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İstanbul, kuruluşundan bu yana üç büyük imparatorluğa başkentlik 
yapmış, dünyanın en önemli ve en büyük metropollerinden biridir. 

Avarlar, Araplar, Latinler ve daha birçokları tarihin farklı dönemlerinde 
surların önünde mevzilenerek, bu muhteşem şehri ele geçirmek için 
kuşatmıştır. Nihayet 1453 yılında, çağ açıp çağ kapatan “fetih”, Fatih 
Sultan Mehmed Han ve askerleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 
kutlu fetih ile İstanbul, Osmanlı Devleti'nin payitahtı haline gelmiştir.

TarihÎ kaynaklar kuşatma sırasında Osmanlı askerlerine, Hz. 
Muhammed’e atfedilen ve İstanbul’un bir gün fethedileceğini bildiren 
“Feth-i Mübin” hadisi okunduğunu yazar. Kuşatmada bulunan askerler 
Ni‘me’l Ceyş (mutlu asker) ve fethi gerçekleştiren komutan Ni‘me’l-emir 
(mutlu komutan) unvanlarıyla onurlandırılmıştır. Bu tabirler, önceleri 
yalnızca fethe katılan askerleri tanımlarken, daha sonra 1453 öncesin-
deki kuşatmalarda bulunan Türk-İslam askerlerini, bilginleri, şeyhleri 
ve devlet adamlarını da kapsayacak biçimde genişletilmiştir.

Bugün, kuşatmalarda şehit düşenlerin hatıralarının mezar taş-
larında ve türbelerde somutlaştığını görüyoruz. Ni‘me’l Ceyş kabir ve 
mescidleri Üsküdar’dan Eyüp’e, Suriçi’nden Beyoğlu’na İstanbul’un 
pek çok önemli semtine yayılıyor. Hatta bazı semtlere adını vererek 
İstanbulluların hafızasına kazınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, İstanbul’a dair bu manevi 
değerlerimizi yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı asli görevle-
rimizden biri olarak benimsiyoruz. Bu kadim şehrin tarihi ve kültürel 
mirası üzerine bu değerli çalışmayı İstanbullularla buluşturmaktan 
gurur duyuyoruz.

Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı





SUNUŞ

Mahir Polat

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  
Genel Sekreter Yardımcısı

Bir kentin hafızasının birincil kaydı, mimari yapılardan önce insan izle-
rinde ve kabirlerde görülür. İstanbul gibi binlerce yıl farklı imparator-
luklara başkentlik yapmış, hatıraları ve hafızası her birimizde farklı 
duygulara eş bir kentte; 1453’ün mutlu komutanı Ni‘me’l Emire ve 
mutlu askerleri Ni‘me’l Ceyşlere ait kabirlerin, mescidlerin de güçlü bir 
anlamı, karşılığı vardır. 

İstanbul, kurulduğu günden itibaren dünya kültür ve inanç haritasında 
oldukça sembolik ve işlevsel bir yere sahip olmuştur. İstanbul’un İslami 
kültürel kimliği içerisinde, “Le-tüftehanne’l-Kostantiniyye vele-
ni’me’l-emîrü emîrühâ veleni’me’l-ceyşü zâlike’l ceyş”/Konstantiniyye 
elbet feth olunacaktır. Onu fetheden emîr ne güzel emîrdir ve o ordu ne 
güzel ordudur, hadisi bu kitaba konu olan Ni‘me’l Ceyş kutsiyet alanla-
rının inançsal önemini belirler. İstanbul’un fethine katılan askerlerin 
Ni‘me’l Ceyş olarak adlandırılması da yine bu hadisteki tariften gelir. 
Bu hadisle birlikte, bir taraftan da yeniden inşa edilecek bir medeniyet 
anlayışının öncülerine işaret edilmiştir. Ni‘me’l Ceyş bir anlamda yeni 
inşa sürecinin ve şekillenecek kültürün mayasını oluşturacaktır. 

Ni‘me’l Ceyş kabirleri ile bazı kabirlerin etrafında şekillenen mescid ve 
tekkeler, bu sebeple bir vefa, minnet ve saygı ile geçmişi geleceğe taşı-
mak, toplumsal hafızaya sahip çıkmak bakımından büyük önem taşır. 

Bu kabirlerin, mescidlerin ve tekkelerin, fetih ile birlikte değişen şehrin 
sosyal-kültürel panoramasında da tahmin edilenden öte bir etkisi bulu-
nur. Yeni gelen nüfusun yerleştiği bölgelerde ilk kurulan kamu yapıları 
bu mescidlerdir. Kurulacak mahallelere oraya yerleşen Fetih gazileri-
nin ismi verilmiş, bu mescidler mahallelerin merkezi olmuş ve bir imar 
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programını şekillendirmişlerdir. Bugün İstanbul’u adımlarken, semt 
isimlerinden mahallelere dek bu tarihsel birikimin ve geçmişin izini 
sürmek mümkündür. Kutsal mekânların taşıdığı semboller ve hikâye-
ler, geçmişimizi bugüne taşıyan bir hafızanın da orada yattığını göste-
rir. Bu hafıza mekânlarıyla kurulan ilişki, geçmişi olduğu kadar bugünü 
ve geleceği de biçimlendirir. Bu sebeple koruma, bu mekânların somut 
fiziksel varlığını korumak kadar, kentin somut olmayan kültür mira-
sına, toplumsal hafızasına da sahip çıkmak anlamına gelir. Bir yanıyla 
tarihsel bir envanter niteliği taşıyan Fethin Öncüleri Ni‘me’l Ceyş Kabir 
ve Mescidleri kitabı, bu mekânların somut fiziksel varlığını korumanın 
önemini bizlere hatırlatırken, diğer yanıyla da kentin toplumsal hafıza-
sını canlı tutmaya katkıda bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
olarak bu kültürel ve inançsal değerlerin önemli bir envanteri olan bu 
eseri okurla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.



ÖNSÖZ

Süleyman Faruk Göncüoğlu

Bir Müslümanı diğerlerinden ayıran edeptir. Edep sahibi olmak 
yalnız kişilerin birbirine karşı davranışıyla değil, içinde yaşadığı 

mahallesine, şehrine, tarihsel mirasına sahip çıkmasıyla da tanımlanır. 

İstanbul’un fethinde ve bir Türk-İslam medeniyeti merkezi ola-
rak teşekkül etmesinde gayret gösteren, canını Allah yolunda feda eden-
leri şu şehr-i İstanbul sakinleri yüzyıllar boyunca unutmamış, onların 
hatıralarını hep taze tutmuştur.

Osmanlı İstanbul’unun ilk mescidleri, ilk mahalle ve çarşıları 
ile şehrin şenlendirme politikasını gerçekleştirenler, Allah Resulü’nün 
müjdesine nail olmuş kimselerdi. Bu şehirde yaşama şerefine nail olan-
lar için bu ne büyük nimet idi. Bir de onlara komşu olabilmek…

Osmanlı İstanbul’unun ilk kadısı Hızır Bey ve ilk valisi Subaşı 
Karıştıran Süleyman Bey, Ni‘me’l Ceyştendi. Peygamber Efendimizin 
müjdesine böylesine mazhar olan dünyada kaç şehrin belediye başkanı 
ve valisi vardır ki… Bu sebeptendir ki, bu makamlardan şehri yönetenler 
iki türlü sorumluluk altındadır ve bunlarla şereflenmektedir.

Şehrin imarı ile görevlendirilen Subaşı Karıştıran Süleyman 
Bey, evlâd-ı Fatihân olarak şehrin Türk-İslam kimliği ile biçimlenme-
sini organize ederken, Fetih gazilerimiz köşe bucak bu şehri maddi ve 
manevi anlamda şenlendirmekteydi.

Bayramlarda, kandillerde ve Ramazan ayı boyunca Ni‘me’l Ceyş 
kabirleri ziyaretsiz ve Fatiha’sız bırakılmaz, kabir ve türbeleri koru-
nur, bakımları eksik edilmezdi. Ni‘me’l Ceyş kabirlerine hürmet etmek 
Osmanlıların asli işlerindendi. Bu ne ulvi bir âdetti ki, Silivrikapı, 
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Edirnekapı ve Eğrikapı ahalisi bayram namazının ardından Ni‘me’l 
Ceyş mezarlık ve kabirlerinin ziyaretini aksatmazdı.

Ne yazık ki, son büyük Balkan göçü ile şehrin hafızası yavaş yavaş 
silinmeye başladı. Harp yılları, İstanbul’un işgali ve ardından redd-i 
miras olan seneler içerisinde şehr-i İstanbul’un manevi sahiplerinin 
kabirleri, mescidleri sahipsiz kaldı ve unutuldu.

İstanbul’un manevi atlası hakkında bilgi sahibi olmayanlar tara-
fından bu kabir ve mescidlerin bir kısmı “Kabirde kemik çıkmadı” veya 
“Mezar taşı 15. yüzyıla ait değil” gibi bahanelerle tek tek yıktırıldı, kendi 
kaderine terk edildi ya da yerleri imara açıldı. 

Medeniyetler şehri İstanbul’un bir Osmanlı şehri olmasında ilk 
harcı oluşturan ve Ni‘me’l Ceyş makamına ulaşan bu mâneviyat erle-
rini bir kez daha hatırlatmak amacıyla elinizdeki kitabı hazırlamış 
bulunmaktayız.

Tarihi kaynaklar ve çağdaş araştırmacılara göre, 250’den fazla 
Ni‘me’l Ceyş kabri bulunmaktadır. Fatih döneminde inşa edilen mes-
cidlerin sayısı ise 167’yi bulmaktadır. 

Tespit edebildiğimiz ve bu kitaba alabildiklerimiz dışında daha 
pek çok Ni‘me’l Ceyş kabir ve mescidi olduğunun farkındayız. Bu kitabı 
hazırlarken amacımız, Ni‘me’l Ceyş kabir ve mescidleri üzerine dikkat 
çekmekti. İnşallah bu amacımıza ulaşmış oluruz…

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında desteklerini esirgemeyen 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir 
Polat'a, Selman Ünlü’ye, sosyolog Ahmet Ekici ve Demet Yıldız’a, 
kitapta pek çok güzel fotoğraf karesinin yer alması konusunda bize 
destek veren Ali Hikmet Şerbetçioğlu’na, Ali İhsan Gülcü'ye ve Murat 
Gür’e teşekkürü borç bilirim.

Prof. Dr. İdris Bostan hocamızın, Resulullah Efendimizin konu 
ile ilgili hadis-i şerifi üzerinden kaleme aldığı giriş yazısı, bu küçük 
çalışmamıza önemli bir değer katmıştır.



ÖNSÖZ  17

İstanbul genelinde yer alan Ni‘me’l Ceyş kabir ve mezarlıkla-
rının yeniden ihyası ve restorasyonu için gayretler sarf eden İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun bu hizmet-
lerinin biz İstanbullular için unutulmaz olduğunu da ayrıca belirtmek 
isteriz. 

Kuzguncuk, Temmuz 2021





Fatih Nişanca Camii 
karşında yer alan 
Keskin Dede Haziresi, 
1951
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Nİ‘ME’L CEYŞ  

KAVRAMI



Osmanlıların 1453 yılındaki İstanbul kuşatmasında bulunan 
askerlere verilen addır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 

(s.a.v.), bir hadis-i şerifinde İstanbul’un bir gün fethedileceğini bildir-
miş; bu fethi gerçekleştirecek kumandanı Ni‘me’l-emir (mutlu komu-
tan), askerlerini de Ni‘me’l Ceyş (mutlu asker) olarak nitelendirmiştir. 
Bu adlandırma genel olarak sadece İstanbul’un Fatih Sultan Mehmed 
tarafından fethedildiği son kuşatma için kullanılsa da, Ahmed Süheyl 
Ünver, aynı ifadenin Fatih’ten önceki kuşatmalara katılan askerler için 
de kullanılması gerektiğini söylemektedir.

1453'ten önceki kuşatmalara katılmış olan askerlere evvelün, 
Fatih dönemi askerlerine de âhirûn denmesi bundan dolayıdır. Ayrıca, 
âhirûn kelimesinin ebced hesabıyla İstanbul’un fethi tarihinin hicri 
karşılığı olan 857 yılına denk düştüğü bizzat Fatih Sultan Mehmed Han 
tarafından tespit edilmiştir.

Ni‘me’l Ceyş kavramı her ne kadar mutlu asker anlamında kulla-
nılmışsa da, İstanbul kuşatmalarında bulunan ya da şehit olan bilgin-
leri, şeyhleri, devlet adamlarını da kapsamaktadır. Ayrıca, yine kuşat-
malarda şehit olan birçok kişi, kendi isimleriyle değil, İstanbul halkınca 
ilk hemşehrileri için kullanılan Ni‘me’l Ceyş tabiriyle anılmıştır.

Ni‘me’l Ceyşten sayılanların bazıları İstanbul’un kuşatılması 
sırasında, çoğunluğu da şehre girerken karşılaşılan direniş sırasında 
şehit olmuştur. Şehre girildikten sonra çatışmalar bir müddet gruplar 
halinde sokak içlerinde de devam etmiş, bu çatışmalarda şehit olanlar 
bulundukları yerlere defnedilmiştir. İstanbul halkı şehit olanlar için 
türbeler yaptırmış, onları mukaddes kabul ederek baba, dede lakapla-
rıyla anmıştır. Şehitlerin yattığı yerler, halk tarafından uğurlu kabul 
edilmiş ve makamları o semtin insanları tarafından korunmuş, ziyaret 
yeri olarak kabul görmüştür.

Mahalle içlerindeki bu makamlar, zamanla yatır ve adak yeri 
olma özelliği de kazanmıştır. Dilek sahipleri yatırlara mum dikerek, 
dualar edip adaklar adayarak buraları ziyaret etmektedir. Tarihî yarı-
mada içinde bulunan Ni‘me’l Ceyş kabirlerinden birçoğunun hayalî 
şahıslara atfedildiği sanılmaktadır. Hemen hemen hepsinin asıl isimle-
rinin bilinmemesi birtakım rivayetlerin doğmasına sebep olmuş, daha 
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sonra da her makam orada gömülü olduğu öngörülen Ni‘me’l Ceyşin halk 
tarafından verilen adıyla anılır olmuştur.

Uzun yıllar boyunca Ni‘me’l Ceyş kabirlerinin çoğunun, kuru-
cusu olduğu mescidin vakfı veya o semtin manevi sahibi olarak görül-
mesi hasebiyle bu kabirler orada ikamet edenler tarafından korunmuş 
ve bakımları yapılmıştır.

İstanbul’un ilk mescidlerinin yakınlarında olan makamlar, 1912 
yılından itibaren toplumsal himayeden mahrum kalmaya başlayacak-
tır. Bu tarihler, Balkan Harbi ile İstanbul’a göçün muazzam ölçüde art-
tığı ve sosyal dokuda keşmekeşin yaşandığı yıllardır. Bunun sonucu ola-
rak İstanbul’a gelen göçmenler, camilerin avlularında, medreselerde ve 
hatta mescidlerin içinde konaklayarak, buraları mesken haline dönüş-
türecektir. Buna en iyi örnek, 16. yüzyıl eseri olan Topkapı Takkeci 
İbrahim Ağa Camii’nin 1910-1930 arasında Balkan göçmenlerince mes-
ken olarak kullanılmasıdır. Bunun gibi örnekler artacak ve birbiri sıra 
devam eden savaş yılları, Ni‘me’l Ceyş kabirlerinin toplumun hafızasın-
dan ve himayesinden uzaklaştığı dönem olacaktır.

Bu tarihlerden itibaren, yeni İstanbullular tarafından önemine 
vâkıf olunamayan Ni‘me’l Ceyş kabirleri yok olmaya itilmiştir. Horhor 
Caddesi’ndeki Haydarhane’de Alemdar Haydar Haziresi, Şehremini’de 
Baruthane Yokuşu’nun başında bulunan Harbi Mescidi’ndeki Ni‘me’l 
Ceyş mezarları ile Tokmaktepe Ni‘me’l Ceyş mezarlığı yok olan makam-
lardan bazılarıdır.

Ni‘me’l Ceyşten bazıları toplu olarak, ismi bilinenlerin bir kısmı 
da tek başına gömülmüştür. Silivrikapı dışında olanlar, Şehzadebaşı’nda 
bulunan Onsekiz Sekbanlar ve Ahırkapı’da bir eski odun deposu iken, 
bugün otel garajı olarak kullanılan yerde gömülü olan kırk kadar Ni‘me’l 
Ceyş asker en meşhurlarındandır.

İsmi ve mezar yeri bilinen Ni‘me’l Ceyşler arasında Molla 
GüranÎ’de Sarı Musa, Hırka-i Şerif’te Koyun Baba, Silivrikapı 
dışında Fatih’in topçubaşısı Esad Ağa, Şehzadebaşı’nda Uryan Dede, 
Eminönü’nde Arpacılar Camii altında Şeyh Mehmed Geylanî ziyaret 
edilenlerin başında gelir.
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Fatih’in  sütçübaşısı Bilal Dede, koğacıbaşısı İskender Ağa, hocası 
ve imamı Abdülkadir Efendi türbelerinin muhtelif  kaynaklarda isim-
leri olmasına karşılık, mezarları belli değildir. Fetihte büyük yararlı-
lıklar gösteren Gazi Gedik Ahmed Paşa, İshak Paşa, Zağanos Paşa gibi 
Ni‘me’l Ceyşlerden bazıları da İstanbul dışında gömülüdür.

Ni‘me’l Ceyş kabir ve mescidlerinden ilk bahseden Türkçe 
kaynaklar ise şunlardır: Süheyl Ünver, İstanbul’da Sahâbe Kabirleri 
(İstanbul, 1953); Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit 
Olanlar (Ankara, 1976); Yahya Kemal, Aziz İstanbul (İstanbul, 1974); 
Hayri Necdet İşli, İstanbul’da Sahâbe Kabir ve Makamları (İstanbul, 
tarihsiz).1 

1 Süleyman Faruk Göncüoğlu, İki Kıta Bir Şehir İstanbul Okumaları, İstanbul 2014, s.553.
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İstanbul’un fethi algısı üzerine son zamanlarda ortaya atılan bazı yakla-
şımlar ve bu arada fetihten önce ve fetih döneminde geliştiği öne sürü-

len olumsuz İstanbul imajı hakkındaki değerlendirmeler, daha çok efsa-
nelere ve mitolojik anlayışlara dayanmaktadır. Fetih sonrasındaki bazı 
uygulamalardan hoşnut olmayan zümrelerin menfi görüşleri ise sanki 
bu konudaki asıl düşünceymiş gibi ele alınmaktadır. Bunun sonucu ola-
rak İstanbul’un fethine dair bilinen meşhur hadis-i şerifin doğruluğu 
tartışma konusu yapıldığı gibi, bu hadisin fetih döneminde pek bilin-
mediği ve dönemin Osmanlı kaynaklarında bulunmadığı görüşü de bu 
tartışmalar arasında yer almaktadır. Aslında kaynakların verdiği sahih 
bilgiler ve değerlendirmeler, konuya iddia edilen zaviyeden bakmayı 
gerektirmeyecek kadar vâzıh iken, kendi bağlamında anlaşılır olduğu 
halde öne sürülen şâz fikirlerin hak ettiğinden çok gündeme taşınması 
mevzuyu yanlış mecralara götürmektedir. Halbuki bu konudaki hadis 
o derece mütevatir bir hale gelmiş olmalı ki, ilk İslam kuşatmalarından 
itibaren herkesçe bilindiği ve benimsendiği anlaşılmaktadır.

İlk İslam/Arap Kuşatmaları

İstanbul’un fethi meselesi, ilk İslam devirlerinden itibaren 
Müslümanların gündemine gelmiş ve bu maksatla şehir, Hz. Osman’ın 
hilafeti (644-656) zamanında Bizans’a karşı başlatılan seferler sıra-
sında üç defa Araplar tarafından2 ve 11. yüzyılın sonlarından itibaren 
Anadolu’yu fethe başlamalarıyla birlikte birkaç defa Türkler tarafın-
dan3 kuşatılmıştır.

Arapların ilk kuşatmaları 668-670 yılları arasında gerçekleş-
miş, iki yıl süren bu sefere, kumandanları arasında Yezid’in de bulun-
duğu, Ebû Eyyûb el-Ensarî gibi ashaptan bazıları da katılmıştır. İkinci 
kuşatma 674-678 yılları arasında Fedâle komutasında büyük bir 
donanmanın katılımıyla gerçekleşmiştir. Üçüncü kuşatma ise 716-717 
yılları arasında güçlü kara ve deniz ordularının iştiraki ile Mesleme 

2 Kuşatma sayıları, Bizans’a karşı başlatılan ancak bir kısmı tamamlanmayan seferler istisna edile-
rek tespit edilmiştir. Genel olarak Arap seferleri hakkında bkz. Marius Canard, “Tarih ve Efsaneye 
Göre Arapların İstanbul Seferleri”, çev. İ. H. Danişmend, İstanbul Enstitüsü Dergisi, (1956), s. 213-
259.

3 Mustafa S. Küçükaşçı, “İlk Müslümanların İstanbul Seferleri ve Eyüp Sultan”, Düşten Fethe İstan-
bul, ed. C. Yılmaz, İstanbul 2015, s. 38-40.
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komutasında yine muazzam bir donanma eşliğinde sürdürülmüştür. 
Fakat bu kuşatmaların hepsi şehrin fethi bakımından başarısız olmuş-
tur. Bununla beraber, kuşatmalar sırasında yaşanan olayların etkisi 
yüzyıllar içinde pek çok menkıbenin oluşmasına da katkıda bulunmuş-
tur. Bunlar arasında önemli yeri olanlardan biri de Seyyid Battal Gazi 
hikâyeleridir. 8. ve 10. yüzyıllarda İslam ve Bizans arasındaki çatışmalar 
esnasında ortaya çıkan ve İstanbul kuşatmasına katılan bu kahraman, 
Türklerde Battal Gazi, Araplarda Zâtü’l-himme, Bizanslılarda Digenis 
Akritis destanlarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu hikâyeler 
ilk İslam kuşatmalarından Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethine 
kadar geçen sürede önce Arap-Bizans, sonra Türk-Bizans mücadelesi 
ortamında şekillenmiştir.

Osmanlılar devrinde İstanbul Kuşatmaları

Fatih Sultan Mehmed’den önce ilk Osmanlı padişahlarından Yıldırım 
Bayezid (1391, 1394, 1399), I. Mehmed (1416) ve II. Murad’ın (1422) da 
teşebbüs ettiği İstanbul kuşatmalarının önemini vurgulamak gere-
kir. Bilhassa Yıldırım Bayezid’in İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde, 
1395’te Anadolu Hisarı’nı yaptırması tesadüf değildir. II. Mehmed’in 
1452’de bu hisarın tam karşısına Rumeli Hisarı’nı yaptırması tam anla-
mıyla bilinçli bir strateji gereğidir. 1453'ün Nisan ayı başlarında surla-
rın önünde görülen Osmanlı kara ordusu 29 Mayıs’ta Haliç surlarından 
şehre giren orduların ilerlemesiyle zafer elde etmiş, Edirnekapı’dan asıl 
ordunun yürüyüşüne imkân sağlayarak fetih gerçekleşmiştir. Osmanlı 
kuşatmalarının önceki İslam devletlerinin İstanbul’u fetih amaçların-
dan kısmen farklı, ilave bazı sebepleri ve gerekçeleri olduğu, o zamanın 
şartları dikkate alındığında açık bir gerçektir.

İlk İslami Dönemde Bizans’a Ait Bilgiler

İlk zamanlardan itibaren İstanbul’un fethi düşüncesini harekete geçi-
ren, yüzyıllar içinde İslam ordularını bu şehre sefer yapmaya teş-
vik eden, meşhur “İstanbul elbette fetholunacaktır” şeklindeki Hz. 
Peygamber’in fetih hadisidir. Bu hadis, lafızlarındaki küçük bazı fark-
lılıklar bir tarafa bırakıldığında, İstanbul’un fethini teşvik eden, özen-
diren bir tavsiye ve hedef gösterme niteliğindedir. Nitekim pek çok 
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İslam devletinin yöneticileri ve ordu komutanları tarafından da böyle 
anlaşılmış olmalı ki, önceleri İslam ülkelerine ve Müslüman toprak-
larına bitişik sınırı olmadığı halde Kostantıniyye/İstanbul, kendile-
rine gazâ ve cihad misyonu yüklenmiş bu İslam ordularının fethetmek 
için seferler düzenlediği bir mühim hedef-şehir olmuştur. Üstelik Hz. 
Peygamber’in fethe yönelik hadisleri de bununla sınırlı değildir.

Esasen Müslümanlar daha Hz. Peygamber devrinde, Bizans hak-
kında kısmen bilgi sahibi idi. İslam’ın ilk yıllarında meydana gel-
diği bilinen ve İran karşısında yenilgiye uğrayan Bizans’ın (613) gele-
cekteki zaferine işaret etmek üzere nazil olduğu kabul edilen, Rûm 
(Roma/Bizans) sûresinin ilk âyetlerinde belirtilen savaşın tarafların-
dan biri idi.4 Ayrıca Hz. Peygamber’in imparator Herakleios’a (610-641) 
İslam’a davet etmek üzere bir elçi ve mektup gönderdiği bilinmektedir.5 
Bu sebeple İstanbul’un fethi fikrinde, Bizans imparatorluğunun baş-
kenti olmasının önemi büyüktür. 

Yine Hz. Peygamber, Medine müdafaası için bizzat kendisinin de 
iştirak ettiği hendeklerin kazılması sırasında (627), hem İran hem de 
Bizans’a ait Şam’ın fethedileceğine, bir gün Kisrâ ve Kayser’in ortadan 
kalkacağına dair gelecekte olacağını ümid ettiği bazı haberler vermişti. 
Söz konusu hadise mâ-sadak olarak Kisrâ’nın toprakları, yani İran, Hz. 
Ömer devrinde Kadisiye Savaşı ile 636’da fethedilmiş, ama Kayser’in 
ülkesi İstanbul/Bizans henüz fethedilmemişti.

Bu ve benzeri gerekçelerle, mümkündür ki yakın çevrelerini 
Suriye’ye kadar fethederek hâkimiyetleri altına alan Müslümanlar, 
İran’dan sonra hedeflerine İstanbul’u yerleştirmiş, uzak mesafeye ve 
arada fiilî bir irtibat olmamasına rağmen önceleri deniz yoluyla, daha 
sonraları hem karadan hem denizden seferler düzenleyerek Bizans’ı 
ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdi. Bu kararlı tutum üzerine baş-
latılan seferler sırasında öyle çeşitli hadiseler yaşanmıştır ki, zaman 
içinde Bizans’ın başkentine dair pek çok menkıbe ve hatta efsane 

4 Rûm Sûresi, âyet 2-6.

5 Mektubu götüren sahabe Dıhyetü’l-Kelbî idi ve İmparator o sırada hac ziyareti için geldiği Ku-
düs’te bulunuyordu (Casim Avcı, İslâm-Bizans İlişkileri, İstanbul, 2003, s. 51-60).
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oluşmuş, menâkıbnameler yazılmış,6 ayrıca güvenilir, sağlam tarihî 
kaynaklar kaleme alınmıştır.

6 İstanbul efsaneleri ve oluşan menkıbeler konusunda Osmanlı devri kaynaklarının bilgilerini ay-
rıntılı bir şekilde nakleden bir araştırma için bkz. Stefanos Yerasimos, Kostantiniye ve Ayasofya 
Efsaneleri, çev. Ş. Tekeli, İstanbul, 1993. Yazarın konu ile ilgili kaynakları dikkatli bir şekilde in-
celeyerek yorumladığı, ancak eserin Türkçe tercümesinde yer alan Osmanlıca metinlerde okuma 
hataları olduğu görülmektedir. İstanbul’un “lanetli şehir” olarak algılanması ve fethinin kıyamet 
ile ilişkilendirilmesi konusunda bazı yaklaşımlar için bkz. Feridun Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453, 
İstanbul, 2012, s. 30-62.



Hukuk-ı Sultana dair Kırk Hadis’ten

Ve fî hadîsi Sahîhi’l-Buharî: “Evvelü ceyşin 
min ümmetî yağzûne medînete Kayser 
mağfûrun lehüm.” Kâle’ş-şârih: Yani min 
medîneti Kayser el-Kostantıniyye ve men 
yağzûne yeftehûne. (Le-tüftehanne’l-
Kostantıniyyetü veleNi‘me’l-emîru emîruhâ 
veleNi‘me’l Ceyşü zâlike’l-ceyş). 

Revâhu Ahmed b. Hanbel fî Müsnedihî an Bişr el-Ganevî.

Tercüme ve Meali
Cenâb-ı Hak (Celle ve alâ)  Hazretleri'nin va’d-i kerîmi 
üzere mu’cizât-ı nebeviyyem olarak size kasem ve yemîn ile 
tebşîr ederim ki behemehal İstanbul şehr-i şehîri feth, ol 
belde-i tayyibe Dâru’l-Hilâfeti’l-İslamiye olacakdır. Hem de 
ol belde-i tayyibede taht-ı âlî-baht-ı hümâyununda cülûs-i 
meymenet-makrûn buyurulan emîrü’l-mü’minîn imâmü’l-
müslimîn Hazretleri ne güzel zât-ı hamîdu’l-hısâldir ve ol 
halife-i rûy-i zemînin taht-ı idâre ve zîr-i kumandasında 
bulunmak gibi şeref ve saâdete nâil olan asâkir-i mansûre ne 
güzel ve ne bahtiyar cünûd-ı cenâb-ı mülûkâneleridir. İşbu 
hadîs-i şerîfde olan ’hâ’ zamîri Kostantıniyye kelimesine 
âid ve râci olup bu halde peyderpey kıyamete kadar gelmiş 
ve gelecek olan selâtîn-i Devlet-i Âl-i Osmân — edâmallâhu 
devletehüm ilâ yevmi’l-haşr ve’l-mîzân— hazerâtı işbu medh 
ve sitâyiş-i risâletpenâhîye dahil olacağı hadîs-i şerîften 
müstebândır. Rûh-i âlem olan selâtîn-i ızâm hazerâtının 
nezd-i Bârî’de kadr ü şanları ne mertebe muhterem ve âlî 
idüğü ehâdîs-i şerîfe-i meşrûhaların delâlet ve işâret-i 
münîfeleriyle bâhir olup bâhusûs silsiletü’z-zeheb ve’l-enseb 
olan Selâtîn-i fihâm-ı Osmâniye —sâret seyyârâtü seyrihim 



alâ esmâi’s-saltanati’s-seniyye— hazerâtı ötedenberi 
mülûk-i sâlife ve selâtîn-i mâziye-i sâireye kabil-i 
kıyâs olmayıp bunların min ındillâh kadr ü şerefleri 
bi’l-vücûh âlî olduğuna ulema-i rabbâniyyîn ve 
fudalâ-i muhakkıkun ittifâk etmiş olduklarından 
başka lisân-ı dürer-bâr-ı nübüvvetle dahi memdûh ve 
mübeşşer olagelmişlerdir. Nitekim belde-i tayyibe-i 
Kostantıniyye’yi feth u teshîri bâlâda zikr ü beyan 
olan hadîs-i şerîf-i meşhûr ile hâlâ câlis-i serîr-i 
hilâfet şevketlü es-Sultân el-Gâzî Abdülhamîd Hân  
Hazretleri'nin âbâ ve ecdâd-ı ulyâlarından Ebu’l-Feth 
ve’l-megâzî Sultan Mehmed Hân Gâzî  Hazretleri'ne 
nasîb ve müyesser olmuşdur. Ve sülâle-i şerîfe-i âl-i 
Osmân’ın kıyamete kadar bekası beşâret-i azîmesi 
nakl ve rivâyet olunarak hilâfet-i mukaddese-i 
İslamiyenin rûy-i arzda neslen ba’de neslin ol 
dûdmân-ı celîlü’ş-şâna mevrûs olacağını ârif-i billâh 
ve vâkıf-ı esrârullâh olan bazı sâdât-ı aliyye-i sûfiyye 
beyân ve tebşîr etmişlerdir.

(Hadîsü Erbaîn fî Hukûki’s-Selâtîn, mürettib ve 
mütercimi, Ömer Ziyâeddîn, İstanbul 1326, s. 26-
28, hadis nr. 36).
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Fetih/Ni‘me’l Ceyş Hadisi

Osmanlı literatüründe son zamanlarda daha çok yaygınlaştığı anla-
şılan “Le-tüftehanne’l-Kostantıniyyetü fe-le-Ni‘me’l-emîru emîruhâ 
ve-le-Ni‘me’l Ceyşü zâlike’l-ceyş” (Kostantıniyye/İstanbul elbette 
fetholunacaktır, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan ve 
onu fetheden ordu ne güzel ordudur) şeklindeki Ahmed b. Hanbel’in 
Müsned’ine derc ettiği fetih hadisi, günümüze kadar en bilinen rivayet 
olmuştur. Bu hadis, metninde geçen bir tabir sebebiyle “Ni‘me’l Ceyş” 
(kutlu asker) hadisi olarak da bilinmektedir.

Bu hadisi II. Abdülhamid devri ulemasından Ömer Ziyaeddin 
Dağıstânî (ö. 1920)7 de Hadîsü Erbaîn fî Hukûki’s-Selâtîn adlı, sultan-
ların hukukuna dair derlediği Kırk Hadis arasında nakletmektedir. 
Hadisi tercüme ve şerh eden Dağıstânî, atası II. Mehmed’in fethetmek 
suretiyle Dârü’l-hilâfeti’l-âliyye haline getirdiği İstanbul’u yönetmesi 
sebebiyle, II. Abdülhamid’in de diğer Osmanlı padişahları gibi aynı 
müjdeye nail olduğu kanaatini taşımaktadır.8

İstanbul’un fethiyle ilgili hadislerin bununla sınırlı olmadığı 
bilinmektedir. Mesela Ömer Ziyaeddin Dağıstânî, İstanbul’un fethi ile 
ilgili olarak Buharî’nin Cihâd9 bahsinde yer verdiği bir diğer rivayeti de 
kendi tertib ettiği Zübdetü’l-Buharî adlı hadis kitabına almıştır. Ümmü 
Harâm’dan rivayet edilen bu hadisin ilgili kısmında Hz. Peygamber’in, 
”...Evvelü ceyşin min ümmetî yağzûne medînete Kayser mağfûrun 
lehüm” (Ümmetimden Kayser’in şehrine —Kostantıniyye’ye— ilk gazâ 
edecek olan ordu Allah’ın mağfiretine mazhar olacaktır”)10 şeklindeki 

7 Hayatı hakkında bkz. Yusuf Ziya Binatlı, “Dağıstânî, Ömer Ziyâeddin”, Diyanet İslam Ansiklopedi-
si, 1993, c.s. 406-407. Dağıstânî’nin derlediği kırk hadis sebebiyle döneminde siyasi bir kimliği de 
olduğu anlaşılmaktadır.

8 Hadis-i şerif Bişr el-Ganevî’den rivayet edilen (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335) bu hadisi 
son devir Osmanlı âlim ve muhaddislerinden Ömer Ziyâüddin Dağıstânî, saltanat ve hilafeti sa-
vunmak maksadıyla II. Abdülhamid için hazırladığı anlaşılan Hukûk-ı Selâtîn, Hadîsü Erbaîn fî 
Hukûki’s-Selâtîn, (İstanbul 1326, s. 26-28, hadis nr. 36) adlı eserine almıştır. Fetih hadis-i şerifinin 
sıhhati konusunda bkz. Ali Yardım, “Fetih Hadisi Üzerine Bir Araştırma”, Diyanet İşleri Başkan-
lığı Dergisi, XIII/2, Ankara 1974, s. 116-123; İ. Lütfü Çakan, Hadis-Sünnet Üzerine Tartışmalar ve 
Değerlendirmeler, İstanbul 2015, s. 41-56.

9 Bu hadis, Zebîdî’nin derlediği Sahîh-i Buharî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi (terc. K. 
Miras), Ankara 1975, c.s. 337, hadis nr. 1231’de bulunmaktadır.

10 Ömer Ziyâeddin Dağıstânî’nin Zübdetü’l-Buharî Tercemesi, (neşr. Polathaneli Ömer Lütfi, Trabzon 1926, c. 
II, s. 566-567, hadis nr. 783. Eser, önce Zübdetü’l-Buharî adıyla Arapça olarak basılmış (Kahire 1330 ve Beyrut 
1986/1407 ikinci baskı), Türkçe tercümesi ise bizzat kendisi tarafından hazırlanmış ve vefatından sonra üç 



34  FETHİN ÖNCÜLERİ – Nİ‘ME’L CEYŞ KABİR VE MESCİDLERİ

beyanı İstanbul’un fethine yönelik peygamberÎ teşvikin en bariz örneklerin-
dendir. Dağıstânî, bu hadisi tercüme ederken “Le-tüftehanne” hadisi ile irtibat 
kurmuş ve açıklamasında yine bu fetih hadisini zikretmiştir.

Yine Dağıstânî, kitabının “İslam’a Davet” bahsinde Buharî’den aldığı ve 
Ebû Hureyre’den naklen gelen şu hadis-i şerife de yer vermiştir: “Heleke Kisrâ 
sümme lâ yekûnu Kisrâ ba’dehû. Ve Kayseru le-yehlikenne sümme lâ-yekûnu 
Kayseru ba’dehû, ve le-tuksemenne künûzuhümâ fî sebîlillah”/Kisrâ helâk oldu, 
yani helâki muhakkaktır, andan sonra kıyâmete kadar bir daha Kisrâ olmaya-
caktır. Muhakkak olarak elbette Kayser mülkü, yani Kostantıniyye ve 
Şam Kralı dahi helâk olacaktır. Andan sonra da bir daha Kayser olma-
yacaktır. Cenâb-ı Hakk celle ve âlâ Hazretleri'ne yemîn ederim ki her 

cilt olarak 1341-45/1923-27 tarihleri arasında eski yazıyla olarak Trabzon’da basılmıştır. Bu tercüme, ayrıca 
günümüz Türkçesine aktarılarak Zübdetü’l-Buharî Tercümesi (sadeleştirenler: M. Barcın-İ. Kocabaş, İstan-
bul 1971) ve Zübdetü’l-Buharî (sadeleştiren A. Fikri Yavuz, Yay. Haz. O. Z. Soyyiğit, İstanbul t.y.), adıyla iki 
defa daha yayınlanmıştır.

Ayasofya Camii girişindeki kitabede fetih hadisi
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ikisinin yani Kisrâ ile Kayser’in künûz ve hazâini taksîm ve fî sebîlillah 
sarf ve infâk edilecektir.”11 Bu hadis de Bizans’ın bir gün fetholunaca-
ğına ve bir daha eski zamanına dönmeyeceğine dair Hz. Peygamber’in 
sahih beyanıdır.

Öyle anlaşılmaktadır ki, İstanbul’un fethine işaret ve delalet eden 
hadis-i şerifler sadece fetih hadisi olarak bilinen “Ni‘me’l Ceyş” rivaye-
tinden ibaret değildir. Doğrudan veya dolaylı olarak İstanbul’un fet-
hine işaret eden başka hadis-i şerifler de vardır ve üstelik bazı Osmanlı 
kaynakları bu farklı rivayetlere yer vermekte ve atıfta bulunmakta-
dır. Bu sebeple, hadisin zayıf veya uydurma olduğu tezinin yanında, 
dönemin Osmanlı kaynaklarında zikredilmediği gibi iddialarla sıh-
hatinde şüphe oluşturulmaya çalışılması ve kaynaklarda yer aldığı 
halde Osmanlılar tarafından bilinmediği zannının ortaya atılması pek 
anlamlı görünmemektedir.

Osmanlı Kaynaklarında Fetih Hadisi

İstanbul’un fethi ile ilgili olarak bazen hafızlarında küçük farklar da 
olsa, sahih kaynaklarda yer aldığı görülen fetih hadislerinin Osmanlı 
kaynaklarına nasıl yansıdığı da hayli önemli bir mesele olarak karşı-
mızda durmaktadır. Fetih hadisinin mevzu olduğu ve Osmanlı kay-
naklarında yer almadığı gibi bazı iddiaların günümüzde revaç bulması, 
kaynaklara ulaşma, tahkik ve tenkid etme konusundaki farklı anla-
yışlardan kaynaklanmış olabileceği gibi, kaynakları yeterince tetkik 
etmeyenlerin indî tercihlerine dayanmaktadır.

Şüphesiz İstanbul’un fethi olaylarını anlatan o dönem kaynak-
larının her birinin bütün meseleleriyle konuya ilgi göstermiş olması 
beklenemez. Bu sebeple hiç olmazsa çağdaşı eserlerde ve döneme yakın 
sayılabilecek kaynaklarda konunun nasıl yer aldığını anlamak gerek-
mektedir. Bu amaçla, burada sadece fetih hadisi özelinde bir inceleme 
yapılarak bu konuya temas eden kaynaklar zikredilecektir.

11 Dağıstânî, Zübdetü’l-Buharî-Arapça-, s. 158, hadis nr. 808; Dağıstânî, Zübdetü’l-Buharî Tercemesi, 
c. II, s. 582, hadis nr. 808. Bu hadis, Buharî’nin kısaltılmış şekli olan Zebîdî, Tecrîd-i Sarîh, c.s. 
390-393, hadis nr. 1267’de bulunmaktadır. Eseri tercüme ve şerh eden Kâmil Miras, bu hadisin 
delalet ettiği İran ve Bizans fetihleri ve ganimetlerin taksimi gibi sonuçları hakkında açıklamalar 
yapmıştır.



Ümmü Harâm Hadisi

An Ümmi Harâmin. Evvelu ceyşin 
min ümmetî yağzûne’l-bahra kad 
evcebû. Kalet Ümmü Harâm. Kultü 
yâ Rasûlallâh ene fîhim? Kale enti 
fîhim. Sümme kale. Evvelü ceyşin min 
ümmetî yağzûne medînete Kaysere 
mağfûrun lehüm. Fe-kultü ene fîhim yâ 
Rasûlallâh? Kale lâ.

Tercüme ve Meali
Ümmü Harâm —radıyallâhu anhâ— der ki: 
Rasûlullâh —sallallâhu aleyhi ve sellem— Hazretleri, 
ümmetimden en evvel bahrde, denizde gazâ 
ve muhârebe edecek olan ceyş ve İslam ordusu 
muhakkak olarak kendilerine cennet-i a’lâyı îcâb, 
hak etmiş olurlar buyurdu. Ümmü Harâm der ki: Yâ 
Rasûlallâh ben de anların içinde miyim deyü suâl 
etdim. Rasûl-i Ekrem —sallallâhu aleyhi ve sellem— 
Hazretleri, evet sen anlardansın buyurdu. Yine 
Rasûlullâh —sallallâhu aleyhi ve sellem— Hazretleri 
ilk medîne-i Kaysere gazâ edecek olan ceyş ve leşker 
mağfûrdurlar buyurdu. Yani Rum mülkünün beldesi 
olan Kostantıniyye’ye en evvel gazâ edenler Cenâb-ı 
Hakk’ın mağfiret ve rahmetine mazhar olurlar. Sonra 
Ümmü Harâm der ki: ben de anların içinde miyim 
deyü suâl eyledim. Aleyhissalâtü vesselam Efendimiz 
“Lâ” buyurdu.



(Mütercim) Yani anlardan değilsiniz demek. Müşârünileyhâ 
Ümmü Harâm hakikaten Kıbrıs’ın fethinde sene-i hicriyenin 
yirmi sekizinci senesinde zevci Ubâde b. es-Sâmit ile 
bulundu. Kıbrıs’ın fethinden sonra avdette devesine rükûb 
eder iken deveden düşüp kırılup irtihal-i dâr-ı beka ve 
şühedâya iltihâk eyledi.

(Ömer Ziyâeddin Dağıstânî, Zübdetü’l-Buharî Tercemesi, 
neşr. Polathaneli Ömer Lütfi, Trabzon 1926, c. II, s. 566-
567, hadis nr. 783)
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Fetihnâmelerde Fetih Hadisleri

Bu kaynakların ilk ve en önemli grubunu öncelikle İstanbul’un fet-
hini müteakiben devrin önemli Müslüman devletlerine fethi duyur-
mak ve Sultanın yeni kazandığı konumu belirtmek maksadıyla kaleme 
alınan fetihnâme/beşâretnâme mahiyetindeki mektuplar oluştur-
maktadır. Fatih Sultan Mehmed’in, fethin akabinde bu büyük zaferi ve 
aynı zamanda sahip olduğu gücü göstermek üzere gönderdiği ve fetih 
hadisine de atıfta bulunan iki mektubu bulunmaktadır. Bunlardan 
biri Memlük Sultanı Sultan İnal’a, diğeri İran/Karakoyunlu Şahı 
Cihanşah’a gönderilmiştir.

Fatih’in Memlük Sultanı İnal’a gönderdiği mektupta,12 İstanbul’un 
fethi için hazırlık yaptığını, halk arasında “Kostantıniyye” olarak bili-
nen İstanbul’un bütün Hıristiyan dünyasından destek aldığını anlatır. 
Çok iyi korunmuş bir kale olan İstanbul için, Hz. Peygamber’in “Onlar 
kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış oldukları halde ganimetleri bölüşür-
lerken Kostantıniyye’yi fethederler” şeklindeki Ebû Hüreyre rivayetini 
naklederek, diğer sahih hadislerde de zikredilen şehrin burası oldu-
ğunu, bir tarafı denizde, bir tarafı karada olduğunu belirtir. Mektupta 
İstanbul hakkında geçen ifadelerden, zulüm ve küfür yuvası olan şeh-
rin fethedilerek kurtarıldığı, mücahidlerin Allah yolunda yaptıkları bu 
cihadın karşılığını alacakları ve benzeri pek çok açıklamanın yanında 
şehrin nasıl fethedildiğine, cereyan eden olaylara dair de tarih nok-
ta-i nazarından faydalı bilgiler verilmektedir.13 Sultan İnal’dan gelen 
cevapta ise fethin önemi, ne kadar büyük bir sevinçle karşılandığı, 
bayram neşesi içinde herkesin “Zâlike min fadlillâhi aleynâ” (Bu bize 
Allah’ın bir lütfudur)14 âyetini okuduğu kaydedilmektedir.15

12 Fatih’in çeşitli hükümdar ve devlet adamlarına gönderdiği ve Feridun Bey’in Münşeâtü’s-selâtîn 
(İstanbul 1274, c. I, s. 235-250) adlı eserinde bulunan bu mektupları, Ahmed Ateş tahkik etmek 
suretiyle tercüme etmiştir. “İstanbul’un Fethine Dair: Fatih Sultan Mehmed Tarafından Gönderi-
len Mektublar ve Bunlara Gelen Cevablar”, Tarih Dergisi, İstanbul 1953, sayı 7, s. 11-50. Mamafih, 
Mısır Sultanına Molla Güranî inşasıyla, yine Mekke Şerifine gönderilen Arapça mektuplar ile İran 
Şahına Hoca Kerîmî inşasıyla farsça mektuplar ve onlardan gelen cevaplara ait yapılmış Osmanlı-
ca tercümeler Mün-şeâtü’s-selâtîn’in der-kenarlarında basılmıştır.

13 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 236-237. Ahmed Ateş, bu hadisin Müslim’in Câ-
miü’s-Sahîh’inde bulunduğunu ve diğer sahih hadis külliyatında da geçtiğini zikreder (İstanbul’un 
Fethine Dair, s. 18).

14 Kur’ân-ı Kerîm, Yûsuf Sûresi, Âyet 38.

15 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 242; Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 30-31.
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Fatih’in Cihanşah’a gönderdiği mektupta da genel olarak gazâ ve 
cihadı emreden âyetlerle, teşvik eden hadisler zikredilmektedir. Özel 
olarak, İstanbul’un fethine dair Memlük Sultanı’na gönderilen mek-
tupta yer alan “Onlar ganimetleri paylaşırken Kostantıniyye fethe-
dilecektir” hadisine ilave olarak “Bir tarafı karada, bir tarafı denizde 
olan şehri duydunuz mu? –Evet, ey Allah’ın elçisi denildi” dedi 70.000 
kişilik bir ordu ona gazâ yapacaktır” hadisi de yer almakta, adı geçen 
şehrin Kostantıniyye olduğu, denizden ve karadan yapılan hücumlarla 
fethedildiği anlatılmaktadır.16 Bu fetihnâmelerde ortak olan en önemli 
hususlardan biri de İstanbul’un kahren alındığına dair açıklamalardır.

Dönemin Tarihî Kaynaklarında Fetih Hadisleri

Dönemin daha çok efsane ve menkıbelerle karışmış birtakım yazılı 
metinlerinden fetih anlayışını çıkarmak ve değerlendirmek çok 
anlamlı görünmemektedir. Bunların kuşatma sürecini ve şehre gir-
dikten sonraki olayları aydınlatacak, katkıda bulunacak yeterli tarihî 
malumata sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Esasen büyük bir şevk ve 
kararlılıkla kuşatmaya katılan ve fethe destek veren derviş grupları, 
fetihten sonraki bazı uygulamalardan rahatsız oldukları için tepki gös-
termiş ve konuya kendi zaviyelerinden yaklaşarak hoşnutsuzluklarını 
dile getirmiştir.

