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olmasına rağme n , bilahire 26 sınıfın bunu verdiği, Ç adırcı
la r iie D e m İrcile rin vermediği g-ö rü ıür. Onların O rd u-a k çesine
tabi olm a rn alanmrı seb ebi ise şu vesika ile tevazzuh ed iyo r.

Ma'ru z· , d o';y ·i deu/el-; a/iyytleridir ki
Ç adırcı ee D emirel esnafı mlri hizmet de bulunrMğla henüz
sefe r'i iıamagün ~ ı nueret mak nma memur n /e rl il eTin getirtib tescil
ettirmemişlerdir. OL bobda f erman Iı aeret-i ueUgu'l·e mrlndlr. Ft
22 Muharrem 1143 ( 7 Hazıran 1730)."

İSTAN BU L'DA . YAYLA .

CAMILER! 'l E Ş EHRIN
TARı Hı TOPOGRAF YASININ 'YANLIŞ izAH EDİLEN
BİR lIIESEL ES I

Semeol E ylce
ıstanbul'un tar iht topc ğrafyası ile m eşgul olan ilim adamlarından

"

•

:n

Agıı , D~ft~,., ' Gıtatilu

ycr.

Prof. Dr. Allons Maria Schneider (1896-1952), Bizans devrinde ki Istanbul' un belli başlı . eski eserlerini top lu bir suretle
tanıtan Ve müracaat kitablan içinde en çok kullanılanlardan biri
olan meşhur eserinin sonunda, şehrin mulıtelif yerlerind e ras tlanan da ğınık kalın tıları bir liste halinde toplam ıştır. Sayılan ancak
yirmiyediyi bula n bu küçü k uellana arasından bir tanesi, Istan bul'un Bizans devrine aid eski eser bakımı ndan son derecede
fakir bir mıntıka siyle alakalı o ld u ğu için 'bilhassa dikkati çek mektedir ', Schneider, Mevlevihane kapısı civarında 24 numa ra ile ayırt
ettiği bir • buluntu yeri . (Fuads telle) ni bildirerek, kita bını n metin
kıs mınd a b urası ha k kında şu izahı verm işti r : Yay la me. cidl.
Naeh Hadikal 468 und Paspales 399 beflnden . ich enter d er .
.. Mo.chee alte S ub.truktlon.gervölhe, Die Anwohner Ieugnen dı..
zw ar , doch sielıl man an der Aussın ruand in Bodenhöhe mit Steintn v erslapl l e und durdı Eisenkrampen oersp errte Lujtlöcner:
die Noti» des H ad/ kal beraht also offenb ar doch aaf Wahrh.it ••
YAni . Yayla mescidi , Hadik a 4680e Po.poles 3990 t oro, eami'inin altında eski bir maheenin lonaz.ia", bulunmaktadır. Ba
}uuus hernekadar mabcll eiice , ed edil mekte ise de. meseldin dış
duoariarında, top rak hi:.aJlnda, taşlar ile tıkanm ış tre demir po rmak/ık/ar O . kapatılmış harıa menfezleri gorülm.kledlr. Şu hol d e Hadi ka'daki kayı d kaı'/yell. hakikate milst enittir », Bu ka t'i
iddiası ile birlikte '. miiellif, eserinin sonundaki şehir ' planınİn
bu n oktasına bir Bizans . kahatıs: Işareti · yerleştirmekt. teredd üt
1

A. ,M.

Sdı tıe t d . r. Bg~aJu.
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etmemiştir, Bir müddet sonra gerek M.

