) bir nev’i var 
ki sahihen fakir ve muhtaçdır onlar hakkında bir şey 
denilmek istenilmez ise de mebhus-ün anh (bahsedilmiş) 

olan sâilenin (dilencilerin) ekseri kanaatsız ve sabırsız 
adamlar olarak geçinecekleri olsa bile züll-i su’âli kendilerine 

sermaye itmiş olduklarına ve bunların şu hal ile öyle 
güzergâh-ı nas olan yerlerde gezüb durmaları münasib şey 
olmadığına mebni o makulelerin ba’de-ezin (bundan sonra) 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/image003-390/
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cisr-i mezkûrede durdurulmaması ve Galata ve Beyoğlu 

tarafında dahi mehma emken (olabildiğince) gezdirilmemesi 
zımnında iktiza idenlere tenbihat-ı müekked (sıkı, sağlam 

tenbihat) icrası menut-ı himmet-i behiyyeleridir. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 12, Gömlek 

No: 46, Tarihi: 28 (R) Rebiü’l-ahir 1311 (8 Kasım 1893), 
Konusu: Der-saadet’te şehrin izdihamını hafifletmek 
maksadıyla işsiz ve dilencilerden oluşan bir grup insanın 

memleketlerine gönderilmesi. 

 
Hû 

Zabtiye Nezâreti 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/image006-272/
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Şehrin tahfif-i izdihamı (izdihamını hafifletmek) içün 

memleketlerine i’zamları (gönderilmeleri) muktezâ-yı irade-i 
seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhiden olan ve şehremaneti 

celilesince esami defteri tanzim olunan işsiz amele ve bekâr 
güruhunun mahsus vapurlarla defaten ve müctemian (bir 
defada ve topluca) sevkleri halinde aralarına bazı esnaf 

ashab-ı mesâlihin dahi karışabilmesi ihtimaline nazaran 
bunların takım takım bi’t-tefrik posta vapurlarıyla i’zam 
olunması dün şehremini (belediye başkanı) paşa hazretleriyle 

müşterek bir tezkire ile makam-ı sami-i sadâret-i uzmâ’dan 
istizan olunmakla beraber yarın zaten idare-i mahsusanın 

(özel idarenin) Trabzon tarafına hareket edecek olan irsalat 
(gönderi, yük) vapuruyla sevk olunmak üzere o makule işsiz 
amele ve saile (dilenci) takımından seksen iki nüfus 

Üsküdar’dan, yirmiüç nüfus Kasımpaşa’dan ve oniki nüfus 
Fındıklı’dan, ve ellialtı nüfus dahi İstanbul cihetinden 

dağdağasızca toplattırılarak mezkûr vapura irkab edilmiş ve 
bunların bir kısmı kendü arzularıyla gitmek üzere zabıtaya 
müracaat etmiş olub yarın vapurun hareketine bu makule 

istek edenlerden veya işsiz ve güçsüz ameleden dağdağasızca 
toplattırılacak olanların dahi mezkûr vapurla sevk 
olunacakları ve bu ahşam vapura irkab olunan ma’ruzu’l-

mikdar eşhasın saye-i inayet-vaye-i cenâb-ı hilâfet-penâhide 
itmek ve sair malzemeleri bi’t-tedarik kendilerine i’ta içün 

merkez komiserinin me’mur eylediği ve şimdi cevaben şeref-
varid olan tezkire-i samiyede memleketlerine iade olunacak 
eşhasın evvel emirde isim ve sanat hüviyetlerini irae ider bir 

defterein serian tanzim ve irsali emir buyrulmasına binaen 
bugün vapura irkab olunanların defteri tanzim ettirilmekde 

olduğu berâ-yı malumat arz olunur. Ol-babda emr ü ferman 
hazret-i men-lehü’l-emrindir. 
Fi 27 Teşrin-i-evvel Sene (1)309 (8 Kasım 1893) 