Bu sebeple burada tarihî kaynaklardan İstanbul’un fethine 
yer verenler arasında, fetih hadisinin ne şekilde zikredildiği ele alı-
nacaktır. Belki meşhur fetih hadisinin bilinen şekliyle yer aldığı en 
önemli kaynak Neşrî’dir (ö. 1520). Neşrî, İstanbul’un fethini anlat-
tığı Feth-i Kostantıniyye başlığı altında tesbitini “Le-tüftehanne’l-
Kostantıniyyetü Ni‘me’l-emîrü emîruha ve Ni‘me’l Ceyşü ceyşühâ” 
şeklinde kaydetmiştir.17

II. Bayezid devrinin önemli tarihçilerinden İdris-i Bidlisî (ö. 
1520) de ünlü eseri Heşt Behişt ’te daha Yıldırım Bayezid devri olay-
larını anlatırken, onun İstanbul’u fethetmek niyetiyle teşebbüs ettiği 

16 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 245-247; Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 38-40.

17 Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ, Neşri Tarihi, Ankara 1995, c. II, s. 707. Hadisin tercümesi: 
“Şüphe yok ki Kostantaniyye feth olunacaktır. Onu alacak ordunun emîri ne mutlu emirdir ve or-
dusu ne mutlu ordudur”.



40  FETHİN ÖNCÜLERİ – Nİ‘ME’L CEYŞ KABİR VE MESCİDLERİ

kuşatmadan bahsederken, herkesin malûmu olduğunu söylediği fetih 
müjdesini “Se-tüftehu lekümü’r-Rûm ve yekfîkümullâh” (“Rûm-
Kostantıniyye fetholunacaktır ve Allah size kâfidir”) hadisindeki 
lafzıyla zikretmiştir. İdris-i Bidlisî bu hadisin sadece Müslümanlar 
tarafından değil, Bizans’ın rahip ve kâhinleri tarafından da eski kitap-
lardan edinilmiş bir bilgi olarak kabul gördüğünü belirtmektedir.18

Bu bahiste İstanbul’un fethinin Osmanlı padişahları için ne kadar 
önemli bir hedef olduğunu tafsilatlı bir şekilde dile getiren İdris-i 
Bidlisî, “ol vâkıa-i sâdıkanın vukuuna vakt-i seherde tulû-ı subh-ı sâdık 
mesâbesinde ümidvâr idiler” diyerek Hz. Peygamber’e Mekke’nin fet-
hini müjdeleyen, “Le-kad sadakallâhu rasûlehu’r-rü’yâ bi’l-hakkı”19 
şeklindeki fetih âyetini İstanbul için düşündüklerini belirtmektedir.20

Bundan başka, Fatih devrini anlatırken de Kayser’in helak olaca-
ğına dair hadisi21 İstanbul’un fethi için zikreden İdris-i Bidlisî, “fetih 
gerçekleşmedikçe kıyametin kopmayacağından” bahseden hadis ile 
arasında irtibat kurmaktadır. Bu hadisin İstanbul’un fethini işa-
ret ettiğini ve II. Mehmed tarafından büyük bir müjde ve ümit olarak 

18 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, VII. Ketîbe: Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481, tahk.-çev., Muham-
med İbrahim Yıldırım, Ankara 2013,. c. 2, s. 72-73. Bu hadisin mânâsı kitapta “Rumlar size saldıra-
cak. Buna karşı Allah size kâfidir” şeklinde hatalı olarak çevrilmiştir (Bkz. s. 73, dipnot 88).

19 “Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı” (Kur’ân-ı Kerîm, Fetih Suresi, Âyet 27).

20 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, s. 73.

21 A.g.e., 107.

Fatih’in Türbesi’nde hattat Abdülfettah Efendi’nin hattıyla fetih hadisi
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görüldüğünü, onun bu Peygamber vaadine güvendiğini belirtmektedir. 
Nihayet fetihle ilgili bilinen diğer hadis-i şeriflerin çoğunu zikrede-
rek manevi desteğin büyük olduğunu anlatan ünlü tarihçi, hadislerde 
zikredilen hususların nasıl tahakkuk ettiğini ise ayrıca ele almakta ve 
hadiste sözü edilen Benî İshak’tan yetmiş bin kişinin Osmanlı ordusu 
mensupları olduğunu, fetih için hadislerle yapılan açıklamaların ger-
çekleştiğini ifade etmektedir. Bundan başka II. Mehmed’in en büyük 
destekçisi olan Akşemseddin’in de fetihle ilgili müjdeler taşıyan bu 
hadislerle padişahı cesaretlendirdiğini belirtmektedir.22

İdris-i Bidlisî bütün bu mevzuları eserinde “Sultanın Manevi 
Teyitlerinin Zikrinde Birinci Mukaddime” ve “Sultanın Zâhiri 
Teyitlerinin Zikrinde İkinci Mukaddime” başlıkları altında çok daha 
tafsilatlı bir şekilde ele almaktadır.23

Bir diğer Osmanlı tarihçisi Oruç Bey (ö. 1502) ise II. Mehmed’in 
“gazâ-yı ekber” olarak ilan ettiği İstanbul’un fethi öncesinde bütün 
hazırlıklarını yaparak şehrin ele geçirilmesi için her türlü tedbiri aldı-
ğını ve bütün gayretini gösterdiğini nakletmektedir. Nizami devlet 
ordusunun teşekkülü yanında, bütün Müslümanlara haber gönderildi-
ğini; şeyh, derviş ve abdallardan hepsinin sefere iştirak ettiğini belirt-
mektedir.24 Bu da göstermektedir ki eli silah tutan herkesi bu şehrin 
alınmasına inandırmak, herhalde fethin dinî tarafına verilen önemle 
ilgili idi.

Fethin tarihini yazan devrin en önemli tarihçilerinden biri de 
Kemalpaşazâde’dir (ö. 1534). Devrinin ünlü şeyhülislamı ve tarih-
çisi, fethe dair bir hadise yer vermekte, ancak bunu Ebû Eyyûb el-En-
sarî’nin İstanbul’a gelmesinin sebebini anlattığı yerde zikretmektedir. 
Çok yaygın olduğunu belirttiği “İnne evvele ceyşin yeğzûhâ [medînete 
Kaysere] mağfûrun lehum” hadisine göre, İstanbul’a ilk gazâ edecek 
olan orduların mağfirete mazhar olacaklarına dair Hz. Peygamber’in 
müjdesinin onu ve beraberindekileri bu seferlere yönelttiğinden bah-
setmektedir.25 Kemalpaşazâde’nin İstanbul’un fethini anlattığı yerde 

22 A.g.e., s. 100, 107-109.

23 A.g.e., s. 107-113.

24 Oruç Beğ Tarihi (Osmanlı Tarihi 1288-1502), haz. N. Öztürk, İstanbul 2007, s. 78.

25 İbn Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman VII. Defter, haz. Şerafettin Turan, Ankara 1991, s. 100. Kemal-
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bu hadisi zikretmemesi, bu hadisten haberdar olmadığı veya bu hadisi 
sahih kabul etmediği şeklinde yorumlanarak, erken dönem Osmanlı 
kaynaklarının hadise pek yer vermediği iddialarının oluşmasına sebep 
olmuştur. Halbuki konu hakkındaki bir hadisi ilgili başka bir bahiste 
ele aldığı görülmektedir.

Gelibolulu Mustafa Âlî (ö. 1600) ise Fatih devrini fetihten yaklaşık 
yüz elli yıl sonra yazmış olsa bile, fetih hadisini eserine derç etmiştir. 
Onun kullanımı “Se-tüftehanne’l-Kostantıniyye Ni‘me’l-emîru emî-
ruhum Ni‘me’l Ceyşü ceyşuhum” hadisinin bazı lafız farklılıklarının 
nüsha farklarından kaynaklanmış olma ihtimalini düşündürmektedir. 
Âlî’ye göre de gazilerin asıl maksadı cihad ve gazâ yolunda “i’lâ-yı keli-
metullah” için şehid olmaktır. Bu sebeple Fatih kendisi, hadisin birinci 
kısmında müjdelenen komutan olmak ve ecdadı arasında mümtaz bir 
mevki elde etmek için gayret ediyordu, mücahid orduları da hadisin 
ikinci kısmındaki iltifata erişmeyi ve güzel sıfatlarının kıyamete kadar 
dillerde dolaşmasını umuyorlardı.26 Âlî, aynı zamanda “Kıyamet kop-
maz illâ mukaddemâ evlâd-ı İshak aleyhisselamdan yetmiş bin kişi 
ol şehre gazâ iderler...” hadisindeki Benî İshak ile Osmanoğullarının 
kastedildiğini, fetih hadisinin bunu açıkladığını ileri sürmekte, 
Yahudilerin olması ihtimalinin bulunmadığını İdris-i Bidlisî’yi esas 
alarak anlatmaktadır.27

Lanetli Şehirden Kutlu Şehre

Öyle anlaşılıyor ki İstanbul menkıbelerinde İstanbul şehri Medine ile 
ilişkilendiriliyordu. Eskiden “karanlık şehir” anlamına gelen Yesrib’e 
Müslümanların yerleşmesinden sonra Medine-i Münevvere denmesi 
gibi, küfür ve şirk yuvası olarak “lanetli şehir” sayılan İstanbul için 
de bir âyet lafzı olan “Beldetün tayyibetün” ifadesi benimsenmiştir.28 
Üstelik bu ifadenin geçtiği âyetin de İstanbul’un fethine tarih düştüğü 
tespit edilmiştir. Bu tespitin ilk defa Molla Cami (ö. 1492) tarafından 

paşazâde’nin babası Süleyman Çelebi’nin İstanbul’un fethinde hazır bulunduğu ve Şehzâde Baye-
zid’in maiyyetinde görev yaptığı bilinmektedir. Dedesi Kemal Paşa ise Bayezid’in lalası idi.

26 Künhü’l-ahbâr C. II Fâtih Sultân Mehmed Devri 1451-1481, haz. H. Şentürk, Ankara 2003, c. 2. s. 
14-15.

27 A.g.e., s. 9-10.

28 Kur’ân-ı Kerîm, Sebe’ Sûresi, Âyet 15. Hoş ve güzel şehir demek.
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yapıldığı belirtilmektedir. Ancak aynı zamanlarda yaşamış olan 
Karamanî Mehmed Paşa’nın (ö. 1481) “Kailin, beldetün tayyibetün 
kavli feth-i mübînin tarihi oldu” şeklindeki ifadesi29 ile eserini 1500 yılı 
civarında yazmış olan Osmanlı tarihçisi Oruç Bey’in (ö. 1503), “Âyet-i 
Kerîme de gelmişdür alınmasına. Hak te’âlâ Kelâm-ı Kadîm’de buyur-
muşdur beldetün tayyibetün tarihde vâki olmuşdur” şeklindeki30 ifa-
desi, bu terkibin ebced hesabıyla İstanbul’un fethinin 857 hicri tari-
hine tesadüf ettiğini yazmışlardır. Bu sebeple şehre daha sonra verilen 
Dersaâdet, Âsitâne, İslambol, Dârülhilâfe gibi adların yanında Belde-i 
Tayyibe ismi de yaygın olarak kullanılmıştır.

Buna karşılık İstanbul’a efsane ve menkıbelerde lanetli şehir 
denmesinin sebebi esasen fetihnamelerde de ısrarla belirtildiği gibi, 
kurulduğundan beri küfür, şirk ve nifak yuvası olmasından kay-
naklanmış olmalıdır. Üstelik İstanbul, Müslümanlar için yüzyıl-
larca İslam’a düşman olmuş bir devletin kalesi konumunda bir mer-
kezdir ve mutlaka alınması gerekmektedir. Mesela Fatih’e Memlük 
Sultanından gelen cevapta, benzer ifadelerle, şirk ve küfür yuvalarına 
artık Müslümanların yerleştiği, çan sesi yerine ezanların okunduğu ve 
tevhidin yükseldiği belirtilmektedir.31 Sultan İnal’ın diğer cevabî mek-
tubunda Fatih’in “zalim bir şehri” aldığı yazılmaktadır.32 Fatih, Mekke 
Şerifine gönderdiği mektupta da “lanetli tekfurun başının kesildiğini 
ve öldürülenlerle beraber cehenneme gittiğini” belirtmektedir.33 İran 
Şahı Karakoyunlu Cihanşah ise hiçbir Müslüman sultanın elinin değ-
mediği Kostantıniyye’nin her türlü kötülükten korunması ve güzel-
liklerle dolu olması gerektiğini, cihan muhafızlığının tahtı olduğunu 
belirterek bu yeni konumunda şehrin kazandığı değeri belirtiyordu.34

29 Mükrimin Halil, “Millî Târihimize Dâir Eski Bir Vesîka”, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, İstan-
bul 1340, sayı 3, s. 146. Karamanî, bu tespiti başkasından aldığını “kâil” sözü ile belirtmiştir.

30 Oruç Beğ Tarihi, s. 80.

31 Fatih’in Memlük sultanı İnal’a gönderdiği mektupta “İlk öldürülen ve başı kesilen la’netli kâfir 
tekfuru idi” ifadesi imparatorun da lanetli görüldüğünü, şehirdekilerin de Âd ve Semûd kavmi 
gibi helak edildiklerini ifade etmektedir (Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 19, 28-30). Feridun Bey, 
Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 236-237, 242-243.

32 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 242; Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 29.

33 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 240; Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 25.

34 Feridun Bey, Münşeâtü’s-selâtîn. c. I, s. 249; Ateş, İstanbul’un Fethine Dair, s. 47.
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Nitekim bu durumu fark eden ve İstanbul’un fethine eserinde 
uzunca bir bölüm ayıran İdris-i Bidlisî’nin “Şehir bir gün öncesine 
kadar ifritlerle dolu bir zindânı andırırken, bugün nûr-ı imân ve tal’at-i 
hümâyun-ı sultan ile her nevi güzellikler ve gılmanlar ve hurilerle 
dolu vaad edilmiş cennet gibiydi. Put heykelleriyle dolu ma’bedleri, 
önce râhib ve keşişlerin çan çaldıkları ve küffâr ile bed-kîşlerin küfr 
ile toplandıkları mahaldi. Zaferle son bulan o andan itibaren nâmûs-ı 
Nebevînin ikametiyle îmânın dârü’l-emânı olup tevhid ve irfân nûru-
nun yayıldığı yer oldu”35 şeklindeki tarifiyle karşılığını bulmuştur.

Böylece öncesinde lanetli şehir olduğu kabul edilen İstanbul, 
Belde-i Tayyibe olarak kutlu şehre dönüşmüştür, tıpkı Medine-i 
Münevvere örneğinde olduğu gibi. Onu fetheden kumandan olarak II. 
Mehmed de bu sebeple daha kendi devrinde Ebu’l-feth olarak anılmıştır.

35 İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt VII. Ketîbe Fatih Devri, s. 93-95.
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İSTANBUL’UN 

FETHİ İLE İLGİLİ 

HADİS-İ ŞERİF 

ÜZERİNE KISA BİR 

DEĞERLENDİRME



“Le-tüftehanne’l-Kostantıniyyetü fe-
le-Ni‘me’l-emîru emîruhâ ve-le-Ni‘me’l 
Ceyşü zâlike’l-ceyş”

Kostantıniyye elbette fetholunacaktır, onu fetheden 
kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden ordu 
ne güzel ordudur.

Hendek Savaşı’nda hendek kazılırken çıkan dev kaya parçalana-
mayınca, Müslümanlar Peygamber Efendimizden yardım ister. 
Peygamber Efendimiz tekbir getirerek kayaya vurur ve İran’ın fet-
hini müjdeler. İkinci vuruşunda Yemen’i müjdeler. Üçüncü vuruşunda 
“Le-tüftehanne’l-Kostantıniyyetü fe-le-Ni‘me’l-emîru emîruhâ ve-le-
Ni‘me’l Ceyşü zâlike’l-ceyş” buyururlar. Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) bu hadis-i şerifine nail olmak üzere İstanbul’un fethine katılan-
lara, bu uğurda şehit ve gazi olanlara Ni‘me’l Ceyş denilmiştir.

857 yıllık heyecan dolu bekleyiş sürecinde İstanbul, Müslüman 
devlet ve toplulukların hedefi olmuştur. Daha sahabe döneminde bin-
lerce kilometrelik yollar aşılarak müjde gerçekleştirilmek istenmiştir.
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İstanbul’un fethinin akabinde, şehrin Türk-İslam özelliklerinin olu-
şumu kapsamında, yeni gelen nüfusun yerleştirildiği bölgelerde ilk 

kamu yapıları olan ve kurulacak mahallelerin merkezlerini oluşturan 
mescidlerin de inşasına başlanacaktır.

İstanbul’un ilk mahalleleri, adlarını oraya yerleştirilen fetih gazi-
lerinden almıştır. Bazı mahallelerde yabancılara ait isimler de veril-
miştir. Dükkânlar ve evler iskân için taşradan İstanbul’a gelenlere, 
yerleşik Bizans halkına ve İstanbul kuşatmasında bulunmuş gazilere 
verilmiştir. Hamam, han, meşruta gibi gayrimenkuller de cami, med-
rese, okul benzeri sosyal kurumlara tahsis edilmiştir.

Bu nitelikteki ilk yapılar, Fatih Sultan Mehmed Han’ın sekbanba-
şılarından biri olan Bayezid Ağa tarafından fethin ilk döneminde inşa 
ettirilen Topkapı Bayezid Ağa Mescidi, İstanbul’un fethine katılmış ule-
madan Akseki Kemaleddin Efendi tarafından inşa ettirilmiş olan Fatih 
Akseki Mescidi, Eyüp Yâ Vedûd Mescidi, Silivrikapı Bâlâ Süleyman Ağa 
Mescidi, Balat Hacı İsa Mescidi, Unkapanı’nda bugün Salih Paşa Camii 
olarak bilinen İbn Meddas (Hüsameddin Hüseyin Efendi) Mescidi, 
Unkapanı Hızır Bey, Unkapanı Attar Hacı Halil (Arabacılar Mescidi 
adlarıyla da bilinen Atlamataşı Camii), eski adı Sağrıcılar Mescidi olan 
Unkapanı Yavuz Sinan Camii, Balat Tahta Minare, Fatih Akşemseddin 
Mescidi, İstanbul şehrine Türk-İslam kimliğini kazandıran en erken 
tarihli mescidleridir.36

Fatih döneminde inşa edilen mescidlerin sayısı 167’yi bulmak-
tadır. Fethin akabinde inşa edilen mescidler dışında, Topkapı Harbî 
Mescidi gibi ilk namazgâh olarak bina edilen ibadet mekânları da 
vardır. 

Fethin arifesinde, merkezi Eyüp olmak üzere, Haliç kıyıları 
boyunca eski yerleşimler ilk Müslüman mahallelerin kurulduğu 
noktalardır. Fatih Saraçhane ve Zeyrek bölgesi, Hanlar bölgesi ve 
Mahmudpaşa, sur boyu önemli gümrük ve giriş-çıkış noktası olan 

36 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Anka-
ra 1958, s. 71-84; Ekrem H. Ayverdi, “İstanbul’un Fethinden Sonra Yapılan İlk İki Mescit”, Türkiye 
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, (Mart 1957), s. 29; Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarî-
sinde Fatih Devri 855-886 (1451-1481), İstanbul 1989, s. 7-14; Şükrü Sönmezer-Selçuk Seçkin, “İs-
tanbul Mescitleri”, Türkler Ansiklopedisi, 12., (2002), s. 139-148.
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Silivrikapı, Topkapı ve Fatih merkezi ilk kurulan mahalleleriyle fetih 
sonrası ilk on yıllık süreçte büyük bir gelişim gösterecektir. Bütün bu 
mahallelerin bânisi37 fetih gazileri olacaktır. Bu ilk mescidler, şehrin 
şenlendirilme politikası içinde inşa edilmiş kolonizatör mescidlerdi.

Fethin gerçekleştirilmesinden şehrin Türk-İslam kimliği kazan-
masına kadarki süreçte, mahalle sayısı 260’ı bulacak, nüfus 70.000 
civarına varacaktır. Nüfusun üçte ikisi de Müslüman Türklerden 
oluşacaktır.

İstanbul tarihinin ayrılmaz parçaları olan yangın ve deprem-
ler şehrin yıkımına ve yeniden inşasına neden olacaktır. 20. yüzyılın 
başından itibaren gerçekleştirilen yeni imar yolu düzenlemeleri de bu 
doğal afetleri aratmayacak yıkımlara yol açacaktır.

İşte bu sebepten dolayı, İstanbul’un fethinin akabinde inşa edi-
len mescidlerden mevcudiyetini korumakta olanların sayısı ancak 79’u 
bulmaktadır. Bunların çok azı mimari ve iç tezyinat bakımından oriji-
nalliğini korumaktadır.

Günümüze ulaşmayan ve vakfiye kayıtlarındaki tarihlerden hare-
ket edildiğinde en erken tarihli mescidler arasında olan, Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın fetih sırasında Boğaziçi’nin en dar noktasına inşa etti-
receği ve Boğazkesen olarak da bilinen Rumeli Hisarı içerisindeki 1452 
tarihli Voynuk Şucauddin Mescidi, dönemin ulemasından Hoca Sinan 
Efendi tarafından yaptırılmıştır. Haziresinde bulunan, Azeb Baba 
adlı bir Allah dostunun kabrinden dolayı Azepler Camii (Elvanzâde 
Mescidi) ismiyle bilinen Hoca Halil Attar Mescidi günümüze ulaşma-
mış bazı Ni‘me’l Ceyş mescidlerindendir.

Ni‘me’l Ceyş mescid yapılarından fetih sonrası ilk inşa edi-
len örneklerin yanı sıra Fatih döneminde Ayasofya, Pantakrator 
Manastırı, Pentopoplos Manastırı, Akateleptos Manastırı, Balaban 
Ağa, Etyemez Tekke-Mescidi ile beraber Hoca Hayreddin, Kasım Ağa, 
Sancaktar Hayreddin, Toklu İbrahim Dede, Yıldız Dede ve Mustafa 
Çavuş (Manastır) gibi kilise-manastır niteliğindeki yapılar da mescide 

37 Bani; yapan, kuran kimse.
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dönüştürülmüştür. Bunlardan Topkapı’da yer alan Mustafa Çavuş 
(Manastır) Mescidi günümüze ulaşmıştır.38

Ni‘me’l Ceyş mescidlerinin pek çoğunun inşa tarihi hakkında 
tam bir bilgi verilememesi veya vakıflarının Fatih Sultan Mehmed Han 
dönemi sonrasına ait olması hakkında Ekrem Hakkı Ayverdi, “Birçok 
ufak mescidler, mahallelere herkesden evvel gelip konan fetih gazileri 
tarafından inşa ediliyor. Bâni ya bir îrad39 bırakabiliyor yahud imkân-
ları sadece yapıya yetişebiliyordu. Bu takdirde de mahalleli mescidi 
besliyor, bu arada vakfiye akla bile gelmiyordu. Sonradan bu lüzum 
hissedilince de bir vakfiye hücceti40 tanzim olunuyordu. Tarihlerin geç 
görünmesi bundandır. Yoksa fetih gazileri binaları çoktan yapmışlar ve 
mahallelerini kurmuşlardı. Baba Hasan Alemî, Alem Bey ve saire hep 
böyledir. Bu sebeple tarihe, seneye aldanmamalıdır” şeklinde bir not 
düşmüştür.41

İstanbul’un Fethi Öncesi İlk Ni‘me’l Ceyş Mescidi

Hicri Zilhicce 97, miladi Ağustos 716'da Emevi kumandanı Mesleme 
bin Abdülmelik tarafından Bizans İstanbul’u kuşatılacaktır. Bu 
kuşatma karadan ve denizden bir yıl kadar devam edecektir.

Bu süreçte, Haliç’in en önemli noktası olan Galata bölgesi Arap 
ordularının şehre en yakın üssü haline gelecektir. Uzun süren ve başa-
rıyla sonuçlanmayan kuşatma, geride İslam topraklarında yaşanan 
iktidar sorunları ve bazı isyanlar sebebiyle kaldırılacaktır.

İslam ordusunun bir anlaşma üzerine çekilmesi sonucu, üs böl-
gesi olan Galata’da İslam ordusu tarafından inşa edilen Arap Mescidi, 
kuşatma sonrasında yedi yıl süreyle bu vasfını koruyacaktır. Tarihî 
kaynakların aktardığına göre, İmparator III. Leon’un izniyle bir cami 
ve Müslüman esirler için bir konak yaptırıldığı bilinmektedir.42

38 Semavi Eyice, “İstanbul’un Camiye Çevrilen Kiliseleri”, TAÇ Vakfı Yıllığı, (İstanbul 1986), I. Sayı 
2, s. 9; Selçuk Seçkin, “Fatih Dönemi İstanbul Mescitleri”, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Türk İslam Sanatları Programı, yayın-
lanmamış yüksek lisans tezi İstanbul 2002.

39 Îrad, belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para-gelir mânâsında.

40 Hüccet, vakıf senedi.

41 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mi’marisinde Fatih Devri, İstanbul 1973, s. 321.

42 Hasan Kurt, “Mesleme bin Abdümelik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (2004), 29., s. 
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Kadim Arap Camii
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İslam dünyasındaki siyasi karışıklıklar sonucu, miladî 717 yılın-
dan itibaren yaklaşık yedi yıl boyunca cami olarak kullanılan bu iba-
dethane, İslam devletinin bölgede siyasi ve askeri gücünü hissettireme-
mesi üzerine, Dominiken papaz ve rahipler tarafından, Roma’ya bağlı 
Katolik kilisesi haline dönüştürüleceği, bugün minare olarak kullanı-
lan çan kulesi de yapıya ilave edilecektir. Latinlerin San Paolo Kilisesi 
olarak isimlendirdiği bu mabed, İstanbul’un ilk Ni‘me’l Ceyş mescidi 
idi. Fetih sonrası, Osmanlı kayıtlarında yine Arap Mescidi ismini ala-
rak vakfı düzenlenecektir.

Kadim Arap Camii, bir selâtin cami43 olma vasfına, Sultan II. 
Mustafa’nın eşi Sultan I. Mahmud Han’ın annesi Saliha Sultan’ın yap-
tırdığı büyük tamirat ve tadilat sırasında sahip olmuştur. Bugün mev-
cut olan camide, mihrabın solundaki küçük mihraplı odacığın Mesleme 
bin Abdülmelik’in çilehanesi, cami avlusundaki kabrin de Mesleme bin 
Abdülmelik’in makam türbesi olduğu kabul edilmektedir.

318-319.-(İbnü’l-Fakih, s. 145; Makdisî, s. 147; Avcı, s. 218); H. Sabri Işık, Arap Camii ve Galata, İs-
tanbul Aralık 2000, s. 27-33.

43 Selâtin Cami; Osmanlı padişahları, valide sultanlar tarafından yaptırılan ve içerisinde padişah ve 
ailesinin namaz kılması için teşekkül ettirilen hünkâr mahfilinin bulunduğu, birden fazla minare-
ye sahip camilerdir.
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Eyüp’ün İlk Ni‘me’l Ceyşleri (Evvelün)

İstanbul’un ilk Ni‘me’l Ceyşleri ifade edilirken, 1453 yılından önceki 
İstanbul kuşatmalarına katılmış olan askerlere “evvelün”, Fatih 
dönemi askerlerine de “âhirûn” denilmektedir.

Eyüp bölgesi, İstanbul’un ilk Ni‘me’l Ceyş kabirlerinin yoğun 
bulunduğu yerlerin başında gelir. Bölgede pek çok sahabe kabri-tür-
besi de bulunmaktadır. Sahabeden sekizinin İslam orduları tarafından 
İstanbul’un kuşatıldığı esnada vefat ettiği bilinmekte ve kabul edil-
mekte olup, bunlar Ni‘me’l Ceyş olarak kayda alınmıştır.

Altıncı İslam halifesi olan Muaviye döneminden itibaren hicri 48, 
miladi 668 yılında ilk askerî seferle beraber bu döneme ulaşmış saha-
belerin, Resulullah Efendimizin hadis-i şerifine nail olabilmek için 
bu sefere katıldığı bilinmektedir. Burada şehit düşüp düşmedikleri ve 
kimlerin şehit düştüğü hakkında tarihî kaynaklar yeterli bilgi sağla-
mamaktadır. Bütün kaynakların ittifak içinde olduğu ve tespit edile-
bilmiş sadece iki sahabe kabri Eyüp semtinde bulunmaktadır. 

Ebu Şeybe el-Hudrî İstanbul’un fetih habercisi, şehrin en önemli 
ziyaret merkezlerinden biri, Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb el-Ensarî’nin 
(r.a.) türbesidir. Yani halkın ifadesi ile Eyüp Sultan'ın...

Resulullah Efendimizin Medine’ye gerçekleştirdiği hicrette onun 
ev sahipliğini yapan ve savaşlarda da onun sancaktarlığında bulunan 
Halid bin Zeyd Ebu Eyyüb el-Ensarî (r.a.), İstanbul’da vefat ettiği ve 
kabrinin burada bulunduğu kesin olarak bilinen sahabelerdendir.

İstanbul şehri, bütün kaynakların kesin ittifak ettiği bir diğer 
sahabenin kabrine daha ev sahipliği yapmaktadır. O da Peygamber 
Efendimizin (s.a.v.) sütkardeşi Ebu Şeybe el-Hudrî'dir (r.a.). Ebu 
Şeybe el-Hudrî (r.a.), Hazreti Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sütan-
nesi Halime’den sütkardeşi idi. 85-90 yaşlarında olmasına rağmen, 
İslam ordusuyla İstanbul’un fethine katılan Ebu Şeybe el-Hudrî (r.a.) 
İstanbul’da şehadet makamına erdiği kesin olan sahabedendir.

Çarpışmaların yaşandığı Haliç surlarının Ayvansaray bölgesinde 
şehit düştüğü yere defnedilen Ebu Şeybe el-Hudrî’nin kabri halen 
Ayvansaray’da Toklu Dede Haziresi’nde bulunmaktadır. İstanbul’un 



56  FETHİN ÖNCÜLERİ – Nİ‘ME’L CEYŞ KABİR VE MESCİDLERİ

Tarihî Ayvansaray surları ve sur içerisinde bulunan Toklu Dede Haziresi

fethinin ardından, Fatih Sultan Mehmed tarafından Halid bin Zeyd 
Ebu Eyyub el-Ensarî Hazretleri'nin kabri ihya ettirilirken, Ebu Şeybe 
el-Hudrî Hazretleri'nin türbesi de inşa ettirilecektir. Türbenin ilk tür-
bedarı da Ni‘me’l Ceyşten, yani Resulullah Efendimizin hadis-i şeri-
fine nail olmuş, fetih gazilerinden ve devrin velilerinden Şeyh Toklu 
İbrahim Dede’dir. Sultan II. Bayezid döneminde, Ebu Şeybe el-Hudrî 
Türbesi’nin bütün ihtiyaçları Sultan II. Bayezid Vakfı’ndan ayrılan bir 
tahsisatla karşılanacak kadar önem verilerek korunmuş ve kabrinin 
ziyaretine hassasiyet gösterilmiştir.
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Halen Ayvansaray’daki Toklu Dede Haziresi içerisinde yer alan 
türbe, Sultan II. Mahmud tarafından 1835 yılında inşa ettirilmiştir.

Hz. Edhem (r.a.), Hz. Halid bin Zeyd’in sakası olduğu kabul 
edilen sahabelerdendir. Türbesi Eyüp Cezri Kasım Mahallesinde, 
Abdurrahman Şeref Bey Caddesi üzerindeki Arpacı Hayrettin 
Mescidi'nin karşısında yer alır. Kâgir (taş) bir türbesi bulunmaktadır. 
Türbe yapısının 19. yüzyılda inşa edildiği, mimarisinden anlaşılmakta-
dır. Yapının caddeye bakan cephesinde özgün bir hacet (dua) penceresi 

Ebu Şeybe el-Hudrî’nin (r.a.) kabri

Ebu Şeybe el-Hudrî’nin (r.a.) kabri halen Eyüp’te tarihî İstanbul surlarının Ayvansaray 
kısmı içerisinde yer almaktadır.
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yer almaktadır. Türbenin içerisinde üç sanduka44 bulunmaktadır. Bu 
sandukalardan biri saray hocalarından olan Hafız Abdullah Efendi’ye, 
diğeri Eyüp İmamı Abdullah Efendi’ye aittir. Türbe binası içerisinde 
orijinal olmayan, sonradan koyulmuş olan şöyle bir kitabe mevcuttur: 

Hazret-i Halid Radıye anhü Rabbü’l-Vahid 

Sakası Edhem Hazretleri’nin Meşhed-i Alileri 

Fatiha Hicretü’n-Nebi sene 46 

Hadikatü'l Cevâmi’ye göre, Şeyh Oğlu Edhem Baba’nın 
Akşemseddin Hazretleri'nin pirdaşları olduğu ve İstanbul’un fethinde 
bulunanlardan olduğu yazılıdır. Türbe, halk arasında Ferruh Baba ve  
Ferah Baba adıyla da tanınmıştır.

Hamdullah el-Ensarî (r.a.), Peygamber Efendimizin sütkardeşi 
olan Ebu Şeybe el-Hudrî (r.a.) ile beraber Ayvansaray’da tarihî İstanbul 
surları içerisinde bulunan Toklu İbrahim Dede Haziresi’nde ve Ebu 
Şeybe el-Hudrî Türbesi’ne bitişik müstakil türbesinde medfundur.

Muhammed el-Ensarî (r.a.), Eyüp Sultan Hazretleri ile birlikte 
İstanbul kuşatmasına katılmış ve surların yakınında vefat etmiştir. 
İstanbul’un fethi sonrası, türbesi Fatih Sultan Mehmed Han tarafın-
dan inşa ettirilmiş olup, günümüzdeki türbe binası Sultan II. Mahmud 
Han tarafından 1835 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. İstanbul’a 
gelen fetih mücahitlerinin Ensar Dede diye hürmet ettiği sahabe 
kabirlerindendir.

Kabri, Atik Mustafa Paşa Mahallesi, Ayvansaray Caddesi üzerin-
deki türbede bulunmaktadır. Tarihî sur duvarlarının Haliç’e bakan 
cephesi üzerinde, kâgir duvarlı, ahşap çatılı olarak inşa edilmiş olan 
türbe dış görünüşüyle tamamen ampir mimariyi45 aksettirmekte-
dir. 19. yüzyılda binanın yenilendiği de bilinmektedir. Türbedeki 
tek kitabe, giriş kapısı üzerindeki kitabedir. Türbe içinde bir kuyu 

44 Sanduka; Türbelerin içindeki kabirlerin yerini belirgin kılmak üzere, üzerine ahşap veya mermer-
den bir sandık yapılır. Bu sandıklar, Osmanlı döneminde genellikle ahşaptır. Bu sandıklar üzerin-
de Osmanlı hanedanı mensubu ise puşide denilen nakışlı örtüler yer alır. Diğerlerinde ise çuhadan 
veya başka kumaşlardan sade bir örtü konulmuştur. Puşide örtüleri, Osmanlı hanedanı mensupla-
rı dışında, Eyüp Sultan Hazretleri, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri ve Yahya Efendi Hazretleri’nin 
sandukalarında da bulunur.

45 Osmanlı mimarisinde, Ampir üslûp dönemi (1808-1876).
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mevcuttur. Bitişiğinde Hatice Sultan’ın taş mektebi ve yanında da 
harap sebil mahalli vardır. Türbenin dış kapısındaki demirden maksu-
relik alçak kapı parmaklığı günümüze ulaşamamıştır. İçerideki odalar 
türbe hizmetleri yönünden mühim olan odalardır. Yesarîzâde Mustafa 
İzzet Efendi ta’lik hattıyla Vak’anüvis Es’ad Efendi’nin sözlerini hâvi 
kitabe 200x80 cm ebatta olup şöyledir:46

46 Necdet İşli, İstanbul’da Sahabe Kabir ve Makamları, Ankara 1987, s. 52.

Hazreti Edhem (r.a.) türbesi

Muhammed el-Ensarî (r.a.)
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Hazret-i Mahmud Hanı ol müceddid hasletin 

Oldu bu yüzden yine halka keramatı a’yan 

Bu mübarek türbenin tevsi’ine gayret edip

Eyledi şan-ı Sahabide riayet bi-güman

Halid ibn Zeyd’e henırah-ı gazâ olmuş imiş 

Bu semmai Hazret-i Peygamber-i ahir zaman 

Nûr-i bahşi meşhed oldukça bu zat-ı muhterem 

Şah’ın ikbalini efzün ede Rabb-i Müste’an 

Celb-i kalb-i nas eder Es’ad bu tarih-i müfid 

Yapdı âlâ Merkadü’l-Ensarîyi şah-ı cihan 

Sene: 1251(hicri)

Muhammed el-Ensarî (r.a.)

Muhammed el-Ensarî (r.a.)
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Hazreti Cabir (r.a.), Bedir ve Uhud savaşları hariç on dokuz gazâda 
Resulullah Efendimizin yanında yer almış sahabedendir. Peygamber 
Efendimizden (s.a.v.) en çok hadis nakleden beş sahabeden biridir ve 
toplam 1540 hadis-i şerifi nakletmiş, destur edinmiştir. Dört Halife 
döneminde, onlara danışman olarak vazife yürütmüş olup, Hz. Muaviye 
döneminde gerçekleştirilen İstanbul kuşatmasına katılarak ordu san-
caktarı vazifesini ifa ederken, miladi 697 yılında burada vefat etmiştir.

Kabri bugün kendi adını taşıyan ve Sultan II. Bayezid ile Yavuz 
Sultan Selim’e sadrazamlık yapan Koca Mustafa Paşa tarafından 
camiye çevrilmiş, eski Bizans kilisesi (Hazreti Cabir Camii) içeri-
sinde medfundur. Abdullah el-Hudrî (r.a.), Eğrikapı’dan Kandilli Türbe 
Sokağı’ndaki açık türbede medfundur. Yakınında Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın avcıbaşısı olarak kabul edilen Mehmed Bey’in mezarı da bulun-
maktadır. Muhitin adı da Avcıbey’dir. Bu kabir Ni‘me’l Ceyş kabridir 
ve yakınında, Sakabaşı Kesikbaş Molla Mehmed Bey’in kabri bulun-
maktadır. Sakabaşı Molla Mehmed Bey’in başı ayrı, gövdesi ayrı yerde 
gömülü olduğu için adı halk tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Hazreti Hâfir (r.a.), Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensarî (r.a.) 
Hazretleri ile İstanbul’un fethini gerçekleştirmek üzere gelmiş saha-
belerden, yani ilk Ni‘me’l Ceyşlerdendir. Kuşatma esnasında şehit düş-
tüğü yere defnedilmiştir. Defnedildiği yer Eğrikapı’da Sur Kapısı’na 
bitişik vaziyettedir. Kabrinin ihyası, Sultan II. Mahmud Han döne-
minde yapılmıştır. Kabrinin keşfi de bir rüya üzere, Darüssaade Ağası 
Beşir Ağa tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yeri belirlenmiş, açık türbe şeklinde düzenlenmiş bu kabrin 
cümle kapısı üzerinde, Sultan II. Mahmud Han tuğralı bir kitabe yer 
almaktadır. Kitabe metni, Sahaflar Şeyhizâde Es’ad Efendi tarafın-
dan hazırlanmış, devrin ileri gelen hattatlarından Yesarîzâde Mustafa 
İzzet Efendi tarafından yazılmıştır.

Türbe kapısındaki kitabe metni şöyledir:47

Şahi hayrat eser Hazret-i Han Mahmud’un 

Ahdi adline bu mehed dahi oldu abad. 

47 Cafer E. Babadağlı, İstanbul’da Bulunan Ashâb-ı Kirâm Kabir ve Makamları, İstanbul, 2009.
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Öyle meşhed ki alemdarı Nebi dadarinin 

Tahliye olmuş idi türbe-i envarı nihad 

Böyle ta’zime seza yerleri ihya eyledi, 

Zatına dense müceddid kim eder istib’ad 

Mehmedi nur ola ta ruh-i sahabide zemin 

Ol şebin şevketini ede füzun Rabbi ibad 

Oldu bu merkadin ihyasına Es’ad tarihi 

Hafir’in ruhu Sultan-ı cihan kıldı şad. 

(1251-1835)

Amir (Abdüs Sadık Amir İbn-Sâme) (r.a.), Eğrikapı dışında Hz. 
Hafir (r.a.) türbesine yakın bir konumda sura yakın mezarlık için-
dedir. Açık türbe şeklindedir. Türbenin ayakucunda reis'ül hattatîn 
Eğrikapılı Rasim Efendi’nin kabri vardır. Etrafı demir parmaklıklarla 
çevrili bir kabir şeklindedir. Baş taşında Amir’in (r.a.) künyesi yazılıdır.

Hz. Kâ’b (r.a.), Yâ Vedûd Sultan Türbesi yakınında yer alır. 
Dikdörtgen planlı ve üstü çatılı bir yapıdır. Ziyaret edilebilen türbeler-
dendir. Kâ’b isminde dört sahabe mevcuttur. Buradaki türbede hangi-
sinin yattığı bilinmemektedir. Belki de bir makam türbesidir. Miladi 
1835 yılında bu türbe de ihya edilmiş ve bugüne kadar ulaşmıştır.48

48 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Yâ Vedûd Eyüp Sultan İlçesi’nin Yok Edilen Tarihi Bir Mahallesinin 
Dünü ve Bugünü”, II. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul, 1998, s. 190-202; Süley-
man Faruk Göncüoğlu, “Fetih Şehitleri Semti Yâ Vedûd”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, 
s. 514-516.

Hazreti Hâfir (r.a.) kabri
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Eyüp Semtinin Âhirûn Ni‘me’l Ceyş Kabirleri ve Mescidleri

Bu bahsi İstanbul’un ilk Ni‘me’l Ceyşlerinden olduğu bilinenlerden 
Eyüp el-Ensarî Hazretleri ile başlatmak hata olmayacaktır.

Fatih Sultan Mehmed Han ile İstanbul’un fethine katılan bu 
şehitlerin vefat ettikleri yerlere defnedilmelerine gayret gösterilmiş-
tir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın bu yöndeki emri de bilinmektedir. 
Fetih şehitlerinin topluca gömüldüğü ilk büyük Ni‘me’l Ceyş mezarlığı, 
Tokmaktepe Mezarlığı’dır. Tek tek kalan Ni‘me’l Ceyş kabirlerini belir-
lemek üzere yarım metre civarında silindirik taşlar başlarına dikilerek 
mezarlarının kaybolmaması sağlanmıştır.

Tarihî yarımada başta olmak üzere, bütün kadim İstanbul semtle-
rine dağılmış birer fetih nişanı ve hatırası olarak bu Ni‘me’l Ceyşler her 
semtte yanan manevi kandillerdir.

Eyüp Camii, tarihî Osmanlı İstanbul’unun ilk Ni‘me’l Ceyş camii 
ve ilk selâtin camiidir.

Eyüp Sultan Camii

İstanbul’un ilk selâtin camiidir.49 İstanbul’un fethinin akabinde, Fatih 
Sultan Mehmed Han tarafından kurulan ilk padişah camii olarak özel 
bir değer taşımaktadır. Eyüp Sultan Türbesi’nin teşekkülünün ardın-
dan türbenin yakınına yapılan ilk cami ile beraber, medrese, imaret ve 
hamam da inşa ettirilecektir.

Türbe etrafında gelişim gösteren bir külliye olan Eyüp Sultan 
Camii ve Külliyesi’nin inşasının tamamlandığı tarih olarak, hicri 863/
miladi 1459 yılı kabul edilmektedir. Eski Eyüp sınırlarının tamamı 
cami ve külliyenin akarı olarak vakfedilmiştir.

Sultan II. Bayezid, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan I. Ahmed, 
Sultan III. Mustafa ve Sultan III. Selim Han dönemlerinde, cami ve 
külliye yapıları pek çok ilave ve değişiklik geçirecektir. En önemli 

49 Selâtin kelimesi sultan kelimesinin çoğuludur, sultanlar demektir. Selâtin camii ise sultanların ve 
hanedan mensuplarının yaptırdıkları camilere verilen addır. Selâtin camilerinin inşasında dev-
let kasasından takviye olmaz, giderleri yalnızca padişahın kişisel servetiyle karşılanırdı. İstanbul 
kılıçla fethedildiği için, Eyüp Sultan ve Ayasofya camilerinde, cuma ve bayram hutbesinde, imam 
kılıç kuşanmış olarak hutbesini okurdu. Selâtin camilerindeki din görevlileri rütbeli bir ilahiyat 
mensubu olurdu.
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değişiklik Sultan III. Selim Han döneminde yapılandır. 1766 Depremi 
ile ciddi hasarlar gören caminin, onarımlar ile Sultan III. Selim Han 
dönemine kadar gelmesine rağmen, 1798 yılında artık onarılamaz hale 
dönüşmesinden dolayı, yıktırılarak yeniden inşasına karar verilecektir.

1766 Depremi öncesinde büyük İstanbul depreminde de zarar 
gören ve onarımlar ve takviyelerle ayakta tutulan Eyüp Sultan Camii 
ve Külliyesi’nin bu tarihten itibaren yeniden inşası gerekecektir.

10 Temmuz 1798 tarihinde yeni caminin temelleri atılacak ve iki 
yıllık hummalı bir çalışma ile cami yeniden inşa edilecektir. 16 Ekim 
1800 tarihinde inşa faaliyeti bitecek ve ibadete hazır hale gelecektir. 24 
Ekim Cuma namazı ve selamlığı ile Sultan III. Selim Han tarafından 
resmî açılışı yapılacaktır.

Şeyh Baba Yusuf kabri
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Yeni Eyüp Sultan Camii’nin inşası ile etrafındaki diğer yapılar 
başta gelmek üzere Eyüp Sultan Türbesi’nde de bazı düzenlemelere 
gidilecektir. Eski caminin iç hacminden daha geniş bir hal alan yeni 
caminin mihrap duvar sınırı eski camininki ile aynı kalsa da, iç mekân 
türbeye kadar genişletilecektir. Eski cami ile Eyüp Sultan Türbesi ara-
sındaki medrese binasına ait odalar kaldırılacaktır. İç avluda yer alan 
ve Halid bin Zeyd Ebû Eyyub El-Ensarî’nin gasledildiği veya asıl kab-
rinin olduğu mekân olarak kabul edilen yer, duvarla ve üzeri parmak-
lıklarla çevrilerek belirginleştirilecektir. Akşemseddin Hazretleri'nin 
kabrin yerini belirlemek üzere diktiği ilk çınar ağacının burası olduğu 
ifade edilirken, bu yerin dört köşesi hacet veya kısmet çeşmeleri diye 
bilinen çeşmeciklerle hareketlendirilecektir.

Yeni caminin minareleri eski camiye, yani Fatih Sultan Mehmed 
Han döneminde inşa edilen camiye ilave edilen ve Sultan III. Ahmed 
Han tarafından yaptırılan minarelerin korunmuş halidir. Fatih dönemi 
minareleri, Sultan III. Ahmed döneminde, minareler arasında geri-
len mahyalardan ve minarelerin kısa gelmesinden dolayı yıktırılmış-
tır. Miladi 1723 yılında ikişer şerefeli, uzun iki minare şeklinde yeniden 
inşa edilmiştir.

Şadırvanın yer aldığı dış avlu, hünkâr mahfili girişi, görevli oda-
ları, muvakkithane, şerbethane ve türbedar odası yapıları bu dönem-
deki yeni düzenlemelerdir. Dış avlu ve çevresi, Fatih döneminden beri 
Rıza Pazarı adıyla bilinen bir bölgenin ticaret merkezi idi. Eyüp Sultan 
Türbesi ve Camii bitişiğindeki bir çarşı merkezinin mevcudiyeti bugüne 
değin uzanan Eyüp ticaret kültürünün temelini oluşturmaktadır.

Külliyenin az bilinen yapılarından biri olan türbedar binası, Eyüp 
Sultan Hazretleri’nin türbesinde vazifeli on türbedarın dinlenmesi ve 
gece nöbetçi kalan türbedarların kullanımı için inşa edilmiştir. Bugün  
burası imam-müezzin odası olarak değerlendirilmektedir. Şadırvan 
avlusuna girişte, anıtsal cümle kapısından içeriye girdikten sonra sol 
tarafta, yani kuzeybatı köşesinde yer alır. Kare planlı, tek katlı bu yapı, 
türbedar binasından sonra devam eden hazirenin de son bulduğu nokta 
üzerindedir.
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Eyüp Sultan Camii’nin inşası ve külliye içerisindeki tüm bu 
değişiklikler, mimar ve bina emini Uzun Hüseyin Ağa tarafından 
yürütülecektir.

İlk dönemlerden itibaren Hazreti Halid Camii olarak adlandırı-
lan külliyenin, Sultan III. Murad Han tarafından eski minarelerin yık-
tırılıp yeniden inşa ettirilmesinin yanı sıra vakfiyesinin de tekrardan 

Yâ Vedûd Mahallesi, 1900’lerin başları.

III. Haliç Köprüsü ve bağlantı yollarının inşası aşamasında, yeni cadde üzerinde kalan 
Abdûl-Vedûd Hazretleri’nin türbesi bugünkü yerine taşınırken
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düzenlenmiş olduğu görülür. Hizmet edenlerin sınırı ve sayısı bu 
dönemde artırılacaktır. Bunlar da Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
nezaretinde gerçekleştirilecektir.