IS. Nomidis (MISN),

Bizans deorindeki Istanbul pıanı'nda' gerek R. Janin, Bizans deorinelt ki Istanbul lopoğrafyast'nda ' da aynı kanaatl, şehrin bu
noktasında bir Bizans kalıntısı göstermek sure tiyle tekrarlamış
lardır. Halbuki, son yıllarda meydana getirilen Istanbul tar ihi
· to po~r_fyasın a d air neşriyatta israr!ayer alan bu Bizans ka lın 
tısı, harli ıaman önce yapılan bir hatanın kontra! edilmeksizin tekrarlanmasından doğmuş bir şeydir ve hakikatt« meocud
de ğildir,
,
.
Schne ider, yukarda aslını ve tercümesini verdiğimiz kısa
notunda , iddiasın ı des tekleyen başlıca iki kaynak gösterir. Şimdi
bunların bir kri tiğini yapalım:
a - Had ikatü"! ctvam i : Schne ide r adi geçen kitabını hazır
larken , Ay vansaraylı HAfı, Hüseyin Efendi'nin bu meşhur esennin aslından veya matbu nushasından değil, vaktiyle Joseph von
Hammer - Pur gstall tarafından yapılmış olan kısaltılm ı ş ve baaı
hallerde de hatalı ter cümesinden istifad e etmiştir '. Işte Schneider'in iddi ası na göre bu tercümenin 468. numarasında kayıcllı
olan Yayla mescidinin altında bir mahecnin bahs i geçmektedir.
Fakat Haellka'nın bu ter cümesine başvurul acak olurs a, bu numaradaki mabedin altın da veya civarında herhangi bir mahıe n den
bahsedilmed ikten başka, bu hususda en uzak bir ima dahi olmad ığı g örülür.
b - Bp zarüin ci Mtltlai : Schneider 'in y ukardaki notu ya" ıarkc;ı ikinci ka y na ğ ı olan Pas pates 'in eserine gelince ', bu klt a" bı n 399. sahilesinde şöyle bir vaziyet ile karşılaşılı r : Paspates'e
gör e.. /.levIevinane kapısı civarındaki Yay la ca mi' inin altında blrmahzen oldu ğu, Hadilcatii'L ct vami'nin matbu türkçe nüshası nın
222. sahifesindeki kayda dayanılarakIlerl s ür ülmektedi r,
Bu vaziyet karşısında yapılacak iş, Hadikatitl eeöcimi'nin
.matbu türkçe nüsbasını karıştırmaktan ib arettir , Hamme r ter cü, Min (M. 1.. NOlDidi.). Cut. tdptlpaphJqac . t 4,cltloloziqae J. · ~ ".ttaıı .
50. teıv ~ro ı:ııilQh..
c!.i ılleri ııd. Yi. li. ci • • dı ile i'oste rilmq tir.
ı R. Ju irı , T(J p4graphte d~ C<J 1\.dantill(Jpl~, Pari. ı gro, harita 1.
" J. d. Huıme r (j . J. Hellert tereilm"i). Hilt(JI'. J. l'Empi, e Ott(Jtn4f1 ,
Paris 18'1 , X Vll~ 1- 109:
i A. G. Pupatuı 8gZlllt UIı41 M~ld«f._ (rumea),. latubul 1877, 399.
tüı.opl~ , Galata 1933, bQ cami Mev tevl!ıaa.e h p ı .' einruıd&t
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mesinin 468, numara sı n a tekabül ed en Yayla mescidi, bu n üshanın 219. sahifesinde bul u nm ak tadır. H üseyin Efendi , her nedense mevkiini belir tm e ğe lüzum görmcksiıin y al nız ismini zikreder ek t a nı ttığı bu cami hakkınd a şu n ları yaza r': «Bdnisi salılb· ;
-cdmi Daoud Paşa'nın kethüelası Ayelın Ktllıüela'elır, Davu el Paşa 'nın t ürbesi Iı aricinde med[u ndur, J1inbuinl Çtıebi Ulak d emek lt marul S t yylcf Mtlımtel Sadık Ala aa. eyltmiıellr kı AkıtMr'
ele Nas reddin Ho ca'r.ın yanınela medfendur. Dörl yüz musbaf- ı ş eri]
gazan at vt/atına Ismi larılı olan R amazan (1 091) Ef eneli cu
meseldin im dm ı idi, v~fat ettikd~ Yenikapu haricin d e mÜcedJe ..
elt n bina eyltelill K adiriye zavlytsi cioarında d ef n o/und u. Z aviye-I mukurtele Gaosi Ştylı Musıa/a ,E/ t ndi da hi medfundur.
bunun dahi Ismi olan el-Itylı Mustafa t arilı -i oefatıdır », Görülüyor ki, tam amını aynen verdiğim i, bu kayıdda s, mab edin al tın
da bir rnahzen old u ğu na dair en ufak bir ipucu mevcud değildi r.
Ş u var ki zaten Paspates de, al tında rnahzerı olan cami'in Hacfika'nı n 222. sahifesinde bu lundu ğunu söyled iğine g öre, bir d efa da
o raya bakmak tab ia t ıy la el ıemdi. fi lp akika burad a d a yine yeri
tas:ih edi lmeksizi n başka bir Yayla cami'ind en daha bah sedilmek!e ve bunun hak kında da şun lar kayd edilmektedir : • Feokantdir, tah tında evailden kalm a bir "mahzerı-i k ebir va rdır. Bdnisi
K ambur Muslo/ a Paıa' dır, Mumal/tylı eÇ kere Ba ğ dad valisi
olup Mısır'ela otfat etmiştir, v<falına mahoı Zillılcct tarih dir,
o Cia arında
dahi m umailt gMn Iıagrı olarak Ur mekleb ile S ül' y maniy e suy'undan bir iıkar . çtıme vardır. Serı Kez elemtklt
marul Nur eddin Efen dt anda meel/ unelur. S ulta n Uelımeel mü d errisi ike n şt voal-i seri] 921 tarihinde nh/t t eylemiıtir ve te]»
sir -i Btyzn vi üzerin« hally t salı/bi S inan telelin Yusuf E/endi da h i anda medfondur ... >. Bu kayd ın ilk cümlesinde gayet sar ih olarak bir «mahsen-i k tbir ' den bahs ed lldi ğ lne gö re altında Bizans
d evrine aid kalınltlar olan mabedin Kambur Mustafa Paşa 7 tara fından yaptırılan olduğu an laşılmaktad ır. Fakat her iki cami'in
o Bu ca.mi'Dia ic:ıamı olaD h. ttat R.:ı:ı.uu Efeııdi hakIr:uıd~ bTc. S ayo lca:ıid. ~~ehm.d Neeib. Def:iıatli.'l küttab ( c.ır. Kili. 1i Rifat). L.taıı b ul ıa·n.52 .
': Hafız Ha. e yia Efoe ac!i, Hailkata'l c R dml. tatubal 1281. L, 2p; Hammerlio yu k ar ıd. b.h!l i f C-;eD t er~ü mc S: Qd e (bi:.. 51, ao . 419) M cu;t.ıta P&fa l aıD