Zabtiye Nazırı Bende Rahim53 
  

                                                           
53https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-

saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/18/der-saadetde-sehrin-izdihamini-azaltmak-icin-bulunan-cozum/
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Bundan önce de Büyük Piyale ve Piyale Paşa Camisi 
ismiyle bir yazı yazmış ve bazı belgelerin transkripsiyonlarını 

vererek bunları yorumlamıştı. Kasımpaşa ile ilgili aldığım 
diğer belgeleri tasnif ederken Büyük Piyale ile ilgili bir belge 
daha çıkması üzerine bunu da ayrıca değerlendirmeyi uygun 

buldum.  
 

İlk yazımızdan hatırlayacağımız gibi Piyale Paşa 

Camisiyle ilgili olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesinde şu 
ifadeler yer almaktaydı: Merhum Koca Piyale Paşa, yaptığı 

muhaberenin hakkı olarak sahip olduğu onikibin esiri 
çalıştırarak Kasımpaşa’nın nihayetinde bir cami bir medrese 
ve bir tekke yaptırmıştır. Fakat caminin cemaati 

olmadığından, cemaat toplamak için eski tersane boğazında 
denizi kesip ta camiye kadar bir saatlik yere denizi 

götürmüştür. 
 

Bu ifadede yazımız için önemli olan caminin yanında 

medrese ve tekkeden bahsedilmiş olmasıdır. Aşağıda 
transkripsiyonu olan belgede Büyük Piyale Camisinde 
Rehber-i Marifet Mektebi bulunduğundan bahsedilmektedir. 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-kutlama-toreni/image001-462/
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Yazı Beyoğlu Mutasarrıflığı tarafından Mabeyn-i 

Hümâyûn Cenâb-ı Mülükâne Baş Kitâbet-i Celilesi Cânib-i 
Âlîsi’ne yazılmıtır. Bu kurum, Osmanlı sarayında padişahın 

özel kalem müdürlüğü işlevini görmekteydi. Buraya intikal 
eden yazılardan padişahın da muhakkak haberi olurdu. 
 

Yazıda belirtildiğine göre okulda öğrencilerin okuduğu 
Kur’an-ı kerimlerin 53 hatimi için düzenlenmesi düşünülen 
kulama için Berat gecesi seçilmiştir. Bu kutlamayı haber 

alan Mutasarrıf (bugünkü anlamda Kaymakam) özel kalemi 
konuyla ilgili olarak bilgilendirmiştir. Kendisinin de katıldığı 

Berat Gecesi (Kandili) kutlaması esnasında hem hatim duası 
icra edilmiş hem de Mevlid-i Şerif okunmuştur. Daha sonra 
öğrenciler ve cemaat cami avlusunda çıkarak padişah için de 

şükran ifadesinde bulunmuştur. 
 

Belgede dikkat çeken diğer bir husus ise okulda 300 
öğrencinin varlığından bahsedilmiş olmasıdır. Bu da oldukça 
büyük bir okulun varlığına işaret etmektedir. Bu sayıya 

hocalarını,  mutfak, fırın ve diğer personelini de ilave edersek 
yaklaşık 350 kişilik bir topluluk karşımıza çıkmaktadır. Bu 
tür okullar genelde yatılı olduğundan yatakhaneleriyle ve 

diğer müştemilayıyla birlikte Büyük Piyale Camisinde büyük 
bir külliyenin olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef bu yapıların 

çoğu günümüze intikal edememiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 9, Gömlek 

No: 88, Tarihi:  14 (Ş) Şaban 1309 (14 Mart 1892), 
Konusu: Kasımpaşa’da Piyale-i Kebir Camisi’nde Rehber-

i Marifet Mektebi talebelerinin hatimlerini ikmal 
etmeleri münasebetiyle yapılan hatim duası ve mevlid-i 
şerife kalabalık bir cemaatin bulunduğu. 
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Hû 
Beyoğlu Mutasarrıflığı 