19. yüzyılda Sultan II. Mahmud Han, Haliç sularının yükselme-
sinin, sel felaketlerinin ve rutubetin cami ve türbeye vereceği zararı 
en aza indirmek üzere, tonozlu dehlizler inşa ettirecek ve minareler 
başta olmak üzere tüm yapının rutin tamiratını gerçekleştirecektir. 
Uzun savaş yılları boyunca sahipsiz kalan Eyüp Camii’nin Cumhuriyet 
döneminde ilk ciddi onarım ve bakımı, 1956-1957 tarihlerinde Adnan 
Menderes iktidarı döneminde gerçekleşecektir. 

Kadim Eyüp’ün diğer Ni‘me’l Ceyşleri de şunlardır:

Şeyh Baba Yusuf, İstanbul’un fethi ile beraber şehre ilk gelen 
gazilerdendir. Devrin âlimlerinden olup, Arapça ve Farsçaya hâkim 
ve hadis-i şerif bilgisine vâkıf Allah dostlarındandır. Eyüp Sultan 
Türbesi’nin de ilk türbedarlığını yapacaktır. Evliya Çelebi’nin, 
Seyahatname'sinde kendisiyle ilgili verdiği bilgilerden öğrendiği-
miz üzere, ilk Türk tarikatı olan tarik-i Bayramiye’ye intisaplı idi ve 
Akşemseddin Hazretleri’nin halifelerindendi.

Sultan II. Beyazid Camii inşa edilip ibadete açıldığında, ilk vaazı 
Şeyh Baba Yusuf Hazretleri vermiş idi. Hac farizasını yerine getirdiği 
zamanda aldığı manevi ilham ile Kubbe-i Saadet (Ravza-ı Mutahhara) 
dışında asasını üç parçaya bölmüş ve bu üç parçanın birincisini Eyüp 
Sultan'ın, ikincisini Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin türbesine bırak-
mış idi. Hicri 918/miladi 1512 yılında vefat etmiştir. Kabri Sivrihisar’da 
Kurşunlu Cami bitişiğindeki türbede medfundur.

Eyüp Türbesi girişindeki asırlık çınar ağacının arka kısmındaki 
mezarlıkta, Şeyh Baba Yusuf ’a ait bir mezar taşı bulunmaktadır. Taşta, 
“Merhum Şeyh Baba Yusuf Efendinin Merkadidir. El Fatiha 918/1512” 
yazılıdır.

Şehit (Paşa) Türbesi, Fatih Sultan Mehmed’in fetih sırasında 
ordusunu ve otağını kurduğu Eyüp Topçular semtinde, Kışla Caddesi ile 
Çiroz yolunun birleştiği yere yakın bir konumda mevcut idi. Maalesef 
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bu türbenin zamanla yarısı yolda, yarısı da 72 ada 247 pafta 58 parsel-
deki arsanın içinde kalmıştır.

Abdûl-Vedûd Sultan (Yâ Vedûd Sultan): Evliya Çelebi, 
Seyahatname'sinin İstanbul şehri ile alakalı olan cildinde, Abdûl-Vedûd 
Hazretleri'nden bir Allah dostu, Buharalı bir alperen olarak uzunca 
bahseder. Abdûl-Vedûd (Yâ Vedûd Sultan) Hazretleri İstanbul’un 
fethi öncesinde şehre gelerek buranın manevi fethini hazırlayanlar-
dandır. İslam terbiyesi içinde yaşadığı hal ile kendini Bizans halkına 
kabul ettirmiş, pek çok Bizanslı onu yaşayan bir aziz olarak görmüş-
tür. Cibali semti ve çevresinde ikamet eden halk, İslam şeriatına uygun 
bir yaşantı süren Abdûl-Vedûd Hazretleri’nden etkilenerek, kuşatma 
sırasında Cibali Kapısı’nı Bursa Subaşısı Cebe Ali Bey ve müritlerine 
açacaktır.

Fethin niçin uzadığını Akşemseddin Efendi’ye soran Fatih 
Sultan Mehmed Han, fethin ve kuşatmanın gecikmesinin sebebinin 
İstanbul’da olan Yâ Vedûd Sultan’ın “Bizanslı gâvurcukların zarar gör-
mesin Ya Rab” diye dua etmesi olduğu cevabını alacaktır.

İstanbul’un manevi fethi için gelmiş ve büyük kerametler gös-
termiş Abdûl-Vedûd Hazretleri, 1453 yılında fetihten önce vefat 

Abdûl-Vedûd Türbesi’nin bugünkü durumu
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edecektir. Abdûl-Vedûd Hazretleri vefat edince İstanbul fethedi-
lir. Naaşı, Ayasofya’da Terler Direk diye bilinen yerde bulunacaktır. 
Fethe katılan bütün gaziler ve şeyhler nezaretinde, Ebâ Eyyûb Ensarî 
Hazretleri’nin yakınında, fetih şehitlerinin topluca gömülü olduğu 
Tokmaktepe Mezarlığı eteğine defnedilecektir.

Abdûl-Vedûd Hazretleri'nin kabri halen Eyüp semtinin önemli 
ziyaret noktalarından biridir. Sultan IV. Mehmed’in kızı Hatice Sultan, 
ilk inşası miladi 1455 tarihli türbenin yakınına, 1711 yılında mescid-tev-
hidhane bina eylemiştir. Ayrıca türbeyi de yeniden ihya ettirmiştir. 
1876 yılında Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan müdaha-
lelerle türbe bugünkü şeklini almıştır. 1972 yılında, Haliç Köprüsü ve 
çevre yollarının inşaatı sırasında bulunduğu yerden sökülerek bugünkü 
yerine taşınmıştır.50 Türbede dört kabir vardır. Büyük olan ahşap san-
duka Yâ Vedûd Sultan’a aittir. Yâ Vedûd Sultan’ın halifelerinden Tokmak 
Dede’nin kabri de buradadır. Diğer bir kabir ise Şah Çavuş Mustafa Bin 
Ali’ye (hicri 960/miladi 1553) aittir.

Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’u fethi sonrası, camiye çev-
rilen ilk kiliselerden biri, bugün Ayvansaray surları içerisindeki Toklu 
İbrahim Dede Mescidi’dir. Bu camiye fetih gazilerinden Şeyh Toklu 
İbrahim Efendi türbedar ve imam tayin edilmiştir.

Surlar arasındaki Toklu İbrahim Dede Haziresi, İstanbul’un fet-
hine gelen bini aşkın sahabenin defnedildiği yer olarak kabul edildiğin-
den, bu mezarlık Sahabeler Hazîresi olarak da anılmaktadır. Yine bu 
hazire içinde, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sütannesi Hz. Halime’den 
olma sütkardeşi kabul edilen sahabe-i kiramdan Ebû Şeybe el-Hudrî 
(r.a.) Hazretleri'nin türbesi de yer almaktadır.

Bugün Eyüp Sultan merkezine yakın, Bülbülderesi denilen vadiye 
inen yamaç üzerinden teşekkül ettirilen mescid, çeşme, tekke ve mes-
kenlerden oluşan mahallenin ilk kurucusu, Fatih Sultan Mehmed Han 
ricâlinden ve meşk hocası olan Veliyyüddin Efendi'dir.

Halen de Bülbül Deresi Semti'nde, Evlice Baba Tekke Sokağı 
adını alanı mahalde teşkil edilen bu küçük külliye mevcudiyetini 
korumaktadır. 

50 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Yâ Vedûd Eyüp Sultan İlçesi’nin Yok Edilen Tarihi Bir Mahallesinin 
Dünü ve Bugünü”, II. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul, 1998, s. 190-202.



 EYÜP SEMTİ Nİ  71

Evlice Baba Mescidi

Eyüp Sultan'da kurulan ilk Osmanlı mahallerinden biri olan bu 
mahalle ve mescidin kurucusu olan Veliyyüddin Efendi'nin ismi halk 
arasında, bölgenin sahibi "banisi" anlamında Ulice Baba lakabı ile ifade 
edilirken zamanla Evlice Baba olarak değişmiş ve yerleşmiştir.

Evlice Baba, vefat ettiğinde evinin bahçesine defnedilmiştir. 
Kabrin yeri halen de mevcudiyetini korumaktadır.

Kabrin duvarına konulmuş olan tamir kitabesi, Hicri 1173/ 
Miladi 1759 tarihlidir. Kitabe, hattat Mustafa Nakşi Efendi tarafından 
yazılmıştır.51 

Evlice Baba Camii, ilk inşa edildiği dönemin mimarisine bugün 
sahip değildir. Mabet 1967'de harap halde iken tekrar inşa edilmiştir.

51 A. Hami Hatman, "Fatih'in Meşk Hocası Evlice Baba", Eyüp Sultan Sempozyumu VIII. 
, (Aralık 2004), 306-309.
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TARİHÎ YARIMADA VE  

İSTANBUL’UN KADİM 

MAHALLELERİNDEKİ  

Nİ‘ME’L CEYŞ KABİR  

VE MESCİDLERİ



CİBALİ

Bizans döneminde, İstanbul’un Haliç’i de çevreleyen surlarının 
bugünkü Cibali semtinde bulunan tarihî kapısı, Haliç’e açılan önemli 
kapılardan biridir.

İstanbul’un fethini takiben semtin Cibali ismini almasının kay-
nağı olarak, fetih ordularının surlardan girdiği 29 Mayıs günü, Bursa 
Subaşısı Cebe Ali Bey’in buradan, Haliç’e açılan sur kapısından şehre 
girişi gösterilir. Cebe Ali Bey’e ithafen, kapı ve çevresindeki semt daha 
sonraları onun adıyla anılagelmiştir. Sonraki yıllarda halk arasında 
Cibali şeklinde değişmiş olduğu ifade edilmekle beraber, Osmanlı’nın 
ilk dönemlerinde Cübbü Ali şeklinde adlandırıldığı bilgilerine de 
rastlanmaktadır. “Cüb” çukur, “Ali” de derin anlamına gelmektedir. 
Haliç’in en derin yeri anlamında kullanılmıştır. Bundan dolayı Cübbü 
Ali dendiğine, sonraları da kelimenin Cibali olduğuna dair görüşler de 
meselenin ayrı bir yönünü ifade etmektedir.

Cebe Ali veya Cübbe Ali

Fatih vakfiyelerinde Cebe Ali Kapısı olarak geçen semte adını veren 
zatın ya da alperenin bugün bile sur kapısı bitişiğinde türbe-mezarı 
bulunmakta ise de, mezar üzerinde yer alan 1453 tarihli mezar taşının 
şekli ve yazısı, onun 15. yüzyıla ait olamayacağını açıkça gösterir. Kabir 
taşı yenilenmiştir. Fakat şurası muhakkak ki, Cibali adı; Cebe Ali veya 
Cübbe Ali adında tarihî bir şahsiyetten gelmektedir. Hakkında epey 
geniş ve birbirinden farklı bilgiler olmakla beraber, ortak bir değeri 
ifade eden rivayetlere göre, Cübbe Ali, fetihten önce Bizans’a yerleş-
miş bir ermiş olup, öldüğü anda şehrin düşeceğine Bizanslılarca ina-
nıldığından, kendisine azami hürmet gösterilmiş ve bu kişiye impara-
tor tarafından her yıl bir cüppe (cübbe) gönderilmiştir.

Bu menkıbelerden biri de, Emevi Halifesi Mervan bin 
Hakem’in (684-685) gönderdiği orduda bulunan Ali bin Ensarî’nin 
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savunmada kalan Müslüman askerlerini takviye ettiği, Cibali’den içe-
ride Müslümanlara üç mahalle kurup bir cami yaptırdığı, fakat pek çok 
askerle orada şehit düştüğüne dairdir.

Bu kadar çeşitli menkıbeler arasından sıyrılıp Cibali’ye ismini 
verdiğine inanılan Cebe Ali, 1441’de Bursa'da subaşılık yapmış ve 
Rumeli’de sancakbeyi iken, miladi 1444 yılında Vezir Halil Paşa tarafın-
dan Bursa’ya gönderilerek hükümdarlıktan çekilen Sultan II. Murad’a 
tahta dönmesini bildirmekle görevlendirilmiştir. İstanbul kuşatma-
sına da il sipahileriyle Bursa Beyi olarak katılmıştır. Kuşatma boyunca, 
Zağanos Paşa’nın sorumluluğundaki kara surları-Haliç surları bölge-
sinde görev almış, ancak Ayvansaray hücumları, fetih günü (29 Mayıs 
1453) G. Trevisano’nun tutsak düşmesine değin sonuçsuz kalmıştır. 
Daha sonra Porta Putea ya da Porta İspigas’ı (Cibali Kapısı) ele geçire-
rek içeriye girmiştir.

Cibali Karakolu. Karakol binası içerisindeki Cebe Ali Bey’in türbesi  
tarihî sur kapısının yanında yer alır.
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İstanbul’da ad bırakan ilk Müslümanlardan olan Cebe Ali’nin yay-
gın olarak bilinen başka bir yönü de vardır ki, Evliya Çelebi bu hususu 
Seyahatname'sinde şöyle nakletmektedir:

Cebe Ali Mısır’da Memlük Sultanı Kalavun’un (1275-
1290) şeyhi imiş. İstanbul’un fethinde bulunmak ama-
cıyla Bursa’ya gelip Zeyneddin Hafi’ye derviş olmuş. At 
kılından örme bir çuldan cübbe giydiği için “Cübbe Ali” 
derlermiş. İstanbul kuşatması sırasında Ekmekçibaşılık 
yaparak tüm orduya has ve yüzlerce ekmek yetiştirmiş. 
Okmeydanı’ndan indirilen gemilere binmeyip Tersane 
Bahçesi önünde Zeyneddin Hafi’ye bağlı 300 dervişle 
Haliç sularına cüppelerini serip ilahilerle tef ve kudüm-
ler çalarak karşı kıyıya geçmişler. Surlardan bunu gören 
Bizans askerleri korkmuşlar. Cebe Ali ve dervişleri Ciba-
li Kapısı’nı kuşatmışlardır. Bizanslılar bunları görünce 
şaşırmışlar, karaya ayak basınca Cebe Ali ve dervişleri 
postlarını sudan çıkarmışlar ve Cibali Kapısı’ndan şehre 
hücum etmişler. İstanbul feth olunduktan sonra kera-
meti meydana çıktığı için Cebe Ali çok yaşamayarak ve-
fat etmiş ve Cibali Kapısı civarına gömülmüş, yanındaki 
fakirler de gene o civarda yerleşerek ibadetle meşgul ol-
muşlardır.

Fetih sırasında kuşatılan sur kapılarından ve kuşatmayı yöneten 
komutanlardan halk arasında yaygın bilinen ve en fazla fetih menkıbe-
sine sahip olanlardan biri Cibali ve Cebe Ali Bey’dir.

Semtin en önemli türbelerinden ilki olan Cebe Ali Bey’e ait türbe-
nin kapısının üstünde kitabesi, binanın altında ise şimdi işlevsiz duran 
bir çeşmesi bulunmaktadır. Cibali Kapısı’na girişte, sağ tarafta eski 
Cibali Karakolu’nun yıkıntısı ve bu yıkıntının içinde iyi korunan Cebe 
Ali Türbesi vardır. Karakol kapatılmadan önce, içinden geçilerek tür-
beye girilmekteydi.52

Kasap Demirhun Camii

Fatih Sultan Mehmed’in kasapbaşılarından El Hac Ali bin el Hac 
Timurhan'ın (Demirhan) yaptırdığı Ni‘me’l Ceyş mescidlerindendir. 
Mescidin inşa tarihi, halen mevcut olan kitabesine göre, hicri 867/miladi 

52 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Cibali”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 514-516.
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1462 tarihi taşımakta olup, vakfiyesi ise hicri 885 Rebiülahir/miladi 
1480 tarihlidir. Vakıf tahrir defterinde, “Ali bin Hacı Timurhan Mescidi 
Mahallesi” olarak geçmektedir. Gelir bırakılmış nadir ilk İstanbul  
mescidlerindendir. Nakil olarak 1400 akçe olmak üzere, 750 akçe 
değerinde iki ev, 1200 akçe gelirli altı gözlü dükkân bu vakfa akar 
kaydedilmiştir.

Caminin bânisi olan Hacı Ali bin Demirhan’ın kabri cami hazi-
resinde yer almaktadır. Sonradan yenilenmiş olan kabir taşında hicri 
857/miladi 1453 tarihi yazılıdır. Değiştirilmiş olduğundan kesin vefat 
tarihi bilinememektedir.

Çeşitli zamanlarda tamirat gören cami, 1964 yılında halkın yar-
dımlarıyla yeniden inşa edilmiştir. Mahallesi olan mescidlerden olup, 
semt de adını buradan almaktadır.

Kasap Demirhun Camii
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UNKAPANI 

Bizans döneminden beri buğday ve un ticaretinin merkezi olarak bili-
nen bölge, Osmanlı dönemiyle de uzun yüzyılları alacak bir iktisadi 
teşekkül ve pek çok kurumsal yapılanmayı beraberinde getirecektir.

Unkapanı bölgesi bir ticarî alan olması yanında, fetih sonrası oluş-
turulan ilk iskân alanlarından biridir. Bölgenin şenlendirilmesi gayret-
leri içerisinde, ilk Osmanlı dönemi eserleri, mescid yapıları olmuştur. 
Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinden de öğrendiğimiz üzere, bölgede 
ilk inşa edilen mescidlerden bahsederken, soyunun dayandığı Yavuzer 
Bey’in yaptırdığı mescidin yapımını şu şekilde anlatır:

O asırda büyük dedemiz Yavuzer Bey, Fatih’in sancak 
beyliği hizmetindeydi. İstanbul’un fethinde bulunup, 
Unkapanı’nın iç yüzünde Sağrıcılar Camii zemininde 
olan yapıları ganimet malları olarak almıştır. Fetihten 
sonra, bir cami ve yüz dükkân yaptırıp camiine vakfet-
miştir. Bu hakirin İstanbul içinde (Unkapanı) doğduğu 
evimizi gazâ malından dedemiz yapmıştır. Yaptığı ca-
minin dükkân ve evlerin beratları Fatih’in tuğrasıyla 
ve hüccet-i şeriyelerin imzaları Emir Buharî Hazretleri 
imzasıyla imzalanmış olup hala soyundan olmamız ci-
hetiyle anılan mütevellilik elimizde olup istediğimiz gibi 
mutasarrıfız.

Bu metinden de anlaşıldığı üzere, İstanbul’un fethinin ardından, 
dönemin ileri gelen devlet erkânı, gazileri ve âlimleri şehrin şenlen-
dirilmesi (iskân ve ticari canlılığın sağlanması) için mahalleler oluş-
turmuş ve bu mahallelerde pek çok mescid inşa ettirmiştir. Bu mahal-
leleri kuran mescidler, görülmeyen bir organizasyon içerisinde semti 
oluşturmaktaydı.

Osmanlı dönemi Unkapanı semtinin kuruluşunda, erken tarihli 
ilk devir mescidi ve onun etrafında gelişen mahallelerden olan Hızır 
Bey Mescidi Mahallesinden söz edilebilir. İstanbul’un ilk kadısı Hızır 
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Bey tarafından yaptırılan, hicri 863/miladi 1458-1459 tarihli Hacı 
Kadın Camii, fethin hemen ardından inşa ettirilmiş olup, Azepler 
Camii ve Yavuzer Sinan Camii, miladi 1460 tarihli Sarı Bayezid, 1469 
tarihli Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocası Hoca Hayreddin Efendi 
ve Fatih Sultan Mehmed’in fetih askerlerinden Voynuk Şucauddin’in 
ve Süleyman Subaşı’nın miladi 1571 tarihli camileri semtin ilk kuru-
luşunu teşekkül ettirmiştir. Ardından, hicri 1025/miladi 1614 tarihli 
Hoca Halil Attar Mescidi ve Sultan I. Abdülhamid’in kadınlarından 
Şebsefa Hatun’un yaptırdığı küçük ölçekli külliyesinin çevresinde geli-
şen mahalleleri ile bölge şenlenerek, sosyal ve iktisadî yönden mamur 
hale getirilmiştir.53 Sonradan bir Osmanlı hamamı olarak gelişecek 
olan Azepler Hamamı ve buradaki sarnıç da Bizans döneminden kalan 
mimari yapılar idi.

Osmanlı dönemi Unkapanı Kapısı'na verilmiş olan Horoz veya 
Horozlukapı adının menşei hakkındaki bilgiler, kapı yakınında kabri 
bulunan Horosi Dede’ye atfedilir. Eremya Çelebi Kömürciyan da, 
Unkapısı’nın iç tarafında, sol üst eşiği üzerinde yer alan horoz tasvi-
rinin Bizans döneminden kalma olduğunu belirtir. Unkapısı olan bu 
kadim kapının 19. yüzyıl öncesinde yıkılmış olduğu bilinmektedir.

Horozlukapı’nın yakınında bir imaret yapısı bulunmakta olduğu 
bilinmektedir. Bu imaret binasının bugün herhangi bir izi bile mevcut 
değildir. Burada imaretlerin fodolasına ve softalarla askerlerin tayi-
nine mahsus kurşunlu kapan, yani büyük un mağazası vardır ki fırıncı-
ların unu oradan temin edilir. Şehrin ekonomik kontrol mekânları olan 
kapanlar, özel bir yapı tipolojisi değilse de, farklı iaşe maddelerinin 
gereklerine göre çeşitli mekân ve yapı tiplerine sahiptiler. Toptancılar, 
Unkapanı iskelesinin iki kenarında bulunan depoları kış için doldu-
rurlardı.54 Ayrıca, Evliya Çelebi, atasının yaptırmış olduğu buradaki 
100 dükkânlık Sağrıcılar Çarşısı’ndan da bahsetmektedir. Bu çarşı da 
günümüze ulaşmayan önemli yapılardan biridir. 

53 Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul 2015, s. 37.

54 Çelebi, Seyahatname, (haz.) Kahraman-Dağlı, I., İstanbul 2002, s. 61.
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Fetih sonrası, Osmanlı İstanbul’unun ilk hamam yapıların-
dan olan Azepler Hamamı’ndan başka, semtin üç hamam yapısı daha 
bulunmaktaydı. Kemankeş Hamamı, bir meslek hamamı durumunda 
olan Okçular Tekkesi mensupları için tahsis edilmiş gibiydi. Tek fonk-
siyonlu, yani sadece erkekler bölümü olan Mehmed Paşa Hamamı ve 
İskender Paşa’nın Hacı Kadın ismindeki kızının Unkapanı’nda yap-
tırdığı çifte hamam, semtin hamam yapılarıydı. Bugün yalnızca Hacı 
Kadın Hamamı mevcudiyetini korumaktadır.55

Unkapanı semtinin kapsadığı tarih içerisinde, İstanbul’un fet-
hinin ardından semtin kuruluş aşamasındaki sosyal yapılanmayı 
da öğrenmekteyiz. Evliya Çelebi’nin aktardığı bu bilgiler ışığında, 
İstanbul’un bir Türk-İslam şehri olarak biçimlenişinde ve Unkapanı 
semtinin kuruluşunda rol oynayan kişilerle ilgili detaylı bilgilere de 
ulaşmaktayız.

Evliya Çelebi’nin eserinde ifade ettiği üzere, “Fatih’in askerleri 
İstanbul’u almak üzere şehrin etrafında toplandığında, bu orduda yet-
miş yedi adet mazanne-i kirame denen büyük velilerden Akşemseddin, 
Sivasi Kara, Molla Güranî, Hz. Emir Buharî, Molla Fenârî, Cübbe Ali 
gibi ulu sultanlar vardı. Bunlar arasında Horosi Dede de bulunuyordu. 
Fatih, bu sultanlardan himmet rica edip ‘İstanbul Devleti’nin yarısı 
sizin, yarısı Müslüman gazilerin ve dörtte biri hakırin olup ganimet 
mallarıyla her birinize birer zaviye, türbe, imaret, mektep, medrese, 
darülhadis medreseler yapayım’ diyerek vaatlerde bulunmuştur.”56

Bu minval üzerine, fetih sonrası ilk iskân ve şenlendirme içe-
risinde yeni yerleşimler, yeni yer ve mevki adları ilk fetih gazileri ve 
fetih ordusu ile gelen Ni‘me’l Ceyşler tarafından verilecektir. İşte bu 
bânilerden biri de Horosi Dede’dir. Kuşatmada Osmanlı askerleri-
nin Unkapanı’ndan şehre girmesinde önemli katkıları olmuştur. Bu 
nedenle Unkapanı Kapısı uzun yüzyıllar onun adı ile anılmıştır.57

55 Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul 2015, s. 37-40.

56 Çelebi, Seyahatname, (haz.) Kahraman-Dağlı, I., 57; Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unka-
panı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan MehmetVakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015, s. 100-108.

57 Tarihî Unkapanı Kapısı’nın, dış eşiğinden içeri girilirken, sol taraftaki üst kapı eşiği üzerinde yer 
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Horosi (Horoz) Dede

Evliya Çelebi, Horosi Dede ile alakalı olarak şu bilgiyi aktarır 

Horosi Dede atamız Türk-i Türkan Hoca Ahmed Yase-
fi dervişlerinden olup, Hacı Bektaş Veli ile Horasan’dan 
geldi. Yaşlı bir zat olup Fatih Sultan Mehmed ile İstan-
bul’a gelirken İslam ordusu içinde gece gündüz 24 saat 
24 kere horoz sesi çıkarıp “Kalkın ey gafiller” diyerek 
gazileri uyandırdığı için Horoz Dede derlermiş. Merhum 
dedemiz Yavuzer, gayet inandığı için bunların şerefiyye-
tine Unkapanı’nın iç yüzüne bir cami yaptırmıştır ki hâlâ 
Sağrıcılar Çarşısı içinde Yavuzer Camii ve mahallesi der-
ler. Daha sonra Horosi Dede, Horos Kapısı dibinde ölünce 
merhum dedemizi Unkapısı dışında, cadde üzerinde sofa-
da gömüp yanında bir abdesthane muslukları yaptı, hâlâ 
ziyaret yeridir.

alan ve duvara gömülü horoz tasvirinden dolayı bu kapıya Horozlukapı denildiği de ifade edilmek-
tedir. (Bkz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı (haz.), Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâ-
mesi, 1.Kitap 1.Cilt, İstanbul 2002, s. 2-5.)

Horoz Dede’nin kabri Yavuzer Sinan Camii haziresine nakledilmiştir.
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Bugün, Yavuzer Sinan Camii'nin güneydoğu dış cephesi önünde 
iki kabir ve şahide taşı yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi, adına cami 
yaptırılan Yavuzer Sinan ve diğeri de Horosi (Horoz) Dede’ye aittir. 
Cami ve mezarlar Unkapanı’ndan Eminönü’ne giden Ragıp Gümüşpala 
Caddesi üzerindedir.

Kapânî Deli Sefer Dede

Evliya Çelebi’ye göre, Kapânî Deli Sefer Dede, Unkapanı’nda Ekmekçi 

Ali Çelebi’nin fırını çok şiddetli yandığı zamanlarda fırının içine girer ve 

rahat bir uyku çekermiş. Bir gün oradan çıkıp binlerce kişiyle vedalaşarak 

Unkapanı’ndan kendisini denize bırakıp kayıplara karışmıştır. Yedi yıldan 

sonra, Cezayir’den Kara Hoca ve Ali Peçenoğlu kalyonları ile İstanbul’a 

gelerek Unkapanı’na yerleşmiş, ancak dilsiz olmuştur. Kara Hoca ve Ali 

Peçenoğlu'nun adamları, bu olayı “Yedi sene önce bu Kapânî Sefer Dede’yi 
Septe Boğazı’ndan dışarı okyanus üzere bir balığa binip yüzerken gemi-

mize aldık, uygun hava ile Cezayir’e geldiğimizde balık da limana girdi, 

kenara düşerek öldü. Ölüsünü Sefer Dede ricasıyla gömdük” diye anlatır.

Deli Sefer Dede’nin kabri Unkapanı’nda olup, kayıptır. Bir riva-
yete göre de Horosi Dede’nin yanına defnolunmuştur.

Kapânî Mehmed Dede

Kapânî Mehmed Dede hakkında tek kaynak olan Evliya Çelebi’nin 
aktardığı üzere, kendisi bir pir-i fanidir ve sırlarla dolu bir Allah 
dostudur.

Çelebi’ye göre, “Giysüdâr Mehmed Efendi derlerdi, zira yalın ayak 
ve başıkabak olup kâkülleri büklüm büklüm, salkım saçak ve dağınık 
şanlı bir derviş olduğundan Giysüdâr lâkabıyla ünlü bir kimse idi. Yaz ve 
kışta beyaz bir İmroz kabasından başka elinde bir teber ile ‘Lâ-cübbete 
velâsivâllâh’ diye dolaşır idi. Konya’da Erlizâde Hazretleri'nden el 
aldıktan sonra ilâhî cezbeye erişmiş, meczup ve harâbâtî erenlerinden 
olup Giysüdâr olmuştu.”

Bugün kayıp olan kabrinin Unkapanı, Atatürk Köprüsü’nün köşe-
sinde, Yavuzer Sinan Camii karşısındaki Kapânî Hacı Hafız Ahmed 
Ağa Meydan Çeşmesi’nin yanında olduğu rivayet edilmektedir.
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A’zeb Baba

Unkapanı semti içerisinde medfun Allah dostlarından biri olarak kabul 
edilir. Bugün başka bir binanın inşa edildiği Azepler Camii (Elvanzâde 
Mescidi) haziresinde kabri bulunmaktaydı.

Fatih Sultan Mehmed dönemi ulemasından Hoca Sinan Efendi 
tarafından yaptırılmış olmasına rağmen, cami haziresinde bulu-
nan A’zeb Baba adlı bu Allah dostunun kabrinden dolayı cami, hep bu 
ismiyle bilinmiştir.

1942 yılında, Atatürk Bulvarı düzenleme çalışmaları istimlâk-
lerinde, cadde güzergâhı dışında kalmasına rağmen cami ile beraber 
haziresi de ortadan kaldırılmıştır.

Mescid ile A’zeb Baba’nın kabri yıkılırken, amelelerin toprak altın-
dan “Bana dokunmayın” diye bir ses işittiklerini ve A’zeb Baba’yı kab-
rinden kaldırırken, kefenli bulduklarını kaynaklar zikretmektedir.58

İstanbul’un İlk Kadısı Hızır Bey

Hicri 810/miladi 1407 yılında Sivrihisar doğumlu olan Hızır Bey Çelebi, 
İstanbul’un ilk kadısı, âlim ve şairdir. Sivrihisar kadısı Emîr Celâleddîn 
Arif ’in oğlu olup, köklü bir sipahi ailesine mensuptur.59

Genç yaşında başarılı bir tahsil hayatına sahip olan Hızır Bey 
Çelebi, Sivrihisar Medresesi’ne müderris tayin edilmiştir. Sultan II. 
Murad’ın yaptırdığı Ergene Köprüsü’ne üç mısraı Türkçe, son mısraı 
Farsça olan bir tarih yazması ona genç yaşta verilen değeri de göster-
mektedir. Öte yandan Molla Fenârî ile birlikte o zamana kadar gelen 
âlimlerin en üstünü olarak kabul edilmiştir. Türk edebiyatında ebced 
hesabıyla tarih söylemeyi geliştirmiş, hatta Türkçede ebcedle tarih 
düşürmeyi icat eden kişi diye telakki olunmuştur.

58 Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, III., (1960), 1685; Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu As-
kerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 11; Anonim, Fâtih Câmileri ve Diğer Târihi Eserler, İstanbul 
1991, s. 62; Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, İstanbul 2015, s. 100-101.

59 Nasreddîn Hoca’nın torunu olduğuna dair Hüseyin Ayvansarayî’nin Hadikatü’l Cevâmi adlı ese-
rinde ifade ettiği bu bilgi, maalesef başka kaynaklarca doğrulanmamaktadır.
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Hicri 851/miladi 1447-48 yılında, Bursa Sultan Murad 
Medresesi’ne müderris olarak atanmasıyla pek çok talebenin de 
yetişmesine vesile olmuştur. Molla Kastalânî, Muslihiddîn, Hayalî, 
Hocazâde gibi Fatih döneminin pek çok ünlü âlimi onun talebesidir.

Hızır Bey’in Fatih Sultan Mehmed döneminde padişah tarafın-
dan değer verilen bir âlim ve yönetici olarak her daim şereflendirildiği 
bilinmektedir. Fatih’in, evlatları Mustafa ve Bayezid için tertiplediği 
sünnet düğününde Hızır Beyi, tarihçi Şükrullah Efendi ile beraber kar-
şısına oturttuğu bilinmektedir.

Hızır Bey, fetih sonrası İstanbul’un ilk kadısı olmuştur. İlme 
vâkıflığı, nispeten iyi bir idareci olarak sevilen ve saygı duyulan bir 
âlim olarak, idari işlerdeki doğruluğu ile de döneminde büyük saygı 
görmüştür.

En ünlü eseri akâid ilminden bahseden Cevahirü'l Akâid 
Kasîdesi’dir. Bu Arapça kaside yüz beş beyitten oluşup medreselerde 
ders kitabı olarak okutulmuştur. Birkaç kere basılmış, şerh edilmiş, 
manzum olarak Türkçeye çevrilmiştir.

Hızır Bey Çelebi’nin üçü erkek, ikisi kız olan beş çocuğu bulun-
maktaydı. Çocuklarından, Hoca Paşa diye anılan Sinan Paşa Tazarruat 

Hızır Bey Haziresi ve Hızır Bey’in mezar taşı
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adlı eserin sahibiydi. Yakub Paşa ve Ahmed Paşa da dönemlerinde 
tanınmış âlim ve edebiyatçı şahsiyetlerdi. Kızları Sultan Hatun ile 
Fahrunnisâ Hatun idi.60

İstanbul kadılığı vazifesi sırasında bugünkü Kadıköy böl-
gesi, geçimi için akar olarak kendisine tahsis edilmişti. Bu nedenle 
İstanbul’un bu kadim semti uzun zaman Kadı Köyü adıyla ifade edil-
miştir. Zaman içerisinde semtin adı Kadıköy’e dönüşmüştür.

Fetihten sonra şehremini vazifesi ile İstanbul surlarını da tamir 
ettiren Hızır Bey Çelebi, vefat ettiği yıl olan hicri 863/miladi 1458 
yılına kadar İstanbul Kadılığını sürdürmüştür. Kabri yıkılmış olan 
Voynuk Şucaeddin Camii’nin mihrap duvarı gerisindeki haziresindey-
di.61 Kabrinin taşı Fatih devrinden kalmadır. Yakınında şair Necati’nin 
mezarı ve baş taşı bulunmaktadır. Çevresi Atatürk Bulvarı’na bitişik 
park şeklinde düzenlenmiştir.

60 Şemseddin Sami, Kâmus-ul-A’lam, III., (tarihsiz), s. 3047; Tıpkı Basım, Şemseddin Sami, Kâmus-
ul-A’lam, III., Ankara 1996, s. 3047; Anonim, “Evliya Çelebi”, Yeni Rehber Ansiklopedisi, VII., 
(1993), 69-71; Mücteba İlgürel, “Evliya Çelebi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XI., (1995), s. 529-
533.

61 Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul 2015, s. 100-108.
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Üç Mihraplı Cami (Hoca Hayreddin Camii)

Fetih sonrası ilk inşa edilen ibadet mekânlarındandır. Osmanlı dönemi 
şehir iskân politikası içinde, bölgenin-mahallenin Türk-İslam kimliği 
ile iskânı (şenlendirilmesi) için yaptırılan Haliç bölgesi camilerinden-
dir. Bânisi, Fatih Sultan Mehmed’in hocalarından Hoca Hayreddin’dir. 
Hicri 874/miladi 1469-1470'te yaptırılmıştır. Önce küçük bir cami iken, 
Fatih Sultan Mehmed’in bir minber koydurarak mescidin genişle-
tilmesi için ek yaptırmasıyla ve bu ek bölüme mihrap koydurmasıyla 
genişlemiş; hemen bitişiğinde Hoca Hayreddin’in gelinine ait olan 
evin bir mihrap koyularak bünyesine katılmasıyla daha da büyümüş-
tür. Böylelikle yapı, İstanbul’da üç mihraba sahip iki camiden biri olma 
özelliğine sahip olmuştur..

Caminin iki ilavesinin İstanbul depremlerinde yıkılması üzerine, 
Sultan II. Abdülhamid’in saltanat yıllarında bu bölümlerin yeniden 
inşa edildiği bilinmektedir. Ancak bu yıkılan bölümlerin kubbeli olup 
olmadığı hakkında bir bilgi yoktur. Halen bu bölümler çatı örtü ile kapa-
lıdır. Bugün son cemaat kısmını oluşturan iki kubbe ise 1959-1960'ta 
inşa ettirilmiştir. Minaresi 1956 yılında tamamen yenilenmiştir.

Bugün caminin asıl mihrap alanı olan bölüm, Hoca Hayreddin 
Efendi’nin gelinine ait evin olduğu yerdir. Yine de, İstanbul’da üç mih-
rabı olan bir cami olarak, imamı tarafından her vakit ayrı mihrapta 
namaz kıldırılmaya çalışılmaktadır.

İlk bâni Hoca Hayreddin Efendi’nin kabri mihrap arkasında olup, 
gelininin kabri de bitişiğinde yer alır.62

62 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, s. 53; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., 
Ankara 1962, s. 148; Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mi’marisinde Fatih Devri (1451-1481), III, İs-
tanbul 1973, s. 512; Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul 2015, s. 44-45.
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Üç Mihraplı Cami (Hoca Hayreddin Camii)
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Yavuzer Sinan Camii (Sağrıcılar Camii)

Bugün Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde yer almaktadır. Haliç 
sahil yolunun 1957 yılındaki yeniden düzenlemesinde yol kotunun yük-
seltilmesi sonucu, caminin doğu duvarının cadde seviyesinin altında 
kaldığını görmekteyiz.

Cami, Fatih Sultan Mehmed’in alemdarlarından Yavuzer Sinan 
tarafından, fethin ardından Suriçi İstanbul’da ilk inşa ettirilen ibadet 
mekânlarından biridir. Vakfiyesi 1484 tarihlidir ve Sağrıcılar Camii 
olarak kayıtlıdır. Esasında Unkapanı semtinin fetih sonrası ilk meslek 
camilerindendir.

Evliya Çelebi Seyahatname'sinde, Yavuzer Sinan Bey’in atası oldu-
ğunu ifade etmektedir. Caminin burada inşa ettirilmesini de şu şekilde 
bizlere aktarmaktadır:

O asırda büyük dedemiz Yavuzer Sinan Bey Fatih’in San-
cak Beyliği hizmetindeydi. İstanbul’un fethinde bulunup 

Yavuzer Sinan Camii (Sağrıcılar Camii)
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Unkapanı’nın iç yüzünde Sağrıcılar Camii zemininde 
olan yapıları ganimet malları ile almıştır. Fetihten son-
ra bir cami ve yüz dükkân yaptırıp camiine vakfetmiştir. 
Bu hakirin İstanbul içinde (Unkapanı semtinde) doğ-
duğu evimizi gazâ malından dedemiz yapmıştır. Yaptığı 
caminin dükkân ve evlerin beratı Fatih’in tuğrasıyla ve 
hüccet-i şeriyelerin imzaları, Emir Buharî Hazretleri 
imzasıyla imzalanmış olup, hâlâ soyundan olmamız ci-
hetiyle anılan mütevellilik elimizde olup istediğimiz gibi 
mutasarrıfız. O yüzden daima vakıfnamelerimize bakıp 
Fatih’in Padişahlık tarihlerini ve ortaya çıkışlarını iyi 
biliriz.

Kaynaklarda Evliya Çelebi’nin bu caminin mütevellisinde yer 
aldığı da belirtilmektedir. 1484 tarihli vakfiyesine göre, 11750 akçe-
lik geliri olduğu görülmektedir. Mahallesi, Yavuzer Sinan adını 
taşımaktadır.

Yaklaşık yüz metrekare kadar genişliğe sahip Yavuzer Sinan Camii 
(Sağrıcılar Camii), miladi 1895, 1899 ve 1901 yıllarında ciddi onarım-
lar görmüştür. Almaşık duvar örgülü yapının haziresi mihrap yönün-
dedir. Bânisi Yavuzer Sinan’ın ve Horoz Dede’nin kabri de buradadır. 
İbadethanenin hazireye bakan cephe pencereleri 1905 tarihli ona-
rımda neoklasik üslupta yenilenmiştir. Horoz Dede’nin kabri buraya 
daha sonra nakledilmiştir.63 

Sefer Dede

İstanbul kuşatması sırasında şehit düşmüştür. Kabri şehit düştüğü yer-
dedir. Eskici Baba ile yan yanadır. Yıktırılmış olan Süleyman Subaşı 
Camii yakınındaydı. Bugün, Süleyman Subaşı Camii ihya edilerek eski 
yerinden daha uzak bir noktaya taşınmıştır.

Eskici Baba

Fetih günü şehit düşmüştür ve Sefer Baba ile yan yana yatmaktadır.

63 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, s. 155; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., 
Ankara 1962, s. 25; Sema Göncüoğlu, “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi”, Fatih Sultan 
Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yük-
sek Lisans Tezi, İstanbul 2015, s. 46-47.
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HAYDAR 

İlk İstanbul diyebileceğimiz, fetih sonrası kurulan ve Kanuni Sultan 
Süleyman döneminden itibaren de vezir-vüzera semti olarak öne 

çıkan kadim İstanbul semtlerindendir. Bu özelliği hasebiyle biri 
Bizans yapısından çevrilme olmak üzere üç Ni‘me’l Ceyş mescidine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Eski İmaret Camii/İmâret-i Atîk Camii/Kilise Camii

Haydar Mahallesi, Küçük Mektepli Sokağı’nda, Haliç’in Marmara’ya 
bakan tarafına hâkim bir yamaçta ilk olarak miladi 1085-1090 yıl-
ları arasında Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un annesi 
İmparatoriçe Anna Dalassena tarafından kilise ve manastır olarak 
inşa edilmiştir.

İstanbul’un fethinin akabinde, imaretin ve medresenin mescidi 
vazifesini görmüştür.

Fatih’in vakfiyesinin görevliler kısmında belirtildiğine göre, 
mescidin günde beş akçe alacak bir imamı, her biri günde iki akçe  
alacak iki müezzini ve günde iki akçe alan bir kayyumu görev yapmak-
tadır. İçinde otuz beş tane imaret odası bulunan medresenin, Fatih 
Semaniye medreseleri bitinceye kadar İstanbul’un Ayasofya’dan sonra 
ikinci büyük medresesi olarak hizmet verdiği bilinmektedir.

Fatih Camii ve Külliyesi'nin tamamlanmasıyla medreselerin 
buraya naklinden sonra Fatih tarafından camiye çevrilmiştir. Cami 
olduktan sonra şekillenen mahallesi, “Mahalle-i Eski İmaret” ola-
rak bazı vakıflarda geçmiştir. Ancak 1922 kayıtlarında bu isimde bir 
mahalle yoktur.64

64 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fetih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Vakıf-
lar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958, s. 20-21.
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Eski İmaret Camii (İmâret-i Atîk Camii/Kilise Camii)

Eski İmaret Camii (İmâret-i Atîk Camii/Kilise Camii) 1890 yılındaki durumu
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Kilise olarak eğimli bir arazi üzerine inşa edildiğinden, üstteki 
binanın planını yansıtması amacıyla alt kısmındaki binanın ölçüle-
rinde geç dönemlerde su sarnıcı haline getirilmiş olduğu belirlenen bir 
mahzen bulunmaktadır. Ayrıca caminin kuzey ve güney kısımlarında 
eski manastırın hücreleri yer almaktaydı. Minberini Şeyhülislam İshak 
Efendizâde Ahmed Efendi’nin koydurduğu İmaret Camii’nin cephesi 
iki sıra taş ve dört sıra tuğladan oluşturulmuştur. Caminin merkezi tek 
kubbeli olup üç kapısı vardır. Esas girişi ve üç tarafı civardaki ahşap 
evlerle örülerek adeta bir çembere alınmıştı. 

İstanbul’da bulunan camiler içerisinde kubbesi kiremit kaplı tek 
cami olma özelliğine sahiptir. Kiliseden çevrilen camilerde, caminin 
minberine çifte sancak asılması ve imam hutbeye kılıçla çıktığından 
minberde bir kılıcın bulunması geleneği bu camide de uygulanmış, 
fakat ne yazık ki bunlar günümüze kadar ulaşamamıştır.

Caminin tek şerefeli minaresi 1935’te yarı yıkık haldeyken, 
1955’te Vakıflar İdaresi tarafından bakıma alınmış olmasına rağmen, 

Bıçakçı Alaaddin Camii



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 93 

günümüze sadece minarenin kalıntısı kalabilmiştir. 1990'da restore 
edilen caminin tabanına ahşap döşemesi yapılmış, buna ilaveten duvar 
sıvası da yenilenerek duvar etekleri ahşap kaplanmıştır.

İbn Meddas Mescidi (Salih Paşa Camii)

Unkapanı Salihpaşa Caddesi üzerinde bulunan bu caminin bânisi 
Paşmakçızâde (Pabuçcu) Hüsameddin Efendi olup miladi 1455 yılında 
vefat etmiştir. Minberini Mehmed Odabaşı’nın koydurduğu bu mescid, 
Fatih Sultan Mehmed devri eserlerinden olup 1830 yılında yenilenmiş-
tir. Hazire içerisinde, hicri 860/miladi 1456 tarihli mezar taşı da bulun-
maktadır. İbn Meddas’ın kabri buradadır.

Bıçakçı Alaaddin Camii

Çağa Sokak ile Bıçakçı Alaaddin Sokağı’nın kesiştiği noktada bulun-
maktadır. Vakıf kayıtlarına ve hazirede bulunan mezar taşı kitabesine 
göre bânisi, 1504 yılında vefat eden Bıçakçı Alaaddin’dir. Ancak, Hafız 
Hüseyin Ayvansarayî’nin Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde yazılanlara 
göre İstanbul’un fethine iştirak eden Ni‘me’l Ceyş Hayreddin Efendi 
tarafından yaptırılmıştır. 

Miladi 1868 yılında İsmail Efendi tarafından yenilenen mes-
cid, miladi 1893 yılında Hacı Şevki Efendi’nin yaptırdığı onarımlarla 
bugünkü haline gelmiştir. 1966, 1975, 1990 yıllarında da halkın yar-
dımı ile tamir ettirilerek hizmetine devam etmesi sağlanmıştır. 

Bugünkü mabed, dörtgen planlı, çatılı ve kâgir olup sıvalıdır. Son 
cemaat yeri de kâgir olup cami ile aynı çatı altındadır. İç tavan, kadın-
lar mahfili ve minber ahşaptan, mihrap ise mermerden yapılmış-
tır. Caminin sağında ayrık, güdük, kurşun külahlı ve sıvalı minaresi 
bulunmaktadır.
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ZEYREK 

Zeyrek, fetihten hemen sonra şehrin Osmanlı kimliğinin odak 
noktalarından biri olmuştur. Fatih dönemi ile çehresi değişen 

semtte, Osmanlı hâkimiyeti altında pek çok dinî nitelikteki yapının 
yanı sıra, çeşmelerin ve Türk mimari üslubundaki evlerin de inşa-
sıyla bölgedeki yerli halkın yaşamı tamamen değişmiştir. Özellikle 16. 
yüzyıla gelindiğinde Zeyrek'in yerlilerini tamamen Müslüman halk 
oluşturmaktadır.65

İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmed Han, Fatih 
Külliyesi'ne ait sekiz medreseden oluşan Medaris-i Semaniyye’yi inşa 
etmeden önce, eğitimin kesintiye uğramaması için şehrin bazı kilisele-
rini medrese haline getirmişti. İstanbul’un dördüncü tepesinde bulu-
nan ve şehrin önemli dinî merkezlerinden biri olan 55 odalı Pantokrator 
Manastırı da bu amaçla medrese olarak Molla Zeyrek’e tahsis edilmiş-
tir. Kilisenin yakınında bulunan manastır tesisleri ise Zeyrek Camii 
Külliyesi dahilinde yer almıştır.

Daha önceleri Bursa’da Sultan Murad Medresesi’nde müder-
ris olarak görev yapmakta olan büyük âlim Molla Zeyrek ya da Hoca 
Zeyrek dolayısıyla semt bu isimle anılmaya başlamıştır. Nitekim 16. 
yüzyılın ilk yarısına ait İstanbul Vakıfları Tahrir Defterleri’nde semtin 
ismi “Mahalle-i Mescid-i Hoca Zeyrek” olarak geçer.66 Semaniye med-
reseleri inşa edilene kadar kullanılan bu bölge, Fatih Külliyesi yapımı 
bitince Zeyrek Camii’nin yaklaşık yirmi yıllık medrese işlevi kalk-
mıştır.67 Ancak üçlü kompozisyona sahip bu mabed, artık Fatih Sultan 
Mehmed vakfiyesine bağlı bir Ni‘me’l Ceyş selâtin camii statüsündedir.