1077 (l6e6) de Bu ra.'da vefat ettili yazı lıc!ı r i ay rı ca kıl M. S üren., Slcili·t
O":TlClnl. [,ta cb IıI 13QS -1315, LV,29 3. Sck ba.a b.ııhk Ye Yeaiçeri ata hl1Qda.a yükTarih Dergi.. - 3
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de yerleri Hadıka'da bll diri l medi ğ i nderı, bunla rın bi ribirleri ile
mümk ündü ve nitek im de öyle ol m uş tur.
Pa spates, altında mahzerı bulunan Yayla cami'inin, Mevleviha ne kapısı yakınındaki old uğuau zannetm iş ve yerin de b u meseleyl ta hkike luzum görmeks izin, bu işi böylece k estiı ip atmış
tır. Schne ider ise, ta m altmış sene sonra, aynı hatayı yalnız tekrarlamakla k alma mış fakat yanlış referans göstermek ·s ureliyle
büsb utUn hatalı ve şaşırtıcı bir hale getirmişt ir.
Bu karışık durumun en doğru hAl çaresini bulabilmek için
önce, her iki Yayla ca mi'lerinin yerlerini tayin etmek lüzumlu ola caktır. Hadik a bunlardan ilki için müsbet hiçbir ipucu vermemek.
tedir, Hüseyin Efen d i'nin kısa kaydından çıkan yegAne net ice, mabedin bAnisinin Fa tih devri ricalinden Davud Paşa ile olan alakasıdır. Ş u halde geriye ka lan son çare di lter Yayla cami'i üzerind e çalışmaktır. Hadıka'dan bu ikinci mabedin fevkanl olduktan başka, civarında bi r mekteb ve bir de çe şme bulundultunu
ve yakınında ay rıca Sarı Kez ailesin in mezarlarının old u ~u ö~
re nilmekled ir. Fatih medreselerinde müderr;" olan Sarı Kez lilesinin m eza rlarının Fatih yakınla rında Kıztaşı civarında ol d u ğunu
tah min etmek güç olmasa gere ktir. Çünki bu ailenin adı bu ha~
valideki bir mescide geçtiklen başka ', Yen ibahçe ile Fati h arasındaki sahada uza nan b ir semte verilen ve hal k dilinde uzun
zamandır, .S arıguze!' şeklinde söylenen .isim i de biç şupbesi.
k arıştırılması