Mabeyn-i Hümâyûn Cenâb-ı Mülükâne Baş Kitâbet-i 
Celilesi Cânib-i Âlîsine 
Devletlü Efendim Hazretleri 

 
Kasımpaşa’da Rehber-i Marifet Mektebi şakirdanından 

(talebelerinden) ikmal-i hatim-i şerif iden elli üç efendinin 
leyle-i berat-ı necat-ı âyâta (Berat Gecesine) müsadif olan 
(rastlayan) bugünkü Pazar günü vakt-i zuhrdan sonra 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-kutlama-toreni/image002-813/
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Piyale-i Kebir Cami-i Şerifi’nde hatim duası icra ve menkıbe-

i veladet-i hazret-i Nebevi (Mevlid-i Şerif) kıraat edileceğini fi 
29 Şubat Sene (1)307 (12 Mart 1892) tarihiyle arz eylemiştim. 

Mekteb-i mezbur hey’et-i idaresi tarafından bi’t-tanzim li-
ecli’t-takdim i’ta olunan mazbata mütalaasından müsteban 
buyrulacağı (anlaşılacağı) vechile kalabalık olacağı haber 

alınarak bugün bi’z-zat hazır bulunduğum cami-i şerif-i 
mezkûrda mektebin talebe ve talebanından ikmal-i hatm-i 
şerif etmiş olan altmış kadar nefer sıbyan ile bir hayli 

mü’minin ve mü’minat hazır olduğu halde ba’de’n-nizam 
kıraat olunan “Mevlid-i Şerif ve Hatim Dulaları” hitamında üç 

yüze karib (yakın) mekteb şakirdanı dahi yerleşerek ve cami-
i şerif havlısına (avlusuna) çıkılarak kemal-i hulus ile yâd 
olunan ed’iyye-i hayriyye-i hazret-i hilâfet-penâhi ve üç defa 

tekrar edilen padişahım çok yaşa dua-yı ma’ruz-ı şehinşâhi 
avâzesi (yüksek sesle) isal-i küngüre-i esman kılınarak (gök 

kubbe inletilerek) fart-ı (ziyadesiyle  şükrâniyet ve ihlas ile 
dağılmış olmağla arz ve beyan-ı keyfiyete müsaraat kılındı 
(cesaret edildi). Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir. 
Fi 1 Mart Sene (1)308 (13 Mart 1892) 
Beyoğlu Mutasarrıfı Bende Hasan Hüsni54 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                           
54https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-

buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-

kutlama-toreni/  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-kutlama-toreni/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-kutlama-toreni/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/15/1892de-buyuk-piyale-camisindeki-rehber-i-marifet-mektebinde-tertib-edilen-kutlama-toreni/
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19.BÖLÜM 

1755’DE TARİHLİ BELGEDE OSMANLI’DA 
TEZHİBÇİLERİN OKMEYDANI TEKKESİNDE DUALARLA 

MEZUN EDİLMESİ 
 

 
 

Tezhip Farsça bir kelimedir. Altın ile süsleme anlamına 
gelen tezhip, Ferman, berat ve Kur’an ayetleri gibi değerli 
evrak ve levhaların yüksek manevi değerini ifade etmek 

amacıyla gelişen bir sanat dalıdır. 
 

Kanuni Sultan Süleyman Devri (1520-1566) tezhip 
sanatının en parlak dönemlerindendir.  

 

Tezhip çalışmalarında, özellikle zahriye, serlevha, sure 
başları ve hatime sahifelerinde zengin bir işçilik ön plana 

çıkar. Altının çokça kullanıldığı bu dönemin karakteristik 
rengi laciverttir. 
 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-mezun-edilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-mezun-edilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-mezun-edilmesi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-mezun-edilmesi/image002-837/
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Tezhipte temel malzeme altın ya da boyadır. Altın, 

dövülerek ince bir tabaka haline getirilmiş varak olarak 
kullanılır. Altın varak su içinde ezilip jelatinle karıştırılarak 

belli bir kıvama getirilir. Boya ise genellikle toprak 
boyalardan seçilirdi. Sonraları sentetik boyalar da 
kullanılmıştır. 