Zeyrek, bir semt olarak 16. yüzyılda Fatih bölgesine bağlanmış-
tır. Bu süreçle birlikte çok sayıda ufak cami, çeşme gibi yapıya sahip 

65 Ferah Eryurtlu, “Zeyrek” Artitekt, (1996), s. 58.

66 Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, İslam Ansiklopedisi, 30., (2005), s. 266.

67 Metin-Zeynep Ahunbay, “Unesco Destekli Bir Proje”, Tasarım, 154., (2005), s. 73.
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Molla Zeyrek Camii (Pantokrator Manastırı)

olan ve hiçbir Rum evine rastlanmayan bölgede tamamen Müslüman 
nüfusun yaşadığı anlaşılmaktadır. Önceki dönemlerde bölgede sakin 
olan Rumlar Galata’ya yerleşmiş, kalanlar ise zaman içinde dağılıp git-
miştir.68 Semt sakinleri Osmanlı döneminde genel olarak hanlar böl-
gesinde çalışan orta sınıfa mensup insanlar olmakla birlikte, Osmanlı 
aristokrasisiyle bu sosyal yapının varlığı yakın döneme kadar önemli 
bir değişiklik göstermemiştir.69

Bugün hâlâ her biri “mutlu askerler"den olan Ni‘me’l Ceyş kabir-
leri, semtin pek çok noktasına dağılmış halde, semtin manevi bekçili-
ğini yapmaktadır.

Fatih Sultan Mehmed’in hocalarından Kara Şemseddin 
Hazretleri, fetih şehitlerinden Sancakdar İbrahim Ağa ve halk ara-
sında İncirli Dede diye anılan Abdülkadir Dede, bugün ismi bilinme-
yen Beşinci Sekban, Şeyh Şamih diye bilinen fetih şehitleri ve gazileri-
nin kabr-i şerifleri mevcudiyetini korumaktadır.

68 Aykut Karaman, Şebnem Önal, “Zeyrek”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VII., (1994), s. 
553.

69 Fikret Evci, “Zeyrek’in Dünü Bugünü ve Geleceği”, Tasarım, 64., (1995), s. 94.
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Bugün, bir şuursuzluk içinde kabir ve türbe ziyaretlerinden top-
lanan paraları kendi belirledikleri amaçlarda harcayanlar acaba bu 
Allah’ın sevgili kulları Ni‘me’l Ceyşlerin harap mezarlarının bu şekilde 
kalmalarından bile korkmaz mı?

Semtin başlıca Ni‘me’l Ceyş mescid, cami ve kabirleri şunlardır:

Molla Zeyrek Camii (Pantokrator Manastırı)

Zeyrek semti İbadethane Sokak'ta bulunan Zeyrek Camii aslen bir 
Bizans kilisesidir ve fetihten sonra camiye çevrilmiştir. Orta Bizans 
döneminin sonlarında, üç ayrı şapelin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 
İlk bölümü 12. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilmiştir.

İstanbul’un fethinden sonra manastır medrese, kilisesi de cami 
haline getirilmiştir. Medresenin ilk müderrisi Molla Zeyrek Mehmed 
Efendi dolayısıyla Zeyrek Medresesi ve Camii olarak meşhur olmuş-
tur. Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesinde de ismi bu şekilde geçmek-
tedir: “Biri dahi yine mahmiye-i Kostantiniyye’de ulema-yı kiram-
dan Mevlana Zeyrek sakin olmak ile Molla Zeyrek Mahallesi dedikleri 
mahallede vâki kenisedir? ki inşallah Zeyrek Camii ismi ile müsemma 
olmak mervidir.” Vakfiyede ayrıca, manastır hücrelerinin camiye çev-
rilen kilisenin batı ve kuzey taraflarında bulunduğu da yazılıdır.

Daha sonra Fatih Külliyesi’nin medreseleri tamamlanınca med-
rese hücreleri kapatılmış, fakat yapı cami olarak kullanılmaya devam 
etmiştir. Caminin kapısının üzerindeki kitabede inşasına 1118 yılında 
başlanıp 1143 yılında tamamlandığı ve 1453 yılında da camiye çevril-
diği yazılıdır.

Hacı Hasan Camii/Hacı Hasanzâde Mehmed Efendi Mescidi

Çırçır Caddesi’nde Hacı Hasan Sokağı’nda bulunmaktadır. Hacı Hasan 
adına Rumeli Kazaskeri Mehmed Efendi tarafından yapılmış olan 
caminin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Mehmed Efendi’nin 
1505’te vefat ettiği göz önüne alınırsa, mabedin bu tarihten evvel yapıl-
dığına şüphe yoktur. Bu kişinin cami civarında gömülü bulunduğuna 
dair bilgiler kaynaklarda yer alsa da mezarlığın bir kısmı çocuk parkı 
yapıldığından türbesi mevcut değildir.
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Kesme taştan ahşap çatılı olarak inşa edilen cami, dikdörtgen 
planlıdır. Binanın en ilgi çeken bölümü olan minaresi, sağ tarafında 
bulunmakta olup arazinin eğimli oluşu sebebiyle Eğri Minare ismiyle 
anılmaktadır. Minarenin yapımında taş ve tuğla sıraları öylesine yer-
leştirilmiştir ki, gövdesinde baklava şeklinde bir desen oluşmuştur. 
Eğik olması nedeniyle 1980’de yıkılan minare, aynı desenlerle onarılıp 
eski haline dönüştürülmüştür. Caminin şerefesinin ince işli mukarnas 
bir bindirmesi ve korkuluğu vardır. Cümle kapısı son cemaat yerinin 
sağında yer almakta, solunda iki alt pencere bulunmaktadır. Lafza-i 
Celâl yazılı müzeyyen pencere, mihrabın üst kısmındadır.

Caminin hâlâ ayakta duran 1852 tarihli tamir kitabesine göre, 
yangında harap olması nedeniyle Hüseyin Ağa tarafından onarımı 
yapılmıştır. 1965 yılında ciddi bir onarım geçiren caminin mihrabı, 
minberi, tavanı ve kürsüsü ahşaptan yapılmadır. Kadınlar mahfilinin 
giriş kısmı içeridedir. Bahçe kapısının yanı başındaki kitabesiz çeşme-
nin günümüzde suyu akmamaktadır. Minberi, zamanın şeyhülislamı 
Kara İsmail Efendi tarafından koyulmuştur.

Caminin, mükellef bir mescid olup Mimar Sinan yapısı olduğunu 
ifade eden Evliya Çelebi, seyahatnamesinde caminin günümüze ulaşa-
mamış mektep ve medresesinden hiç bahsetmemiştir.

Sekbanbaşı Zeyrek Mescidi

Zeyrek’te bulunan Sekbanbaşı Mescidi, Fatih devrinde Ferhad 
Ağa tarafından kiliseden çevrilerek yapılmıştır. Şimdilerde arsa 
halinde olan mescidden günümüze hiçbir eser kalmamıştır.70

Ferhad Ağa

Fatih Sultan Mehmed Han’ın sekbanbaşılarından71 biri olup, 
İstanbul’un Ni‘me’l Ceyşlerindendir. Zeyrek’te Çinili Hamam yakınla-
rındaki Sekbanbaşı Mescidi’nin bânisidir.

70 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Zeyrek”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 559.

71 Sekban; Osmanlı İmparatorluğu’nda eyalet paşalarına ve sancak beylerine bağlı olarak görev ya-
pan bir asker sınıfı.
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Hamza Bey

Hamza Bey, Fatih Sultan Mehmed Han’ın emirlerindendir ve çakırcı-
başılık vazifelerinde de bulunmuştur. Hicri 865/miladi 1460-61'de İran 
Harbinde şehit olmuştur. Naaşının İstanbul’a getirildiği ve Fatih’te bir 
türbeye defnedildiği kaydedilir. Fatih Camii ve Külliyesi inşa edilirken 
yapılan Irgatlar Hamamı, diğer bir adıyla Karaman Hamamı'nın bitişi-
ğinde türbesi bulunmaktaydı. I. Dünya Savaşı sırasında bölgede çıkan 
yangında bu türbe de zarar görmüş ve yıkılmıştır.72

Abdülkadir Dede

Kabri, İstanbul’un kadim yerleşim bölgelerinde olan ve yine eski İstanbul 
yangınlarından birine ismini veren Çırçır semtinde, Zeyrek mevkii, 
İbadethane Sokak, 2426 ada, 17 parseldedir. Çevresinde başka bir Ni‘me’l 
Ceyş kabri bulunmamaktadır. Kabrin günümüze ulaşana dek pek çok 
müdahaleye maruz kaldığı görülmektedir. Mezarın, Osmanlı’nın son 
döneminde yenilenmiş olan iki şahidesi özgünlüğünü korumaktadır.

Yakın bir tarihte eklenmiş mezar taşı kitabesinde şöyle 
yazmaktadır: 

Merhum ve mağfur Cennet mekân Firdevsi/Ebul-Feth 
Sultan Mehmed Han-ı Gazi Hazreleri’nin Segban-başı-
larından, Der-Aliyey’i hin-i Fatihte şehid olan Es-Seyyid 
Abdülkadir Dede’nin merkad şerifleri bu makamda me-
dfundur. Ruh-i şeriflerine rizaen-lillahi Teâlâ el Fatiha 
sene hicri 85673

Kara Şemseddin Türbesi

Zeyrek Çırçır’da, bugün üstü açık bir türbe şeklinde kabri yer almak-
tadır. Anadolu’dan İstanbul’un fethi için gelen Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın hocalarından birisidir. Sülüs hatlı üstüvani kabir taşında 
“Ebul Feth Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin meşayihinden ve 
efdali ulemadan alemül ülema merhum ve mağfurün leh Eşşeyh Hoca 
Şemsüddin Efendi Hazretleri'nin Ruhuna El Fatiha (Sene 857 H/sene 

72 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 48.

73 A.g.e., s. 1.
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1260)” yazılıdır. Süheyl Ünver’in aktardığına göre, Cibali Tüfekhane 
yangınında bu kabir tahrip olmuş ve hayır sahiplerince ihya edilmiştir. 
Hicri 1303/miladi 1885 tarihli ihya taşında türbenin nasıl ve kim tara-
fından ihya edildiği de yazılıdır.74

İncirli Dede

Halk arasında İncirli Dede diye ifade edilen Abdülkadir Dede, semtin 
diğer Ni‘me’l Ceyşlerindendir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın sekban-
başılarından biridir. Fetih günü Cibali kapısından şehre girmiş, çar-
pışarak Çırçır’a kadar gelmiş, burada kan kaybından şehit düşmüştür. 
Şehit düştüğü yerde defnedilmiştir. Kabrinin başucunda bir incir ağacı 
bulunduğu için kendisine İncirli Baba/Dede denmiştir.

74 A.g.e., s. 66-67.

Abdülkadir Dede'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı 
tarafından restore edilmeden önceki (üstte) ve edildikten sonraki (altta) hali. 
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FATİH 

1453’ten itibaren Osmanlı kimliği, şehre damgasını vurmaya baş-
layacaktır. Bu kimlik en başta selâtin camilerle kendini gösterir. 

Selâtin camilerinin yanı sıra yönetici zümre ve halk tarafından yaptı-
rılan camilerin etrafında geliştirilen ek binalar ve mahalleler ile kısa 
zamanda şehir, Bizans kimliğinden Osmanlı kimliğine bürünmüştür.

Osmanlı İstanbul’unun ilk semtlerinden olan Fatih'in oluşumunu 
Fatih Camii ve Külliyesi başlatmaktadır. Semt bu cami ve külliye etra-
fında gelişecek, bugünlere değin kalb-i İstanbul’u oluşturacaktır.

Fatih Camii ve Külliyesi

Devrin hattatı Ali Bin Sofi’nin taç kapı üzerine yazdığı kitabeye göre 
Fatih Külliyesi, 1463 yılı Şubat sonunda inşaata başlanarak, 1472 
yılı başlarında, yaklaşık sekiz buçuk-dokuz yılda tamamlanmıştır. 
Mimarının Sinan-ı Atik (Azatlı Sinan) olduğu anlaşılmaktadır.75

Bu yapı, Osmanlı İstanbul’unun mimari yapısında ve sanatında 
çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacaktır.

Bugünkü Fatih Camii, Sultan II. Mehmed Han tarafından inşa 
ettirilen ilk camii değildir. 1755 yılında meydana gelen İstanbul dep-
reminde zarar görmüş ve Sultan III. Mustafa (1757-1774) döneminde 
yeniden inşa ettirilmiştir.

Fatih Camii’nin yeni bir plana göre aynı yerde inşası sonucu, ilk 
inşasından bugüne sadece şadırvan avlusunun üç duvarı, şadırvan, taç-
kapı, mihrap ve birinci şerefeye kadar minareler ile çevre duvarının bir 
kısmı kalmıştır. Caminin ikinci defa ibadete açılışı hicri 1185/miladi 
1771 tarihlidir.

75 Hamza Gündoğdu, “Eski Fatih Cami’nin Türk Sanatındaki Yeri ve Önemi”, İstanbul’un Kitabı Fa-
tih, İstanbul Mayıs 2011, s. 52-57.
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Eski Fatih Camii, iç planında merkezde bir kubbe, mihrap önünde 
yarım kubbe, yanlarda da üçer küçük kubbeden ibaret bir örtü düze-
nine sahipti.

Üzerine çok söz söylenebilecek Eski Fatih Külliyesi, her birimiyle 
plan, malzeme ve düzenleme açısından çağını aşan, geleceğe ışık tutan 
bir uygulamadır. Öncelikle revaklı avlulu, şadırvanlı cami, külliyenin 
merkezidir. Bunun kuzeyinde, dış avlu duvarı ile küçük bir kütüphane, 
küçük bir mektep binası kuzey eksenini, Fatih Türbesi ve hafif doğuya 
kaymış durumdaki Gülbahar Hatun Türbesi de güneydeki cami ekse-
nini meydana getiriyordu. Doğu ve batıda sekizi büyük, sekizi küçük on 
altı medrese ise birbirleriyle kurduğu ahenk ve düzen açısından çağlara 
hükmeden bir bütünlük oluşturuyordu. Güneydoğuda bir dış avlu içe-
risinde, T biçimindeki iç avlusuyla darüşşifa, bir yandan geleneği tem-
sil ediyor, bir yandan da günümüzdeki üniversal bir eğitim kurumunu, 
uygulama merkezli tıp fakültesini ve yanlarındaki araştırma hastane-
lerini temsil ediyordu.

Güneybatıda ilk kez cami bünyesinden ayrılarak U biçimli cephe 
düzeninin gerisinde, T biçimli avlu çevresinde sıralanan hücreleriyle 
tabhane, bu külliye için tamamen bir yeniliktir. Onun batısında aynı 
dış avlu içinde yer alan imaret bölümü ise bir yandan daha alt kotta 
kalan bir alanı dolduruyor, öte yandan da yine önemli bir sosyal gerek-
lilik olan, fakirlere yardımı amaçlıyordu. Ayrıca tabhanede, darüşşi-
fada kalanların ve hatta medrese görevlilerinin, kısacası tüm külliye 
sakinlerinin yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan bir kurum olarak ima-
ret de ihmal edilmemişti.

Bir şehir külliyesi olmakla birlikte, Fatih Külliyesi’nin bünyesinde 
bulunan bir birim de güneybatıda, zemin kotunun en düşük olduğu yere 
uzunlamasına dikdörtgen biçiminde inşa edilmiş han idi. Güneyden bir 
girişe sahip olan han, içeride birbirinin devamı altı duvar payesine otu-
ran sivri kemerlerle, külliyeyi tamamlayan sonuncu birimdi.

Kısaca Fatih Külliyesi, İstanbul’un imarı bakımından, onun bilim, 
sanat, siyaset, ekonomi ve kültür merkezi olabilmesi adına vücuda 
getirilmiş önemli bir eserdir. Her biri yenilikler içeren ve o zamana 
kadar ortaya koyulanları bir disiplinle zapturapt altına alan, hatta 16. 
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yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren giderek yaygınlaşacak menzil külli-
yelerine fikir verecek bir manzume idi.76

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Bugün Fatih Camii'nin haziresi, yani güney duvarının önünde yer 
almaktadır. Fatih Sultan Mehmed Han’ın defnedildiği ilk türbe binası, 
22 Mayıs 1766 tarihinde meydana gelen İstanbul depreminde büyük 
zarar görmüş ve eski türbe yıktırılarak yeniden inşa edilmiştir. İkinci 
türbe, Sultan III. Mustafa Han tarafından yaptırılacaktır. Yeniden 
inşası 4 ay 22 günde tamamlanmış olup, binasının inşası, Zilkade ayı-
nın 28'inde, Perşembe günü, yani 27 Nisan 1767 tarihinde tamamlan-
mıştır. Bu inşa sırasında türbe eski yerinde ve ilk binanın temelleri 
üzerine kurulmuştur.

1782 yılında meydana gelen Cibali yangınında halkın kurtar-
dığı eşyalarını Fatih Camii'nin avlusuna yığması sonucu buraya sıçra-
yan ateş, bu sefer türbeyi de saracak ve böylece sanduka dahil olmak 

76 A.g.e., s. 58.

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi
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üzere türbe içerisinde mevcut olan bütün eşyalar, duvarlardaki beze-
meler ve yazılar da yanarak tahrip olacaktır. Daha sonra türbe, Sultan 
I. Abdülhamid Han zamanında onarılacaktır. Bu onarım, hicri 1199/
miladi 1784-1785 tarihli kitabede yer almaktadır.

Halen ongen planlı, kubbeli bir yapı olup, geniş ön saçağı ve mer-
mer kaplı cepheleriyle etkileyici bir türbe binasıdır.

Yaygın bir söylentiye göre, Fatih Sultan Mehmed Han’ın naaşı 
türbeden caminin mihrabının altına kadar uzanan bir dehlizin sonun-
daki bir mezar odasında bulunmaktadır. Bir rivâyete göre, Sultan II. 
Abdülhamid Han zamanında, padişahın emriyle bir ekip mezara gire-
rek cesedin altındaki tabutluk tabanını değiştirmiştir.

Sarıgüzel Mescidi
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Sarıgüzel Mescidi

Tarihî yarımada İstanbul'unun içinde yer alan ve bulunduğu kadim 
semte ismini veren Sarıgüzel Mescidi yahut Çıkrıkçı Kemaleddin 
Mescidi, bugün Hasan Halife Mahallesinin Mütemer Sokağı’ndadır. 
Fatih devrinde Çıkrıkçı Kemaleddin Bey tarafından 1485 yılında yap-
tırılmıştır. Sarı Gürz Nureddin Efendi’nin evinin yanında olduğu için 
bu isimle anılmıştır. 1493 yılında vefat eden Kemaleddin Bey’in kabri 
halen buradadır. 1911 Çırçır yangınında yanan mescid, 1944 yılında yok 
edilerek yeri arsa haline getirilmiştir. Arsanın büyük bir kısmına yakın 
zamanda apartmanlar yapılmış, daha sonra mahalle sakinleri mesci-
din ihyasına çalışmışsa da başarılı olamamıştır.

Pirinççi Sinan Mescidi

Malta Çarşısı ile Yavuz Sultan Selim arasında yer alan Pirinççi Sinan 
Camii, Sinan Ağa (vefatı hicri 910/miladi 1504) tarafından inşa edil-
miştir. Fatih Sultan Mehmed Han’ın pirinççibaşısı olan Sinan Ağa, 
İstanbul’un fethinin akabinde mescidi inşa ettirmiştir. Kesin inşa 

Pirinççi Sinan Mescidi
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tarihi belli değildir. Vakfiyesinin 1504 tarihli oluşu bu tarihlerden önce 
inşa edildiğinin ispatıdır. Osmanlı medeniyeti genelinde vakfedilen 
yapının inşası ve eksiklerinin tamamlanması sonrasında iyice teşek-
kül ettikten sonra vakfiyesi yapılır idi.

Pirinççi Sinan Mescidi, Bayram Paşa tarafından minber koy-
durulmasıyla, Cuma namazı kılınan cami hüviyetine kavuşacaktır. 
Bakımının ve onarımının bir dönem Karakızzâde Ali Efendi tarafından 
yapıldığı da bilinmektedir. 1782 tarihli İstanbul yangınında harap olan 
bu mabed, uzun yıllar dört duvar vaziyette kalmıştır. Osmanlı'nın son 
döneminde Fatih semtinde yeni imar düzenlemesinde bahçesinin ve 
haziresinin bulunduğu alandan yol geçirilmesi üzerine haziresi daral-
tılmıştır. Cumhuriyet döneminde hazire alanının satılmasıyla bugün, 
cami kıble duvarı önündeki daracık alana sığdırılan mezar taşlarının 
aldığı vaziyet ortaya çıkmıştır.

Caminin bugünkü haziresinde Ni‘me’l Ceyşten Pirinççi Sinan 
Efendi’nin kabri, Karakızzâde Ali Efendi ve Halvetiye tarikatından 
Şeyh Yezdan, Şeyh Süleyman Efendilerin mezarları bulunmaktadır.

Cami 1964 yılında yeniden inşa ettirilircesine elden geçiril-
miş ve bir cemaat yeri eklenmiştir. 2010 yılında camide imam olarak 
görev yapan şahsın önderliğinde, geçmişine yakışan, ciddi bir onarım 
geçirmiştir. 

Akseki Mescidi

Muhtesip İskender Mahallesinde, kendi ismini taşıyan cadde üzerin-
dedir. Halen Hırka-ı Şerif Camii yakınında yer alır. İlk bânisi Akseki 
Kemaleddin Efendi’dir.

Mescidin ikinci bânisi reisülküttaptan Dal Mehmed Efendi’dir.77 
Dal Mehmed Efendi’nin 17. yüzyılda yeniden ahşap olarak inşa ettir-
mesi üzerine, bu tarihten itibaren halk arasında Dal Mescidi olarak 
bilinecektir.

Dal Mehmed Efendi, Allah’ın bir lütfu olarak defterdarlık maka-
mına gelecek, bu vazifeyi ifa ederken de vefat edecektir.

77 Vefatı hicri 1013/miladi 1604/1605 tarihlidir.
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İlerleyen tarihlerde mescidin tekrar yenilendiğini görmekte-
yiz. Ahşap mescidin yine ahşap hali korunarak elden geçirildiği tarih 
hicri 1325/miladi 1897’dir. Bu kadim mescidin ikinci defa ihyası, Hacı 
Mehmed Şevki Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Kadim İstanbul mescidleri arasında bu ihya geleneği içinde bir 
özelliği dikkat çeker ki, o da her üç bâninin kabrinin de mihrap önünde 
yer alan hazirede bulunmasıdır.

Kirmasti Mahallesi

Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde, “Mahalle 
adını Fatih Camii civarındaki Kirmasti Mescidi’nden almaktadır” der. 
Mescidin bânisi, ulemadan Yusuf Efendi bin Hüsrev’dir. Mahallesi son-
radan oluşan mescidlerdendir. Vakıf Tahrir Defteri'nde bânisinin ismi 
Yusuf Sinanî olarak da geçmektedir. Vakıf kaydında, “vakfı merhum 
Mevlânâ Sinanüddin eş-Şehir bi Kirmesti” diye kaydedilmiştir. Büyük 
Fatih yangınında harap olmuş ve uzun yıllar arsa olarak kalan mescid 
yeri Vakıflar İdaresi tarafından satılarak iskâna açılmıştır.

Akseki Mescidi
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Bugün Bursa’nın Kemalpaşa ilçesinin eski ismi olan Kirmasti, 
Yusuf Efendi bin Hüsrev’in de memleketi idi. Osmanlı Müellifleri yazarı 
Bursalı Mehmed Tahir Efendi’ye göre, Yusuf Efendi bin Hüseyin ünlü 
Hocazâde’nin talebelerindendi. Ayrıca müderrislik ve kadılık vazifele-
rinde bulunmuş olup yirmiyi aşkın eser kaleme almıştır.

Hicri 912 veya 920/miladi 1506 veya 1514 yılında İstanbul’da vefat 
etmiştir. Velizâde Mektebi haziresine defnedilmiştir.

Sinanağa Mahallesi

Mahalle adını buradaki Sinanağa Camii'nden almaktadır. Hafız 
Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi'de, “Bânisi Sinan Ağa Fatih 
Camii'nin bina emiri olup caminin mihrabı önünde medfun olup cami-
nin önünde bir de mektebi vardır” diye belirtir.

Sinanağa Mescidi, 1918 Fatih yangınında harap olmuş ve yıkılmış-
tır. Günümüze cami haziresi ulaşabilmiştir. 1990’lı yıllarda yerine yeni 
cami inşa edilmiştir.

Yedi Emirler veya Yedi Şehitler kabri
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Sinan-ı Atik Camii (Kumrulu Mescid) 

Bânisi Mimar Sinanüddin bin Yusuf’tur. Fatih devrinden kalmadır. 
Çeşmesindeki kumru kabartmasından dolayı Kumrulu Mescid adıyla 
anılır. Kare planlı kâgir ve çatılı bir yapıdır. Bahçesinde bulunan hicri 
876/miladi 1491 tarihli Sinan-ı Atik’in mezar taşı orijinaldir.

Yedi Emirler veya Yedi Şehitler

Fatih Camii ile Malta semti arasında Baş İmam Sokağı üzerinde, 
müstakil bir türbe olan Yedi Emirler veya Yedi Şehitler Türbesi’nde, 
Fatih Sultan Mehmed ile beraber İstanbul’un fethine iştirak eden 
Seyyid Hamza, Seyyid Âkil, Seyyid Cafer, Seyyid Abdülaziz, Seyyid 
Abdurahman, Seyyid Abdurrahim, Seyid Abdülgâfûr adlı Nimel 
Ceyşler medfundur.

İstanbul tekkeleri ve tarikatları üzerine mütehassıs Cemaleddin 
Server Revnakoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Buhara şehrin-
den İstanbul’un fethine gelen bu yedi zat Nakşîbendiyye tarikatı 
dervişanındandı.

Yedi Emirler veya Yedi Şehitler kabri
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Bu ziyaret yerine halk arasında hem Üçler hem de Yedi Emirler 
denmesinin sebebi, önce vefat eden üç seyyidin erken defnedilmesi, 
diğer dördünün sonradan vefat etmesiyle Yediler adıyla nam bulmasıdır.

Cemaleddin Server Revnakoğlu’na göre Yedi Emirler, Şekerci 
Han’ın arka sokağında, büyük Karaman Hamamı’nın karşısındaki çevir-
mede yatmaktadır. Şeyhü’l-Ahrâr’ın mensuplarından Nakşîbendiliğin 
İstanbul’da ilk temsilcileri, Baba Hayder-i Eyyubî ile birlikte İstanbul’a 
gelmiş ve gönüllü olarak Fatih’in ordusuna katılmışlardır.

Anlatılan menkıbelere göre, Yedi Emirler manevî bir işaret üzerine 
Buhara’dan kalkıp, Karadeniz kıyılarına gelmiştir. Hedef İstanbul'dur. 
Asıl vazifeleri Nakşîbendiliği yaymak ve yaşatmak, diğer maksatları 
da Fatih’in hizmetine girip, Fetih ordusuna mânen yardımda bulun-
maktır. Postlarını denize atıp “Ya Allah” sayhası ile bu tarafa geç-
mişler, ordudaki vazifelerini alıp, fethin sonuna kadar Fatih’in ve 
Akşemseddin’in yanından ayrılmamışlardır. Revnakoğlu’nun bildirdi-
ğine göre Fatih Cami-i Şerifi içinde, mihrabın sağında, Akşemseddin’e 
ait olduğu rivayet halinde bulunan yeşil tacı ve âsâyı bunlar getirmiştir. 
Bugün mevcut olmayan ahşap türbeleri, 1918 Fatih yangınında yanmış-
tır. Peygamber neslinden olduğu bilinen bu yedi seyyidin yakın zamana 
kadar çift sıra, yedi toprak mezarı durmaktadır.

Süheyl Ünver, Hırka-ı Şerif ve Kocamustafapaşa civarında da Yedi 
Emirlere ait kabirler olduğunu söyler. Nitekim Kazlıçeşme Demirhane 
Caddesi üzerinde Yedi Emirler Türbesi vardır.

Kocamustafapaşa’daki Yedi Şehitler (Emirler) Türbesi'nde şehit-
lerin yanına Osmanlı devrinde başka kişiler de gömülmüştür.

Ayrıca Süheyl Ünver, Tahtakale’de Yağ Kapanı mevkii civarında 
Sepetçiler tarafında bir bahçe içerisinde Yedi Şehitler olarak medfun 
Ni‘me’l Ceyş kabirlerinin olduğunu belirtir. Fetih günü sokak çarpış-
malarında yaralanan ve kan kaybından şehit düşen askerler, oldukları 
yerde kanlı elbiseleriyle toplu olarak defnedilmiş, ancak isimleri meç-
hul kalmıştır. Maalesef bu kabirler ortadan kaldırılmıştır.78

78 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 127.
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Kırk Şehitler

Sokak çarpışmalarında savaşa savaşa yaralı bir halde Fatih-Yayla 
muhitine kadar gelmeyi başaran kırk asker burada şehit düşmüştür. 
Fatih’teki Kambur Mustafa Paşa Camii’nin altındaki Bizans sarnıcı 
eski kayıtlarda Kırk Şehitler Sarnıcı olarak geçmektedir. Halk ara-
sında Kâfir-i Kebir Mahzeni olarak da adlandırılmıştır. İleriki tarih-
lerde, şehitlerin hürmetine bu sarnıç üzerine, üç defa Bağdat valiliği 
vazifesini ifa eden Kanbur Mustafa Paşa tarafından bir cami de inşa 
ettirilecektir.

1665 tarihli cami, 1918 Fatih yangınında harap olmuş ve uzun yıl-
lar böylece kalmıştır. 1945 yılında duvar bakiyeleri de kaldırılarak arsa 
haline getirilmiştir. 2006 yılında ihya edilen cami ibadete açılacaktır.

Kırk Şehitler
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Şeyh Resmi Mescidi ve Türbesi

Tarihî yarımada İstanbul’unun ilk devir Osmanlı mahallelerinden biri-
dir. Mahallenin kurucu mescidi olarak, Hüseyin Ayvansarayî’nin 1781 
tarihli Camiler Bahçesi anlamını taşıyan Hadikatü’l Cevâmi adlı ese-
rinde, Resmi Şeyh Mahmud Efendi adı ile bu mescidden bahsetmekte-
dir. Resmi Şeyh Mahmud Efendi’nin hicri 886/miladi 1471 yılında vefat 
ettiği ve buradaki müstakil türbesinde medfun olduğu kaydedilmiştir.

Resmi Şeyh Mahmud Efendi’nin türbesi dışında çevresinde ileriki 
tarihlerde defnedilmiş birçok meşayihin kabri yer almaktadır. Bunlar 
arasında Sultan II. Abdülhamid’in şeyhülislamı Cemaleddin Efendi’nin 
kabri de bulunmaktadır. Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, rumi 
1335'in Nisan ayında Mısır’ın Remle kasabasında vefat etmiş, cenazesi 
İstanbul’a getirilmiştir. Babüssaade ağası Tavaşi Hüseyin Ağa’nın da 
kabri burada bulunmaktaydı. Babüssaade ağası Tavaşi Hüseyin Ağa’nın 
hayrı olan bir mektep de bu mescidin bitişiğine inşa edilmişti.

Mescidin çevresinde gelişme gösteren mahalle ile ilgili, Vakıf 
Tahrir Defterleri’nde “Mahalle-i mescidi Şeyhresmi” diye bir bölüm 
bulunmaktadır.

Fatih dönemine ait bu mescid ile ilgili üç vakıf kaydı bulun-
makta ve Vakfı Şeyh Mahmud bin Şeyhresmi başlığı ile yer almakta-
dır. İlk vakıf kaydı hicri 894 Rebiyülahır tarihli olup, vakıf kaydında 
Şeyhülislam Eftalzâde Hamid Efendi’nin imzası bulunmaktadır. Yine 
bu vakıf kaydında Şeyhresmi Mahallesi Mescidi imamına şart-ı vakıf 
ibaresi yer almaktadır. İkinci vakıf senedi hicri 902 Cemaziyülevvel 
tarihli olup, Resmi Şeyh Mahmud Efendi’nin türbesi üzerinde bir 
cüz okunması şartı yer almaktadır. Bu vazife, bu tarihlerde mescidin 
imamı olan Emrullah Efendi tasarrufuna verilmiştir. Üçüncü vakıf 
kaydı, hicri 932 Zilkade tarihlidir. Vakfedenin şartı olarak vakıf gelir-
lerinin Fatih Camii civarında bina ettiği mescidin giderlerine mesa-
lihine sarf edilmesi gösterilmiştir. Her üç vakıf Şeyh Resmi’nin oğlu 
Şeyh Mahmud adına kaydedilmiştir.

Sultan II. Abdülhamid dönemine gelindiğinde, artık harap 
olmuş olan mescidin ihya edildiği görülmektedir. Bu mescid, hazire-
sinde kabri bulunan Cemaleddin Efendi tarafından kâgir olarak ihya 
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edilmiştir. 1918 Fatih yangınında bu cami de tahrip olacak ve dört 
duvar bakiyesi kalacaktır.

Cumhuriyet döneminde cami yerinin mesken alanına dönüş-
tüğü görülmüştür. 2005 yılında arsasındaki gecekondular Büyükşehir 
Belediyesince kaldırılmış ve Şeyh Resmi ve ailesine ait türbe ve diğer 
kabirler ortaya çıkarılmıştır.

Burası günümüzde boş arsa vaziyetinden kurtarılıp İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılmış ve cami olarak ibadete 
açılmıştır. Camiye Cemaleddin Efendi’nin ismi verilmiştir.

Fatih, Nakşidil Sultan Türbesi önündeki Ni‘me’l Ceyş kabri 2016'da ihya edilmiştir.
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Saraçhane
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SARAÇHANE 

Dülgerzâde (Dülgeroğlu) Mescidi

Saraçhane’den Fatih’e doğru giden Macar Kardeşler Caddesi üzerin-
dedir. Fatih’in yaptırdığı saraç dükkânlarının yanında idi. Hadikatü’l 
Cevâmi’de belirtildiği üzere, caminin büyük kapısı Saraçhane ve küçük 
kapısı haffafhane dahilindeydi. Muttasılında Kul Kethüdası Süleyman 
Paşa’nın türbesi vardı.

Dülgerzâde Camii, tek bir yapı şeklinde gözükmekle beraber, 
medresesi ve bir tekke yapısı olması ile küçük bir külliye niteliğinde-
dir. Fatih devri ricalinden Dülgerzâde Hacı Şemseddin Ahmed Efendi 
tarafından (vefatı 1482) 15. yüzyılın son çeyreğinde yaptırılmıştır. 
Vakfiyesi hicri 907/miladi 1502 yılında düzenlenmiştir, ibadethanenin 
de 1480 yılında yapılmış olduğu kabul edilmekle beraber inşa tarihi 
kesin olarak bilinmemektedir.

Mescide minber Çalık Osman Ağa tarafından koydurulmuş-
tur. Hicri 953/miladi 1546 tarihli Vakıflar Tahrir Defteri'nde zemi-
ninde bir medresesi de olduğu belirtilmektedir. Halen görülmekte 
olan bu medreseye ait olduğu düşünülen odaların kalıntıları, Bizans 
döneminde burada bulunan Liybs Manastırı, halk arasında bilinen 
ismiyle “Canalıcı Kilisesi”nin yapı parçalarıdır. Canalıcı Kilisesi, Fatih 
Saraçlar Çarşısı’nın kuzey köşesinde ve bugünkü Dülgerzâde Camii 
yerinde idi. Bu Bizans yapısının yeri Fatih vakfiyesinin tariflerine göre 
tespit edilebilmektedir.79

Hadikatü’l Cevâmi’de, “Mescidi tahtında zir-i zeminde nerdban ile 
inülür medresesi vardır” diye kayda düşülen ibadethanenin İstanbul 
Vakıfları Tahrir Defteri’ndeki vakfiyesinde de “hiice-rât 15 bâb der 
harenvi mescid berây-ı süknâ-i ulema ve fukara” ifadesine rastlan-
maktadır. Medrese hücresinden ziyade halvethane (çilehane) odalarını 
andıran bu alt yapının konumu, vakfiye özetindeki “süknâ-i... fukara” 
tabiriyle örtüşmektedir. İbadethanenin Saraçhane Çarşısı ile ilişkili 
olarak bir mescit-zaviye geleneğinde kullanıldığını söyleyebiliriz.

79 Ali Saim Ülgen, Fatih Devrinde İstanbul, 1453-1481, Ankara 1939, s. 30-31; Süleyman Faruk Gön-
cüoğlu, “Saraçhane”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 79-80.



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 117 

Dülgerzâde (Dülgeroğlu) Mescidi

18. yüzyılın son çeyreğinde veya 19. yüzyılın başlarında Nakşî 
Mehmed Said Efendi tarafından meşihat koyulmuş olan cami, 
Dülgeroğlu Tekkesi veya Dülgerzâde Camii Dergâhı adıyla anılmış-
tır. Zikri tevhid günü perşembe olarak belirlenmiş tekke, 1889 tarihli 
Mecmua-i Tekaya'da Kadirîliğe bağlı olarak gösterilmiştir.

Çeşitli tarihlerde tamirler görmüş olan caminin 1923 yılındaki 
tamirinde ahşap son cemaat yeri ilave edilmiştir. 1974 yılındaki ona-
rımdan sonra, 1979 ile 1984 yılları arasında Vakıfların nezaretinde 
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin restorasyon planına ve iddiasına uygun ola-
rak iki duvarı kalana kadar yıkılmış ve aslına uygun kubbeli ve revaklı 
olarak restore edilmiştir. Yalnız son cemaatin doğu taraftaki beşinci 
kubbe ve kemeri yol dolayısıyla koyulamamıştır. Mabed bir büyük 
kubbe ile örtülüdür. Son cemaat yeri dört ufak kubbeli olup yana ve 
öne açıktır. Minaresi kesme taştan ve tek şerefelidir. Mihrabı ve min-
beri mermer, kürsüsü ahşaptır. Hicri 887/miladi 1482 yılında vefat 
etmiş bânisi mihrap duvarı önündeki hazirede gömülüdür. Mabedin 
yanında olduğu bilinen medreseden son kalan mimari yapı mekânları 
olarak kabul edilen beş oda, halen sağlam olup cami önü ile meşruta 
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arasındadır.80 1981’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış-
tır. Caminin bir haziresi ve çeşmesi bulunmaktadır.

Hadikatü’l Cevâmi’de, net ifade edimemekle beraber şu şekilde bir 
bilgi yer almaktadır: 

Caminin büyük kapısı şahrahda ve küçük kapısı haffaf-
hane dahilindedir. Muttasılında Kul Kethüdası Süleyman 
Paşa’nın türbesi vardır. Türbe-i mezburenin yerinde mah-
keme-i şer’iyye var iken Davud Paşa Camii semtinde mah-
kemenin lüzumu olmamağla bu mahalden nakl olundukda 
yerine Paşa-ı mezbur türbe bina eylemiştir. Mahallesi var-
dır. Der kurb-i Sarrachane.81

80 Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, İstanbul 1281, s. 107; Anonim, “Dülgeroğlu Camii, 
Medresesi ve Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VIII., (1996), s. 129; Edhem Nuri 
Öneş, “Dülgerzâde (Dülgeroğlu) Camii”, Fatih İlk İstanbul, İstanbul (tarihsiz), s. 41.

81 Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, İstanbul 1281, 159; Süleyman Faruk Göncüoğlu, 

Dülgerzâde (Dülgeroğlu) Mescidi
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15. yüzyıl sonlarından itibaren Davudpaşa Camii’nde faali-
yete başlamış olan Davudpaşa Mahkeme-i Şer’iyyesi, yani Davudpaşa 
Mahkemesi ileri tarihlerde burada ihtiyaç olmadığı kararına varılarak 
Saraçhane Çarşısı'ndan Dülgerzâde Camii’ne nakledilmiş, caminin 
bitişiğinde faaliyetine devam etmiştir. Daha sonra 17. yüzyılda yerine 
Kul Süleyman Paşa tarafından türbe inşa ettirilmiştir. Mahmudpaşa 
Mahkemesi olarak burada bu ününü devam ettirmiştir.82

Karagöz Mescidi (Muhtesib Karagöz Mescidi)

Saraçhane, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak'ta bulunmaktaydı. Bânisi 
Muhtesip Mehmed Bey’dir. Yapıldığı tarih tespit edilememiştir. Vakfiye 
tarihi hicri 894/miladi 1488’dir. 1935 yılında hiçbir sebep yokken yık-
tırılmıştır. Arsa halindedir.83 Tek kubbeli, kesme taştan inşa edilmiş 
yapının fotoğrafları mevcuttur. Caminin güneyinde ve hemen alt tara-
fında Kanuni dönemine ait, altında su tesisi bulunan Hüssameddin bin 
Alaüddin Mektebi yer almaktaydı.

“İstanbul’un Fethi Sonrası Kurulan İlk Semt; “Saraçhane”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 
2011, s. 79-80.

82 A. Süheyl Ünver, “Ab-ı Hayat İçen Davut Paşa”, Tarih Dünyası, VIII., (1950), s. 329.

83 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., (1962), s. 82; İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 233; Necdet İşli, “Yok 
Edilen Eski Eserler Dizisi No: 6-Muhtesip Karagöz Camii”, Arkitekt, 434, (Şubat 1996), s. 50-51; “İs-
tanbul’un Kaybolan Camileri”, Son Havadis, 19 Mart 1959; Ekrem Hakkı Ayverdi, 19. Yüzyılda İstan-
bul Haritası, C 4 Paftası; Süleyman Faruk Göncüoğlu, “İstanbul’un Fethi Sonrası Kurulan İlk Semt; 
“Saraçhane”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 82.
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ŞEHZÂDEBAŞI 

18 Sekbanlar Mezarlığı

Sekban kelimesinin aslı Türkçe olup, seymen-seğmen sözünden bozma, 
düşman saflarını yırtıp parçalayan anlamına gelir. Fetih kuşatma-
sında, İstanbul surlarını aşarak içeri giren ilk sekban bölüğünden olan 
bu sekbanlar, surlardan içeriye doğru girdikten sonra çarpışa çarpışa 
on sekiz kişi kalıncaya kadar buraya ulaşırlar. Sekbanların surları aşa-
rak ve savaşa savaşa buralara kadar ulaşmaları şehir halkında büyük 
korkulara sebep olacaktır.

Onsekiz Sekbanlar Şehidliği, Evliya Çelebi’ye göre İstanbul’un 
merkezi olan Şehzâdebaşı’ndadır. Burası şehrin ilk şehitliğidir. 
Şehitlikte medfun onsekiz sekbandan sadece Hamza bin Hızır’ın 
ismi bilinmektedir. Şehid Sekban Hamza’nın dışındaki on yedi şehide 
dair ise hiçbir şey bilinmemektedir. Sonradan hazırlanmış Sekban 
Hamza bin Hızır’ın kabir taşında, “Hüve’l-Hallâku’l-Bâkî/Kethüdâ-yı/
Şühedâ-i Sekbanen/Hamza bin Hızır/Hazretlerinin rûhuna Fatiha/857 
(1453)” ibaresi yer alır.

Onsekiz Sekbanlar Şehidliği

Bu şehitlik içerisinde bir de Bukağlı84 Dede’nin kabri yer almak-
tadır. Bu şehitliğin karşısında yer alan, halen İBB Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü olarak kullanılan eski Fatih Nikâh Salonu inşa edilmek 
üzere, Bukağlı Dede Türbesi yıktırılarak 1953 yılında şehitlik içerisine 
nakledilmiştir. Burada Bukağlı Dede’ye ait iki ayrı kitabe yer almakta 
olup, Şeyh Muhammed Bağdadî’nin kabrinin de burada bulunduğu 
belirtilmektedir. 

Onsekiz Sekbanlar Şehidliği’nin bitişiğinde, Kadı Hüsameddin 
Camii yer alır. Cami, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanmış, 

84 Bukağ; cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halkaya verilen addır.
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Sekban Hamza bin Hızır’ın kabir taşları da Hüsameddin Hasan Çelebi 
tarafından yaptırılmıştır. 1755 yılında meydana gelen yangında tahrip 
olması üzerine Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi tarafından ihya edil-
miştir. Şehitlikten dolayı ayrıca Sekbanlar Mescidi olarak da bilinir.

Sonradan hazırlanmış Sekban Hamza bin Hızır’ın kabir taşı

18 Sekbanlar Camii
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HORHOR 

Tarihî yarımadanın Haliç ile Marmara arasındaki topografya-
nın zirve noktası olan, Bozdoğan Kemeri’nin üzerinde uzandığı 

Saraçhane semtinin Marmara yamacı üzerinde kurulu olan Horhor, 
İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biridir.

Horhor Caddesi’nin en bariz özelliklerinden biri yol üzerinde 
yer alan Büyük Horhor Çeşmesi ile Acı Çeşme’dir. Artık unutulmuş ve 
eski ehemmiyetini yitirmiş bu çeşmeler şer’iye kayıtlarında “kâfirden 
kalma çeşme” olarak belirtilmektedir.85

Roma ve Bizans döneminde şehrin önemli bir su savak sistemi 
üzerinde kurulu semt, Osmanlı döneminde Saraçhane Çarşısı’nın 
hemen bitişiğinde uzanmaktaydı. Bozdoğan (Valens) Sukemeri ile iliş-
kili olan Horhor su savakları, semtin şimdiki ismiyle tanımlanma-
sında önemli bir etken olmuştur. Bozdoğan (Valens) Sukemerleri ile 
İstanbul’a getirilen suyun bir kısmından ve ayrıca Fatih Camii çevre-
sinde Kirmastı mahallesinden çıkan yeraltı su kaynağından faydala-
nılarak, künklerle bugünkü Horhor semtinin başlangıç noktası olan 
Kavalalı Sokak ile Kırık Tulumba Sokak arasındaki alanda savaklar 
kurulur, bugünkü Aksaray liman ve Laleli bölgesine temiz su aktarımı 
yapılırdı. Bölgedeki saray ve dini yapıların su ihtiyacını da düzenli ola-
rak sağlayan bu savaklar, Osmanlı döneminde Saraçhane Çarşısı’nın 
temel su ihtiyacına cevap veren üniteler olmuştur.

Bu su savağında toplanan suların ortaya çıkardığı “horhor” diye 
tanımlanan ses sebebiyle semte de Horhor adı verilmiştir.

Saraçhane gibi, fetih sonrası ilk kurulan semtlerden olması, 
sanayi bölgesinin bitişiğinde yer alması ve konumunun İstanbul’un 

85 Şinasi Akbatu, “Fatih ve Çevresi” Konferansı, Millet Kütüphanesi, 17 Nisan 1984; Süleyman Faruk 
Göncüoğlu, “Değeri Unutulmuş Tarihi Bir İstanbul Semti Horhor”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 
2011, s. 212-216.
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Kırmızı Minare Mescidi/ Kiremitçibaşı Camii

Kırmızı Minare Mescidi'nin eski hali

merkezini teşkil etmesi hasebiyle ilk Ni‘me’l Ceyş mescidlerine de ev 
sahipliği yapacaktır. Bu mescidler şunlardır:

Kırmızı Minare Mescidi/Kiremitçibaşı Camii

Horhor Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Hicri 927/miladi 1521 tarihli 
vakfiyesine göre bânisi, Fatih Sultan Mehmed’in kiremitçibaşısı Pir 
Mehmed bin İlyas’tır. Hüseyin Ayvansarayî’nin Hadikatü’l Cevâmi adlı 
eserinde anlattığına göre, Pir Mehmed b. İlyas’ın kabri Bursa’dadır. 
Oğlu Sinan Bey’in kabri ise caminin ihata duvarları önündedir.86

86 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., s. 159; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., s. 91.
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Fatih devri ibadethanelerinden biri olan ve hicri 1130/miladi 1718 
yılında, Unkapanı yangınında tahrip olan yapı, Halil Ağa isimli bir 
hayır sahibi tarafından yeniden yaptırılmış ve minber koydurularak, 
Cuma namazı kılınmaya başlanmıştır. Dikdörtgen planlı, kırma çatılı 
ve kâgir cami, 1965 yılında mahalle halkı tarafından ciddi bir tamirden 
geçirilerek caddeye doğru büyütülmüş, minaresi haricinde yapının 
dönemsel özellikleri büyük ölçüde değiştirilmiştir. Sırlı kırmızı tuğla 
ile inşa edilmiş olan minarenin bu özelliğinden dolayı ibadethane, 
halk arasında Kırmızı Minare Camii adıyla bilinmiştir. 18. yüzyıl özel-
likleri taşıyan şerefesi, ilk devir özellikleri taşıyan külahının biçimi ile 
minare, orijinalliğini korumuş nadir İstanbul minarelerindendir.

Baba Hasan Âlemi Mescidi/Alemdar Hasan Baba Mescidi

Horhor Caddesi, Baba Hasan Âlemi Sokağı’nda bulunuyordu. Hicri 
865/miladi 1460 yılında Fatih Sultan Mehmed’in alemdarı Baba Hasan 
Ağa tarafından yaptırılmıştır.87 Yarı kâgir, dört duvar üzerinde, ahşap 
çatılı olup, İsmail Ağa (Oruç Gazi) Mescidi’nin üstünde, bugünkü 
Horhor Antikacılar Çarşısı binasının bitişiğindeki alandaydı.