•; Ib Mu .uf. Pa, .'aı lli ha,atı burada oıdu~çj ıu.f lı . utett. y az ıtnııı 'I. b. 1016
(166:5·6 6) d.. ... fat _ ttıı i bildirildli,tir.
• HdJI1cd. 13.1 i E"liya Çe l.b i, ~gQJv.rtn4m~, lst n bc l 1811, l, 310; H. 899
(U g3. S" . tarihiade vefat cde ıı Çdcnlceı KODu id dia tarafuıdan ra p tırı lG ha
mu ci d, d u n ada Sın Keı Nar.ddia Efu di ctardct1u:ı.d u dol.,. ı oını ıı .dlDI . 1·
mı,hr. Ba .lIea ia meıarl.nd. herhalde bD m• • c:id iili Yaylı cami'i .'...ad. 1d
saha da olmah i';!i. Maail im M. Cfı vd 6t 'i ıı bir J uı ..ı ıı da ÇıkınJccı K.ıuleddi ıı 'lD,
meurt.IIDda. ..deee .Çık.ı tlk ~ı Kemal.ddiıı Efu dl ruh.a için f atiha , Jazıal olan
kabriaden· In.. bir aot h .liııd. balaudilı:ne1ttedir, hk. O. Erp , MaalUm M. Woc-.
tl . l, 1ı4galı, r6e,lr,l" lCÜtiJp}u. nr';, I.bı:ıbııl 1937, W. 8a,aıı rOrUllar bir izi
kalm_,... 'le ıimdilci Sarı.(iizel, Akdeniz. Bi li Pa,. eaddeleri ilc Oc.kb I<lkıtt"
1l1D. b ııd.l,1dl ndırdı ltI a n üç .d _oı a bir 1eriııd . o l ması ıe reku S_nk tı meseidi' llta
yeri iı;ia. bk. latnbııl ŞeJsr.:zı_ııeti , J.lall btıl 'M~rl, lstubııl ıua, peita 1. (E.
H. A,."erdi, F4tilı tl",.ı mtnt4rl J , Istaı:ı ha.1 1953, 51. 1l0 . &03 d. Nlireddi. Efu"
. Wa.i a tı:ıeurt.t Fatih'de Halil P&fa eami'i ha:r.iruiado ol.r.1e bildirir. Bcı CAmi
de Jok o lm uıtıır ) .
• ~abtel if .. kiUerı!e olu: nu San Ke~ adtaıa ..h, ~,b!,e ti ve maaUl da
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S a rı Kez'den bozulmu ştu r. K ı sacası Kambur Mustafa Paşa tarafından yaptırılan ikinci Yayla ca mi'ini Fatfh yakınlarınd a a ramak