 
Tezhip sanatçısı (müzehhip) bir kağıdın üstüne çizdiği 

motifi önce sert bir şimşir ya da çinko altlığın üstüne koyarak 

çizgileri noktalar halinde iğneyle deler. Sonra bu delikli 
kağıdı uygulanacağı zeminin üstüne koyarak delikleri 

yapışkan bir siyah tozla doldurur. Delikli kağıt 
kaldırıldığında motifin uygulanacak zemine çıktığı görülür. 
Bu motif iyice belirginleştirilip altınla ya da boyayla 

doldurularak tezhip meydana getirilir.55 
 

İncelediğimiz belgede de kısmen belirtildiği üzere 
tezhibin çok farklı kullanım alanları bulunmaktadır. 
Bunların başlıcaları kitaplar, icazetnameler, fermanlar 

olduğu gibi çini ve cam gibi alanlarda da süsleme sanatı 
olarak kullanılabilmektedir. 
 

1755 tarihli belgelerde İstanbul’da tezhipcilikle 
uğraşan çok sayıda esnafın olduğu ve bunların ahilik de 

diyebileceğimiz bir kethüdalıklarının varlığı anlaşılmaktadır. 
Bu teşkilat mezun verdiği öğrencilerinin mesleklerini icra 
etmesinden önce Okmeydanı’nda bulunan Okçular 

Tekkesinde Kur’an-ı Kerim hatimi ve dualar eşliğinde mezun 
olan tezhip sanatına gönül vermiş öğrencilerine 

icazetnamelerini dağıtmışlardır. Üstelik belgede belirtildiği 
gibi bunu uygulamayı mu’tad olarak yıllardan beri 
yapageldikleri de belirtilmiştir. 

 
Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin bir vakfiyesi 

olan Okmeydanı Okçular Tekkesinin vakıf şartlarından birisi 

                                                           
55 http://tezhipsanati.nedir.com/#ixzz48RK7UW20 

http://tezhipsanati.nedir.com/#ixzz48RK7UW20
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de ok talimi yapılmasının yanında dua edilmesidir. Bu 

uygulama yıllarca devam ettirilmiş, devletin ve milletin 
selameti sefere giden ordunun muzafferiyeti ve rahatlık 

anında da şükür için burada dualar edilmiştir.56 Belgelerde 
alışılagelmiş bu uygulamanın tekrarı için usûlen izin 
istenilmiştir. 

 
Arşiv Fon Kodu: C.MF. Dosya No: 54, Gömlek No: 

2672, Tarihi: 07 (S) Safer 1169 (12 Kasım 1755), 

Konusu:İstanbul’da tezhibciler esnafının 
Okmeydanındaki Okçular Tekkesi’inde şakirtlere icazet 

vermek için her sene toplanıp eğlenmeleri mutad 
olduğundan, bir günlük merasim icrasına müsaade itası. 

 

                                                           
56https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/27/fatihin-

vakfiyesi-okmeydani-tekkesi-arazisinin-tarihi-seruveni/ 

  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/27/fatihin-vakfiyesi-okmeydani-tekkesi-arazisinin-tarihi-seruveni/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/27/fatihin-vakfiyesi-okmeydani-tekkesi-arazisinin-tarihi-seruveni/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/?attachment_id=8602
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Devletlü, inâyetlü sultanım hazretleri sağ olsun 

 
Müzehhib (altın suyuyla çalışan süslemeciler) esnafı 

kullarının Okmeydanı’nda vaki Atıcılar (Okçular) Tekyesinde 

mutad-ı kadim üzere şakirdana (öğrencilere) izin (icazet) 
verilmek içün teferrüç tasmim olunub ve hilaf-ı şer’ 

efallerimiz olmayub ancak meclisimizde hatemât-ı şerife ve 
dualar olunub efendilerimizi dahi dua-yı hayr ile yâd olmağa 
vesile içün merâhim-i âliyye-i asâfânelerinden mercûdur ki 

esnaf-ı fukara kullarınızın hallerine terahhumen izn-i âlileri 
recasına arzıhale cesaret olundu. Baki emr ü ferman 

sultanım hazretlerinindir. 
 