1930 yılında kadro dışı kalan mescid, 1956 yılında Atatürk Bulvarı 
açılırken yola tesadüf etmediği halde, “Ahşap çatılı ve değersizdir” 
denerek maalesef yıktırılmıştır. Tuğla ile örülmüş minaresinin külahı 
kurşun kaplı idi. Günümüze bânisinin mezarı ile yıkık duvar kalıntıları 
ulaşmıştır.88 Baba Hasan Âlemi’nin kabri caminin biraz ilerisindeki 
evinin bahçesinde yer almaktaydı. Zamanla bu ev yıkılarak kabri cami 
avlusunda kalmıştı. İbadethane binasının bitişiğinde Ahi Çelebi tara-
fından yaptırılmış olan mektep binası bulunmaktaydı. Bu yapı bugün 
mevcut değildir, yerinde Horhor Antikacılar Çarşısı’na ait bina yüksel-
mektedir. Bu yapı da okul binası olarak inşa edilmişti. Daha sonraları 
Antikacılar Çarşısı olmuştur. Hasan Baba’nın mezarı caminin önünde, 
sokak aşırı ötesinde ve bir evin bahçesindedir. Türbenin kitabesi 1976 
yılında Aksaray’da bir antikacıda vitrinde satışa koyulmuştur. Açık 

87 Hadikatü’l Cevâmi, I., s. 60.

88 Anonim, Fâtih Camileri ve Diğer Târihi Eserler, İstanbul 1991, s. 62.



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 125 

türbe de harap haldedir. Bugün mescidden iz yoktur. Mescidin vakfi-
yesi, hicri 903 Muharrem/miladi 1497 Ağustos tarihlidir.89

Oruç Gazi İsmail Efendi Camii ve Haziresi/İsmail Ağa Mescidi

Atatürk Bulvarı civarında bulunuyordu. Hicri 896/miladi 1491 tarihli 
vakfiyesi bulunan mescidin ilk bânisi, Fatih devri ricalinden Oruç 
Gazi’dir.90 Zamanla harap olan mescid, hicri 1026/miladi 1617 yılında 
Serhad Ağalarından İsmail Ağa tarafından yeniden yaptırılmış, minber 
de ilave edilerek Cuma namazı kılınmaya başlanmıştır. Duvarları tuğla 
ve taştan almaşık duvar örgülü olup, çatısı ahşaptı. Bu yapı da 1956 yılı 
imar faaliyetleri çerçevesinde sebepsiz olarak yıktırılmıştır. Arsasının 
bir kısmı Oruç Gazi İlkokulu sahasına katılmıştır.91

89 Behçet Ünsal, “İstanbul’un İmarı ve Eski Eser Kaybı”,Türk Sanatı Tarihi Araştırmaları ve İnce-
lemeleri, II., (1967), s. 20; Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mi’marisinde Fatih Devri, III., İstanbul 
1973, s. 321; Anonim, “Alemdar Hasan Baba Mescidi”, İstanbul Kültür Sanat Ansiklopedisi, III., 
(1982), s. 935.

90 Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, s. 39; Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mi’marisinde Fatih Dev-
ri (1451-1481), III, İstanbul 1973, s. 480; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., s. 148.

91 Anonim, Fâtih Camileri ve Diğer Târihi Eserler, İstanbul 1991, s. 187; Süleyman Faruk Göncüoğlu, 
“Değeri Unutulmuş Tarihî Bir İstanbul Semti Horhor”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 
212-216.

Oruç Gazi İsmail Efendi Camii/İsmail Ağa Mescidi (Yıktırılmadan önce).
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Hoşça Kadem (Hoşkadem) Camii

Horhor semtinin Şehzâdebaşı ile Laleli'nin birleşim noktasında, sem-
tin sınırında yer alırdı. Bugün Şehzâdebaşı sınırları içerisindedir. 
İbadethane halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının arka-
sında bulunmaktadır. Hadikatü’l Cevâmi’den öğrendiğimize göre 
bânisi Sekbanbaşı Mehmed Ağa'dır.92 Kabir taşı bugün mevcut değilse 
de Sekbanbaşı Mehmed Ağa’nın mescidin haziresine defnedildiği 
bilinmektedir.

Fatih devrine ait eserin minberi, Tuğcuzâde El-Hac Ahmed Ağa 
tarafından koyulmuş olup, harap haldeyken Belediye Sarayı’nın yapımı 
sırasında (1955-1960) tamir edilmiştir. 1977 yılında bir tamir daha 
geçirmiştir. Bu son tamir çalışmalarında yapı, dönemine ait özellikle-
rini büyük bir oranda yitirmiştir. Kâgir yapılı ve ahşap bir çatısı bulu-
nan mabedin 5 metre yüksekliğindeki duvarları moloz taşından yapıl-
mıştır. Haziresinde 18. yüzyıla ait güzel kabir taşları bulunmaktadır.93

Hamal Dede

Hamal Dede’nin türbesi Horhor’la Sofular arasında Vatan Caddesi'nde 
bulunan açık mezarlık haziresi şeklinde, yol üzerindedir. İçinden çit-
lembik ağacı çıkmış olan türbede, Fatih Sultan Mehmed’in hamalbaşısı 
medfundur. Hamal Dede'nin asıl adı Hayreddin Çelebi’dir.

Sofular

Horhor Caddesi'nin batısına düşen Sofular Caddesi’nde Ekmel 
Tekkesi’nin önünde İstanbul’u fetih için gelen sofuların kabirleri var-
dır. Kabirlerin etrafları, yeşil boyanmış demir parmaklıklarla çevrili-
dir. Osmanlı devrine ait başka mezar taşlarıyla çevrilidir.

92 Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, 99; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., Ankara 1962-1965, s. 73.

93 Anonim, Fâtih Camileri ve Diğer Târihî Eserler, İstanbul 1991, s. 187; Süleyman Faruk Göncüoğlu, “İstan-
bul’un Fethi Sonrası Kurulan İlk Semt”, “Değeri Unutulmuş Tarihî Bir İstanbul Semti Horhor”, İstan-
bul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 116.
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Hoşça Kadem (Hoşkadem) Camii

Horhor Sofular’ın kabri
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HIRKA-İ ŞERİF 

İstanbul’un fethinden sonra bölgenin önemli bir bölümünü oluşturan 
Muhtesip İskender Mahallesinin Fatih Sultan Mehmed dönemindeki 

sınırları Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından şu şekilde anlatılmaktadır;

Muhtesip İskender Mescidi Mahallesi (Kabakulak Mes-
cidi Mahallesi), hırka-i şerifin şimali garbi cihetlerini 
kaplar vakfiyelerde mevcut değildir. T.D. (Tahrir Defte-
ri) 739’da Ali Paşa Cami Nahiyesi’nde mahalle-i mescid-i 
ıstamat unvanı ile zikr olunup meşruhatında bânisi sa-
hib-ül mescit İskender Bey bin Abdüsselam olarak tasrih 
edilmiştir.

Vakfiye tarihi hicri 911/miladi 1505’tir. Bu (ıstamat) is-
minin nereden geldiği sarih değildir. Bursa şeriye-ka-
dı sicilleri II defterinin 146. sayfasında Fatih’in Dayesi 
Hand Hatun’un zevci Istamatzâde Ahmed Bey’den bahis 
varsa da yukarıdaki ıstamatın oğlu olup olmadığı anlaşı-
lamadı. HD. I-171’de mescit (Kabakulak) namı ile derce-
dilmiş ve bânisi İskender Ağa’nın Fatih devrinde ihtisab 
ağası olduğu bildirilmiştir.

Mahallesi bulunduğu da tasrih edilmektedir. M-16’da 
mescidin bahsi vardır. 1922 cedvelinde Edirnekapısı ma-
liye şubesi mahalleleri arasında gösterilmiştir. Şimdi de 
birçok civar mahallelerini içine alacak derecede geniş bir 
sahaya şamil olarak mevcuttur. Mescid namaza açıktır.94

Hırka-i Şerif günümüzde de cadde ve sokak isimleriyle tarihi-
mize şahitlik yapan bir mekân olma özelliğini korumaktadır: Muhtesib 
İskender Mahallesi,95 Keçeciler Caddesi,96 Eski Ali Paşa Caddesi,97 

94 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fetih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Vakıf-
lar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958, s. 49.

95 Fatih’in İhtisab Ağası-Belediye Başkanı.

96 Osmanlı Ordusuna keçe yapılan mahal.

97 Osmanlı’nın en üst seviyedeki devlet adamı.
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Akseki Caddesi,98 Kadı Sokağı, biraz ileride Mütercim Asım Sokağı99 ve 
en önemlisi mübarek Hırka-i Şerif ve Camii.

Fatih ilçesinin en tanınmış mahallelerinden biri olan Muhtesip 
İskender Mahallesi, Fevzipaşa Caddesi ile Akşemseddin Camii ara-
sında yer alan bölgeyi tanımlamaktadır. Toplam 37 cadde ve sokağa 
sahip mahallenin en önemli yolları Fevzipaşa, Eski Ali Paşa, Keçeciler 
ve Akşemseddin caddeleri olup yaklaşık 30.000 nüfusu barındır-
maktadır. Hırka-i Şerif Camii bu mahallenin sınırları dahilinde yer 
almaktadır.100

Muhtesip İskender Camii (Kabakulak Mescidi)

Hırka-i Şerif semti ile Karagümrük arasında Kabakulak Sokağı’nda 
bulunmaktadır. Muhtesip İskender Mahallesine ismini veren bânisi, 
Fatih Sultan Mehmed’in ihtisap ağalarından olan muhtesib (İstanbul 
Belediye Başkanı) İskender bin Abdüsselam’dır. Caminin bahçesin-
deki hazirede gömülüdür. Hançer resimli bir kabir taşı vardır. Cami 
Fatih devrinde yapılmış olup, 1730 yılında çıkan Balat Kapısı yan-
gınında harap olunca, Sultan II. Ahmed’in emriyle kethüda (kâhya) 
kâtibi Halil Efendi tarafından ihya edilmiştir. Önceki camide olmama-
sına rağmen bir de minber koydurulmuştur. Yine 1834’te Murad Ağa 
tarafından tamir ettirilmiştir. Cami kapısının sol tarafına Kabakulak 
Mehmed Ağa tarafından yaptırılan ve halen mevcut olan çeşme sebe-
biyle Kabakulak Mescidi olarak anılmaktadır. 

Mabed kare planlı, çatılı ve kâgirdir. İç tavanı ve kadınlar mah-
fili ahşaptır. Minber, kürsü ve mihrabı mermer malzeme kullanılarak 
yapılmıştır. Sağdaki minarenin pabucu kesme tuğladan inşa edilmiş 
olup, tek şerefeli ve kurşun külahlıdır. Kapısında bulunan “Kabakulak 
Çeşmesi”nden dolayı Kabakulak Camii diye de anılmaktadır. Vakıf 
Defterleri’ndeki kayda göre 1505 tarihlidir. İskender Bey günlük olarak 
imama dört, müezzin ve mütevelliye ikişer, nazıra bir, eczahaneye dört 
akçe ayırmaktaydı.

98 Fatih’in askeri-Ni‘me’l Ceyş-Akseki Kemalettin Efendi. https://bit.ly/3xSSlbl 

99 Meşhur Arapça “Kâmus-u Okyanus”u Türkçe’ye tercüme eden zattır.

100 Süleyman Bağlam, “Hırka-i Şerîf Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 416-417.
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Koyun Baba

Mesih Ali Paşa Camii'nin karşısındadır. 1935 yılına kadar Osmanlı 
dönemi yuvarlak kabir taşı durmakta idi. 1952'de sebepsiz yere kabir 
taşı sökülmüş ve kabir yeri de dağıtılmıştır. Bu tarihten sonra mahalle 
sakinleri tarafından bir Ni‘me’l Ceyş kabrine yapılan bu edebsizlik hoş 
görülmemiş ve yeri derme çatma da olsa kaybolmayacak şekilde çevril-
miştir. Bugün hâlâ yeri korunmakta olup ziyaret edilmektedir.

Koyun Baba’nın kabrine fazla hareketli çocukları getirip etra-
fında üç defa okuyarak dolaşmanın sonunda, onları sakinleştirici 
bir etki gösterdiğine inanılmakta, kabir bu niyetle ayrıca ziyaret 
edilmektedir.101

101 Süleyman Bağlam, “Hırka-i Şerîf Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 416.

Koyun Baba
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Dülger Başı

Fatih Sultan Mehmed’in dülgerbaşısı sayılmaktadır. Türbesi Hırka-i 
Şerif civarında Hüsrev Paşa Türbesi’ne yakın bir noktada yer almakta 
ve halen Keserci Baba diye ziyaret edilmektedir. Tek kubbeli bir 
yapıdır.102

Baklacı Kemaleddin Mescidi

Fatih, İskender Mahallesi, Akseki ve Keçeciler Caddesi’nde, Hırka-i 
Şerif Camii karşısındadır. İstanbul’un fethine iştirak etmiş olan 
Baklacı lakaplı Kemaleddin Derviş tarafından, fetihten sonraki yıl-
larda burada bir mescid inşa ettirilmiştir. Vakfiye tarihi hicri 927/
miladi 1520’dir. Mahallesi olan mescidlerdendi. Kabrinin yeri gibi, 
mescid de günümüze ulaşmamıştır.103

102 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 31.

103 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 13; Anonim, Fâtih Câ-
mileri ve Diğer Târihi Eserler, İstanbul 1991, s. 63.
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KARAGÜMRÜK/ATİKALİ

İstanbul’un kara gümrüğünün burada bulunmasından dolayı bu 
isimle bilinir olmuştur. Edirnekapı’nın hemen gerisinde olan bu sem-

tin içerisinde de bir Ni‘me’l Ceyş kabri yer almaktadır.

Beş Kardeşler Haziresi

Fatih-Karagümrük’te, Nurettin Cerrahî Tekkesi Sokağı üzerinde yer 
alan kabristanda, İstanbul’un fetih günü şehit düşen, isimleri meçhul 
beş kardeşin kabirleri yer almaktadır. Bunlar, surlardan içeriye giren 
ilk gruplardan biri idiler ve çarpışa çarpışa Fevzipaşa Caddesi üzerinde 
yer alan Cedid Ali Paşa Medresesi’nin bulunduğu alana kadar ulaşabil-
miş, burada şehit düşmüşlerdir.

Bilinmeyen bir tarihte, kabir taşları halen bulunmakta oldukları 
mahale nakledilmiştir.

Keskin Dede Haziresi

Ni‘me’l Ceyştendir. Bayramiye tarikatındandır. Karagümrük ile 
Çarşamba arasında bulunan Fatih Nişancası adıyla bilinen semte adını 
veren Boyalı Nişancı Mehmed Paşa Camii ile yan yanadır. Hazirede 
Osmanlı devrinin tanınmış zatlarına ait pek çok mezar taşları var-
dır. Halen, İstanbul Büyükşehir Belediyesince onarım çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Evranos Dede

Karagümrük otobüs durağının arkasındaki Hasan Fehmi Paşa Caddesi 
üzerindeki türbede yatar. Buradaki kitabede “İstanbul’un fetih 
gününde ordusuna mensup Evranos Dede ve onun türbedarı Ahmet 
Dede’nin türbesidir. Ruhlarına el Fatiha, sene 1480” yazılıdır.
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Kasım Ağa Camii

Karagümrük, Acıçeşme mevkiindedir. Fatih Sultan Mehmed devri sek-
banbaşılarından Kasım Çavuş’un yaptırdığı camii vardır. Cami Kasım 
Ağa Camii adı ile halen ibadete açıktır.

Keskin Dede Haziresi, 1951

Karagümrük'te Evranos Dede Türbesi
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ÇARŞAMBA 

Beyceğiz Mescidi

Kovacı Dede ile Derviş Ali mahalleleri Beyceğiz Sokağı’nda yer alır. İlk 
devir İstanbul mescidlerindendir. Bânisi, hicri 878/miladi 1473 tarihli 
vakıf kaydına göre, Kasım Çelebiyyü’ş-şehir bi-İbn Beğcügez, yani 
Kasım Çelebi'dir. İkinci bânisi ise Mehmed Bey’dir. Halen sahip olduğu 
mimari form, 1994 sonrasında yeniden inşa edilmesiyle ortaya koyulan 
mimarisidir. Fatih döneminde yapılan mimari hakkında bilgi sahibi 
değiliz.

Cebecibaşı Mescidi

Hatip Muslihiddin Mahallesinde kendi ismiyle anılan sokak üze-
rinde yer almaktadır. Yavuz Sultan Selim Camii'nin batı tarafında kal-
maktadır. Hicri 893/miladi 1488 tarihli vakfiye kaydına göre, mahal-
lesi de olan bir Ni‘me’l Ceyş mescididir. İkinci bânisi Mevlana Ali 
bin İbrahim’dir. Etrafında teşekkül eden yerleşime ismini vermişse 
de sözü edilen mahalle 1934 yılında Kâtip Muslihiddin mahallesine 
katılmıştır.104

Kovacı Dede Mescidi (Koğacı Dede Türbesi Mescidi)

Darüşşafaka Caddesi, Kocadede Camii Sokağı’nda bulunmaktadır. 
Bânisi, Halveti meşayihinden ve hicri 900/miladi 1494-1495'te vefat 
eden Şeyh Sevindik Şucaeddin Efendi’dir.

Bir zaviye olarak teşekkül ettirilmiştir. 17. yüzyılda, Vardarlı 
Kovacızâde Şeyh Mehmed Efendi (vefatı hicri 1075/miladi 1664) tara-
fından minber koydurulmuş ve cami olarak hizmet veren mabed bu 
tarihten itibaren Kovacı Camii ismi ile bilinir olmuştur.

104 Anonim, “Cebeci Mescidi”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, III., (1983), s. 1338.
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Beyceğiz Mescidi

Cebecibaşı Mescidi
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Yaşanan İstanbul depremleri ve yangınları üzerine tahrip olmuş 
ve zaman içinde, sadece minare kaidesi ve mezarlığı kalmıştır. 1984 
yılında ihya edilerek ibadete açılmıştır.105

Debbağ Yunus Camii

Yavuz Selim Camii’nin Haliç’e bakan cephesi tarafında yer alır. Fatih 
Sultan Mehmed devri ricalinden Debbağ Yunus Efendi tarafından bina 
edilmiştir. Vakfiyesi hicri 880/miladi 1476 tarihlidir.

105 Anonim, Fâtih Camileri ve Diğer Târihi Eserler, İstanbul 1991, s. 154.

Kovacı Dede Mescidi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Encümen Arşivi, 04.04.1939
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EDİRNEKAPI 

Kadim tarihli Edirnekapı, Suriçi İstanbul’un gümrük bölgesidir ve 
bu kapının ardında iskân olmuş halkın en büyük ayrıcalıklarından 

biri, padişahların kılıç merasimi sonrası Suriçi İstanbul’a girerken bu 
kapıyı kullanmalarıydı. Padişahı ziyaret edecek elçiler ve yabancı dev-
let adamlarının da bu şehre girişlerinde zorunlu oldukları sur kapısı 
idi. Elçi kendisini almaya gelen bir görevliyle içeri girerdi. Böylece 
saraya girecek elçinin doğrudan Sarayburnu yoluyla girmesi engelle-
nir, devletin azameti, başkentin topografyası, sahip olduğu stratejik 
konumu ve kolayca ulaşılamaz oluşu gösterilirdi.106

Bir fetih kapısı olan Edirnekapı’da halk, her bayram arife-
sinde toplu bir halde buradan dışarı çıkarak şehitliğin üst tara-
fında Sırtekke denen yerde Kuran okur ve sevabını büyük hakan  
Fatih Sultan Mehmed Han ve fetih ordusunda savaşan Ni‘me’l Ceyşlerin 
ruhlarına hediye ederdi. Bayram sabahları ise bayram namazından 
çıkan halk, yine kapının dışında Sırtekke’ye yüz çevirip dua etmeyi 
unutmazdı.107

Fetih kapılarından biri olması ve ilk iskânların buralardan başla-
ması hasebiyle Edirnekapı semti pek çok Ni‘me’l Ceyş mezarına ve mes-
cidine ev sahipliği yapacaktır. Bugün varlığından haberdar olduğumuz 
ve halen mevcut olan Ni‘me’l Ceyş kabir ve mescidleri şunlardır:

Hacı Muhyiddin Mescidi ve Kabri

Hatice Sultan Mahallesinde yer alan iki mescidden birisi olan Hacı 
Muhyiddin Mescidi fethin hemen akabinde hicri 864/miladi 1469 
yılında yaptırılmıştır. Fatih’in ekmekçibaşısı Hacı Muhyiddin Mehmed 

106 Perihan Sarıöz, Bir Zamanlar İstanbul, İstanbul 1996, s. 75; Anonim, “Edirnekapı”, İstanbul Kültür 
ve Sanat Ansiklopedisi, III., (1983), s. 1608.

107 Mehmet Halit Bayrı, Yer Adları ve Yer Adlarına Bağlı Folklor Bilgileriyle İstanbul, (t.y), s. 36.
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bin Hoca İbrahim tarafından yaptırılan mabed, 1729 yılında meydana 
gelen İstanbul yangınında harap olmuş ve yıkılarak tarihe karışmıştır.

Mihrimah Sultan Camii Külliyesinin bir parçası olan hamam 
yapısının hemen güney cephesindeki bu cami arazisi halen benzin 
istasyonu olarak kullanılmaktadır. Halen bu benzin istasyonunun ön 
tarafında, Muhyiddin Mehmed bin Hoca İbrahim’in kabri açık türbe 
olarak durmaktadır.108

Baş taşı silindirik şekildedir. Yola bakan hazirenin alınlığında 
Ekmekçi Hacı Muhyiddin’i tanıtan süslü yazılı kitabe bulunmaktadır.

Çakırcıbaşı Mescidi ve Kabri

Fatih Sultan Mehmed’in çakırcıbaşısıdır. Ni‘me’l Ceyşlerdendir. 
Edirnekapı Tekfur Sarayı civarında, Çakır Ağa Mahallesinde aynı 
adlı caminin bahçesinde medfundur. Fatih Sultan Mehmed devri sek-
banbaşılarındandı. Kaynaklarda mahallesi ve mektebi olduğu yazı-
lıdır. Camiinin ismi Çakır Ağa Camii olarak geçer. 1987 yılında cami 

108 Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadikat’ül Cevâmi, İstanbul 2001, s. 142; Edirnekapı, Tramvay Cad-
desi, Viran Odalar Sokağı’ndadır. Bkz. Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., Ankara 1987, s. 65.

Hacı Muhyiddin’in kabri
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tamamen yeniden yapılmıştır. Kâgir bir yapıdır, çatısı ahşaptır ve kire-
mit kaplıdır. Bir şerefeli, çokgen bir minaresi vardır.

Beşir Gazi

Büyük mücahit Seyyid Battal Gazi’nin soyundan geldiği bilinmekte-
dir. Kuşatma esnasında göstermiş olduğu başarılar ve gayreti orduya 
moral olmuştur. Sur dibinde şehit düşmüştür. Kabri Tekfur Sarayı’nın 
alt tarafında ve duvara bitişiktir. Süheyl Ünver kitabında Tekfur Sarayı 
dibinde bir Sadi dergâhının olduğunu ve kapısı üzerinde “Haza Merkad’i 
Beşir Gazi Bin Battal Gazi” yazısının bulunduğunu kaydeder.109

Kavas Baba

Edirnekapı ile Karagümrük arasında Acıçeşme otobüs durağından 
Haliç’e doğru inerken Kavas Baba Camii bulunur. Cami bahçesinde 
Fatih Sultan Mehmed’in kavasbaşısının kabri yer almaktadır. Kabrin 
kitabesi talik yazıyla yazılmıştır.

109 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 16.

Çakırcıbaşı Mescidi ve kabri
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EĞRİKAPI 

İstanbul’un fethi esnasında, 12 Mayıs 1453 günü yapılan ağır top 
bombardımanında kapı ve surların tahrip olduğu bu bölge, yeraltın-

dan surlara doğru tüneller kazan lağımcıların110 ve onlara müdahale 
etme mücadelesi veren Alman mühendis Joh Grant’ın komutasındaki 
Bizanslı kuvvetlerin kanlı ve korkunç mücadelesinin yaşandığı yerdir.

Eğrikapı’ya 500 metre yaklaşan Osmanlı lağımcı kuvvetlerin 
pek çoğu burada şehit düşecektir. Naaşları halen bu bölgedeki toprak 
altındadır.111

29 Mayıs 1453 Salı sabahı, tekbir sesleri içerisinde fetih ordusunun 
Ni‘me’l Ceyşleri surlarda açılmış olan gediklerden şehre girmeye başla-
dığında göğüs göğüse çarpışmalar sürerken, bir Ni‘me’l Ceyş komutanı 
Karaca Bey emrindeki askerlerle Eğrikapı’dan İstanbul’a girmekteydi.

İstanbul’un fethinin akabinde ilk iskân politikasının hayata geçi-
rildiği yerlerden biri de Eğrikapı semtidir.

Isparta bölgesinde yer alan Eğridir halkının buraya iskânı ile sem-
tin ismi zamanla Eğridirlilere izafeten Eğrikapı ismini almıştır.112

Fethin kuvvet komutanlarından 3. Topçu Kuvveti Komutanı 
Topçubaşı Hacı İlyas Ağa’nın, burada şehit düşen Osmanlı lağımcı kuv-
vetlerinin kabirlerinin olduğu noktaya yakın ve tarihi Eğrikapı’nın 
güneyine denk gelen mevkide yaptırdığı bu mescid, semtin ilk mesci-
didir diyebiliriz.

Bu mescid, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Yatağan 
Dede adlı bir Allah dostuna izafeten bu isimle anılacaktır. Bugün, 

110 Lağımcılar: Osmanlı Ordusunun Kapıkulu Piyade Askerî kuvvetlerinin bir sınıfı idi. Kale kuşatma-
larında tünel kazarak kale duvarlarının yıkılmasından sorumlu idiler.

111 Anonim, “Eğrikapı”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, İstanbul 1983, s. 1613; Reşat Ekrem 
Koçu, “Eğrikapı Yangınları”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, IX., (1994), s. 4964.

112 Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi, 17. Asırda İstanbul, İstanbul 1998, s. 174; Ahmed Muh-
tar Paşa, Feth-i Celil-i Kostantiniyye, İstanbul (tarihsiz), s. 410.
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mimari olarak yenilenmiş bu mescidin avlusu içinde, 1854 yılında 
kabir taşı yenilenmiş Topçubaşı Hacı İlyas Ağa’nın kabri ile halen mev-
cut minarenin bitişiğine denk gelen yerde Yatağan Dede’nin kabri yer 
almaktadır.

Semtin bir diğer Ni‘me’l Ceyş mescidi de Şişhane Sokağı’ndaki, 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın avcıbaşılarından Mehmed Bey tarafın-
dan inşa ettirilmiştir. Bu mescid etrafında gelişen mahallenin ismi 
Avcı Bey Mahallesidir. Mescidin önceleri vakfiyesi yokken, hicri 934/
miladi 1527 yılında vakfı da kurulmuştur.

Avcı Mehmed Bey Mescidi,113 evvelün Ni‘me’l Ceyşlerden olan 
Şa’be Hazretleri’nin kabri yakınında idi. Tuğla minareli taş ve tuğladan 
oluşan duvar örgülü, bir yapıdan müteşekkil iken, 1933 yılında, kadro 
dışı kaldığı belirtilerek, Vakıflar İdaresi tarafından yıkıcılara satılarak 
yıktırılmıştır. 1936 yılında geriye sadece kıble duvarı kalmıştı. 1950'de 
bu duvar bakiyesi de ortadan kaldırılacaktır.114

Mescidin, Sultan II. Mahmud Han döneminde, Hazreti Şa’be’nin 
kabri ihya edilirken yeniden yaptırılmış olduğu bilinmektedir.

İstanbul’un fethi gayesiyle Arap-İslam ordularıyla İstanbul’a gelen 
evvelün Ni‘me’l Ceyşlerden Ebû Zerri’l-Gıfarî ile tabir edilen “Şa’be” 
Hazretleri'nin de aralarında bulunduğu pek çok sahabe Eğrikapı yakı-
nına defnedilmiştir. Bunlardan sadece ikisinin kabri bilinmektedir. 
Avcı Mehmed Bey Mahallesinde iki sahabe bulunmaktadır.

Avcı Bey Mescidi’nin ihyası İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilmiştir.

113 Vakıf Defterinde, “Mahalle-i Mescid-i Çakırcı Başıüş-şehir Bi-Avcı Başı” şeklinde geçmekte olup, 
bu Ni‘me’l Ceyş mescidin evkafı ve vakıfnamesi olmadığı belirtilmiştir.

114 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarîsinde Fatih Devri,s.  855-86 (14511481) III., İstanbul 1973, s. 
316; Anonim, “Eğrikapı Camii”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, III., (1983), s. 1615.
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Şa’be Hazretleri

Sultan II. Mahmud Han döneminde türbeleri yapılan sahabelerden 
biridir. Hazreti Şa’be'nin (r.a.) türbesi Şişhane Caddesi’ndedir. Vakıf 
kayıtlarına göre, Hekimzâde Hacı Ali Efendi Mektebi’nin arsasının 
üzerinde bulunmaktadır. Bugün arsanın tam ortasında yer alan kabir 
defalarca tamir edildiğinden orijinal halinden uzaklaşmıştır. Kabrin 
bitişiğinde bir zamanlar Avcı Bey Camii ve kabristanı yer almaktaydı.

1953 yılında İstanbul Fetih Cemiyetince tamir ettirilen kabrin 
ayakucundan çıkan bir ağaç sanduka yan mermerlerini toprağa baskı 
yaparak genişletmiş, açılan yerler çimento ile doldurulunca mezarın 
ebatları genişlemiştir. Kabrin şahide kitabesi sülüs yazı ile yazılmış 
olup içeriği şu şekildedir:

Avcıbey Mescidi haziresinden geriye kalan şahideler

Eğrikapı-Avcıbey Mescidi yeniden ihya edilmiştir. İhya öncesi mescide ait arazinin 
durumu
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Eğrikapı-Avcıbey 
Mescidi mevcut 
iken; Eski Eser 
Encümen Arşivi, 
No: 47
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Hâze’l-Merkadü’ş-Şerîf

Min Eshâbi’l-Kirâm Şu’be 

Radıyallâhü Teâlâ anh 

Ve nefe’anallâhu bi-şefâatihî 

Sene-i hicret: 46.

Fatih-Bayezid devrinde rastlanan bir sanduka kapak parçası 
halen durmaktadır. Bunun yanında da mezar taşları vardır. Türbenin 
hacet penceresinin üst yerinde orijinal bir kemer bulunmaktadır. Bir 
zamanlar bu pencerenin ortasında yer alan kitabedeki yazının içeriği 
şu şekildedir:

Eshâb-ı Kirâm’dan Şu’be Radıyallâhü anh  Hazretle-
ri'nin merkadleridir.

Hacet penceresinin sağındaki pencere üzerinde ise sülüs yazı ile 
“Şefaat eylesün dersen resûli” yazılıdır. Soldaki pencere üzerinde yine 
sülüs hatla mermer üzerine “Ziyaret eyle eshâb-ı Şu’be’yi” yazılıdır. İki 
pencere arasında Hâşim ketebeli Sultan II. Mahmud’un Adlî mahlaslı 
hicri 1251 tarihli tuğrası yer almaktadır.

Orijinal olmayan kitabeler türbenin dış duvarına gelişigü-
zel yerleştirilmiştir. Bir türbedarı olan türbe bugün bakıma muhtaç 
durumdadır.115

Hüsam İbn Abdullah

Avcı Bey Mahallesinde yer alan bir diğer sahabe Hüsam İbn Abdullah’tır 
(r.a.). Sultan Çeşme Sokağı’nda yer alan bu kabir, Sultan Hamamı’nın 
yan tarafındadır. Binalar arasında kalan türbe orijinalliğini yitirmiş-
tir. Türbenin şahide kitabesinde şunlar yazılıdır:

Eshâb-ı Kiram’dan

Hüsâm ibn Abdillâh

Rûhiyçün Fatiha

Ayakucuna monte edilen iki adet taş kitabe bulunmaktadır. Namazgâh 
sahası da olan türbenin bu sahası büyük ölçüde işgal edilmiştir.116

115 Şükriye Pınar Yavuztürk,“Eğrikapı Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul 2011, s. 428.

116 A.g.e., s. 431.
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Eğrikapı Amir (Abdüs Sadık Amir ibn Same) (r.a.) Türbesi
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AYVANSARAY 

Kadim şehir İstanbul, Osmanlı'dan önce de pek çok defa kuşa-
tılmıştı. Özellikle Müslüman devletler tarafından bu beldenin 

kuşatılması ayrı bir önem ifade etmekteydi. Zira Hz. Peygamberin 
“Ne mutlu o kumandana ki Kostantiniyye şehrini fethedecektir ve ne 
mutlu onun erlerine” hadis-i şerifine mazhar olabilmek arzusu onları 
Arabistan yarımadasından bu surların önüne kadar getirmiştir.

Ayvansaray bölgesinin de bu açıdan zengin bir bölge olduğunu söy-
leyebiliriz. Ebu Şeybe el-Hudrî’nin kabri, Atik Mustafa Paşa Camii'nin 
içinde Cabir bin Şemre veya Cabir bin Abdullah’ın kabri, Çınarlıçeşme 
Mescidinin yanında da Ebu Zerr el Gıfarî’nin türbesi, Haliç yönündeki 
surların bir burcunun dibinde Muhammed el Ensarî’nin makam tür-
besi ve Toklu Dede Haziresi içerisinde bulunan sahabe mezarları, sem-
tin önemli sahabe kabirlerinin arasında yer almaktadır.

Sahabe kabirleri yanında Ayvansaray, Osmanlı kültür yaşamının 
önemli şahsiyetlerinin de ikamet ettiği veya kabirlerinin yer aldığı bir 
semt olarak dikkat çeker. İbn Sina’nın Kanun adlı eserini, hicri 1180/
miladi 1766-67 yılında Türkçeye çeviren Mustafa Efendi ile birçok 
kitap ve üç yüzden fazla Mushaf (Kuran) yazan Hattat Osman Ağa ve 
Hafız Hüseyin’in kabirleri burada bulunmakta olup, camileri anlattığı 
Hadikatü’l Cevâmi başta olmak üzere İstanbul’a ilişkin birçok yapıtın 
yazarı Hüseyin Ayvansarayî de burada doğmuş ve burada defnedilmiş-
tir. Kabri Toklu Dede Haziresi’nde yer almaktadır.

Semtte bulunan sahabe kabirlerinden Toklu Dede Sokağı’ndaki 
Ebu Şeybet el-Hudrî Hazretleri'nin türbesi Hamdullah el-Ensarî 
Türbesi ile bitişik olup yaklaşık 91 m2 alana sahiptir. Ebû Şeybete’l-
Hudrî Hazretleri'nin Peygamberimizin sütannesi Hz. Halime’den 
doğan sütkardeşi olduğu söylenmektedir. İki türbe de Toklu Dede 
Haziresi içinde bulunmaktadır. Ortak ahşap çatıya sahip olan türbelere 
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farklı kapılardan girilmektedir ve her iki türbede de bir pencere içeriyi 
aydınlatmaktadır.

Ahmed el Ensarî'nin (r.a.) medfun bulunduğu söylenen kabirde 
aslında bir sahabe bulunmamaktadır. Bu kabir de Toklu Dede 
Haziresi’nde olup girişin tam karşısında, ağacın altında etrafı duvar-
larla çevrilidir.

Abdullah el-Hudrî (r.a.) Kandilli Türbe Sokağında yer alan mahal-
lenin bir başka sahabe türbesidir. Önceleri üzeri çatı ile kaplı olan 
türbenin üzeri şimdi açıktır. Duvarlarının yapımında ise kâgir mal-
zeme kullanılmıştır. Kabir burada yapılan lağım keşifleri esnasında 
bulunmuştur. Bu nokta onun şehit edildiği yer olarak gösterilmiştir. 
Etrafında bir başka mezar bulunmaması bu söylemi gerçeğe daha yakın 
kılmaktadır. 

Ebu Sa’id’ü-l Hudrî (r.a.) Karye-i TürbeSokağında yer almaktadır. 
1146 yılında inşa edilen türbe, Hadika’da türbe ve medrese olarak gös-
terilmiştir. Medrese zamanla yok olurken, türbenin duvarları tama-
men muhdestir. Kitabeler ve penceredeki parmaklıklar ise orijinaldir. 
Duvarda iki, mezar hizasındaki orta pencere üzerinde de iki kitabesi 
bulunmaktadır. Ahşap olan tekke günümüze kadar gelememiş, ancak 
kitabeleri ve şeyhin mezarı yıllara dayanmıştır.

Ebu Sa’id’ü-l Hudrî (r.a.) türbesi
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Ebu Sa’id’ü-l Hudrî (r.a.) Türbesi

Ebu Zerr el-Gıfarî (r.a.) türbesi Lonca Caddesi ve Ağaçlı Çeşme 
Sokağı’nda Çınarlı Çeşme’deki Valide Camii denen Nakşidil Valide 
Sultan Mescidi içindedir. Nakşidil Valide Sultan Vakfı’ndandır. İslam 
ordularıyla İstanbul kuşatmasına katılarak şehit düşen sahabeden Ebu 
Zerr el-Gıfarî’nin (r.a.) makamıdır. Yanında türbedarı gömülüdür.

Buradaki Çınarlı Çeşme Mescidi'ni yaptıran Nakşidil Valide 
Sultan, 1812 yılında türbeyi de kesme taştan yeniden inşa ettirmiştir. 
Özel bir girişi yoktur. Üzeri açık türbe kareye yakın dikdörtgen yapı-
lıdır. Kıble cephesi dört ve yan cephesi beş pencerelidir. Etrafı duvar-
larla çevrilen türbe sahasının ortasında şahide ve ayaktaşlı kabir yer 
almaktadır. Esas kabrin etrafı ise parmaklıklarla kaplıdır. Mescidin 
yanındaki ahşap meşrutaya bitişik yüksek Bizantinik istinat duvarın-
daki kitabesiz büyük çeşme, daha önce önünde var olan çınardan dolayı 
bu isimle anılmıştır.117

117 Anonim, “Ebu Zerr el-Gıfarî (r.a.) Türbesi”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, III., (1983), s. 
1594; Semavi Eyice, “İstanbul’da İhmal Edilmiş Bir Semt: Ayvansaray”, Taç, II/5, İstanbul 1987, s. 
33-48.

Ebu Sa’id’ü-l Hudrî (r.a.) Türbesi
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BALAT 

Balat'ı oluşturan üç mahalle Fatih döneminde kurulmuş mescid-
lerin mahalleleridir. Balat için ilk İstanbul mahallelerindendir 

demek hata olmayacaktır. Bugün gayrimüslim semti olarak daha çok 
öne çıkarılan Balat semti, Ni‘me’l Ceyş mescid ve mahallelerine ev 
sahipliği yapmaktadır.

Bölgede Molla Aşkî Camii’nden başka Balat Ferruh Kethüda 
Camii, Hoca Ali Mescidi, Odunyarıcızâde Mescidi isimli üç ibadet mer-
kezi daha bulunmaktadır.

Yine Müslümanların müdavimi olduğu Balat Zaviyesi/Ferruh 
Kethüda, Gülşenî/Gürcü Ali Efendi ve Halkikizâde isimli tekkeler de 
bu mahallede varlığını sürdürmüştür.118

Molla Aşkî Camii ve Mahallesi

İnşa tarihi Fatih dönemine kadar uzanan Molla Aşkî Camii, Fatih 
Sultan Mehmed’in teveccühüne mazhar olan ilmiye sınıfına men-
sup divan şairi ve devlet adamı Aşkî Mehmed Efendi tarafından 
yaptırılmıştır.

Caminin minberi ise hicri 1148/miladi 1735 yılında şair 
Abdüllatif’in kızı Fatma Hanım tarafından koyulmuş ve minaresi yeni-
lenmiştir. Paşa Hamamı Sokağı’nda yer almakta olan cami 19. yüzyılda 
çıkan yangına yenilmiş, yine bu yüzyılda tamamen yeniden inşa edil-
diği için günümüze orijinal haliyle gelememiştir. Vakfiye tarihi olan 
hicri 888, 16. yüzyılda inşa edildiğini göstermektedir. Caminin bânisi 
Molla Aşkî, camiye senede 4500 akçe gelir getiren 23 dükkân, bir baş-
hane ve bir ev vakfetmiştir. Bu gelir içinden de imama üç, müezzine iki, 
kandile her ay 60, hasıra 100 akçe ayırmıştır.

118 Şükriye Pınar Yavuztürk,“Eğrikapı Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 428.
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Hacı İsa (Kürkçü) Camii

Molla Aşkî Mescidi
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Bugün gördüğümüz cami, tarihî bir özelliği olmamakla beraber 
yüksek pencerelerle Sultan Abdülhamid devri tarzını yansıtmakta-
dır. Duvarlar ince olup 70 cm kalınlığa sahiptir. Ufak avlunun kapısı 
üzerinde bulunan kitabesi üç satırdan ibarettir ve ortasında Sultan 
Mahmud’un tuğrası ile hicri 1238/miladi 1822-23 tarihi bulunmaktadır.

İstanbul’a ilişkin başta camilerin anlatıldığı Hadikatü’l Cevâmi 
adlı eserde, mihrap önünde bulunan yazısız eski bir kabrin Molla 
Aşkî’ye ait olduğu ifade edilir.

Camiye izafeten Molla Aşkî ismiyle anılan mahalle ise eskisine 
nazaran daha geniş bir alana yayılmıştır.119 Molla Aşkî Mahallesi, batıda 
Avcıbey, kuzeyde Atik Mustafa Paşa, doğuda Balat Karabaş, güneyde 
Kasım Günani mahalleleri ile çevrilmiştir. Cami dikdörtgen planlı 
olup, kâgir ve çatılıdır. Minber, kadınlar mahfili, kürsü ve göbekli iç 
tavan ahşaptır. Mihrap Kütahya işi çinilerle süslenmiştir. Tuğla ve taş-
tan yapılan minarenin sağ arkada bulunan girişi içeriden sağlanmakta-
dır. Minare sıvalı olup tek şerefeli ve boğma taş külahlıdır. Meşruta ola-
rak kullanılan mekân ise sıbyan mektebi olarak inşa edilmişti.120

Hacı İsa (Kürkçü) Camii

Kuruçeşme Sokak'ta bulunan cami Fatih Sultan Mehmed Han’ın san-
caktarlarından Hacı İsa Bey tarafından hicri 870/miladi 1466 yılında 
yaptırılmıştır. Minberini Hekimoğlu Ali Paşa koydurmuştur. Caminin 
önünde yer alan çeşme Kanuni Sultan Süleyman’ın hayratlarındandır. 
Ancak zamanla Kürkçü Çeşmesi adıyla anılagelmiş, hatta bu isim cami 
için de kullanılır olmuştur.

1894 depremine dayanamayan cami yeniden yaptırılmıştır. Planı 
dikdörtgen olarak hesaplanmış, çatılı ve kâgirdir. Minberi ahşap, mih-
rabı çini ve kürsüsü mermerdendir. Kadınlar ve son cemaat mahfili 
bulunmaktadır. Sıva kapılı ve sağ tarafta bulunan minaresi içerden 
girişli olup tek şerefeli ve kurşun külahlıdır. Bânisi Sancaktar Hacı İsa 
Efendi’nin kabri ise giriş kapısının sağında bulunmaktadır.121

119 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mi’marîsinde Fatih Devri (1451-1481), III, İstanbul 1973, s. 458, 
459.

120 Edhem Ruhi Öneş, “Cami ve Mescitler”, Fatih İlk İstanbul, İstanbul 2006, s. 65.

121 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 53; Edhem Ruhi Öneş, 
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Hızır Çavuş Camii, eski hali Hızır Çavuş Camii, bugünkü durumu

Hızır Çavuş Camii ve Mahallesi

Şehir Osmanlıların eline geçtikten sonra, pek çok yerde olduğu gibi 
bu bölgede de bir cami inşa edilmiştir. Sefer Çavuş Mescidi Sokağı’nda 
yer alan bu cami, divan çavuşlarından Sefer Ağa tarafından yaptırıl-
mıştır. Kâgir olarak inşa edilmiş, çatısı ahşap malzemeden yapılmıştır. 
Minaresinde de tuğla kullanılmıştır. Hazirede “Fatih Sultan Mehmed 
Han Hazretleri’nin çavuşlarından merhum Sefer Çavuş ruhuna Fatiha 
857” kitabeli sonradan yapılmış bir mezar taşı da bulunmaktadır.122

“Cami ve Mescitler”, Fatih İlk İstanbul, İstanbul 2006, s. 48.

122 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., Ankara 1967, s. 41.



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 153 

Hicri 1271/miladi 1854 yılında yanmış olan cami, tamir edilerek 
yeniden ibadete açılmıştır. 1963-64 yıllarında cemaat, binayı yükselte-
rek yeniden betonarme olarak yaptırmıştır. 1964 yılında ibadete açılan 
cami dikdörtgen planlı, çatılı ve kâgirdir. İç duvar etekleri yeşil renkli 
seramikle tezyin edilmiştir. Caminin sol tarafına konumlandırılan 
minare, tuğladan yapılmıştır ve sıvalıdır.123

Balat’ın diğer mahallelerine kıyasla küçük bir mahalle olan Hızır 
Çavuş Mescidi’nin mahallesi semtin doğusunda yer almakta, Fener ile 
de sınırı bulunmaktadır. Kuzeybatısında Balat Karabaş, kuzeydoğu-
sunda Tahtaminare, batısında Molla Aşkî ve Kasım Günanî, güneyinde 
Hamam-ı Muhittin ve Kâtip Muslihittin ve batısında Tevki-i Caferi 
mahalleleri ile çevrilidir. 

123 Edhem Ruhi Öneş, “Cami ve Mescitler”, Fatih İlk İstanbul, İstanbul 2006, s. 38.

Günümüzdeki durumu ile Hızır Çavuş Camii
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Tahtaminare Camii ve Mahallesi

Hicri 863/miladi 1458 tarihli cami, Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’na 
bağlıdır. Vakıf Tahrir Defterleri’nde “Bu mescidin vezaif-i hassa har-
cından verilmektedir” şeklinde kayıtlıdır. Bu usul, hassa harcından 
mescit ve vazifelerinin verilmesidir ki, İstanbul’un ilk büyük imarını 
sağlamak üzere Fatih Sultan Mehmed Han tarafından kurulmuş şeh-
rin ihya projesi uygulamasıdır. Bu usul içerisindeki mescid ve diğer 
kamu yapılarının büyük çoğunluğu Fatih döneminde gerçekleşmiştir.

Cami hicri 1282/miladi 1865 yılında Tahtaminare Hamamı’nın 
sahibi Kantarizâde Sivaslı Halil Ağa tarafından müceddeden tamir 
görmüştür. Minaresi bir vakit ahşap olduğundan Tahtaminare adını 
almıştır. Cami son yıllarda restorasyon görmüş olup minaresi yeniden 
inşa edilmiş, ibadete açılmıştır. Minber ve hatiplik vazifesi sonradan 
Süleymaniye Camii Vakfı’ndan karşılanmıştır.

Cami önündeki türbede bulunan zat, Hadika’nın kaydına göre 
Ni‘me’l Ceyştendir.

Tahtaminare Camii



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 155 

Hızır Çavuş Cami eski 
hali.

Balat
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AYAKAPI 

Haliç kıyısına açılan kadim sur kapısı Ayakapı’dan dolayı bu ismi 
alan semt, Otlukçu Yokuşu ile ayrılmaz bir bütün oluşturur. Eski 

Haliç’e hâkim bir yerleşim alanı olarak bu bölge, İstanbul kuşatma-
sında son gün önemli çarpışmalara sahne olacaktır. Haliç ile sıfır vazi-
yetteki kıyıdan içerilere doğru savaşarak girmeye çalışan Türk kuv-
vetlerinden verilen şehitlerden biri hariç, diğerleri Haliç surlarının iç 
kısımlarına defnedilmiştir. Bu şehitlerin mezarları bugünkü Sirkeci 
Baba Türbesi’nin bahçesindedir. Ancak üzerlerine Osmanlı devrinde 
başka kişiler de gömülmüştür.

Bugün tarihî Cibali Kapı gibi Ayakapı girişinde de birer Ni‘me’l 
Ceyş kabri yer almaktadır. Bu kabirlerin hemen yanına da birer yeni-
çeri karakolhanesi bina edilmiştir ve bu Ni‘me’l Ceyşlere bu kapı kara-
kollarının büyüğü-piri olarak sahip çıkılmış ve korunmuşlardır.

Sekbanbaşı Seyyid Mehmed

İstanbul kuşatması sırasında Ayakapı’da şehit düşmüştür. Kabri kadim 
Ayakapı bitişiğinde, günümüzde Küçük Mustafa Paşa adıyla tanınan 
semtimizdedir.

Mehmed Baba

İstanbul kuşatmasına katılmış Anadolu dervişlerindendir. Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın fetih ordusunda, “Fakir Sûfiler” diye ifade edilen 
tasavvuf ehli dervişlerin başı olarak son kuşatma esnasında Ayakapı 
surları dibinde şehit düşmüştür. Naaşı sur içine taşınmış ve burada 
defnedilmiştir. Kabri surların iç kısmındadır.
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Sekbanbaşı Abdurrahman Ağa

Fatih Sultan Mehmed Han’ın komutanlarından biriydi. Askerleriyle 
birlikte Ayakapı’dan şehre girerken sur dibinde şehit düşmüş ve orada 
defnedilmiştir. Kabrinin yer aldığı türbesi Ayakapı’nın sur dışına 
bakan cephesinde, kapı bitişiğinde yer alır. Yanında bir eski yeniçeri ve 
eski karakol binası yer almaktadır.

Sekbanbaşı Abdurrahman Ağa’nın kabrinin olduğu türbesi ve eski karakol binası
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TOPKAPI 

Fetihten sonra İstanbul’un iskânı sürecinde sur içi bölgesine, günü-
müzdeki Vatan ve Millet caddelerinin etrafında gördüğümüz alan-

lara, Balkanlar ve Anadolu’dan getirilen nüfus yerleştirilmiştir. Bu 
bölge fetih sonrası ilk iskân alanı olmuş, yeni mahalleler oluşturulmuş-
tur. Topkapı semti de bu süreçte her daim yeni nüfus almıştır.

Osmanlı İstanbul’undaki Rumların bir kısmı, buranın yerlisi 
değildi; fetih sırasında yerli nüfus şehri terk etmişti ve Fatih’in iznine 
rağmen hepsi geri dönmemişti. Boşalan yerlere önce Mora’dan, Ege 
adalarından, sonra da Fatih Sultan Mehmed’in yeni fethettiği Sinop, 
Samsun ve Trabzon’dan gelen Anadolulu Rumlar iskân edilmiştir. 
Topkapı semti, Rumların fetihten önce bulunduğu ve fetih sonrası 
iskânda da Ayakapı, Petro Kapısı, Fener, Kumkapı, Cibali ve Samatya 
gibi Rumların yerleştirildiği yerlerdendi.124 16. yüzyılda da az bir nüfusa 
sahip bu semtte “küçücük bir Rum mahallesi” bulunmaktaydı.125

Ermenilerin Topkapı’ya yerleşmesi ise Fatih’in şehri iskânı süre-
cinde gerçekleşmiştir. Ermeniler Samatya, Yenikapı-Kumkapı arasın-
daki alana, Balat ve Topkapı’ya yerleştiler.126 Topkapı surlarının iç ve 
dış taraflarında oturan Ermenileri Eremya Çelebi Kömürciyan “poşa” 
olarak niteler. Poşaların erkekleri elek yapıyor, kadınları sokak sokak 
gezerek bunları satmaya çalışıyordu. Kömürciyan bu kadınları, “yüz-
leri açık gezen bu hayâsız kadınlar” diye niteler ve kocalarının çoğu-
nun İslam’a geçtiğinden bahseder. Sarraf Sibir Hovhannesyan ise bun-
ların bazılarının Sultan III. Ahmed’in saltanatı ve İbrahim Paşa’nın 
sadareti zamanında Müslüman olduğunu yazar. Kömürciyan, ken-
disi de Ermeni olması dolayısıyla Topkapı’daki Ermeni Çingeneleri, 

124 Robert Mantran, 17.Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, çev. M. Ali Kılıçbay-Enver Özcan, I., Ankara 
1990, s. 54.

125 Stefanos Yerasimos, “Osmanlı İstanbulunun Kuruluşu”, Osmanlı Mimarlığının 7. Yüzyılı “Uluslarüs-
tü Bir Miras”, s. 207.

126 Robert Mantran, a.g.e., s. 51.
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yine anlatımından burada oldukları anlaşılan Rum Çingenelerden iyi 
gösterir. Anlattığına göre Rum Çingene kadınları evlerde hanende-
lik yapıyor, sokaklarda oynuyor; Ermeni Çingene kadınları ise eşleri-
nin imal ettiği kalburları satmaya çalışarak onlara göre daha müspet 
bir iş yapıyordu. Kömürciyan fikrini Rumlarla münakaşaları ile ilgili 
olarak dile getirir. Ayrıca Edirne-İstanbul arasındaki kara taşımacı-
lığında yer alan Ermeni katırcıların da burada ikamet ettiğini anlatır. 
Yazarın bu katırcılara yönelik bir nitelemesi vardır: “Küfürbaz Ermeni 
katırcılar.”127

Harbî Mescidi

Bu mescid Fatih Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’a Topkapısı’ndan gir-
diğinde ilk namaz kıldığı yerde, Fatih’in şatırı Kıllı Yusuf Ağa tarafın-
dan yaptırılmıştır.

Bir rivayet de Fatih’in burada bir sabah namazı kıldığına dair-
dir.128 Araştırma eserlerin bazılarında bu eserin yerinin tespit edile-
mediği, günümüze ulaşmadığı yer almaktadır. Fakat günümüzde yeni-
den inşa edilen mescidin binası ibadete açıktır. Ahşap çatılı ve üç tarafı 
alçak duvarla çevrili namazgâh, 1509 yılında meydana gelen ve “küçük 
kıyamet” tabir olunan depremle tamamen yıkılmıştır. Daha sonra 
moloz taş temel üzerine ahşap malzeme ile yeniden inşa edilmiştir.

Harbî Mescidi, 1816 yılında Rufâî dergâhı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başları arasında bir yangın 
geçirdiği ve temelleriyle haziresinin metruk halde kaldığı anlaşılmak-
tadır. 1960 sonrasında mescidin olduğu bölge, yeni yerleşimlerle gece-
kondu alanı haline gelmiş ve hazirenin büyük bir bölümü otopark ile 
top sahasına dönüştürülmüştür.

Mescidin bu durumu, tarihçi Fazıl Ayanoğlu’nun çabaları ile 
düzeltilmiştir. 1972 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne mescidin ve 
bânisinin yeriyle ilgili bir rapor sunmasıyla yer tespiti yapılmıştır. 

127 Eremya Çelebi Kömürciyan, XVIII. Asırda İstanbul Tarihi, İstanbul 1952, s. 15, 23 ve 190.

128 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri 855-886/1451-1481, III., İstanbul 1953, 
s. 418. Ayverdi, mescidle ilgili bilgi verirken, “1332 evkaf listesi yapılırken münhedim gösterilmiş, 
yerine Afyon Talebe Yurdu yapılarak izleri tamamen ortadan kalkmıştır” demektedir. “Ama mes-
cidin izleri kaybolmamıştır; daha sonra yeniden inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır” diye aktarır.
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Harbî Mescidi

Eğer bu teşebbüste bulunulmasaydı, mescidin arsası Vakıflar Emlak ve 
Gelirler Müdürlüğünce kiraya verilecek ve üzerinde yapılacak inşaatla 
fethin bu simgesinden geriye hiçbir iz, alamet kalmayacaktı.

Mescidin yerinde yapılan kazıda, gecekondu altında kalan son 
cemaat yerinin doğusunda Kanlı Yusuf Ağa’nın kabri, üzeri tunç kuyu 



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 161 

bileziği ve mescidin temelleri ortaya çıkarılmıştır. Bu mahalli işgal 
etmek isteyen kişilerce mezar taşları kırılarak ve kuyu bileziği çalına-
rak yapının ihya çalışmasına mani olunmak istenmiştir. Neticede mes-
cid 5x4 metre ölçülerinde kâgir olarak yeniden inşa edilmiş ve 29 Ekim 
1975 tarihinde ibadete açılmıştır.129

Bâyezid Ağa ve Mescidi

Fatih Sultan Mehmed Han’ın sekbanbaşılarındandır. Topkapı 
Suriçi’nde, Kara Ahmed Paşa Camii karşısında yer alır. Fethin hemen 
akabinde yapılan ilk camilerden biri, Osmanlı İstanbul’unun ilk 
kurucu mahalle mescidlerindendir. Arabacı Bâyezid Ağa’nın inşa ettir-
diği hicri 857/miladi 1453 inşa tarihli binanın vakfiyesi de hicri 927/
miladi 1520 tarihlidir. Kare planlı mescid, kalın kâgir duvarlar üzerine 
ahşap çatılı bir mimariye sahiptir.130 19. yüzyıl içerisinde esaslı bir ona-
rım da geçirmiştir.

129 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Fatih’in İstanbul’u Fethettikten Sonra Şükür Secdesine Kapandığı 
Toprak Üzerine İnşa Edilen İlk Namazgâh, Harbî Mescidi”, Tarih ve Medeniyet, 38., (1997), s. 63-
65; Süleyman Faruk Göncüoğlu, Zeytinburnu Yollar ve Kapılar, İstanbul, 2013, s. 148-149.

130 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., (1281), s. 57; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., 35.

Bâyezid Ağa Mescidi
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SİLİVRİKAPI 

29 Mayıs günü Fetih Ordusunun İstanbul’a girdiği surlarda bulunan-
lardan biri de Ni‘me’l Ceyşten komutan İlyas Bey idi. Silivrikapı’da 

topların surlarda açtığı gediklerden, her biri birer Ni‘me’l Ceyş olan 
askerleriyle şehre girmekteydi.

Fatih döneminde oluşturulan mahallelerden, günümüzde Karabaş 
Mahallesi sınırları içerisinde kalan Bala Mescidi, Silivrikapı tarafla-
rında vücut bulmuştu.131 Mescid bugün Silivrikapı Tekke Sokağı’nda 
yer almaktadır. İlk Osmanlı mahallelerinin oluşumunda önemli rol 
oynayan ibadethaneler arasında yer alır.

Bala Süleyman Ağa Mescidi

Topçubaşı vazifesi ile şehrin fethinde emeği geçen Süleyman Ağa tara-
fından yaptırılmıştır.132 Dört duvarlı ve ahşap çatılı olarak inşa edil-
miştir. Külliyenin bugünkü şeklini alması Sazikar Kalfa Sultan ile 
Adile Sultan’ın himmetiyle olmuştur. Ampir üslubunda olan bu bina-
lar, yazı sanatının en güzel örneklerini barındırmaktadır.133

Hicri 868/miladi 1463 yılında inşası tamamlanan cami, çeşitli yıl-
larda tadilatlar görmüştür. Bu tadilatlardan önemlisi hicri 1310/miladi 
1892-93 yılında meydana gelen depremin verdiği hasar dolayısıyla 
geçirmiş olduğudur. Zira harap olan mescid, Sultan II. Mahmud’un kızı 
Adile Sultan tarafından tamamen yeniden inşa ettirilerek genişletil-
miştir. Binanın planı sekiz köşeli olarak tasarlanmıştır. Cümle kapısı-
nın üstünde bulunan kitabe hicri 1279/miladi 1862-63 tarihlidir. Yapı 

131 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fetih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskânı ve Nüfusu, Vakıf-
lar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958, s. 14.

132 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., s. 31.

133 Muhiddin Hattatoğlu, “İstanbul Silivrikapı’da Topçubaşı Bala Süleyman Ağa Mimari Manzume-
si”, Vakıflar Dergisi, IV., (1958), s. 184-185.
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Bala Süleyman Ağa Mescidi
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içinde bulunan nefis yazılar Şefik Bey, Hasan Rıza Efendi, Kazasker 
İzzet Efendi eliyle yazılmıştır.134

Caminin bânisi Topçubaşı Bala Süleyman Ağa, caminin yanında 
yer alan türbede medfundur. Camiyle aynı avluda bulunan türbedeki 
diğer kabirler de eşine, Şeyh Ali Efendi, Mekke şeyhlerinden Said Can 
Efendi, Ali Efendi’nin ailesi Sıdıka Hanım ve Şeyh Mehmed Saadeddin 
Efendi’ye aittir. Türbenin köşesine yakın bir yerde küçük bir taşın 
altında Bala Süleyman Ağa’nın meşhur kuyusu bulunmaktadır. Tarihî 
vesikalarda da yer alan bu kuyu, daha sonraki tarihlerde kapatılmıştır. 
Ancak bugün mezarların izleri belli değildir.

134 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., s. 31.

Bala Süleyman Ağa Türbesi iç görünüm
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Osmanlı döneminde camiler bir ibadet yeri olduğu kadar, toplum-
sal sorunların görüşüldüğü, muhtaçların sığındığı sosyal yardımlaşma 
mekânlarıydı. Bala Camii’nin odalarında da aynı durumu görmekte-
yiz. Burada ikâmet eden derviş ve fukaralara devlet yardım elini uzat-
maktan geri durmamaktaydı. Hicri 19 Şevval 1274/miladi 1 Temmuz 
1858 günü imarethanelerin kepekli undan yapılmış, pideye benzer bir 
ekmek olan fodula, pirinç ve rugan-ı zeyt ve rugan-ı sade olarak adlan-
dırılan bir çeşit yağ ile mum ihtiyaçlarını karşıladığını bilmekteyiz.135

135 BOA., A.MKT.MHM., 131/89.
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KOCAMUSTAFAPAŞA 

Arapların İstanbul kuşatmaları da Kocamustafapaşa bölgesinin 
tarihinde önemli bir yer tutar. Evliya Çelebi’nin kaydına göre:

150.000 askerle İstanbul’u kuşatmaya gelen Halife Ha-
run Reşid, şehri fethetmeden geri dönmek zordur diye-
rek barışa yönelmiş ve Bizans İmparatorundan bir sığır 
derisi kadar yer talep etmiştir. Sığır derisini incecik ip-
likler halinde dittiren Harun Reşid, daha önceden Halife 
Ömer bin Abdülazîz zamanında Kocamustafapaşa semti 
içerisinde kalan Sahabe-i Kirâm mahallesinin dört tara-
fına dikilen bu sığır derisinin bulunduğu yere sağlam bir 
kale yaptırarak içerisine askerlerini yerleştirmiştir.136 
Kuşatmayı kaldırıp Şam’a dönen Harun Reşid’in ardın-
dan Bizanslı yöneticiler, komutanlar ve din adamları 
aralarında uzlaşma sağlayarak Müslümanları yok etme 
konusunda fikir birliği sağlamışlar ve Kocamustafapa-
şa’da Müslümanlarca yaptırılan kale üç gün Bizans as-
kerleri tarafından muhasara edildikten sonra içindeki 
bütün herkes kılıçtan geçirilmiş ve kale yıkılmıştır. Bu 
katliamdan sonra yaklaşık 3.000 sahabe Kocamusta-
fapaşa’da, şehre elçilik vazifesiyle 300 yandaşıyla gelen 
Baba Cafer Sultan’ın Bizans İmparatorundan izin alması 
ile birlikte defnedilmiştir.137

Yukarıda bahsedilen “sığır derisi kadar toprak” hadisesi, 
İstanbul’un fethinden bir yıl önce 1452 yılında da karşımıza çıkar. 
Fatih Sultan Mehmed, Bizans imparatorundan sığır derisi kadar top-
rak istemiş ve sığır derisini dilerek, bulunduğu yere Rumeli Hisarı’nı 
inşa ettirmiştir.138

136 Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Cilt: I, Kitap: I., (Haz. 
Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), İstanbul, 2002, s. 46. Cilt: I., Kitap: 2, s. 430.

137 Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, Cilt: I, Kitap: I., s. 47.

138 Hezarfen Hüseyin Efendi, “Kitâb-ı Tenkîh-i Tevârîh-i Mülûk, Hekimoğlu Ali Paşa Kütüphanesi El 
Yazmaları” No: 732, 207a-222b, (Haz. Adnan Er, MSGSÜ Yayınlanmamış Bitirme Tezi), İstanbul, 
2005, s. 220-222.
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Fatih Sultan Mehmed Han’ın vakfiyesinden anlaşıldığı kada-
rıyla Edirnekapı ve Topkapı çok büyük oranda Türk yerleşim bölgesiy-
ken, Kocamustafapaşa’da büyük oranda Rumlar da yaşamaktaydılar.139 
İstanbul’un fethinden sonra suriçi baştan başa yeniden iskân edilirken, 
bu bölgede de camiler, mescidler etrafında seyrek de olsa yeni mahal-
leler oluşmaya başlamıştır. Bugün de varlığını koruyan Ali Fakih ve 
Sancaktar Hayrettin Mahalleleri, tarihleri İstanbul’un fethine kadar 
giden en eski mahalleleridir.

Ağaçayırı Mescidi ve Tekkesi

Kocamustafapaşa ile Yedikule sınırında Ağaçayırı mevkii, Cambaziye 
Mahallesi, Alayimamı Sokağı’nın kavşağında yer alır. Osmanlı kaynağı 
Hadika’da yapının Kasım Çavuş Ağa tarafından inşa ettirildiği, bânisi-
nin mihrap duvarı önünde gömülü olduğu belirtilir. Fakat ne Hadika’da 
ne de diğer kaynaklarda inşa tarihine, Kasım Çavuş’a ve yaşadığı devre 
ilişkin herhangi bir belgeye rastlanır. Ayrıca caminin ve bâninin mezar 
taşında kitabe bulunmaz. Bu arada Kasım Cavuş’un Fatih’in deveci-
başısı olduğuna dair halk arasındaki rivayet de belgelenememektedir. 

139 Doğan Kuban, İstanbul Bir Kent Tarihi: Bizantion Konstantinopolis İstanbul, s. 213.

Ağaçayırı Mescidi
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Mescid, adını eski bir mesire yeri olan Ağaçayırı’ndan alır, aynı 
zamanda bânisinin adıyla da anılır.

Ağaçayırı Mescidi’nin içinde tesis edilmiş bir de tekkesi vardır. 
Vakıflar İdaresi’ndeki kayıtlarda, tekkenin bânisi olarak Şeyh Mustafa 
Safveti Efendi gösterilmekte, tesis tarihi ise açıklanmamaktadır. 
Yapının 18. yüzyılın ilk çeyreğinde bu işlevle kullanılmaya başlandığı 
tahmin edilmektedir.

Ağaçayırı Mescidi

Halvetîliğin Sünbüliye koluna bağlı olarak kurulan Ağaçayırı Tekkesi, 
19. yüzyılın ilk çeyreğinde Kadirîliğe bağlanmış, sonra tekrar 
Sünbüliye’ye geçmiştir. Ağaçayırı Mescidi-Tekkesi, tekkelerin kapa-
tılmasından sonra cami olarak kullanılmaya başlanmış, 1940’lardan 
sonra harap olan yapı, 1964’te halkın yardımıyla onarılarak tekrar iba-
dete açılmıştır. Bu onarım sırasında mescidin mimari kimliğine uyma-
yan bazı değişiklikler yapılmıştır.

Mescid-tevhidhanenin nispeten özgün kalabilmiş harim bölümü 
kare planlıdır. Onarımda harim bölümü, taş örgüsü taklidi fugali bir 
sıvayla kaplanmıştır. Aslında ahşap olduğu anlaşılan son cemaat yeri 
betonarme olarak yeniden inşa edilmiş, son derece oransız, enine dik-
dörtgen pencerelerle donatılmıştır. Bânisi Kasım Çavuş’un kabri, 
caminin kıble tarafındadır.

Çınar Mescidi

Kocamustafapaşa Caddesi üzerindeki Çınar Karakolu'nun karşısında 
bulunuyordu. Bânisi Fatih devri ricalinden Davut Bey’dir. Zamanla 
harap olan mescid Sipahi Ocağı çavuşlarından Hacı Rüstem Ağa tara-
fından 1605 yılında yeniden inşa ettirilmiştir. Hadika’da caminin kapı-
sında yazılı şu dörtlükten bahsedilir:

Mescid iken bu mabed-i Enver

Cami itti anı bir ehl-i salah

Namıdır Hacı Müstahdem Çavuş

Daveri dest ziri kıl felah
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Bakımsız kalan mescid 1937 yılında yıktırılarak yerine parti 
binası yaptırıldı. Daha sonra uzun süre halkevi ve sinema olarak kul-
lanıldı. Günümüzde ise Çocuk Esirgeme Kurumu ve çocuk kreşi olarak 
hizmet vermektedir.140

Ali Fâkih Camii

Fatih Sultan Mehmed Han’ın çobanbaşısı Ali Fâkih tarafından yaptırıl-
mış ve mahalleye adını vermiştir. Bânisinin mezarı bilinmemektedir. 
1894 İstanbul depreminde büyük zarar görmüş, 1910 yılında hayırse-
ver bir Mısırlı hanım tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Son olarak 
1986 yılında temellerine kadar yıktırılıp, tekrar inşa edilmiştir. Büyük 
Ayasofya Vakfı'na bağlı olup Kavak Mescidi adıyla da anılmaktadır.

Canbaz Mustafa Paşa Mescidi ve Kabri

Kocamustafapaşa, Silivrikapı yolunda, Arabacı Bayezid Mahallesinde, 
Çağlayan Sokak üzerinde yer alır; eski Canbaziyye mahallesinin 
kurucu mescididir. Hicri 890/miladi 1485 yılında mabedin bânisi olan 

140 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Kocamustafapaşa”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 246-
247.

Canbaz Mustafa Paşa Mescidi
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Yedi Emirler Haziresi

Canbaz Mustafa Paşa, Fatih Sultan Mehmed Han’ın devlet adamların-
dan olup, Ni‘me’l Ceyşdendir. 1585 yılında vefat etmiştir. Yaptırmış 
olduğu bu mabedin haziresinde medfundur. Kabir taşında “Merhum 
Canbaz Mustafa’nın ruhuna Fatiha 869” yazılıdır. 1953 yılında ihya 
edilen cami, orijinalliğini kaybetmiş, yeniden yapılmış bir eserdir.

Canbaz kelimesi Farsça olup, canıyla oynayan anlamındadır. 
Osmanlı kültüründe savaşlarda öne atılan askerlere canbaz denirdi.

Üç Gözlü Mehmed Efendi Türbesi
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Yedi Emirler Haziresi (Fatih-Kocamustafapaşa)

İstanbul’un fethinde veya sonrasında toplu definlerden biri olan 
Kocamustafapaşa semtinde, bugün ismi bilinmeyen yedi fetih şehidi-
nin topluca medfun bulunduğu bir haziredir. Her birinin baş ve ayak 
taşları mevcut olup, ayakucu taşlarında “Şehîd rûhuna Allah rızâsı 
içün Fatiha” ibaresi yazmaktadır.

Üçgözlü Mehmed Efendi veya Üçgözlü Şeyh Mehmed Efendi

Fatih Sultan Mehmed Han’ın danıştığı ve gözlemlerine güvendiği âlim  
Ni‘me’l Ceyşlerdendi. Kuşatma esnasında ordu içerisinde gelişmeleri 
takip etme ve Fatih’in anında bilgilendirilmesiyle vazifeli idi. Kabri 
Kocamustafapaşa semtinde, Hacı Kadın sokaktadır. Mezar taşında şu 
ibare yer almaktadır: “el-Fatiha Fatih ile iydüb teşrîf câm-ı şehâdeti 
nûş eyledi Bunda medfûndur Üçgözlü Şeyh Mehmed Efendi Rûhiyçün 
1198”

Üç Gözlü Mehmed Efendi Türbesi
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SAMATYA 

Hicri 953/miladi 1546 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde 
Samatya’nın ismini Mahalle-i Bâb-ı Samatya “Samatya Kapısı 

Mahallesi” olarak görmekteyiz. Osmanlı İstanbul’unun bu tarihi sem-
tinde, bu mahalle isminin tam olarak hangi tarihe kadar devam ettiği 
bilinmemekle birlikte, Ekrem Hakkı Ayverdi mahalle isminin 16. asır-
dan sonra semt ismine dönüştüğünü kaydetmektedir.

Samatya, fetih öncesi Hıristiyan kültür merkezi olma özelliğini 
sürdüren bir İstanbul semtidir. İstanbul’un fethinden sonrasında da 
önemli bir Hıristiyan (Rum Ortodoks ve Ermeni) semti kimliğini koru-
ması, Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) İstanbul’u iskân politikası-
nın bir sonucudur.

Samatya’daki Ermeni nüfusun oluşumu fetihten sonradır. Fatih 
Sultan Mehmed, Bursa Ermenilerinin dini lideri Episkopos Hovagim’i 
(Ovakim) yeni başkentine getirterek Samatya’ya yerleştirmiş ve kendi-
sine Rum Ortodoks patriğine tanınan tüm hakları vermiştir. Ermeni 
cemaati şehrin başlıca altı mevkiinde yerleştirilmiş olduğundan,  “Altı 
Cemaat” olarak adlandırılmıştır. Bu altı cemaatin en önemlisi Samatya 
Sulu Manastır’da olduğundan, patriklik makamı da burada kalmıştır. 
Ermeni Patrikhanesi de 1461 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafın-
dan kurdurulmuştur. 1640 yılına kadar Samatya’da kaldıktan sonra, 
1641'de Kumkapı semtine taşınmıştır.141

Fatih Sultan Mehmed’den sonra gelen Osmanlı sultanları da 
Ermenilerin İstanbul’da iskânı politikasını sürdürmüştür.

141 Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul Tarihi XVII. Asırda İstanbul, (haz. Hrand D. Andreasyan), 
İstanbul 1988, s. 73; Anonim, “Samatya”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, VI., (1994), s. 
430-31.
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Mirza Baba Tekkesi Mescidi

Kaynaklarda Etyemez Tekkesi ve Karabıçak Veli Tekkesi olarak da anı-
lan bu tekke, Bizans dönemine ait bir dini yapının Fatih Sultan Mehmed 
döneminde (1451-1481) Derviş Mirza Baba (Şeyh Derviş Mirza Baba İbn 
Ömerü’l-Buharî) adında bir tarikat şeyhi ve fetih mücahidi tarafından 
tekkeye dönüştürülmesi suretiyle kurulmuştur. Mirza, yani süvari ola-
rak fetih ordusunda yer almıştır.

Tekkenin kuruluş tarihi tespit edilememekte, ancak Hadikatü’l 
Cevâmi’de vakfiyesinin, “tekyeşinas” terkibinin ebcedle karşılığı olan 
hicri 886/miladi 1481-82 yılında kayda girdiği belirtilmektedir. Aynı 
kaynakta Derviş Mirza Baba’nın, Ömer el-Buhar adında bir şahsın 
oğlu olduğu ve İstanbul’un fethine katılan tarikat ehli arasında yer 
aldığı ifade edilir. Ancak ne Hadika’da ne de diğer kaynaklarda Mirza 
Baba’nın mensup olduğu tarikat hakkında bilgi bulunmamaktadır. 
Tekkeye verilen “Etyemez” adının kökeni hakkında da bir bilgi bulu-
nabilmiş değildir.

Samatya Caddesi ile Etyemez Tekkesi Sokağı’nın kavşağında 
bulunmakta olan tekkenin mescidi, 1953’te harabe ve çatısız durmak-
taydı. Sosyal Sigortalar Kurumu hastanesi inşası için 1957 yılında, 
Mirza Baba Mescidi mahallesiyle (Etyemez Tekkesi Mescidi Mahallesi) 
beraber kamulaştırılarak ortadan kaldırılmıştır.

Günümüzde tekkeden arta kalan ve Sultan II. Abdülhamid’in tuğ-
rasını taşıyan hicri 1309/miladi 1891-92 tarihli, ta’lik hatlı yenileme 
kitabesi, Bayezid-i Cedid Mescidi’nin avlu girişi üzerine taşınmıştır. 
Bir Sa’di tekkesi olarak zikir günü Perşembe idi.142

Mihrişah Hacı Hatun (Kadın) Camii

Ali Fakih Mahallesindedir. Mimarı bilinmemektedir. Hacı Kadın veya 
Hızır Bey Mescidi olarak da bilinir. Bânisi hakkında farklı görüşler 
vardır. Ayvansarayî’ye göre, Vezir İskender Paşa kızı Mihrişah Hanım 

142 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, (I.), İstanbul 1281, s. 32-33; Ekrem Hakkı Ayverdi, Os-
manlı Mîmârîsinde Fâtih Devri, III., İstanbul 1973, s. 457-458; H. Göktürk, “Etyemez Tekkesi”, 
İstanbul Ansiklopedisi, X., (1973), s. 2863; H. Göktürk “Etyemez Tekkesi Mescidi”, İstanbul An-
siklopedisi, X., (1973), s. 2864; M. Baha Tanman,” Mirza Baba Tekkesi”, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, V., (1994), s. 474; Sema Göncüoğlu, “Tekkeler”, Fatih İlk İstanbul, İstanbul 2003.
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tarafından 1540 yılında yaptırılmıştır. Ekrem Hakkı Ayverdi ise Hacı 
Kadın isminin Sultan Hatun ve İstanbul Kadısı Hızır Bey’in kızından 
geldiğini belirtir. Sultan Hatun’un tefsir ilmi ile uğraşacak seviyede 
bilgili olduğu bilinmektedir. Vakıf Tahrir Defteri’nde ise Hacı Kadın 
adıyla bilinen bir mescid olmadığı belirtilerek, Fatih döneminin ilk 
kadılarından olan Hızır Bey tarafından yaptırıldığı söylenir. Bütün bu 
görüşler bir yana, mescid bulunduğu mahalleye Hacı Kadın adını ver-
miştir ve bu adla anılmaktadır.143

Sancakdar Hayreddin Mescidi ve Tekkesi

Roma dönemine tarihlenen bir yapı olan mescid yapısı, Yedikule’ye 
giden ana cadde üzerinde yüksek bir mevkide inşa ettirilmiştir. Fethin 
arkasından, terk edilmiş durumdaki harap Bizans binalarından bazı-
ları, belki şehrin kuşatılması sırasında şehit düşenler adına ve virane-
leri şenlendirme siyasetinin belirtisi olarak mescide dönüştürüldüğü 
sırada, burası da Sancakdar Hayreddin adına mescid yapılmıştır. Gerçek 
vakıf sahibinin bu kişi olmadığı da hicri 953/miladi 1546 tarihli İstanbul 
Vakıfları Defteri’ndeki kayıttan anlaşılır. Burada Vakf-ı Sahibü’l-Mescid 
başlığı altında hiçbir açıklama yapılmayarak boş bırakılmıştır. Yalnız 
burada Şevval 941/miladi 1535 ve Safer 950/miladi 1543 tarihli iki hayır 
sahibinin mescide vakıf bağışlarında bulundukları bildirilir.

143 Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, 21; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I, An-
kara 1962, s. 64; Anonim, Fâtih Câmileri ve Diğer Târihî Eserler, İstanbul 1991, s. 168; Esra Güzel 
Erdoğan, “Mihrişah Hatun Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, V., (1994), s. 457-458.

Mihrişah Hacı 
Kadın Camii
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Hüseyin Ayvansarayî Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde, mes-
cidin kiliseden çevrilmiş olduğunu, Sancakdar Hayreddin’in Fatih 
Sultan Mehmed’in (1451-1481) alemdarlarından olduğunu ve kabri-
nin mescid yakınında olduğunu kaydetmektedir. Kabrin yanında Şeyh 
Mustafa Efendi’nin mezarı da bulunmaktadır. Mescidin minberini, 
mahallelinin ricası ile Sadrazam Mustafa Paşa koydurmuş, gelirinin 
hicri 1178/miladi 1764-65 yılında İstanbul Gümrüğü’nden verilmesini 
sağlamıştır. Ayvansarayî’nin bildirdiği mezarın, sonradan hatırayı 
yaşatmak için (teberrüken) yapılmış olduğu yeni kaynaklarda ifade 
edilmektedir.

Sancakdar Hayreddin Tekkesi’nin adı 18. yüzyılın son çeyreğinden 
itibaren İstanbul tekkelerinin dökümünü içeren belgelerde zikredil-
mektedir. Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan ve 19. yüzyılın ilk çeyre-
ğine tarihlenen bir listede tekke Sa’di tarikine bağlı olarak gösterilmiş, 
bu durum tekkelerin kapatılmasına kadar devam etmiştir. Sultan II. 
Mahmud’un (1808-1839) kızlarından Saliha Sultan’ın hicri 1249/miladi 
1834’teki düğününe davet edilen Sa’di şeyhleri arasında Samatya kur-
bünde Sancakdar Hayreddin Zaviyesi şeyhi es-Seyyid Hafız Mustafa 
Efendi’nin adı geçmekte, bu şeyhin kabri tekkenin yanında bulunmakta-
dır. Zikir günü Pazar idi. 1894 depreminde harap olan yapı uzun bir süre 
bu halde kalmış ve 1973-1975 yıllarında İstanbul Vakıflar İdaresince 
onarılarak 1976 yılında tekrar ibadete açılmıştır.144

144 Sema Göncüoğlu, “Mahalle-i Bâb-ı Samatya”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul 2011, s. 259-261.

Altıparmak Ahmed Baba’nın kabri
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İmrahor Kilise-Camii

Altıparmak Ahmed Baba

Kabirde, 1453’te İstanbul’un fethine katılan mutlu askerlerden Fatih 
Sultan Mehmed’in nahilbendbaşısı olduğu kabul edilen Ahmed Baba 
yatmaktadır. Hayatı hakkında çok az bilgi olan Ahmed Baba’nın, 
“Altıparmak” lakabıyla şöhret olduğu bilinmektedir. Nahili balmu-
mundan süs ağacı anlamına gelir. Bu ağacı yapan ustalara ise nahilbend 
ya da halk arasındaki deyişiyle nakilbend denirdi. 

İmrahor

Bugünkü Yedikule Mahallesinin eski ismi idi. Mahalle, adını Fatih ve 
II. Bayezid’in mir-i ahuru (ahırcıbaşı) olan İlyas Bey’den almaktaydı. 
Fatih Sultan Mehmed’den itibaren imrahor vazifesi alanlar burada ika-
met etmiş ve bu bölgede hayır hasenatlarda bulunmuştur.

İmrahor İlyas Bey, Yedikule yakınında, Bizans döneminde 
İstanbul’un en büyük ve en eski manastırlarından Studios Manastırı’nı 
hicri 875/miladi 1470 yılında camiye döndürmüş, bu sebeple manas-
tır-cami ve mahalle onun adıyla anılmıştır. Aynı yerde bir mektebi de 
vardır. Aslen Arnavut olan ve Arnavutluk’un Korçe (Gürice) kentinde 
doğan İmrahor İlyas Bey’in Korçe’de de mescit ve külliyesi vardır. 
Mezarı da oradadır.
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Cerrahpaşa
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CERRAHPAŞA 

Cerrahpaşa yedi tepeli şehir olarak nitelenen kadim İstanbul’un 
yedinci tepesinde yer alır. Günümüzde Kocamustafapaşa semtine 

çıkan anayol üzerindedir; ismini Sultan III. Mehmed’in veziriazamı 
Cerrah Mehmed Paşa ve onun 16. yüzyılda bölgede yaptırdığı külliye-
den almıştır.

Cerrahpaşa semti, Osmanlı iskân politikası ve şehir oluşumu 
anlayışının yaşatıldığı önemli noktalardan biriydi. İstanbul’un fethi 
sonrasında Erzurum’dan başkente göç eden veya kısa süreli ikamet 
amaçlı olarak gelenlerin ilk iskân edildiği yerdi. Bu zorunlu politika 
sayesinde, İstanbul şehir kültürü, yaşantısı ve nizamını bir ahenk içe-
risinde Cumhuriyete değin canlı tutabilmiştir.

Semt, Fatih Sultan Mehmed Han döneminde Hobyar, İsa kapısı, 
Hacı Timur ve Keyci Hatun mahallelerinden meydana gelmekteydi.145

15-16. yüzyıllarda semt için Hobyar ve Avratpazarı isimleri kul-
lanılmıştır. 1930’lara dek semtin sakini yaşlıların, kendileri için 
Hobyarlı dediği bilinmektedir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde ise 
Aksaray’dan Cerrahpaşa’ya uzanan hafif yokuşlu sokak üzerindeki 
Ahmed Kethüda Mescidi’nde medfun olan Tozkoparan Ahmed Ağa’ya 
izafeten Tozkoparan Yolu diye de anılır olmuştur. Külliyenin inşası 
ile Cerrahpaşa ismi verilen semte bu dönemde Hobyar, Kürkçübaşı, 
Ahmed Kethüda ve Canbaziye mahallelerinin tamamı ile Keyci Hatun 
ve Başçı Mahmud mahallesinin bir kısmı dahil idi. Günümüzde bu 
mahallelerin bir kısmı unutulurken bir kısmı da Cerrahpaşa Hastanesi 
için yapılan istimlâklerde ortadan kalkmıştır.

1876 yılı mebusan seçimi sırasında yapılan İstanbul Mahallesi 
listesinde, Altıncı Daire-i Belediye hududu içindeki Cerrahpaşa sem-
tinin mahalleleri ve bu mahallelerde bulunan hane sayısı şu şekilde 

145 Emin Nedret İşli, “Cerrahpaşa,” Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, II., (1994), s. 417.
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belirtilmektedir: “Mahalle-i Ahmed Kethüda kurb-i Avratpazarı 61 
hane, Mahalle-i Kürkçübaşı kurb-i Avratpazarı 184 hane, Mahalle-i 
Canbaziye kurb-i Avratpazarı 120 hane.” 1912 (1329) yılında 
Şehremaneti tarafından hazırlanan bir başka cetvelde 2 numaralı 
Fatih Belediye Dairesi’ne bağlı olarak Ahmet Kethüda, Canbaziye, Hacı 
Bayram Haftani, Kürkçübaşı, Ahmed Şemseddin ve Hobyar Mahallesi 
semti oluşturmaktaydı.

Canbaziye Mescidi (Canbaz Mustafa Bey-Ağa Mescidi)

Cerrahpaşa Kargı Sokak üzerinde yer alır. Bânisi Fatih devri ricalin-
den ve Ni‘me’l Ceyşten Canbaz Mustafa Ağa’dır. Kocamustafapaşa’daki 
diğer camiinde gömülü bulunan Canbaz Mustafa Ağa’nın vefat tarihi 
1485 olduğuna göre, mescidin bu tarihten evvel yapıldığı anlaşılmak-
tadır. Mermer minberini Kuru Ahmed Efendi koydurmuştur. Kâgir ve 
çatılı yapının kaidesi eski olan bir minaresi vardır. Kürsü ve mihrabı 
mermerdendir.

Küçük bir külliyeye sahip olan mescidin beraberinde günümüze 
ulaşamayan mektebi, medresesi ve çeşmesi bulunmaktaydı. 1917-1925 
yılları arasında Şeyh Ali Haydar Efendi’nin Fatih’teki tekkesi yanınca, 
bu tekke Canbaziye Mescidi’ne taşınmış, Mescid Kubbe Tekkesi adı ile 
tekkenin tevhidhanesi olarak kullanılmıştır. 1925 yılında çıkarılan 
kanunla tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra cami kapatılarak 
yıkıma terk edilmiştir.

Canbaziye Medresesi, cami kadro dışı bırakılarak kapatıldıktan 
sonra, Halk Partisi meclis üyesi Cevat Yürür tarafından 1926 yılında 
bina tahsisi alınarak yıktırılmış, yerine dönemin en modern maran-
gozluk ve mobilya fabrikası inşa edilmiştir.

1940 yılından sonra harap olan mescid, duvar bakiyelerinden ve 
yıkık minareden ibaret haldeyken 1962’de halkın yardımı ile eski temel-
leri üzerinde yeniden inşa edilmiştir. Haziresinde Keçecizâde ailesi 
gibi meşhur zatların kabirleri vardır. Şair Keçecizâde İzzed Molla’nın 
kabir taşının kitabesinde eserlerinin ismi yazılmıştır.146

146 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Cerrahpaşa Semti,” İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul, 2011, s. 197.
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Mir Hoca Hubyar Bey (Hobyar)

İstanbul’un ilk kurucu mescidi ve mahallesinin kurucusu olan, Ni‘me’l 
Ceyşten Mir Hoca Hubyar Bey bu mescidi hicri 878/miladi 1479 yılında 
inşa ettirmiştir. Mescidden dolayı halk arasında mahalleye Hobyar 
denilmiştir. Mir Hoca Hubyar Bey’in kabrinin yeri ise bilinmemekte-
dir. Cerrahpaşa Hastanesi sınırları içinde kalan cami, 1940’lı yıllarda 
tamamen yıkılmıştır.

Dellak Baba

Fatih Sultan Mehmed Han’ın tellağı idi. Mezarı, Haseki’den Davutpaşa’ya 
doğru giderken, bugün yerinde Cerrahpaşa Hastanesi Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları Kliniği'nin bulunduğu Hobyar Mescidi’nin karşısında 
idi. Dellak Dede Sokağı başında bir ağacın altındaydı. Söylenceye göre 
Dellak Baba, Fatih’i Davutpaşa Hamamı’nda yıkamış idi.

Cerrahpaşa’da Kasap İlyas Camii
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1964 yılında inşa ettirilmiş olan ve yeni mimarisi ile Selçuk Sultan Camii
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TAŞKASAP 

Fatih devrinden itibaren oluşmaya başlayan ilk Müslüman yerleşim 
birimlerinden biridir. Fatih’in kazancıbaşısı Saadeddin Mehmed 

Efendi fetihten bir müddet sonra, Taşkasap semtinde kendi ismiyle anı-
lacak mescidini inşa ettirmiştir. Kazganî Sadi Mescidi ismiyle maruf 
olan bu ibadet mekânı, Murad Paşa Cami Sokağı’nda bulunmaktaydı. 
Bir 15. yüzyıl eseri olan bu ibadethaneden günümüze yalnızca duvar 
bakiyeleri kalmıştır.147

Yine Fatih devrinde yaşamış olan zamanın bilginlerinden 
Şerefüddin Kırımî (vefatı hicri 921/miladi 1515) kendi adına Molla 
Şeref Camii’ni inşa ettirmiştir. Kırım’da ikamet eden bu zat, Sultan II. 
Murad (1421-1451) döneminde Osmanlı Devleti uhdesine girmiş, Fatih 
döneminde ise fetihten sonra İstanbul’a gelerek buraya yerleşmiştir. 
Caminin yapım tarihi ile Molla Şeref’in ölüm tarihleri arasında on 
yıllık bir fark bulunmaktadır. Kendisinin vasiyeti üzerine vefatından 
sonra yaptırılmış olma ihtimali de vardır. Ancak, Ekrem Hakkı Ayverdi 
yaptığı hesaplarla caminin inşasının mevzubahis Molla Şerefüddin 
Kırımî’nin 130-150 yaşlarına rast gelmesinden hareketle bâninin Şeref 
isminde başka bir kimse olabileceğini söyler.148

Molla Şeref Camii’nin büyük kapısı ve çeşmesi üzerinde ayrıca 
fevkâni bir mektep bulunmaktaydı. Bu hayır eseri ise bir dönem yeni-
çeri ağalığında bulunmuş olan Abdullah Paşa tarafından yaptırılmış 
idi.149

Zamanla caminin hemen yanı başında bir kahve kurulmuş, bu 
kahvenin kapısı önüne de bir set yerleştirilmişti. Setin Bayrampaşa 

147 Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., s. 174, İstanbul 1281; Tahsin Öz, İstanbul Cami-
leri, I., Ankara 1962-1965, s. 84.

148 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, III., İstanbul 1973, s. 465; Süleyman Fa-
ruk Göncüoğlu “Taşkasap Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul Mayıs 2011, s. 180-182.

149 Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, I., İstanbul 1281, s. 265-266.
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Deresi’nin taşmalarına karşı yapıldığı düşünülmektedir. Kahve, semt 
yaşlılarının toplanarak zaman geçirdikleri ve sohbet ettikleri bir yerdi. 
Sözünü ettiğimiz Molla Şeref Camii ile Sultan Selim Medresesi (Şadiye 
Hatun Kliniği) arasındaki sahada da, çınar ağaçlarının gölgelendir-
diği epeyce miktarda dükkân sıralanmıştı. Buraya Halıcılar Çarşısı 
denirdi. Yerini tam olarak tespit edemediğimiz yakın bir mekânda 1782 
yangınında kül olan Halıcılar Köşkü bulunmaktaydı.

Molla Şeref Camii zamanla harap olmuş ve sadece minare kalın-
tıları ve duvar bakiyeleri kalmıştır. 1980 yılında halkın yardımlarıyla 
yeniden ihya edilen cami, betonarme olarak inşa edilerek hizmete 
açılmıştır.

Softa Sinan Camii

Yine Fatih devri ricalinden olan Suhte Sinan, İstanbul’un fethine 
katılarak kutlu günü gören şanslı kişiler arasında yer almaktadır. 
İstanbul’un imar faaliyetlerine katkısı bulunanlardan olup Molla Şeref 
Camii yanında kendi camiini, yani Eğri Minare Mescidi, yaygın ola-
rak bilinen diğer ismiyle Softa Sinan Camii'ni inşa ettirmiştir. Suhte 
Sinan, ölümü üzerine bânisi olduğu mescide defnedilmiştir. Hicri 894 
tarihli vakfiyesi bulunan bu eser, dernek eliyle inşa edilmiş, ancak 1918 
yılında Fatih yangını ile harap olmuştur.150 Daha sonra yeniden inşa 
edilen eser, orijinal özelliklerine dikkat edilmediğinden, asıl mimari 
özelliklerini kaybetmiştir.

Sarı Musa Camii

Bölgenin Fatih dönemi eserlerindendir. Sarı Musa, İstanbul’un 
fethi için Fatih’in ordusunda yer alan askerlerdendir. Taşkasap Sami 
Paşa Sokağı’nda inşa ettirdiği caminin minberini müderris Mustafa 
Çavuşzâde Feyzullah Efendi koymuştur. Sarı Musa vefatını müteakip 
inşa ettirdiği cami civarına defnedilmiştir. Günümüze kadar varlığını 
koruyamayan bu eser, yanarak tarihe karışmıştır.151

150 A.g.e., s. 91.

151 Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., Ankara 1962-1965, s. 120.
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Caminin hemen yanında bulunan çeşme hicri 1267/miladi 1850-
51 yılında Şehzâde Abdülaziz tarafından yaptırılmış olup kitabesinde 
yer alan tarihi kayıt şu şekildedir:

Cennet-mekân Sultan Han-ı Mahmud Gazi kim 

Cihanı tutmuş idi lutf ve ihsanlar avanı 

Zeman-ı Şevketin hayrat ve asar iderdi sarf 

Cemaliyle cennatiyle ide Hakk avn ü ihsan 

Bu çeşme mader-i Sultan Aziz Efendi icrası 

Ki ol Pertevniyal Hanım ider seyrab atşanı 

Açub destin du’a ider içenler sahib-i hayra 

Bu ma bir kevser-asardır cihan mesrur ü handani

Selçuk Sultan Camii

Edirne ve Bursa’da inşa ettirdiği mescid ve çeşmeleriyle, Osmanlı 
hânedânı içerisinde hayır eserleriyle tanınmış bir hanım sultan olan 
Selçuk Sultan, Çelebi Sultan Mehmed’in Kumru Hatun’dan doğma kızı 
olup 1407'de dünyaya gelmiş, 1485'te İstanbul’da vefat etmiştir.

Semtin sınırları içerisinde bulunan ve bugün Aksaray, Millet 
Caddesi üzerinde yer alan Selçuk Sultan Camii, Abbas Ağa Camii, 
Selçuk Hatun Camii ve Tahta Minare Camii olarak da bilinmektedir. 

Yeğeni Fatih Sultan Mehmed Han tarafından İstanbul’un fethe-
dilmesiyle, Selçuk Sultan burada bir mescid inşa ettirmek istemiştir. 
Bunun neticesinde Aksaray Taşkasap mevkiine vakıf yoluyla bir mes-
cid inşa ettirmiştir. İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 
Hüseyin Ayvansarayî Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde, “Ebû’l-feth 
Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin zemân-ı saltanatlarında bulunan-
lardandır” kaydı ile bir Ni‘me’l Ceyş mescidi olduğunu ifade eder.

Selçuk Sultan Mescidi, 17. yüzyıl ortasında vukuu bulan bir yan-
gınla tahrip olduktan sonra, 1668-1671 yılları arasında Dârüssaâde 
Ağası olan Abbas Ağa tarafından ihya ve Ayasofya vakfına ilhak 
edilmiştir.

Bu ihyanın ardından minber koydurulmasıyla mabed Cuma 
namazlarının da kılınabildiği bir cami hüviyeti kazanmıştır.
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Tekrar inşasının ardından ikinci bânisi Abbas Ağa’nın ismiyle de 
anılan, aslı ahşap olan cami, kâgir olarak yeniden yapılmıştır. Bu yeni 
caminin çatısı ahşap olup kalın gövdeli bir minaresi bulunmaktaydı. 
1956 yılında, Adnan Menderes döneminde yapılan yeni imar yolu çalış-
maları nedeniyle yıkılan bu yapının yerine 1964 yılında Vakıflar İdaresi 
tarafından biraz ileride, yine Millet Caddesi üzerinde, duvarları küfeki 
taşından kubbeli olarak yeni bir cami inşa edilmiştir.152

Tarlacıbaşı Türbesi

Açık bir tarzda olan türbenin ıstabl-ı amire ile ilgili kitabesinden, tür-
benin içindeki zatın Fatih’in tablacıbaşısı olduğu öğrenilmektedir.

İstimlâkler üzerine yeni açılan cadde için yıktırılan Taşkasap 
Camii, yola giden Taşkasap Mahallesi camilerinden bir diğeridir.