Bende Hasan Ser-Mücelliddin ve Esnaf Duacıları   

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-mezun-edilmesi/image006-281/
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Hû 
Müzehheb (altın suyuyla çalışan süslemeciler, 

tezhibciler) esnafı şakirdlerine (öğrencilerine) izin verilmek 
içün mu’tadları üzere Okmeydanı’nda vaki Atıcılar (Okçular) 

Tekyesinde teferrüç etmek istid’ası zımnında arzuhal ederler. 
Taife-i merkûma Musahif-i Şerif ve sair kitab-ı mu’tebere 
tertib ve tezhibi hidmetinde olub sair esnafa rüchanları 

olmağla hilaf-ı şer’ hareket eylememek ve meclislerinde 
hatemât-ı şerife kıraati akabinde devam-ı ömr ve devlet ü 
kavvam-ı ferd-i şevket-i mülükâneleri da’vetini eda ile ancak 

bir gün faide-i san’atlarını icraya izn-i hümâyûn erzanı 
buyrulur ise emr ü ferman hazret-i men-lehül-emrindir.57 

                                                           
57https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/12/1755de-

tarihli-belgede-osmanlida-tezhibcilerin-okmeydani-tekkesinde-dualarla-

mezun-edilmesi/ 
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20.BÖLÜM 

1820’DE OKMEYDANI CAMİSİNİN MİNARESİNİN 
RÜZGÂRDAN YIKILMASI 

 
 

Belgede bahsedilen cami geçtiğimiz yıllarda okçular 
tekkesi ile birlikte yeniden inşa edildi.  Ancak bir zamanlar 

tam anlamıyla kaderine terk edilmiş bir haldeydi. 
 
1820 tarihli hatt-ı hümâyûna göre çıkan şiddetli 

fırtınaya dayanamayan Okmeydanı Camisinin minaresi 
yıkılmış çatısı da zarar görmüştür. Çatının zarar görmesi 

minarenin yıkılmasından dolayımıdır, yoksa o da fırtanının 
etkisiyle mi olmuştur bu çok belirgin değildir. Ancak belirgin 
olan her ikisinin de zarar gördüğüdür. 

 
Diğer taraftan belgede daha yeni tamir edilmişti, bu 

kadar kısa sürede yılması gereken özenle yapılmadığını 
göstermektedir yorumu da çok dikkat çekicidir. Her şeye 
rağmen olan olmuş denilerek bir an önce tamiratına 

başlanılması talimatı verilmiştir. Minare için yapılan ikaz ise 
yerindedir. Kontrol edin eğer geri kalan kısmı da zarar 
görmüşse veya sağlam değilde minare yeniden inşa edilsin 

denilmiştir. 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No:  554, Gömlek 
No:  27441, Tarihi: 29 (Z) Zilhicce 1235 (7 Ekim 1820), 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/image004-384/
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Konusu: Rüzgarın tesirinden kısmen yıkılan Okmeydanı 

Camii’nin tamiri. a.g.y.tt 

 

 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/image006-263/
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Benim vezirim, 
 

Okmeydanı’ndaki cami-i şerifin minaresi şiddet-i 
rüzgâra dayanamayub münhedim olmuş (yıkılmış). Galiba 
mukaddeminde (öncesinde) metanet ve rasanet (sağlamlık) 

üzere yapılmamış ki böyle tiz vakitde münhedim olmuş. 
Haberi darbhane nazırına tenbih idesün. Heman iktiza iden 

ta’mirine mübaşeret itdiresün (başlatasın). Eğer minareye 
külliyen vehn (gevşeklik, bozulma) gelmiş ise müceddeden 
(yeniden) yapılsun. 