152 A.g.e., s.17.
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HASEKİ 

Bir yerin adlandırılmasında bölgede yaşayan insanların etkisi yad-
sınamaz. Eski tarihlerden beri bir bölgede yaşayan önemli kişile-

rin adları semtler tarafından sahiplenilmiştir. Aynı etkiyi Haseki sem-
tinde de Bizans döneminden itibaren görmek kâbildir. Bu civardaki yer 
adlarının özellikle kadınlar çevresinde dönmekte olduğu, Bizans döne-
minden itibaren görülmektedir. Arkadius Forumu’nun daha sonraları 
Avrat Pazarı’na dönüşmesi, Fatih Sultan Mehmed döneminde de Keyci 
Hatun’un burada bir mescid yaptırması dikkat çeker.

Ardından en önemli bânisi saray hanımlarından olan Haseki 
Külliyesi’nin inşasının burada olması bir rastlantı olmasa gerek. Türk 
aile geleneğinde kadının aile içerisindeki ağırlığı hissedildiği gibi, 
Haseki semtinde de kadınların büyük rol oynadığı aşikârdır.153

Hacı Bayram Haftâni Camii

Murad Paşa Camii yakınlarında yer alan bu caminin bânisi Ebu’l fet-
hin haftancıbaşısıdır.154 Mahallesi bulunan ibadet merkezleri ara-
sında yer alan caminin minberini Sadrazam Bayram Paşa koymuş-
tur. Haftancıbaşı, ölümünü müteakip mescidi civarına defnedilmiştir. 
Mezar taşında yazılı Arapça tarih hicri 951’dir.155 Caminin bahçesinde 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın gulamı Ali Baba’nın kabri ve mezar taşı 
bulunur.

Molla Güranî Camii

Bânisi Fatih Sultan Mehmed Han’ın hocası ve lakabı Molla Güranî olan 
Şemseddin Ahmed Efendi’dir. Yapılış tarihini, Hüseyin Ayvansarayî 

153 Süleyman Faruk Göncüoğlu, “Haseki Semti”, İstanbul’un Kitabı Fatih, İstanbul Mayıs 2011, s. 208.

154 Yahut Kaftancıbaşı olarak adlandırılan bu görevli padişah ve sadrazamların huzuruna kabul edile-
cek olanlara giydirilecek hil’atları koruyan görevlidir.

155 Hafız Hüseyin Ayvansarayî, Hadikatü’l Cevâmi, haz. Ahmed Nezih Galitekin, İstanbul 2003, s. 132.
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Haseki Külliyesi, 1930
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Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde, hicri 876 olarak vermektedir. Bu mes-
cidden başka mescidleri ve hayratı da olan Güranî Hazretleri, hicri 
893'te vefat etmiş ve caminin mihrabı önüne defnedilmiştir.

Mescidin yanında yer alan mektebinde, kemerli bir kapıdan girile-
rek 15-20 ayak merdivenle bir sofaya çıkıldığını Osmanlı âlimlerinden 
Tahirü’l Mevlevî 1916 yılında, bizzat kendi tespitine göre anlatmakta-
dır. Günümüzde yine burada bulunan çeşmesi dahil, tüm bu vakıflar-
dan mezar hariç hiçbir iz kalmamıştır.

Molla Güranî, tarihî şahsiyetini Fatih Sultan Mehmed Han gibi 
muazzam bir hükümdarı yetiştirmekle kazanmışsa da, onu tarihe mâl 
eden asıl şey, İstanbul’un fethindeki kararlı ve azimli tutumu olmuştur. 
Fetih fikrini talebesine bizzat aşıladığını, netice alıncaya kadar onu 
teşvike devam ettiğini bilmekteyiz. Tabii ki bu arada fethi sadece ona 
değil, Zağanos Paşa ve Akşemseddin’in de büyük kararlıklarla Fatih’e 
yol gösterip desteklemelerine de borçlu olduğumuzu unutmuyoruz.

Molla Güranî, Osmanlı Devletinin beşinci şeyhülislamıdır. 
Suriye’nin Güran kasabasına bağlı bir köyde doğduğu için, buraya nis-
betle Güranî lakabı ile anılmıştır.

Bağdat, Diyarbakır, Hayfa ve Şam’da meşhur âlimlerden ilim tah-
sil eden Molla Güranî, hadis ve fıkıh ilimlerinde otorite olarak yetişti. 
Kahire’deki medreselerde ders verirken Molla Yegân ile tanıştı. Bu 
olgun ve ciddi âlimi çok beğenen Molla Yegân, ona birlikte Anadolu’ya 
gitmelerini teklif etti. Böylece Bursa’ya geldiler.

Molla Yegân, Sultan II. Murad Han’ın huzuruna çıktığında “Gezip 
gördüğün yerlerden bize ne hediye getirdin?” sualine muhatap kal-
mıştı. Bunun üzerine dışarda hazır bekleyen Molla Güranî’yi içeri aldı 
ve “Tefsir, hadis ve fıkıh ilminde iyi yetişmiş bu âlimi getirdim” diyerek 
takdim etti. Molla Güranî ile görüşen padişah da ciddiyetine ve ilmine 
hayranlık duyduğu bu büyük zâtı oğluna hoca tayin etti.

Bilgi kayıtsızlığına karşı asla müsamaha tanımayan Molla 
Güranî’nin ilk derse elinde bir değnekle girdiği ve şehzâdenin hayreti 
karşısında “okumakta gevşeklik gösterirse padişah babasının emriyle 
buna müracaat edeceğini” söylediği rivayet edilmektedir.
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Sultan Mehmed, tahta çıkışı sırasında bu çok takdir ettiği ve sev-
diği hocasına vezirlik teklifinde bulunmuş, ilmi bırakıp ikbale ayak 
basmaktan her zaman çekinmiş olan Güranî ise “Bunca beyler vezirlik 
için çalışırlar, onların ümidlerin kırmak doğru olmaz” diyerek kabul 
etmemiştir.

Hayatının her döneminde örnek bir şahıs olan Molla Güranî, 
fetih günü olan 29 Mayıs 1453’te ilk hamlede iki bin merdivenle 50 bin 
askerle ileri atılmış, harbin en şiddetli anında Akşemseddin ile birlikte 
ateş hattına girerek, gazâ yolunda şehadet mertebesine ulaşmayı talep 
ederek askere numûne olmuştur.

Osmanlı medreselerinde ders veren yüksek seviyedeki ilim adam-
larına o devirde “molla” veya “mevlana” adı verildiği için Molla Güranî 
diye meşhur olan Şemsüddin Ahmed; Fatih Sultan Mehmed daha 
çocukken ve Manisa valisi bulunduğu sırada ona muallim (eğitmen, 
öğretmen, hoca, terbiyeci) olmuş, derse girerken yanında bir değnek 
götürdüğü için o zamanlar haylaz olan şehzâdeyi çalışmaya mecbur 
etmişti.

Molla Güranî, inanç sistemini akla dayandırdığı için asla taas-
suba kapılmamış, bu yüzden zamanın otoritesi sayılan bir kısım ule-
mayı tenkit etmiştir. İlmî kabiliyetini ve üstünlüğünü kabul etmeyen 
hiçbir kaynak mevcut değildir. Bilgi derecesi ve kültürü zaten talebe-
liğinin bitiminde kabul edilmiş, aklî ve naklî ilimlerde maharetinden 
şüphe edilmemiştir. Güranî, cesareti, açık sözlülüğü, kibir ve gösteriş-
ten uzak oluşu, davet edilmeden bayram ve sair günlerde toplantılara 
sık sık katılmak istemeyişi takdir edilen hususiyetlerinden sadece bir-
kaçıdır. Osmanlı topraklarına dışarıdan gelmesine karşın, Osmanlılık 
ruhunu hakiki mânâsı ile yaşamıştır.

Hicri Recep 893/miladi Haziran 1488'de vefat eden Güranî’nin 
vasiyeti üzerine, Sultan II. Bayezid (1481-1512), 180 bin akçelik bor-
cunu şahitlere lüzum görmeden ödemiş, cenazesinde hazır buluna-
rak namazını kıldırmıştır. Cesedinin ayakucundan bağlanarak kabre 
kadar sürüklenmesi isteği, arzuladığı şekilde olmasa bile, son hizmette 
şahsına hürmet nişanesi olarak tabuttan çıkarılıp bir hasır üzerine 
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koyulmuş, vasiyetine uygun bir şekilde sürüklenerek kabre getirilip 
defnedilmiştir.156

Molla Güranî’nin vefat haberi şehirde büyük üzüntü yaratmış, 
başta devlet erkânı olmak üzere kendisini seven büyük bir topluluk 
namazında hazır bulunarak onu ebedî istirahatgâhına tevdî etmiştir.

Molla Güranî, hicri 876/miladi 1471 yılında yaptırdığı mescidine 
defnedilmiştir. Mektebi ve çeşmesi de mevcut olan mescidin şadırva-
nını Sadrazam Amcazâde Hüseyin Paşa’nın kızı Rahime Hanım yaptır-
mıştı. Büyük bir mabed olduğu için civarın Ayasofyası hükmünde idi. 
Caminin çeşmesi üzerinde son zamanlarına kadar, yapıya yakın olan, 
Hekimbaşı Ömer Efendi Medresesi’nin müderrisi otururdu. Binanın 
üç kapısı vardı. Tramvay yolundaki kapıdan girilince, sekiz-on basa-
maklı bir merdivenle genişçe bir avluya çıkılır, avludan ahşap son 
cemaat yerine girilirdi. Burası sağlı sollu iki kısma ayrılmış, yarım 
metre kadar zeminden yükseltilip altı köşeli kırmızı tuğla ile döşen-
mişti. Hintli, Buharalı ve Arap bazı seyyah dervişlerin gelip son cemaat 
yerinde barındıkları olurmuş. Ayrıca I. Dünya Savaşı sırasında mahalle 
sakinlerine mısır ekmeği dağıtımı buradan yapılırmış.

Caminin içi dikdörtgen şeklinde ve genişçe idi. Dört tarafında altlı 
üstlü pencereler olduğu için aydınlık ve ferahtı. İki cihetinde maksure-
ler, onların üstünde biri kafesli, diğeri açık bir mahfil vardı. Minareye 
sağ taraftaki mahfilden çıkılırdı. Minber kürsü, ağaçtan oyulmuş ve 
yaldızlanmıştı ki, Türk oymacılığına numûne olabilecek sanat eserle-
rindendi. Mihrab ile sol taraf duvarının dışarısı mezarlıktı. Ön taraf-
taki pencerelerden Mola Güranî’nin tahta parmaklıklı mütevazı kabri 
görünürdü.

Cami avlusunda ve musalla taşı ile kabristan kapısı arasında ensiz 
ve uzunca bir çayırlık vardı. Orası, mahallenin zannına göre Molla 
Güranî’nin ölümünden sonra sürüklendiği yerdi. Camiyi teferruatlı 
bir şekilde anlatmayı bu civarda doğup yaşayan merhum Tahir Olgun’a 
borçluyuz. Belki bazıları bu ismiyle tanımayabilir, biz meşhur olduğu 
ismi de söyleyelim: Tahir’ül Mevlevî. Cami özellikle 1660, 1693 ve 1782 

156 Mehmed Mecdî, Hadaikü’ş-Şakaik, Neşreden: Abdülkadir Özcan, İstanbul 1989, s. 111. (Bu eser 
bazı eklemeleriyle beraber Taşköprülüzâde Ahmed İsameddin’in Şakaiku’n-Numaniye fî Ulema-
i’d-Devleti’l Osmaniye adlı kitabının tercümesidir).
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yangınlarında hasar görmüş, ayrıca, 1640 yılında fırtınalı bir yağ-
murda, yakınlarında bulunan Macuncu Hamamı, Nuri Dede Mescidi 
ve Murad Paşa Camii ile beraber üzerlerine yıldırım düşmüştür. En 
son olarak Fatih yangını (1918), mahalle ile beraber bu mabedi de yak-
mış ve dört duvardan ibaret bırakmıştır. Sonra sağlam minaresiyle 
üç duvarı yıktırılmıştır. Kıble duvarının bir kısmı ayakta dururken, 
Millet Caddesi'nin yapımında (1956-59) onlar da tarihe karışmıştır. 
Molla Güranî’nin mezarı Özbek Süleyman Sokağı’nın girişindeki kab-
ristana taşınmıştır. Bu kabristan daha genişken, bir kısmı etrafında 
yapılan binalar tarafından işgal edilmiştir. Bugün hâlâ içinde kabrista-
nın duvarlarına dayanmış birçok mezar taşını görebilirsiniz.

Molla Güranî Camii Mezarlığı

Bugün orijinal durumunu muhafaza etmiyorsa da buraya Hekimbaşı 
Ömer Efendi Medresesi Mezarlığı’ndaki taşlar nakledilmiştir. 
Fındıklı’daki İzali Mehmed Efendi Camii Mezarlığı’ndaki taşlar da 

Fındıkzâde’de Molla Güranî’nin kabri 
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1956’da buraya getirilmiştir. Günümüzde karma bir mezarlıktır. Molla 
Güranî’nin taşı da sonradan oluşturulmuştur.

Keçi Hatun (Kiyci/Keyci Hatun)

Mahalleye adını veren cami, Haseki Caddesi Nakşî Sokağı’ndadır. Cami 
Kiyci Hatun (Küçük Hanım) adlı bir hayırsever tarafından yaptırıldı-
ğından bu adı almıştır. Bâniyesinin mezarı mihrap önündedir. Vakıf 
kayıtlarına inşa tarihi hicri 890/miladi 1485 olarak işlenmiştir. Halen 
ibadete açıktır.

Başçı Mahmud

Fatih Sultan Mehmed’in başcıbaşı “Elhac Mahmud ibn Sinan” Hacı 
Mahmud Nimel Ceyşler’dendir. Haseki'de Başcı Mahmud Tekkesi'nde 
medfundur. Hicri 900/miladi 1494'te ölmüştür. Kabir taşında 
“Munasırı Ebül-Feth Sultan Mehmed Han Gazi Nimel Ceyşinden” 
yazılıdır.

Haseki Keyci Hatun Camii
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Süheyl Ünver “Diğer satırlar toprak altında kalmıştır” der. Mescidi 
Gülşeniyye Tekkesi idi. Halvetiyenin Gülşenî koluna mensuptur. Tekke 
ve mescid 1917 yangınında yanmış ve haziresinde perişan hale gelmiş-
tir. Minaresinin kaidesi de durmakta idi. Şu anda bunlardan bir iz dahi 
kalmamıştır.157

Muhyiddin Mehmed Efendi

Fatih’in ekmekçibaşısı Muhyiddin Mehmed Efendi, Haseki-Şehremini 
arasındaki bölgede ilk iskânı vesile olan Ni‘me’l Ceyşlerdendir. Mescidi 
ve mahallesi olan bölgede, Haseki Hürrem Sultan’ın kendi adına yaptır-
dığı Haseki Sultan Camii’nin inşası sırasında, o vakit harap vaziyetteki 
Muhyiddin Mehmed Efendi Mescidi de ihya edilmiştir.

Hürrem Sultan’ın Nevbahar adlı cariyesinin ricasıyla camiye 
bu tarihten sonra Nevbahar adı verilmiştir. Mahalle de Nevbahar 
Camii’nden dolayı bu adla anılmaya başlanmıştır. 1918 Fatih yangı-
nında tekrar harap olan cami ve haziresi, Cumhuriyet döneminde 
Vakıflar İdaresi tarafından satılarak cami yerinin bir kısmına apart-
manlar yapılmıştır. Kızılelma Caddesi Başçı Mahmud Sokağı’ndadır.

157 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 14.
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ŞEHREMİNİ 

Koruk Mahmud Ağa

Fatih Sultan Mehmed Han’a korucubaşı olup kendi adıyla anılan 
camiyi yaptırmıştır. Ni‘me’l Ceyşten olan Koruk Mahmud Ağa’nın yap-
tırmış olduğu ve İstanbul’un ilk mescidlerinden olan bu mabed, Sultan 
II. Abdülhamid döneminde tamir ettirilerek yenilenmiştir.

Ereğli Mescidi ve Mahallesi

Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yaptırılmış semtin ilk mescididir. 
Ayasofya Vakfı’na bağlı idi. İstanbul’un fethi sonrası, iskân politikası 
sonucu, Konya’nın Ereğli bölgesinden gelenler iskân edildiği için Ereğli 
adıyla anılan mahallededir. Saray Meydanı, Küçük Saray Meydanı 
buradadır. Rivayet edildiğine göre, Sultan II. Mustafa’nın kızı Emine 
Sultan’ın bu civarda küçük bir sarayı bulunduğundan, semt ismini bu 
saraydan almıştır. İlerleyen yüzyıllarda mahallenin nüfusu daha çok 
Kırım Türklerinden oluşacaktır. Mescid, çeşitli defalar tamirler gör-
müş ve 1953 yılında yeniden yapılmıştır. Ancak, 1957 yılında Millet 
Caddesi açılırken yıktırılmıştır. Cami avlusunda bulunan, Şeyhülislam 
Ebussuud Efendi’nin yaptırdığı çeşme de kaybolmuştur.

Mustafa Çavuş Mescidi (Manastır Camii)

13. yüzyıla ait bir Bizans kilisesi olan mabed, Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın çavuşlarından Mustafa Çavuş tarafından camiye dönüştürül-
müştür. 1955 yılında yeni imar yolu açmak için yapılan istimlakler 
sonucu, başlangıçta mahallenin ortasında yer alırken, Millet Caddesi 
açılınca cadde kenarında kalacaktır. Uzun yıllar İETT garaj deposu 
olarak değerlendirilmiştir. 1990’lı yılların sonunda ibadete açılmıştır.
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Şehremini
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Cafer Ağa Mescidi

Bânisi, Fatih Sultan Mehmed Han devrinin ileri gelenlerinden ve 
Ni‘me’l Ceyşten olan Yusuf Fakih’tir. Yeniçeri Ocağı yayabaşısı olan 
Cafer Ağa, camiyi hicri 922/miladi 1516 yılında ihya ettirmişti. Mescide 
akar olarak, nakit 2000 akçe ile evler vakfedilmiştir. Bugünkü yapı 
1970'te yeniden inşa edilen mabeddir.

Deniz Abdal Mescidi

Şehremini Millet Caddesi üzerindedir. Caminin imarı ile Deniz 
Abdal’ın bir ilişkisi yoktur. Vakıf kayıtları miladi 1551 yılına aittir. 
Mimar İlyas Bey tarafından yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmed döne-
minin velilerinden Deniz Abdal’ın semtteki yaygın tanınırlığından 
dolayı, hem cami hem de mahalle onun ismiyle anılır olmuştur.

Şehremini’de Fatih Sultan Mehmed’in bina ettirdiği ve vazifesini 
Vakfı Kebiri’nden verdiği mescidin bânisi, Hüseyin Ayvansarayî’nin 
Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde Mimar İlyas olarak gösterilmektedir. 
Asıl ismi İlyas ibn Abdullah olan mimarın kabri cami haziresindedir.

Deniz Abdal tıpkı Sarı Saltuk gibi alperenlerdendir. Elinde tahta 
kılıcı ile fetih ordularının önüne düşüp “Bize kâfirlerin oku işlemez, 
bizi kâfirin kılıncı kesmez” diyerek cesarete cesaret ekleyen, bir lokma 

Deniz Abdal Mescidi, 1956’da yıktırılmadan önceki hali (İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Encümen Arşivi)
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bir hırka ile kanaat edip maneviyat besleyen kahraman dervişlerden 
birisi olup, bir deniz abdalıdır. Her gece rüyasında gördüğü denizin 
hasretiyle meczup hale geldiği söylenir ve bu sebeple kendisine Deniz 
Abdal ismi verilmiştir.

Kabri Şehremini’de, Deniz Abdal Mescidi’nin karşısında idi. 
Deniz Abdal Camii, 1956 yılında Millet Caddesi açılırken yıktırılmış 
olup, arsası da yola dahil edilmiştir. Muhit-ül Maarif adlı eserde Deniz 
Abdal ile ilgili malumat yer almaktadır.158 

Baltalı Baba Türbesi

Şehremini’den Vatan Caddesi’ne inen yolda eski tekke binası içinde 
kabri vardır. Yerinde bugün işyerlerinin faaliyet gösterdiği bir bina 
bulunmaktadır. 

İsimsiz Şehit Kabri

Bugün Çapa Tıp Fakültesi Temel Bilimler binası ile öğrenci yemekha-
nesi arasında bir yerdedir. Bu kabrin başına bir silindirik sütun parçası 

158 Hüseyin Ayvansarâyî, Hadikatü’l Cevâmi, I., s. 112; Tahsin Öz, İstanbul Camileri, I., s. 48; Süheyl 
Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 29-30.

İsimsiz Şehit Kabri
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koyulmuştur. Bir başka şehit kabri de Çapa Tıp Fakültesi’ne Millet 
Caddesi’nden doğru içeriye girdiğimizde sağdaki parkın ortasında 
bulunur; dikdörtgen bir mezar şeklinde çevrilmiştir.
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Pertevniyal Valide Sultan Camii, 1900.
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AKSARAY 

Aksaray, Roma-Bizans zamanından beri, şehrin en önemli semt 
ve meydanlarından biriydi. Bugünkü Vatan Caddesi’nin bulun-

duğu yer, yatağı tamamen kurumuş ve kaybolmuş olan kadim Lykos 
(Bayrampaşa) Deresi’nin güzergâhı idi. Bu kadim dere Aksaray’ın orta-
sından geçerek Yenikapı’dan Marmara’ya dökülürdü.

Vakfiye ve Tahrir Defterleri’ne göre, Fatih döneminde Aksaray’da 
12 mahalle kurulmuş ve bu mahalleler de, merkezlerini oluşturan mes-
cidlerden ismini almıştı. Aksaray semtinin Fatih dönemindeki sınır-
ları, bugün Horhor semtinin bir kısmı ile Laleli’nin bir kısmını içine 
almaktaydı.

Bu mescidlerin kurucularının her biri birer Ni‘me’l Ceyş idi. 
Kurucularının ismini taşıyan mescidler şunlardı: Alembey Mescidi ve 
Mahallesi, Baklalı Kemalettin Mescidi ve Mahallesi, Çakırağa Mescidi 
ve Mahallesi, Gureba Hüseyin Ağa Mescidi ve Mahallesi, Kemal Paşa 
Mescidi ve Mahallesi, Kızıl Minare Mescidi ve Mahallesi, Kovacı 
Dede Mescidi ve Mahallesi, Mesih Paşa (Bodrum Camii) Mescidi ve 
Mahallesi, Molla Kestel Mescidi ve Mahallesi, Murad Paşa Camii 
ve Mahallesi, Oruç Gazi Mescidi ve Mahallesi, Sinekli Mescidi ve 
Mahallesi.

Semtin ilk Ni‘me’l Ceyş külliyesi de Murad Paşa Külliyesi’dir.

Murad Paşa Külliyesi

Murad Paşa Külliyesi’nin günümüzdeki mevcut tek yapısı, Aksaray’da 
Murad Paşa Mahallesindeki camidir. Bugün Vatan ve Millet caddeleri-
nin kesiştiği kavşak noktasında yer alan Murad Paşa Camii’nin inşa-
sına miladi 1472 yılında başlanmıştır.

Fatih dönemi sadrazamlarından Has Murad Paşa, İstanbul’un 
fethinde bulunmuş ve akabinde de Osmanlı İstanbul’unun bu ilk 
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külliyelerinden birinin inşasını başlatmıştır. Has Murad Paşa’nın, 
Akkoyunlu Uzun Hasan’a karşı Otlukbeli Savaşı’nda (hicri 879/miladi 
1473) muharebe esnasında şehit olması üzerine, külliyenin diğer 
yapılarından medresesini miladi 1478 yılında Sadrazam Mesih Paşa 
tamamlatmıştır.

1956 yılındaki yol açma çalışmalarında buraya yakın olan 
Şirimerd Çavuş Camii yıkılmıştır. Bânisi Şirimerd Çavuş ve oğlunun 
türbesi Murat Paşa Camii avlusuna taşınmıştır. Ayrıca bu istimlak 
esnasında yıkılan Oğlanlar Tekkesi’nin türbe, sebil ve çeşmesi yine 
Murad Paşa Camii avlusuna nakledilmiştir.

Çakır Ağa

Fatih'in çakırcıbaşı ağasıdır. Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed 
Han’ın hizmetlerinde bulunmuştur. Karıştıran Süleyman Bey’den 
önce, Bursa’da hicri 861/miladi 1457’de İstanbul subaşılığında da 
bulunduğuna dair hicri 906/miladi 1500 tarihli bir vesika da vardır. 
İstanbul kuşatmasına katılmış Ni‘me’l Ceyşlerdendir.

Aksaray semtinde inşa ettirdiği mescidi ve mahallesi bulunmak-
taydı. Kabri bugün Babaeski’dedir. Üsküp doğumlu olan Çakır Ağa’nın 
Unkapanı civarında Haraççı Karamehmed Camii yakınında yaptır-
dığı ve aynı ismi taşıyan bir diğer cami daha vardı. Yenikapı civarında, 

Murad Paşa Camii, 1958 
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Yağlıkçılar içerisinde ve Kadıköy’de tam altı mescid yaptırmıştır. 
Edirnekapı’daki Çakır Ağa Camii de onun vakfıdır.

İstanbul-Edirne yolunun ikinci menzil nülatası olan Silivri’de yol-
cuların dinlenmesi için zaviye denen misafirhane ve imareti yaptırmış-
tır. Burada atların arpa ve samanı da temin edilirdi. Bursa’da da Çifte 
Hamam vesair vakıfları vardır. Bütün vakıfları için çok zengin karşı-
lık bırakmıştır. Hicri 884/miladi 1479 yılında, İstanbul’da Aksaray’da, 
Galata’da, Edirne’de Saraçhanebaşı’nda birer mahalle onun adıyla anıl-
maktaydı. Aksaray’daki mahallesi ve camii, 1956’da Millet Caddesi’nin 
inşasında yıktırılmış ve yerine Ender mağazası inşa edilmiştir. Bu 
mescidde vazifeli olanların maaşları Fatih Camii Vakfı’dan karşılan-
maktaydı. Bu mescidin haziresinde ayrıca, Fatih devri ricâlinden Telli 
Dede’nin kabri bulunmaktaydı.

Laleli’deki Mercimek Mescidi ve Yenikapı’daki Üsküplü Mescidi 
de bu zatındır. Eski Bedesten yanında onun ismiyle anılan bir çarşı 
da vardı. Yenikapı’daki Üsküplü Mescidi’nden bahsederken, Hüseyin 
Ayvansarayî Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinde şöyle der: “Bânisi Çakır 
Ağa çakırcıbaşı olmuştur. Vakfı mecburun bundan başka altı mescidi 
dahi olup, dördü İstanbul'dadır. Biri Mercimek Mescidi, biri Aksaray 
civarında Nerdihanlı Mescidi’dir. Kendi mescidi Babaeski’deki 
zaviyesindedir.”159

Molla Şeref Camii

Vatan Caddesi üzerinde bulunan mabed, Fatih Sultan Mehmed devri 
ulemasından ve 130 yıl ömür süren Kırımlı Şerefüddin bin Kemaleddin 
Efendi tarafından yaşlılık döneminde yaptırılmıştır. Vakıf kaydına 
göre, hicri 921/miladi 1515 tarihli olarak kaydedilmiştir.

Kabri bu mescid haziresinde olmayıp Otakçılar’da, Maktul 
Mustafa Paşa Camii ve Tekkesi’nin üst tarafındaki hazirede yer alan 
Molla Şeref ’in mezar taşı zamanla kaybolmuştur.

Cami, 1980 yılında hayırseverlerin teşebbüsü ile ihya edilmiştir.

159 Hüseyin Ayvansarâyî, Hadikatü’l Cevâmi, I., s. 73; Tahsin Öz, İstanbul Camâileri, I., s. 40; Süheyl 
Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 22; Anonim, Fâtih Câmileri ve 
Diğer Târihi Eserler, İstanbul 1991, s. 80.

Murad Paşa Camii, 1958 
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AHIRKAPI–SULTANAHMET

İstanbul’a giriş sırasında karşılaşılan direnişte pek çok İslam askeri 
şehit düşmüştür. Fetihten sonra şehrin içinde şehit düşenler, şehri 

kanları pahasına aldıkları için halk tarafından “baba”, “dede”, “veli” 
gibi lakaplarla anılmış, adları ve kabirleri de yakın tarihlere kadar 
yaşatılmaya çalışılmıştır. Yaşadığımız şehirle ilgili hafıza ve vicdan-
lar silindikçe, bu kabir yerleri de tek tek unutulmaya ve tahrip olmaya 
başlayacaktır.

Fetih ordusunun İstanbul’a girdiği kapılardan biri de Ahırkapı’dır. 
Ahırkapı civarında çok sayıda şehit verilmiştir. Şehre girerken yaşanan 
şiddetli çarpışmalarda şehit düşenler olduğu yerde kalmakta, geriden 
gelenler kendilerinden önce şehadet şerbeti içmiş İslam kardeşlerinin 
üzerinden ileriye doğru devam etmekteydi.

Şehrin içinde şehit düşenler ya tek tek veya toplu halde, fethin 
akabinde defnedilmiştir. Bahçe ve sokaklarda şehit düşenlerin toplu 
olarak defni ve İstanbul genelinde bu toplu şehitliklerin sayısı azınsan-
mayacak kadar da çoktur. 

Silivrikapı, Bayrampaşa-Maltepe, Tokmaktepe gibi surdışı toplu 
şehitlikler dışında, bunların bir kısmı sur içinde Unkapanı-Fatih ara-
sında, bir kısmı Zeyrek Camii çevresindedir. Şiddetli çarpışmaların 
geçtiği yerlerden biri de Cankurtaran çevresidir. Bilinen 41 şehitlik 
ve toplu defin yeri bulunmaktadır. Buradaki şehitlerin kabirlerinin 
tamamı bugün evlerin, bahçe ve sokakların veya otopark olarak kulla-
nılan alanların içerisinde kalmıştır.

Ahırkapı şehitleri hakkında Ahmed Süheyl Ünver, bazı kayıtla-
rında Cankurtaran civarında 41 fetih şehidinin bulunduğunu oranın 
halkından öğrendiğini, 17 şehidin gömülü olduğu mahalli 1952 yılın-
daki gezisinde bulduğunu, bir kısmının evlerin bahçeleri içinde kaldı-
ğını, Dört tanesinin kabrinin ortadan kaldırıldığını, ancak o kabirleri 
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kaldıranların iflah olmayıp başlarına felaketler gelmek suretiyle öldük-
lerini bildirmektedir. Ahırkapı şehitlerinin birkaçının dışında isimleri 
bilinmemektedir. Bugün, yalnız 15 şehidimizin kabrinin yeri bellidir. 
Bunlardan biri de Topçubaşı Seyyid Ağa’dır. Onun kabri de şehit düş-
müş olduğu Ahırkapı civarındadır.

Topçubaşı Seyyid Hasan Ağa

Ahırkapı-Cankurtaran civarında şehit düşenlerden biridir. Türbesi 
Ahırkapı Caddesi’nde idi. 1923 yılında bölgenin geçirdiği yangında tah-
rip olmuştur. Cankurtaran semtinin isminin kaynağı da Fatih Sultan 
Mehmed’in topçubaşılarından biri olan Seyyid Hasan Ağa’dan gelmek-
tedir. Bu mevkide göğüs göğüse çarpışmalarda, pek çok İslam askerinin 
hayatının kurtarılmasında gösterdiği fedakârlıklardan dolayı, buraya 
fetih sonrası Cankurtaran denecektir.

Ali Baba

Bugün eski tren yolunun altında kalan bu Ni‘me’l Ceyş kabri, Ahırkapı 
semtine girip çıkmakta olanları selamlar. Cankurtaran Sosyal 
Tesisleri'nin karşısında, kaldırım üzerinde yer alır.

Ali Baba Kabri
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Günümüzde bölgede bulunan bir otelin kapalı garajı olarak kullanılan alan, fetih günü 
burada şehit düşenlerin topluca gömüldüğü yerlerden biriydi. Bugün otopark alanı 
içerisinde sadece bir tane Ni‘me’l Ceyş kabrine ait şahide taşı kalmıştır.

Dört Şehitler

Cankurtaran Öğretmenevi’nin arka bahçesinde yer almaktadır. Sultan 
Abdülaziz döneminde, tren yolunda kaldığı için buraya taşımışlar-
dır. Daha sonra Cankurtaran Öğretmenevi binası inşa edilince, arka 
bahçede sahipsiz, kimsenin bilmediği ve ulaşamadığı bir halde terk 
edilmiştir.

İstanbul’un fethinin 500. yılında mezarları onarılan Dört Şehitler 
kabri, halen mevcudiyetini korumakta olan nadir kabirlerindendir.

Akbıyık Sultan ve Mescidi

Sultanahmet Camii’nin hemen altında, Cankurtaran Mahallesinde 
yer alan mescid, İstanbul’un fethinden sonra suriçi İstanbul’da ilk inşa 
edilen mescidlerdendir. Hacı Bayram Velî’nin Bayramiye kolu silsile-
sinden olan Akbıyık Sultan, fetih gazilerindendir. Bir tekke ile bera-
ber bu mescidi yaptırmış ve vakfetmiştir. Tekke günümüze intikal 
etmemiştir.
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Dört Şehitler kabrine ait eski ve yeni kabir taşları

Akbıyık Sultan ve Mescidi
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Cankurtaran Mahallesi içerisinde yer alan ve bugün yerleri tespit edilebilen yedi 
Ni‘me’l Ceyş kabri harap ve bakımsız vaziyettedir. Kabirlerin pek çoğu özel mülkiyet 
içerisinde kaldığından her türlü evsel atıkların toplanma noktası haline gelmiştir.



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 209 

İstanbul’da inşa edilen mescidlerin en eskilerinden olduğu bili-
nen bu yapıya, sur içindeki İstanbul’un en güneyindeki veya başka 
bir tarif ile şehrin Kâbe-i Muazzama’ya en yakın mescidi olduğundan 
Evvel-i Kıble veya İmâmü’l-Mesâcid (Mescidlerin İmamı) denmiştir. 
Eski devirlerde İstanbul’da namaz vakti ezanların okunmasına ilk bu 
mescidden başlanırdı. 

Akbıyık Sultan Bursa’da kendi yaptırdığı külliyesinde medfundur. 
Akbıyık Mescidi’nin avlusunda bulunan kabir Akbıyık Sultan’a hürme-
ten yapılmış olan makamıdır.
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EMİNÖNÜ

Ali Baba Türbesi

İstanbul’da bilinen fetih ve gazilere ait 255 civarındaki türbelerden biri-
dir. Bir Ni‘me’l Ceyş türbesi olmasına rağmen bakımsız ve harap hal-
deki diğer türbelerden farksızdır. 1953 yılında İstanbul Fetih Derneği 
tarafından restore edilmiştir. Fakat gördüğüm kadarıyla o tarihten bu 
yana pek ilgi gösterilmemiştir. Ali Baba, İstanbul’un fethine katılarak 
gazi olmuştur. Ali Baba Sokağı'nda  Çemberlitaş Vezir Hanı’nın arka-
sında bulunan türbeye merdivenden aşağıya inilerek girilir.

Yavaşça Şahin

Yavaşça Şahin, İstanbul’un fethine kaptan-ı derya yani deniz kuvvet-
leri komutanı olarak katılmış olup, gemilerin karadan yürütülmesi 
görevini ifa eden komutan idi.

İstanbul’un fethinin akabinde, şehrin şenlendirilmesi ve Türk-
İslam kimliği ile teşekkül ettirilmesinde emeği geçenlerdendir. Hem 
komutan hem de bir medeniyetin inşasına katkı sağlayan değerli bir 
devlet adamı idi. Fetih sonrası kendi payına düşen ganimeti yine  
İstanbul için harcayacak kadar da bir dava adamı idi.

Yavaşça Şahin hakkında halk arasında anlatılan şöyle bir hikâye 
bulunmaktadır: İstanbul kuşatması sırasında askerleriyle beraber 
İstanbul’a gelmiş, Fatih Sultan Mehmed nereden geldiklerini sordu-
ğunda “Dün Horasan’dan yola çıktık, kimseler duymasın diye yavaşça 
İstanbul’a geldik” demesi üzerine Yavaşça Şahin lakabını almıştır. 
Soyu devam etmiş ve Türk sanat müziğinin önemli ismi Dr. Alaaddin 
Yavaşça da bu soydan gelmiştir. Ailenin kökeni Kırım’a dayanmaktadır.
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Ali Baba Türbesi

Yavaşça Şahin Mescidi, Eminönü Mercan Yokuşu’nda, halen 
Uzunçarşı Caddesi, Vasıf Çınar Caddesi ve Prof. Dr. Cemil Bilsel cadde-
lerinin kesiştiği yerdedir.

Miladi 1460 ile 1478 yılları arasında inşa edildiği bilinmekte-
dir. Yavaşça Şahin'in mezarı da caminin avlusunda olup, vefat tarihi 
miladi 1478 olarak şahide taşında belirtilir. Daha sonraki tarihlerde, 
Süleymaniye Camii hatibi Seyyid Mehmed Efendi tarafından minber 
koydurulmasıyla bu mescidde vakit namazları dışında Cuma namaz-
ları da kılınmaya başlanmıştır.

1950 yılında Mercan esnafı tarafından onarılan caminin iki 
revaklı olduğuna dair Ekrem Hakkı Ayverdi’nin bir tespiti bulunmak-
tadır. Bu mimari özelliği bakımından ayrıca önem taşır. 16. yüzyıl 
Mimar Sinan yapılarından bazılarında bu uygulama ile karşılaşmakta-
yız. Bu ikili revakın ne zaman ortadan kalkmış veya yıktırılmış olduğu 
bilinmemektedir.

1999 depreminde hasar görmüş olan mescid yine Mercan 
esnafı tarafından sağlanan maddi destek ile tekrar onartılmış-
tır. Yavaşça Sinan Camii'nin yukarısında Samanveren-i Sami Camii 
bulunmaktadır.
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Yıldız Baba (Dede)

Bahçekapı semtinin fetih sonrası ilk tasavvuf dervişlerinden biridir. 
Eski 4. Vakıf Han, şimdiki haliyle World Park Otel-Legacy Ottoman 
Hotel’in karşısındaki dar sokakta Yıldız Hamamı’nın arka tarafında 
kabri bulunmaktadır. Asıl adı Necmeddin’dir.

Yıldız Baba, Fatih’in ordusuyla birlikte İstanbul’a girmiş ve Yıldız 
Hamamı’nı yaptırmıştır. Bu hamama Evliya Çelebi, Cıfıt Hamamı adını 
vermiştir, çünkü buradaki Yahudi nüfus sebebiyle, civar mahalleye ve 
yakınındaki kapıya Çıfıt Kapısı denirdi. Hamamın yanındaki dergâhta 
mescid bulunmaktadır.

1980 başlarına kadar hamam vasfıyla kullanılmasa da ayakta 
olan yapı, bugün duvar bakiyeleriyle izi belli vaziyettedir. Seyhülislam 
Hayri Efendi Caddesi üzerinde, gerisinde bulunan tekke binası halen 
harap vaziyette de olsa ayaktadır. Eski tekke mekânının bir kısmı, geç-
miş tarihlerde diğer amaçlar için kullanıma açılmıştır. Bugün büfe 
ve dükkân olarak kullanılmaktadır. Cephesinde yer alan remizleri 
ve kitabesi sağlam durumdadır. Yıldız Baba, daima hamamının kül-
hanında yatıp kalkmasından dolayı, Allah katında duası kabul edilen 
kimselerden biri olarak kabul edilmiştir. Kendi hamamının bir kurna-
sına dua ettiği zaman, bunun bu kurnada yıkanan hastalara, özellikle 
hasta çocuklara mutlaka iyi geldiğine inanılır ve burada şifa aranırdı. 
Bir yıldız resmiyle madeni berri şifa yazısı yer almaktaydı. Kurnai 
Yıldız Baba mısralarını içeren bir mermer levha vardı.160

Hobyar Mescidi

Bahçekapı, Hobyar Mahallesi'nin merkezini oluşturan Hobyar Mescidi, 
Büyük Postane binası arkasında, Aşirefendi Sokağı’nın üzerinde bulun-
maktadır. Fatih devri büyüklerinden Hoca Hobyar tarafından hicri 878 
yılında inşa ettirilmiştir. Zamanla harap olduğundan Büyük Postane 
yapılırken ihya edilmiştir. Mimar Vedat Tek ve Muzaffer Bey imzala-
rını taşır. Mescid, kare planlı ve köşeleri 7,5 metre uzunluğunda küçük 

160 Mehmet Halit Bayrı, İstanbul Folkloru, İstanbul, 2003, s. 281-282; Süleyman Faruk Göncüoğlu, 
Kadim Ticaretin Bahçekapı ve Çevresindeki Serüveni, İstanbul 2013, s. 49.
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ölçekli şirin bir ibadethane mekânıdır. Arka tarafındaki büyük yer, cemaa-
tin fazlalığı sebebiyle sonradan eklenmiştir.161

Arpacılar Mescidi

Bahçekapı’da, Arpacılar Caddesi üzerinde yer alan ahşap tekke-mes-
cid binası, düzgün bir cephe üzerinde bitişik nizam binaların arasında 
kaybolmuş gibidir. Yola çıkıntılı köşk minaresi olmasa dikkati çek-
meyecektir. Bugün iki katlı olup, Osmanlı İstanbul’unun ilk mescid- 
lerindendir.

Fatih Sultan Mehmed, Eminönü ve civarını “Şeyh-i Kamil’im” 
diye hürmet ettiği ve Akşemseddin Hazretleri'nin zikir ve fikirdaşı olan 
Mehmed Geylanî’ye temlik etmiş, o da buradaki mescidi yapmıştır.

161 Süleyman Faruk Göncüoğlu, Kadim Ticaretin Bahçekapı ve Çevresindeki Serüveni, İstanbul 2013, s. 50.

Hobyar Mescidi
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Bugün mescidin giriş katında, müstakil bir türbe olarak, 
İstanbul’un fethi sırasında Haliç Surları dolaylarından İstanbul kuşat-
masına katılan iki kardeş Mehmed Geylanî ve Ali Geylanî Hazretleri'nin 
kabirleri yer alır.

Arpacılar Mescidi, adını yakınında yer alan Arpa Eminliği’nden 
almıştır. Burası Cumhuriyet döneminde de zahire borsasının yeri idi. 
Burada İstanbul surlarının giriş kapılarından biri bulunmaktaydı. Sur 
kapısı, Bursa Tekkesi Mescidi olarak da bilinen Arpacılar Mescidi’nin 
yanındaydı.

Abdurrahman Samadanî Türbesi

Eminönü Zindan Hanı arkasındaki Seyyid Baba Cafer Türbesi yakın-
larında türbesi olan Şeyh Seyyid Abdurrahman Samadanî, İstanbul’un 
fethinden sonra yetmiş yıl Seyyid Baba Cafer Türbesi’nde türbedarlık 

Eminönü Arpacılar Camii Mehmed Geylanî Türbesi
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yapmış bir zattır. Vefat ettiğinde zamanın padişahı Sultan Bayezid, 
onun ruhu için bütün zindanlarda mahkûm olanları azâd ettirmiştir.

Mahmud Paşa Camii ve Türbesi

Nuruosmaniye Camii yakınında, Mahmud Paşa’nın camii ve türbesi yer 
alır. Bulunduğu semtin kurucusu olmasından dolayı Mahmutpaşa adı 
ile semt ifade edilir. Miladi 1464 yılında bir külliyenin parçası olarak 
inşa ettirilen cami, Fatih devri özelliklerini taşır. Renkli sır tekniğin-
deki saplama çinilerden oluşmuş dış duvar süslemeleri ile İstanbul’da 
ilk ve tek çinili türbedir. Türbe içinde paşa ve oğluna ait iki sanduka 
bulunmaktadır. Türbe ve cami arasında kalan hazire içerisinde, her 
dönemin mezar taşı örneklerini görmek mümkündür.

Tezveren Dede Türbesi

Çemberlitaş’ta, bugünkü Basın Müzesi binasına bitişiktir. Tezveren 
Dede'nin, Fatih Sultan Mehmed Han devrinden evvel İstanbul’a gelmiş 
alperenlerden olduğu ifade edilmekle beraber, fetih ordusunda bulun-
muş erenlerden olduğu da rivayet edilir.

Görülen bir rüya üzerine Sultan II. Mahmud, Tezveren Dede 
Türbesi’ni inşa ettirmiştir. Tezveren Dede türbede tek başına 
medfundur. Encümen Arşivi’nde bulunan ve Cemaleddin Server 
Revnakoğlu’nun kaleme almış olduğu rapordan, hakkındaki bilgilere 
ulaşılmaktadır.

Marpuççular veya Çelebi Alaüddin Camii

Eminönü Mısır Çarşısı arkasında, Marpuçcular’da, Fatih Sultan 
Mehmed’in hocası Alaüddin Efendi’nin bânisi olduğu bir cami yer 
alır. İsmi Çelebioğlu Alaaddin Efendi Camii olan caminin diğer adları 
Marpuççular veya Ala Camii’dir.

Hoca Alaüddin bin Çelebi el-Edirnevî olarak kaydedilen, miladi 
1462 tarihli bir vakfı bulunmaktadır. Fevkâni mescid, 1955 yılında 
yeniden inşa ettirilmiştir. Hadikatü’l Cevâmi’de, bânisinin kabrinin 
mihrabın ön tarafında bulunmakta olduğu belirtir.



 TARİHÎ YARIMADA VE İSTANBUL’UN KADİM MAHALLELERİ 217 

Mahmud Paşa Türbesi
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Saka Ali Baba

Alperenlerdendir. İsmi Ali olup, İstanbul’un fethi sırasında orduda 
sakabaşı olarak vazife yaptığı için Saka Ali Baba veya Derya Ali Baba 
diye meşhur olmuştur. Doğum yeri, doğum ve vefat tarihi bilinme-
mekle birlikte Fetih sonrası gazi olarak İstanbul’da vefat edecektir. 
Türbesi Kazlıçeşme’dedir.

İstanbul’un fetih kuşatması sırasında münafıklar “Ordu susuz 
kalmak tehlikesiyle karşı karşıya, kuyular boş, çeşmeler akmıyor” 
şeklinde bir söylenti yaymaya başlayarak ordu içerisinde huzursuz-
luk çıkarmaya yönelir. Ordunun sakabaşısı yani sucubaşısı olan Saka 
Ali Baba, bu söylenti üzerine Fatih Sultan Mehmed Han’ın huzuruna 
çıkarılır.

Hafif beli bükük, sırtında kırbası olduğu halde Fatih Sultan 
Mehmed Han’ın huzuruna vardığında, genç padişah ne kadar telaşlı 
ve üzüntülüyse, Saka Ali Efendi de o kadar soğukkanlı ve sakindir. En 
ufak bir endişe izi taşımadan, her zamanki gibi tebessüm eder bir halde 
padişahın yüzüne bakar. Padişah onun böyle kritik bir anda gayet sakin 
ve aldırmaz bir durumda olduğunu görünce iyice celâllenir ve şöyle ses-
lenir: “Olanlardan haberin yokmuş gibi duruyorsun Ali Efendi! Ordu 
susuz kalmış, asker susuzluktan kırılıyor. Neden gerekli tedbiri almaz-
sın da bizi müşkil hale düşürürsün? Şimdi ne olacak? Bu hale nasıl çare 
bulacağız?” 

Sakabaşı Ali Efendi gayet sakin ve tebessüm ederek “Devletlü 
pâdişâhım! Merak etmeyiniz. Su çok” diye cevap verdi. Onun bu hali 
karşısında daha da hiddetlenen Fatih “Su çok mu dersin? Alay mı eder-
sin sen askerle? Ordu susuzluktan kırılırken ne biçim laf edersin?” der. 
Sultanın iyice öfkelendiğini ve üzüldüğünü gören Sakabaşı Ali Efendi 
arkasını dönüp, sırtındaki su kırbasını padişahtan tarafa çevirir ve 
“Ben yalan söylemem sultanım. Bakın isterseniz ne kadar çok suyu-
muz var” der.
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Sakabaşı Ali Efendi’nin bu sözünden pek bir şey anlamayan Fatih 
Sultan Mehmed Han, Ali Efendi’nin sırtındaki kırbanın içine bak-
tığında bir de ne görsün? Kırbanın içinde bir derya, büyük bir okya-
nus görünmektedir. Göz alabildiğine uzanan su, bir değil binlerce 
orduyu doyuracak kadar çoktur. Gözlerine inanamayan Fatih Sultan 
Mehmed Han, yanındakilerin de bu kırbanın içine bakmalarını emre-
der. Sırasıyla kırbanın içine eğilip bakan devlet erkânı da büyük bir şaş-
kınlık ve hayret içinde aynı manzarayı görecektir.

Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed “Su bulunmasına rağmen 
nedir senin bu yaptığın?” dediğinde, Sakabaşı Ali Efendi “Ey cihan padi-
şahım! İstediğin kadar su işte burada. Fakat ben askere suyu doyumluk 
veremiyorum. Çünkü onlar kahramanca savaşıyor, yorulup terliyorlar. 
Eğer istedikleri kadar suyu versem hepsi hastalanıp yatacaklar. Sonra 
da zaferimiz tehlikeye düşecek düşüncesiyle böyle yapıyorum” der ve 
sırtındaki kırbayı sertçe yere bırakır. Kırbanın düşüp parçalandığı 
yerde bir su kaynağı ortaya çıkar. Şırıl şırıl akan bu kaynaktan ordunun 

Saka Ali Baba
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da, fetihten sonra buradaki esnafın da su ihtiyacı giderilir. Bu hadise 
üzerine Fatih, Sakabaşı Ali Baba’ya Derya Ali Baba ismini verir.