 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-

ni’metim efendim, padişahım. 
 

Asâr-ı miras mehâs-ı ayât-ı şahâneleri olarak giçen 

sene ta’mir ve ihya buyrulmuş olan Okmeydanı’nda vaki 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-okmeydani-camisinin-minaresinin-ruzgardan-yikilmasi/image010-99/
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cami-i şerifin sakfı (çatısı) ve minarenin şerefeden yukarısı 

evvelki gün zuhur iden şiddet-i rüzgârdan münhedim olmuş 
(yıkılmış) olduğu kapudan paşa kulları tarafından bâb-ı 

âlîlerine ihbar olunmağla zikr olunan minare ve sakfının 
ta’miratı hususunda ne vechile irade-i seniyye-i 
mülükâneleri sünuh ve sudur buyrulur ise mukteza-yı 

münifi icrasına ibtidar olunacağı muhat-ı ilm-i âlem adâyı 
cihanbânileri buyruldukda emr ü ferman  şevketlü, 
kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-ni’metim 

padişahım hazretlerinindir.58 

 
Kasımpaşa Mevlevihanesi 

                                                           
58https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/04/11/1820de-
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SONUÇ 

 
 İncelenen onlarca belgede Kasımpaşa’nın çok eski bir 

tarihi geçmişe sahip olduğunu gördük. Geçmişten günümüze 
Kasımpaşa’nın neleri yaşadığı, nelere sahip olduğu belgelere 
yansıdığı şekliyle transkripsiyonları çıkarılarak incelenmiş, 

yorumlanmış bire bir verilen belgelerle okuyucuya kendi 
düşünce yapısıyla olayları yorumlama-anlama imkânı da 
sunulmuştur.  

 
 Bununla birlikte Kasımpaşa, Osmanlı zamanında en 

gözde yerleşim yerlerinden birisi olmuştur. Bünyesinde 
kurulan vakıfları, inşa edilen camileri, çeşmeleri, kurumları, 
tekke ve zaviyeleri, medreseleri, mesire yerleri, hayatın bir 

gerçeği olan mezarlıkları, mahalleleri ile hatırlanmaktadır.  
 

 Günümüzde o günlerde sahip olduğu pek çok tarihi 
eseri ve doğal güzellikleri orijinal halleriyle günümüze 
taşınamamıştır. Bu da zamanın getirdiği zorlama sonucunda 

meydana çıkan  yaşam koşullarının etkisiyle olmuştur. Şehir 
hayatı ve modern yaşamın etkisiyle yaşam alanlarında da 
ister istemez günün ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeler 

olmuştur. Bu durum insan ihtiyaçlarının ve artan nüfus 
yapısının gereksinimlerine göre şekillenmiştir. Zamanın 

ihtiyaçlarına göre yaşam alanlarında da değişiklik olmuştur. 
Kasımpaşa, Anadolu’dan çok göç alan yerlerin başında 
geldiğinden gecekondulaşma da bu oranda fazla yaşanmıştır. 

Buna bağlı olarak vakıf arazileri de korunamamıştır.   
 

 Herşeye rağmen Kasımpaşa, korunarak günümüze 
intikal eden eski eserleriyle, geçmişi gözümüzde 
canlandırmaya vesile teşkil etmektedir. Ulaşım imkânlarının 

artmasıyla birlikte Kasımpaşa’ya gitmenin kolaylaştığı 
günümüzde şahsen benim zaman zaman burada bulunmayı 
arzuladığım bir semttir. Hiç şüphesiz bunda hemşehrilerimin 

bu semtte çokça bulunmasının da etkisi bulunmaktadır.  
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