İstanbul’un fethi sonrası, Kazlıçeşme’nin kurulu bulunduğu bu 
geniş arazi Derya Ali Baba’ya tahsis edilecektir. Erikli Baba Tekkesi’nin 
de bulunduğu bu arazi, sağlığında Sakabaşı Ali Baba tarafından, 
“Bunlardan fakir fukara sebeplensin” diye vakfedilecektir. Kabri  
bugün Kazlıçeşme otobüs durağının yanındaki türbede yer almaktadır.

Türbe Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerindedir. Saka Baba 
türbede tek başına medfundur. Çeşme kitabesi talik yazıyla yazılmış-
tır. Türbe temiz ve bakımlıdır.

Elekçi Dede

Bu zat hakkında rivayetler muhteliftir. Silivrikapısı dışında sandukası 
üzerinde elekler asılı bir türbesi vardır. Bu türbe yerinde, çok sade bir 
kabir haline dönüşmüştür. Bu zatın Hazreti Eba Eyyubu’l Ensarî ile 
gelen mücahitlerden olduğu ifade edildiği gibi, Fatih Sultan Mehmed 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın Sakabaşısı Derya-i Ali Baba Türbesi



222  FETHİN ÖNCÜLERİ – Nİ‘ME’L CEYŞ KABİR VE MESCİDLERİ

Han’ın alemdarı Muslihüddin Dede isminde bir Ni‘me’l Ceyş olduğu 
kabul edilmektedir.

Kabir yerinde şu kitabe bulunmaktadır: “Ebul feth Sultan 
Mehmed Han Hazretleri'nin alemdarlarından Merhum Elekli 
Muslihüddin Dede ruhuna el Fatiha 857”

1925 yılında ahşap türbesi mum dikme neticesinde tutuşmuş ve 
yanmıştır.162

Esed Ağa

Silivrikapısı dışında, Seyyid Nizam Hazretleri'ne ait türbe ve tekkesi 
karşısındaki köşede, Fatih Sultan Mehmed Han’ın topçubaşılarından 
Esed Ağa’nın kabri bulunmaktadır.

Pek sade ve itina gösterilmeden bir istifle yazılmış bir kabir taşı 
vardır. Kabir taşında, “Sultan Mehmed Han-ı Fatih Hazretleri'nin 

162 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, 34.

Esed Ağa
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topçubaşısı Esed Ağa ibn Beri sene hicri 978/miladi 1570 tamiri sene 
Sefer 1265/miladi 1848” yazılıdır.

Miladi 1570 tarihi Sultan III. Mehmed dönemine tekabül eder. Ya 
bu devirde tamir görmüş veya tarih yanlış kazınmıştır.

Yedi Emirler

Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerinde yer alan Yedi Emirler 
Türbesi, etrafı duvarla çevrili bir hazire şeklindedir. İstanbul’daki ilk 
Türk şehitliklerinden biridir. Ni‘me’l Ceyşten bu yedi fetih şehidinin 
kabri dışında kimler olduğu ve isimleri bilinmemektedir.

Top Dökümcüsü Ahmed Usta

Surların dışında ilk şehit düşenlerdendir. Kabri Yedikule Kapısı 
yanındadır. Kabrindeki kitabeden anlaşıldığı üzere, hicri 1297/miladi 
1880’de kabri yenilenmiştir. Türbesi yıkılmıştır. Açık kabir haline 
dönüşmüştür.

Yusuf Dede

Yedikule Surları dışında şehit düşen fetih gününün mutlu 
askerlerindendir.

Kazlı Dergâhı

Perişan Baba, namı diğer Erikli Baba yahut Zâkirbaşı Tekkesi olarak da 
bilinen bu tasavvuf merkezi, tarihi İstanbul’un fethi ile başlayan yer-
lerdendir. Erenler-Abdalan ve Bektaşiyan zümresine dayanır. Nitekim 
Oruç Bey Tarihi’nde,163 “Hicretin 856 yılında gazâyı ekberdir deyüp 
şeyhlerden, âlimlerden, tekke-nişinlerden, abdallardan hazır olup, 
İstanbul üzerine yürüdü” denmektedir.

Halen hazirede ve büyük mezarlıkta görülen Bizans döneminden 
kalma mermer sütun ve eski kabirler surlara pek yakın bu yerin geçmi-
şini hatırlatmaktadır. Tekkeye münhasır bir kitabe yoktur.

163 Necdet İşli, “Zeytinburnu Tekkeleri”, Zeytinburnu Kültür Vadisi Kitabı, 2018; Edirneli Oruç Beğ, 
Oruç Beğ Tarihi, haz. Atsız, İstanbul 1972, s. 108.
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Tekke üzerinde kaz kabartması olan meşhur Kazlı Çeşme’nin 
gerisinde yer almıştır. Mezar kitabeleri yönünden tekkenin haziresi 
yegâne kaynaktır. 15. ve 16. yüzyıllarda tekkenin karşısında yer alan 
büyük mezarlığın da bu tesisle bir anıldığı hatırlanırsa, bu mezarlıkta 
bulunan 16. yüzyıldan kalma küfeki taşların buraya defnedilmiş ünlü-
lere ait şahideler olduğu anlaşılır.164

Yedikule dışında, Kazlıçeşme Mahallesi, Zakirbaşı Sokak’tadır.

Topkapı Surdışı

Eski Çırpıcı Yolu’nun Merkez Efendi’den gelen ana kavşağa yakın bir 
noktasında bir kar kuyusu bulunmaktaydı. Bunun hemen yakınında 
yer alan mezarlık ise Fetih Şehitliği Mezarlığı olarak bir Ni‘me’l Ceyş 
kabristanıydı. Mezarlığın taşları kitabesiz ve küfeki taşlardan ibaretti. 
Surlara uzak ve mezarlıklar haricinde bir şehitlik olan bu mezarlığa 
kadar yol, kısmen adi kaldırım ve yer yer de Sultan Mahmud kaldırımı 
tabir olunan tabla gibi iri ve düzgün kayalardan döşeliydi.165 Bugün bu 
mezarlık ortadan kaldırılmıştır.

164 Necdet İşli, “Zeytinburnu Tekkeleri”, Zeytinburnu Kültür Vadisi Kitabı, 2018.

165 Şinasi Akbatu, “Çırpıcı”, İstanbul Ansiklopedisi, VII., (1965), s. 3949; Şinasi Akbatu, “Çırpıcı Cad-
desi”, İstanbul Ansiklopedisi, VII., (1965), s. 3950-3951; İsmail Fazıl Ayanoğlu, Vakıf Hayrat Fişleri 
26.08.1959; Hayri Necdet İşli, Vakıf Hayrat Fişleri 01.03.1995 tarihli tespitler; Süleyman Faruk 
Göncüoğlu, Zeytinburnu Yollar ve Kapılar, İstanbul, 2013, s. 156.
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Kazlıçeşme, Zeyinburnu
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SÜTLÜCE

Kömürcü Baba Evliyası

Salaş Sokağı üzerinde, 1881 ada, 2 parselde yer almaktaydı. Damadzâde 
Feyzullah Efendi Haziresi’nin kuzeydoğu karşısındaki müstakil mezar 
içerisinde bulunmaktaydı. Cemal Artüz İlköğretim Okulu’na 2000 
yılında yapılan ek binanın alt giriş kapısı önüne denk gelen bu Ni‘me’l 
Ceyş kabri, girişi engellediği ileri sürülerek aynı yılın Nisan ayında 
dozerle ortadan kaldırılmıştır.

O dönem çevre halkının Kömürcü Baba veya Kömürcü Evliyası 
diye ziyaret ettiği Ni‘me’l Ceyş kabri, Seyyid Ali Baba’ya ait idi.166 
Tarihçi Fazıl Ayanoğlu ile Necdet İşli’nin çekmiş olduğu 1940 ve 1975 
tarihli fotoğraflarda, bu kabrin yanında üç ayrı tarik-i Bektaşiyye’ye ait 
kabir taşları görülmektedir. Bu kabirlerin olduğu yer, eski Caferâbâd 
Tekkesi arazisi dahilinde idi. Tekke haziresinden sadece bu kabirler 
hatıra kalmıştır.

166 Süheyl Ünver, İstanbul’un Mutlu Askerleri ve Şehit Olanlar, Ankara 1976, s. 21-22; Bilgin Tur-
nalı-Esin Yücel, “İstanbul’daki Bazı Tekkelerin Yerlerine Dair Bir Araştırma”, Vakıflar Dergisi, 
XVIII., (1984), s. 141-165; Süleyman Faruk Göncüoğlu, Tarihte Hasköy, İstanbul 2005, s. 140-141.

Sütlüce’de Kömürcü Baba olarak bilinen Seyyid Ali Baba’nın kabri
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Kabataş
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KABATAŞ

Çizmeci Baba

Kabataş bölgesinde ilk Osmanlı yerleşimi bir Ni‘me’l Ceyş ile başlar. 
Semtin de kurucusu, Fatih Sultan Mehmed Han’ın çizmecibaşısı olan 
Mahmud Bedreddin Ağa’dır.

Mahmud Bedreddin Ağa ile ilgili en eski bilgiye Hüseyin 
Ayvansarayî’nin Hadikatü’l Cevâmi adlı eserinden ulaşmaktayız. 
Mahmud Bedreddin Ağa’dan bahsederken, “zaviye-i mezburenin 
kapusu pisgâhında medfundur"167 diye ifade edilir ki, açık türbesinin 
olduğu yerde bir açık namazgâh,168 bir mescid-tevhidhanenin olduğu 
tekkesi bulunmaktaydı. Mahmud Bedreddin Ağa, İstanbul’daki çizme-
ciler-çarıkçılar esnafının piri kabul edilmekteydi. Onlara ait bir tekke 
de burada idi: Çizmeciler Tekkesi.

Bölgedeki ilk iskândan geriye kalan günümüzdeki tek iz, Kabataş 
sahil yolu üzerinde yer alan Mahmud Bedreddin Ağa’nın kabridir. 
Kabir, tam caddenin ortasındaki anıtsal bir çınar ağacının dibinde 
bulunmaktadır. Burada kurulmuş olan tekkenin geniş haziresinin son 
kalıntısı olarak ilk kabrin kalabilmesi ilginçtir.

İlk kurulan Osmanlı semtlerinden farklı olarak, Kabataş’ta ilk 
iskân, bir tasavvuf merkezi olarak teşekkül edecektir. İstanbul’un fethi 
sonrası burada teşekkül eden ve kuruluş tarihi olarak da miladi 1499 
kabul edilen buradaki tekke yaşamı Halvetilik esaslı olacaktır.

167 Hüseyin Ayvansarâyî, Hadikatü’l Cevâmi, II., Matbaa-i Amire, İstanbul 1865, s. 85.

168 Bugün yol, meydan ve yeşil alan olan Mahmud Bedreddin Namazgâhı’nın kıble taşının ön yüzünde 
“Küllema dehale aleyhû zekeriyya-l mihrab” âyeti, arka yüzünde ise “Cennetmekân firdevs-âşiyân 
merhûm ve mağfûr ebu-l feth Sultan Mehemmed Hân  Hazretleri'nin Çizmecibaşısı Mahmud 
Bedreddin Ağa’nın dokuzyüzdört tarihinde vakfetmiş olduğu işbu Namazgâh arsası bu kerre tamir 
olunmuştur. Sene 1289” ibâresi bulunuyordu. Hicri 1289 tarihi miladi 1872 tarihine denk gelmek-
tedir. (Mustafa Özdamar, “Namazgâhları”, Vakıflar Dergisi, XX., Ankara 1988, s. 231).
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Hüseyin Dede

Kabataş semtinin Dolmabahçe ile sınır noktasında yer alan, bugün 
ise izi dahi kalmamış bulunan eski bir Tekel Müdürlüğü deposu bulun-
maktaydı. Dönem mimarisi ile dikkati çeken bu yapının Kabataş cep-
hesi bitişiğinde, anıtsal bir çınar ağacı altında, Ni‘me’l Ceyşten Hüseyin 
Dede’nin kabri yer almaktaydı. 1957 yılındaki yeni imar düzenleme-
siyle kabir nakledilmiştir. Nakledildiği yer ise bilinmemektedir.

Bu kabre komşu, İngiliz Said Paşa, Tophane Müdürü Ahmed Fethi 
Paşa ve Müşir Fuad Paşa’nın yalısı bulunmaktaydı. Bu kabir yerinin 
Müşir Fuad Paşa ve pederi İncirköylü Hasan Paşa tarafından korunup 
bakımının yaptırıldığı bilinmektedir.
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BEŞİKTAŞ

Tuz Baba

Barbaros Bulvarı’ndan yukarı çıkarken, batı tarafındaki ilk mahalle, 
Uzuncaova, yani Rum Ali Mahallesi olarak bilinirdi. Tuz Baba, Fatih 
Sultan Mehmed Han’ın tuzcubaşısıdır. İstanbul’un tanınmış velile-
rindendir. Esas ismi Halil’dir. Mescidi ve türbesi buradadır. Türbeye 
muradı olan kişiler tuz bırakır. Binanın caddeye bakan cephesinde 
Sultan III. Selim Han tarafından yaptırılmış olan bir de çeşmesi vardır. 
Tuz Baba’nın İstanbul’un fethinde ordunun tuz ihtiyacını karşılaması 
ile ilgili kerameti dillere destan olarak anlatılır.

Tuz Baba Türbesi’nin mimari olarak 
değişikliğe uğramadan önceki durumu; 
1941

Tuz Baba Türbesi, bugünkü hali
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Miladi 1352 yılı, Orhan Gazi’nin Üsküdar ve Kadıköy havalisine 
hâkim olduğu ve Boğaziçi’nin stratejik yerlerini kontrol altına 

aldığı zaman dilimini kapsamaktadır. Yani İstanbul’un fethinden 100 
yıl öncesinde Üsküdar havalisi Türk toprağı olmuş idi.

İstanbul’un Anadolu yakasında ilk hâkimiyeti 29 Haziran 
1329 tarihinde, şimdiki Gebze’nin güneybatısındaki ovada yapılan 
Pelekanon Muharebesi sonrasıdır. Bizans ordusu denizden ve karadan 
Üsküdar’a çekilirken, Bizans’ın isteğiyle başlayan sulh görüşmeleri 
için ilk toplantı Göztepe’de Andronikos’un av köşkünde olmuştur ki 
bu köşk, şimdiki Merdivenköyü Tekkesi’nin (Şahkulu Bektaşi Tekkesi 
binası) bulunduğu yerde idi. Sultan Orhan sulh şartları arasında bu 
köşkü de istemiş ve burasını bir ahi dergâhı haline sokmuştu.

Neticede bir fütüvvet yolu, terbiyevi bir esnaf kuruluşu olan ahiler 
o çağlarda Osmanlıların beşinci kolu idi, yani yabancı ülkelerden onlar 
sayesinde haber sağlanırdı. Bu tekkenin şeyhlerine de resmen Bizans’ı 
gözetlemek vazifesi verildiğinden, kendilerine Gözcü Baba deniyordu. 
Bugünkü Göztepe isminin de buradan geldiği kabul edilmektedir.

Bu dergâh teşkilatı gözetleme vazifesini kademeli bir surette 
yerine getiriyordu. İlk gözetleme noktası Üsküdar ile Çamlıca ara-
sında bulunan Tophanelioğlu mevkiinde idi. Bu işi asıl ismi unutulmuş 
olan Gül Baba yerine getiriyordu. Gül Baba’nın kabri yakın zamanda 
Boğaz Köprüsü çevre yolu yapımı sırasında yerinden kaldırılmış ve taşı 
Burhaniye Çeşmesi'nin yanına koyulmuştur.

İkinci gözetleme noktası Göztepe’deki Gözcü Baba Haziresi’nin 
bulunduğu tepede idi. Üçüncü nokta ise İçerenköy’de bulunuyordu. 
Bu görevi de, halen kabri ziyaret edilmekte olan Ali Baba yapıyordu. 
Bunlar birbirleriyle ateş yakmak suretiyle haberleşiyordu. Bu sayede 
Üsküdar sahillerinde olan bir olay pek kısa bir zamanda İznik veya 
Bursa’ya duyuruluyordu. Orhan Gazi, Pelekanon zaferinden sonra bir-
kaç kere daha Merdivenköyü’ne gelmiştir.169

Miladi 1352 yılından itibaren bir Türk diyarı olan Üsküdar ve 
Boğaziçi’ne kadar Anadolu yakasındaki hâkimiyet, 1402 Ankara Savaşı 

169 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I., Ankara 1988, s. 113-114; Mehmet Mermi Haskan, Yüz-
yıllar Boyunca Üsküdar, I., İstanbul, 2001, s. 26.
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ile sekteye uğrayacaktır. Bu tarihten sonra tekrar Bizans kontrolüne 
geçen bu topraklarda, Üsküdar çevresindeki Türkler de katliama uğra-
yacaktır. Kırk Erenler olarak bu topraklara fetih için geçen bu alpe-
renlerden Şahkulu Baba, Yörük Baba, Sancaktar Baba, Balcı Baba, 
Mansur Baba, Semerci Baba, Gözcü Baba, Mah Baba, Gül Baba, Garipçe 
Baba, Buhur Baba, Eren Baba, Kartal Baba gibi evvelün Ni‘me’l Ceyşler 
şehit düşecektir. Merdivenköyü civarında şehit düşenler Gözcü Baba 
Tepesi’ne defnediliyordu. Tekke civarında şehit olan Mah Baba tek-
keye, Eren ve Kartal Babalar da şehit oldukları yerlere defnedilmiştir.170

Çelebi Sultan Mehmed döneminde Hereke, Gebze, Darıca, Kartal 
ve Pendik tarafları tekrardan fethedildiğinde, Çelebi Sultan Mehmed 
bu sıralarda Merdivenköyü’nde kaldığı bu tekkeyi tekrardan ihya 
ettirmiştir.171

Boğaziçi’nde, Osmanlı döneminde ilk yerleşimi miladi 1393 
yılında Sultan Yıldırım Bayezid tarafından Güzelcehisar’ın inşa edil-
mesiyle başlar. Hisar’a Türklerin İstanbul’da kurduğu ilk mahalle 

170 Mehmet Mermi Haskan,Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I., İstanbul, 2001, s. 30.

171 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I., Ankara 1988, s. 322.
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desek hata yapmamış oluruz. İstanbul’daki en eski Türk yapısı olarak 
bilinen Anadoluhisarı, aynı zamanda en eski Türk mahallesi ve fethin 
ilk seyredildiği yer olacaktır. Anadolu Hisarı’nda ilk evvelün Ni‘me’l 
Ceyş Mezarlığı kurulmuş ve bu mezarlık bugüne kadar Göksu Deresi 
boyunca tarihî hafıza olarak mevcudiyetini korumuştur. 

İstanbul’un ilk Osmanlı mezarlığı, Karacaahmet Mezarlığı’dır. 
Türklerin miladi 1350 yılında Kadıköy ve Üsküdar bölgelerini içine 
alan ilk fetihlerinden itibaren mezarlık oluşturulmaya başlanmış-
tır. Müslüman Türklerin ilk olarak Sultan Orhan zamanından beri 
Üsküdar’da yerleşiyor olması, ilk Türk mezarlıklarının da burada oluş-
masını beraberinde getirmiştir. Bu mezarlığın ilk misafirleri de evve-
lün Ni‘me’l Ceyş şehitleri olacaktır.

Fatih Sultan Mehmed Han Üsküdar’ı şenlendirmek üzere, miladi 
1455 yılında, Salacak’ta kendi adıyla anılan bir mescid inşa ettirmiş-
tir. Böylelikle Üsküdar’ın ilk mahallesi ortaya çıkmıştır. Bu yapı da bir 
Ni‘me’l Ceyş mescididir. Üsküdar’ın diğer Ni‘me’l Ceyş mescidlerinden 
olan Durbali Mescidi yine aynı tarihte Toygartepe’de, Hamza Fakih 
Camii miladi 1460'ta, Rum Mehmed Paşa Camii 1471’de yapılmıştır. Bu 
camilerle beraber etraflarında mahalleleri de kurulduğundan, belde-
nin nüfusu gitgide artmıştır.172

İbrahim Efendi

İstanbul’un fethi öncesi, fetih gazisi olmak üzere ailesiyle Üsküdar’a 
gelmiş Ni‘me’l Ceyşlerdendi. İstanbul’un fethinde ilk hutbeyi okuyan 
ve ilk Cuma namazını kıldıran şahıstır. Üsküdar İnadiye’de çocukları 
ile beraber kabri yer almaktadır. Osmanlı ailelerinden Hatibzâdelerin 
bu zattan intikal ederek geldiği bilinmektedir.173 Bölgede Hatibzâdeler 
Türbesi ile Surre Alayının ilk durağı olan ünlü menzilhane bulunuyordu.

172 İbrahim Hakkı Konyalı, Üsküdar Tarihi, I., İstanbul 1976, s. 116-27; Mehmet Mermi Haskan, Yüz-
yıllar Boyunca Üsküdar, I., İstanbul, 2001, s.33.

173 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, haz, Nuri Akbayar, II., İstanbul 2003, s. 281.
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Sarı Kadı

Ni‘me’l Ceyşten Sarı Kadı Üsküdar’daki fetih şehitlerimizdendir. 
Kübreviye tarikatındandır. Türbesinin bulunduğu mahalleye Sarı Gazi 
denmektedir. Sultan III. Murad’ın annesi Nur Banu Sultan buraya bir 
cami yaptırmıştır.

Çengelköy Hacı Ömer Camii

Çengelköy’de, Kaptan-ı Derya Seyyid Ali Paşa Caddesi ile Görgeç 
Sokağı’nın kesiştiği köşe başında yer alır. Fatih Sultan Mehmed Han 
dönemi mescidlerindendir.

İbadet mekânının son cemaat kapısı girişinin hemen sağ duvarı 
üzerinde yer alan ve Şair Sadi’nin hazırladığı taş kitabeden de anlaşı-
lacağı üzere bugünkü hali, miladi 1894 yılında, Sultan II. Abdülhamid 
döneminde yeniden inşası ile şekillenir.

Mabed kâgir olarak inşa edilmiş olup, planı dikdörtgen formunda-
dır. Kırma ahşap çatılı bir üst örtüye sahiptir.

Çengelköy Hacı Ömer Camii
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RUMELİ HİSARI ŞEHİTLİK

Rumeli Hisarı’nın bulunduğu tepenin fetihten çok sonraki adı Nafi 
Baba Tepesi’dir. Tepenin çevresi 1452 yılında Rumeli Hisarı’nın 

inşası sırasında, Bizanslıların ani hücumlarında şehit düşenlerin 
mezarlığı olarak kabul edilir. 1451 tarihli mezar taşlarının da bulun-
duğu ve İstanbul’daki ilk Osmanlı-Türk şehitliği olarak bilinen Nafi 
Baba Mezarlığı’na bu nedenle Şehitlik veya Şehitlik Tepesi denir. 
Tepe, Bektaşi Şeyhi Nafi Baba’nın Tanzimat’ta açtığı tekkesi ve sonra 
da türbesiyle artık Nafi Baba Tepesi olarak anılmaya başlar. Burada 
hâlâ Bektaşi arakkiye sikkeli mezar taşları görülür. Hayat Tarih 
Mecmuası’nın eski sayıları içerisinde bir fotoğrafı bulunan tekke bina-
sından bugüne bir şey kalmamıştır. Mezarlık ise üniversite bahçesinde 
tahribata daha açık hale gelmiş ve 1995-97 yılları arasında, kamuo-
yunu meşgul eden bu tahribat durdurulamamıştır. 

Dua Tepe’deki şehitliğin harap hale geldiği dönemler. Bugün maalesef bu kısım ortadan 
kaldırılmıştır. 
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İlk Türk Şehitliği
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İSTANBUL VE BOĞAZİÇİ’NİN İLK TÜRK ŞEHİTLİĞİ

İstanbul’un fethi hazırlıkları içerisinde, fethin manevi ve maddi 
hazırlıklarını yapmak üzere Boğaziçi’nin Rumeli yakasına ilk yer-

leşen alperenler ve akıncı dervişleri, Anadolu Hisarı’nın hemen karşı 
tepesine denk gelen ve bugün Bebek ile Baltalimanı üst tepelerini de 
içine alan 25 dönümlük bir arazi üzerinde koyun sürüleri ile uğraşan 
göçebe bir yerleşim gösterir.

Bizans’ın kiracısı durumunda bulunan ve Bizans yönetimi tara-
fından gelecek tehlikenin habercisi olarak görülen alperenlere hicri 
855/miladi 1451 yılında, Bizans askeri kuvvetleri tarafından ani bir 
baskın yapılır ve akıncı dervişlerden pek çok şehit verilir. Fetih öncesi 
Boğaziçi’nde ilk şehitlik de böylece oluşacaktır. Şehitler, bilahare 
Şüheda Kuyusu namıyla anılacak büyükçe mezara topluca defnedilir.174

Şehitlik tepesi Rumeli Hisarı’nın en yüksek yeri olup, rakımı 140 
metredir. 1930’lu yılların başlarına kadar İstanbul’un önemli ziyaret 
yerlerinden olan şehitlik, 1990’lı yılların başlarında büyük oranda tah-
rip edilmiştir.

Bu alanla ilgili çarpıcı bir hatırayı Sema Kancan, İstanbul’da 
Unutulmuş Bir Boğaziçi Yerleşimi; Beykoz adlı çalışmasında aktarır:

Ailemden öğrenmiştim. Belki de onların hassasiyeti diye 
düşünmüştüm. Yıllar sonra, insan akil baliğ olduğunda 
derler ya, lay lay lom döneminden sonra karşılaşılan olay-
lar, okuduklarınızda karşınıza çıkan bazı ibareler sizi bir 
anda geçmişe götürür ve o kulak ardı ettiğiniz ya da önem-
semediğiniz bazı şeyleri tekrar hatırlarsınız. Eskiler de bir 
başkadır. İnsanın hep kulağına bir kar suyu kaçırmışlardır. 
Vakti saati gelince, bir anda aklınıza geliverirBunlardan 
birkaçı da Anadolu Hisarı ile alakalı olanlardır. Rahmetli 
dedem, tarihi mezarlığın bitişiğindeki eski yoldan, bugün 
pek kullanılmayan mezarlıkla Göksu Deresi arasındaki 
yoldur, oradan geçerken okuduğu Fatiha’nın ardından, is-

174 Süleyman Faruk Göncüoğlu, Osmanlı İstanbul’unun İlk Yapıları Hisarlar ve Mahalleleri, İstanbul 
2015, s. 251, 255-257.
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keleye doğru yaklaştığımızda burada da ikinci bir Fatiha 
okumaya başlardı. Bu Fatiha okunurken, iskelenin olduğu 
meydanda yerde çerçöp varsa alınır, alınamıyorsa oradaki 
esnafa da kaş göz işareti yapılarak temizlenmesi sağlanır-
dı. Çocukken bunu hiç anlamazdım ve bende bıraktığı iz-
lenim, dedemin durmadan dua okuduğu ve sokak temizli-
ğine çok önem verdiği idi. Ama dedemin bütün yaşıtları da 
sanki anlaşmış gibi bu hususiyeti hep aynen tekrarlar idi. 
Sanki alacakaranlık kuşağı gibiydi.

Yıllar sonra öğrendim ki, temizliğine çok dikkat ettikleri 
iskele meydanı Anadolu Hisarı’nda ilk inşa edilen caminin 
yeri imiş. İskele meydanı açılırken bu mescid-cami yıktı-
rılmış. Yenisi de bugünkü yerine Sultan II. Abdülhamid 
tarafından inşa ettirilmiş. Eski cami yeri olması sebebiyle, 
semtin eskileri buranın temizliğine de her daim saygı gös-
termişler.

Dedeme neden iskelede de “Fatiha” okuduğunu sordu-
ğumda, şehitler için derdi. 1995 yılı idi. O dönem basın-
da, Rumeli Hisarı sırtlarında yer alan bir mezarlık alanı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Boğaziçi Üniversitesi 
arasında sorun olmuştu. Üniversite o tepe üzerinde bir 
tasarruf yapıp yeni düzenlemeye girişince öğrenmiştik. 
Burası Nafi Baba Tepesi adı ile bilinen İstanbul’un ilk şe-
hitliği imiş. Rumeli Hisarı inşa edilirken, İstanbul’un fet-
hi hazırlıklarında ilk şehitler burada verilmiş. İnşa alanını 
korumakla görevli askerler, Bizans kuvvetleri tarafından 
ansızın yapılan bir saldırıyla şehit edilmişler. Bu çatışma 
sonrası şehitler hisarın yukarısına, Boğaziçi’ne hâkim te-
peye defnedilmişler.

Burası İstanbul’un ilk şehitliği olarak düzenlenmiş ve son-
rasında da burada bir tekke de teşekkül ettirilmiş. Tarih 
1970’leri gösterirken, bizim tabirimizle eskiler o şehitleri 
unutmamışlar ve her iskeleye vardıklarında ruhlarına bir 
Fatiha hediye etmişlerdi. Yıllarım bu iskeleden vapura bi-
nerken geçti. Hiç bilmeyerek boş boş hisara bakmış olma-
nın hâlâ üzerimdeki garipliğini hissederim.
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Boğazkesen (Rumeli Hisarı) Mescidi

Ebu’l-Feth, Fetih, Fatih Camii, Kaleiçi Camii, Osmanlı İstanbul’unun 
ilk eserleri olan Anadolu Hisarı ve Rumeli Hisarı içindeki ilk fetih mes-
cidleridir. Fatih Sultan Mehmed Vakfı adına da kayıtlı Boğazkesen veya 
Ebu’l-Feth/Fetih Camii olarak bilinen Rumeli Hisarı Mescidi bugüne 
kadar özgün halini muhafaza edememiş olsa da fethin sembolü olarak 
anlamı büyüktür.

15. yüzyıl kale mimarisinin en güzel örneklerinden Rumeli Hisarı, 
İstanbul şehrinin yaşamış olduğu deprem ve büyük yangınlarda, pek 
çok anıtsal yapının maruz kaldığı yıkım ve tahribatın benzerlerini 
yaşamıştır. Fethin ardından Osmanlı döneminde ilk ciddi deprem ve 
yıkım olan, 1509 büyük depreminin (kıyamet-i suğra) ardından yaşa-
nan ciddi İstanbul depremlerinden Rumeli Hisarı da büyük oranda 
etkilenmiştir. 

Hisarın, yaşanan bu depremlerin yanında İstanbul tarihinin ayrıl-
maz afetlerinden, yangınlardan da zarar gördüğünü ve yenilendiğini 

Boğazkesen (Rumeli Hisarı) Mescidi
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arşiv vesikalarından öğrenmekteyiz. 1773 ve 1794 yıllarında yaşanan 
İstanbul depremlerinde büyük bir hasar gördüğü, yaşanan bu hasarlar 
sonucunda, Sultan II. Mahmud döneminde, onarma masrafının büyük 
olması nedeniyle hisarın yıkılmasının düşünüldüğü de bilinmektedir. 
Bu deprem sonucu Rumeli Hisarı’nın sur duvarları ve burçlarının gör-
düğü büyük zarar kadar, Kale Mescidi’nin de büyük bir yıkım yaşadı-
ğını öğrenmekteyiz.

Kale Mescidi’nin altında bulunan çok büyük ölçülerdeki sarnı-
cın etkisiyle, bir çökme sonucu yıkım yaşadığı son yapılan tetkiklerde 
anlaşılmaktadır. Caminin yeri belli olup bu ibadet mekânının minaresi 
bugüne kadar mevcudiyetini korumuştur.

Bu mescid, Mehmed Raif Bey’in Mir’at-ı İstanbul175 adlı eserinde, 
Fatih Sultan Mehmed tarafından vakfedilen cami olarak ifade edil-
mektedir. Eğimli kale içi arazi içerisinde bir sarnıç ile düz bir zemin 
oluşturularak yapay bir yükselti üzerinde teşekkül ettirilmiştir. Kale 
Mescidi’ni hem görünür kılan hem de eğimli arazi üzerinde bir mekân 
kazanımı için inşa edilen sarnıç, hisarın inşasından önceye ait değildir. 
Zaten bu sarnıç yapısının da bir su depolama amacının dışında, yapıyı 
görünür kılma ve eğimli arazi içerisinde düzgün bir alan kazanma 
amaçlı bir altyapı unsuru olarak inşa edildiği görülmektedir.

18. yüzyıl sonunda meydana gelen depremde, mescid sarnıç 
içine çökmüş, Fatih dönemine kadar uzanan minaresi sarnıç duvarı 
dışında kalması hasebiyle günümüze kadar mevcudiyetini korumuş-
tur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 24 R 1267/26 Şubat 1851 
tarihli belgeye göre, Rumeli Hisarı Mescidi’nin onarılması gayreti söz 
konusudur. Ayrıca 10 S 1273/10 Ekim 1856 tarihli “Anadoluhisarı’ndaki 
Fatih Sultan Mehmed Han’ın, cami kürsü şeyhliğinin Ali Rıza Efendi’ye 
tevcihi” belgesine de ulaşılmaktadır. Bu belgeler göstermektedir ki, 
Hisar Camii bu tarihlerde ibadete açık durumdadır.

Bugünkü Rumeli Hisarı içerisinde 1953 yılına kadar mevcudiye-
tini korumuş Kaleiçi Mahallesi yerleşiminde, bu mescid yeri ve mina-
resinin korunmuş olduğu görülmektedir. Buradaki geleneksel mima-
riyi yansıtan ahşap evler, 1955-1957 arasında yapılan Rumeli Hisarı 

175 Mehmed Raif Bey, Mir’at-ı İstanbul, Yayına Hazırlayan; Günay Kut-Hatice Aynur, İstanbul 1996.
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restorasyonu öncesi, 1953'te istimlâk edilerek yıktırılmıştır. 1956'da 
Rumeli Hisarı onarımının tamamlanması çalışmalarının hızlandığı 
dönemde, mescitle ilgili bir gelişme olmayacaktır.

Rumeli Hisarı Camii, halen mescid olup, birinci grup tarihî eser 
olarak tescillidir. Hisar içerisinde 72 ada 1 parseldeki mabed yeri ile 
ilgili, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu’nun 4 Eylül 2009 tarih ve 568 sayılı kararı ile minaresi-
nin, duvar ve sarnıç bakiyelerinin mevcut durumlarının tespiti ile röle-
vesi, 4 Aralık 2012 tarih ve 706 sayılı karar ile de restitüsyon projesi 
uygun görülmüştür. 9 Nisan 2013 gün ve 913 sayılı karar ile de rekons-
trüksiyon projesi uygun bulunmuştur.

Hisar içindeki bu tarihî mescid yerinin İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi mülkiyetinde olması hasebiyle, mescidin ihyası kapsamında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kubbe Derneği arasında 6 Eylül 
2013 tarihinde bir protokol yapılarak, dernek sponsorluğunda Haziran 
2014 yılından itibaren inşa faaliyetine başlanmıştır. Yürütülen çalış-
malar Ekim 2015 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.176 Resmi açılış 18 
Haziran 2016 tarihinde gerçekleşmiştir.

176 Süleyman Faruk Göncüoğlu, Osmanlı İstanbul’unun İlk Yapıları Hisarlar ve Mahalleleri, İstanbul 
2015, 231-239.
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Bebek Karakolu
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BEBEK

Bebek Ağa

Bebek semtine adını veren Bebek Ağa, İstanbul’un fethi sırasında Rumeli 
Hisarı ve civarını koruyan bölükbaşıydı ve Ni‘me’l Ceyşti. Mezarı 
bugünkü Bebek Karakolu'nun yanındaki büyük çınar ağacının altındaydı. 
Bu Yeniçeri karakolhanesinin burada bulunmasının nedeni, bölgedeki 
Yeniçerilerin buranın ilk komutanı olan Bebek Ağa’yı pirleri kabul etme-
siydi. Bebek Ağa'nın mezarının ne zaman ve kimler tarafından kaldırıldığı 
bilinmektedir.

Karakol binası, İstanbul’da, Fatih Sultan Mehmed döneminden beri yeri 
değişmemiş nadir karakol binalarından biridir.
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Sarıyer



ÜSKÜDAR VE BOĞAZİÇİ İSTANBUL’U  249

SARIYER

Sarı Er

Boğazın incisi Sarıyer’e ismini veren Ni‘me’l Ceyştir. Sarı Er, zamanla 
Sarıyer şeklinde söylenmeye başlanmıştır. Esas adı bilinmeyen bu 
askerimizin kabrinin bulunduğu yer Hamam Sokak’tır. Mezar taşında 
hicri 857/miladi 1453 tarihi yazılıdır. Sarıyerlilerin en çok ziyaret ettiği 
türbelerdendir.

Sarı Er Hazretleri’nin kabri
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BEYKOZ

Kırklar Sultanı

Beykoz’da Dereseki Köyü’ndedir. Kırklar Sultan, rivayete göre, 
Kadirîyye tarikatından Piri Gavs-ı Âzam Seyyid Abdülkadir Geylanî 
Hazretleri’nin kırk dervişinden biridir. Ordu ile birlikte İstanbul’a 
girerken buradaki derenin setinde şehit olmuştur.

Kırklar Sultan adına burada bir mescid ve türbe bulunmakta-
dır. Bu yapıların Sultan III. Selim Han devri şeyhülislamlarından 
Fenârizîde Muhyiddin Çelebi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 
Daha önceleri normal boyutlara sahip olan türbe, bir kadının gördüğü 
rüya üzerine 9 metreye çıkarılmıştır. 

Akbaba Mehmed Efendi

Beykoz’daki Ni‘me’l Ceyşlerdendir. Akşemseddin Hazretleri ile bir-
likte Fatih Sultan Mehmed’in hocalığını yapmıştır. Aslen Buharalıdır. 
Kabri Canfeda Hanım'ın yaptırdığı caminin bahçesindedir. Türbesi 
tanınmış ziyaretgâhlar arasındadır.

Paşabahçeli Tezveren Dede

İstanbul’da aynı adı taşı taşıyan üçüncü türbe-kabirdir. Eski Paşabahçe 
Cam Fabrikası’nın girişindedir. Hakkında yazılı bir kaynak bulun-
mayan bu türbe ile ilgili olarak, Tezveren Dede’nin evvelün Ni‘me’l 
Ceyşlerden olduğu ve Yu’şa Peygamber’in silah arkadaşı olduğu ifade 
edilmekle beraber, İstanbul’un fethinde bulunmuş alperenlerden 
olduğu rivayet edilmektedir. Tezveren Dede kabrinin içinde bir ser-
puşlu şahide (mezar taşı) yer almaktadır. 
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Büyük Selçuklu Sultanlığı’na bağımlı Sultan-ı Rum, yani Anadolu 
Selçuklu Devleti hükümdarı olarak Bizans sınırlarına kadar toprakların 
genişlemesini sağlayan Kutalmışoğlu Süleyman Şah döneminde, miladi 
1081 tarihli muahedeyle Selçuklu-Bizans sınır hududu belirlenmiş ve 
Türklerin İstanbul’un Marmara kıyılarına kadar hâkimiyeti sağlan-
mıştır. Bu bölgede Bizans Selçuklu sınırı, Drakon Çayı/Dragos-Orhan 
Tepe Suyu olarak belirlenmiştir. Dragos Çayı, Kadıköy’ün hemen doğu-
sunda, bugünkü Maltepe-Kartal arasında akan dere idi ve şimdiki adı 
Kireçhane Deresi’dir.177 

Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos ile yapılan bu barış antlaş-
ması ile İstanbul’un fethi öncesi Marmara bölgesinde yüzyıllar önce-
sinde ilk hazırlıkların birinci kademesi tamamlanacaktır. Anadolu 
yakasının önemli yerleşimlerinden olan Büyükbakkalköy, Samandra 
ve Aydos mevkileri, Orhan Gazi zamanında Abdurrahman Gazi ve 
Konur Alp tarafından fethedilecektir. Bugün Kadıköy sınırları içeri-
sinde bulunan Gözcü Baba/Merdivenköy Tekkesi de bu fetih arifesinde 
kurulacaktır.

Kırk Erenler olarak bu bölgelerin fethinde şehit düşen veya 
gazi olarak bölgenin Türk-İslam çehresi ile şereflenmesine vesile 
olan bu Kırk Erenler, biri Dâver Baba, diğeri Başıbüyük Köyü içinde 
Çiğdem Suyu Çeşmesi’nin karşısında son yıllarda kabir taşı kaybol-
muş bulunan Ahmet Baba’dır. Hammer’e göre, Orhan Gazi’nin silah 
arkadaşları olan Akçakoca, Konur Alp, Abdurrahman Gazi, Kara 
Cebes, kuzeyde Karadeniz, güneyde İzmit Körfezi, batıda İstanbul 
Boğazı ile sınırlı yarımadaya girmiş ve Boğaziçi kıyılarına kadar fethi 
gerçekleştirmiştir.

Boğaziçi kıyılarında ve birincisi Üsküdar’dan dört, ikincisi üç fersah 
(45 km.) uzaklıkta bulunan Aydos ve Semendre (Samandra) Kalelerine 
doğru fethederek ilerlemiştir. Dâver Baba ile Ahmed Baba, Abdurrahman 
Gazi kumandasındaki akıncı kuvvetlerden iki alperen gazi idi.178

177 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul, 2014, s. 63; Mehmet Mermi Haskan, 
Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I., İstanbul, 2001, s. 26; Faruk Sümer, “Anadolu Selçukluları”, Diyanet 
Vakfı İslam Ansiklopedisi, 36., (2009), s. 380.

178 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I., Ankara 1988, s. 112; Mehmet Mermi Haskan, Yüzyıl-
lar Boyunca Üsküdar, I., İstanbul, 2001, s. 28.
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MALTEPE

Dâver Baba

Maltepe, Başıbüyük bölgesinde ilk Müslüman yerleşimin kurucusu ve 
uzun bir süre de buraların yöneticisi olan alperenlerden Dâver Baba, 
İstanbul’un fethi öncesi bu havalinin ilk maddi ve manevi kurucusuydu.

1990’lı yılların başına kadar eski kabir taşının bulunduğu mahal 
bakımsız olmakla beraber mevcudiyetini korumaktaydı. Bu tarihten 
sonra kabrinin yeri bilinçli bir şekilde dağıtılmıştır. Daha sonra, yerinin 
kaybolmaması için bir hayırsever tarafından yeni bir mermer üzere “Hz. 
Dagver Baba, Kerime Hatun ve Sekiz Şehitler için Fatiha” ibareli bir taş 
koyulmuştur. O da bugün kırık vaziyettedir. 

Dâver Baba Tekkesi ve Mescidi eğimli arazi üzerine inşa edilmişti. 
Tek katlı bu yapının ön bölümünün bir parçası iki ahşap direğin üze-
rine oturtulmuştu. Yerleri tahta olan bir taşlıktan, derviş odasına ve 
mescide geçilmekteydi. Mescid içerisinde Dâver Baba’nın kabri bulun-
maktaydı. Harap tekke-mescidin yıkımı Evkaf İdaresince yapılmıştı. 
Tekkenin yanında, suyu bol ve tatlı bir kaynak bulunmaktaydı.179

179 Reşad Ekrem Koçu, “Dâver Baba”, İstanbul Ansiklopedisi VIII (1966), s. 4275.
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Daver Baba’nın kabri

Daver Baba’nın kabrinin, tekkesinin ve mescidinin bulunduğu yerin bugünkü hali
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Başıbüyük, Daver Baba Tekkesi
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SANCAKTEPE

İstanbul’un Anadolu yakasında, Marmara kıyıları gerisinde yer alan 
bugünkü Sancaktepe bölgesi, Anadolu’dan İstanbul-Üsküdar lima-

nına gelen karayolu güzergâhı üzerindeydi. Miladi 1328 yılında Orhan 
Gazi’nin Samandıra’yı fethi ile bu bölge bu karayolu güzergâhını kont-
rol altına alan kolonizatör Türk askeri gücünün ve dervişlerin üssü 
olacaktır.

Eski bir Bizans sarayının olduğu Samandıra ile Sarıgazi, alperen-
lerin ilk Türk yerleşimini teşekkül ettirdiği yerdi. Sarıgazi Köyü ile 
ilgili ilk bilgi ise İstanbul’un fethine katılmış olan ve Ni‘me’l Ceyşlerden 
Sarı Kadı Mehmed Efendi adlı bir mücahide mülk olarak verilmesiyle, 
yerleşimin bugünlere kadar devam ettiği şeklindedir.

Sarı Kadı (Sarıgazi Mehmed Efendi)

Gebze bölgesi Türk boylarından gelerek İstanbul’un fethine katılmış 
gazi Ni‘me’l Ceyşlerdendir. Bu bölgeye şenlendirmesi üzerine verilmiş-
tir. Kabrinin yeri tam bilinmemekle beraber, bugünkü Sarıgazi Ticaret 
Lisesi’nin bahçesinde olduğu kabul edilmektedir.

Sarı Kadı'nın (Sarıgazi Mehmed Efendi) kabrinin olduğu kabul edilen yer, Sarıgazi 
Ticaret Lisesi’nin bahçesi içerisindedir.
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Abdurrahman Gazi’nin mezarı ve çevresinde gelişen haziresi 
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Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi 
dönemlerinde görevler almış bilge bir akıncı beyi olarak, Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bursa fet-
hedilinceye kadar Bizans sınırında uçbeyi olarak hizmetler vermiş 
olup, bugün tekrardan hayat bulan tarihi Aydos Kalesi’nin fatihidir. 
Doğum tarihi ve yeri ise bilinmemektedir.

Miladi 1328 yılında, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp, Aydos 
Kalesi’nin fethini gerçekleştirmiş ve ardından da miladi 1329 yılında 
vefat etmiştir. Kabrinin bulunduğu Samandıra’daki yer, Dede Bayırı 
adı ile anılan tepe üzerindedir.

Eskişehir yakınında kendi adı ile anılan ve kurucusu olduğu köyde 
de bir mezarı olduğu ifade edilse de bugün kabul görmekte olan kabri, 
İstanbul’da, eski adı ile Abdurrahman Gazi Köyü’nde bulunmaktadır. 
Bugünkü idari yönetim düzenlemesi içerisinde, bu yerleşim mahalle 
statüsündedir.

Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Efendi Türbesi

Bu türbede, Sarı Kadı Mehmed Efendi’nin oğlu Mustafa Dede’nin 
kabri bulunmaktadır. Mustafa Dede de İstanbul’un fethine katılmış 
Gazi Ni‘me’l Ceyşlerdendir. Miladi 1482 yılında vefat etmiştir ve bura-
daki türbenin olduğu yere defnedilmiştir. Osmanlı döneminden miras 
kalan asıl türbe yıktırılmış, yerine bugünkü türbe inşa ettirilmiştir.

Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Efendi Türbesi ve duvarına dayalı kitabe taşlar, 2010
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İstanbul’da günümüze ulaşmış Ni‘me’l Ceyş kabirlerini gösteren harita 
Caner Cangül, www.kulturenvanteri.com
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İstanbul’un fethinde ve şehrin bir Türk-İslam medeniyeti merkezi 
olarak teşekkül etmesinde gayret gösteren, canını Allah yolunda 
feda edenleri şu şehr-i İstanbul sakinleri yüzyıllar boyunca 

unutmamış, onların hatıralarını hep taze tutmuştur.

Osmanlı İstanbul’unun ilk mescidleri, ilk mahalle ve çarşıları 
ile şehrin şenlendirme politikasını gerçekleştirenler, Allah 
Resulü’nün müjdesine nail olmuş kimselerdi. Bu şehirde yaşama 
şerefine nail olanlar için bu ne büyük nimet idi. Bir de onlara komşu 
olabilmek… Osmanlı İstanbul’unun ilk kadısı Hızır Bey ve ilk valisi 
Subaşı Karıştıran Süleyman Bey, Ni‘me’l Ceyştendi. Peygamber 
Efendimizin müjdesine böylesine mazhar olan dünyada kaç 
şehrin belediye başkanı ve valisi vardır ki… Bu sebeptendir ki, bu 
makamlardan şehri yönetenler iki türlü sorumluluk altındadır ve 

bunlarla şereflenmektedir.

Tarihi kaynaklar ve çağdaş araştırmacılara göre, İstanbul’da 
250’den fazla Ni‘me’l Ceyş kabri bulunmaktadır. Fatih döneminde 

inşa edilen mescidlerin sayısı ise 167’yi bulmaktadır. 

Medeniyetler şehri İstanbul’un bir Osmanlı şehri olmasında ilk 
harcı oluşturan ve Ni‘me’l Ceyş makamına ulaşan bu mâneviyat 
erlerini bir kez daha hatırlatmak amacıyla elinizdeki kitabı 

hazırlamış bulunmaktayız.

F E T H İ N  Ö N C Ü L E R İ 

Nİ‘me’l Ceyş
KaBİr ve MeScİDLErİ
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