la zım gelmektedir. Bu husus ta merhum Mebmed Ziya bize çok

kıyme tli bir yardı mda bulunma ktadır "'. Içinde dağımk birçok

mühim no ktalar bulunan kita bı nın ancak bir kısmı basılabi len
ik inci cildinde, Fatih'den Yenibahçeye inen yamaçda, Kıztaşı tarafında, uzun zamandır harab bir halde olan bir cami'in, Kambur
Mustafa Paşa cami'i adını ta~ıdı~ını bildirmektedi r. Aynı husus
çok önceleri, daba 1893de Josepb Strzyzowski tarafından da beli~.
tilm işti. Istanbul'daki Bizans saroıçlarını teker teker ii:ıkik eden
bu ilim adamı da, bu mabedin altındaki mahzeni görmuş hatt a
plan ını çiz dimiş"e ustUndeki harab c_ml'in Kam bur Mustafa Paşa
tek kes i adını taşıdı~lDI da sarib bir şekilde kitabında yazm ıştır !i.
Bu vazlyete göre Istanb ul' un iki Vayl. e=i'i:::de::: biri j'an ~
Aydın Ketbüda ıarafından yaptırılanı Mevlevibane kap ısı yakımeçhalde t. Tiirkç. keı (= r n ) kelimes ioia ipe k ii Çia kamaıı man..ıu
r.l~i~i biliair (~ıL. Sesim At,la1 ocıri, DlvalıD. LJJpt.ll . TwJc, a.ıir )"eri ~.
ta rıhı y ok ı bk, iad. lea) j Redhoıı..
Geı .... Gıı k.Iime l.n a in bir çok: mi.u.
I .nııı to p r. mlttır ki baDI'tıa a r uın da detnelc ye bir p1aa ciası , ibi minalar d.
b Clla:u:ııaktachr (bk. J. W. R.dlıo a .., riirk,.J~lI Jlfzili~6~ lııpı kıtdı, L.taa bıa!
1&21, 1543), Türk Dil Knnı IDD.'D'IIn TiJ,kçe N Ililk, '.tubClI 19Ui. 219 d, baık.
maaalarda Cn Iı:elime.iaiıı ok Ye _ta, 1i . ili M, rdaki bir brtik maouıaa ieldı
tiıı e i,a r. t . dilmi, tir. F.üb.'ia bu mlD tı b.IDa yerile . San~z (vaya kez) .dı~
...bana aya en b' zca i_e S. tıı linl ,eldiade aııı a um.a.a dır kullutl d.!'ı aal. ,ı1m a.lt •
ıad ı r. Otuı- eeae ~ll ceH bir !ıtaııhul pll o1nda Sa rı Gcı cadııle..-l ad ı mn etıddar
( b lı: . Societe AOoOa. Ottom. dletudes . t d·.atre pti.... cr haillC., PIllJt de Con.ta"-ti~
"ep/tt, i S{42mboal, lataDbul 1922), bull.& kar,ıl ı k. C. Stolp.ı. PI42n ~OLL CiJ1l1ta1lli.
lf.o~lJ Bertia 1866. d. Y. C. Es4d (Arseııea), PUm lII"clth14zl qıul tl~ C.oll. ltmJ/.
"oP:~.' ~.,iT Jui ve tarihi yok, 1009 _ dopu, S.r ı ra..ı . dJ. na' r.. tla a ı f'. Yaıla
elllll i eıv&rı ııd . medfuıı olu MalI, S .rı~u Nııreddi a Eleadi i.e (bır:. S /ciU-l O~ .
Ift4JIf, ıv, 5S1) , Os:ıaalı tarihiad. 8aJ&%ld II il. Selim arasıadak J 1511 de ecr• •
1u . d• .,. miitoldel• •.sunıda, Selim audi" yo Hu .. arabulaN ol_r'~ tarihe ' eç'"
mitli r, bk. HamIDer, Hi. to/,.. , LV, ıO~ (Hnım er, San Cin feld iade yaur)..
LO M. ZiY" J. laniJaI O~ Bd/42 d~/. L.taa bul J92S" IL 11 aot 7: apı.a Hyı
lamail ~~ıade ~.m&LL & 1, M~emaa'i ~ml, ı.ta~bcaı' 1:1U" i, ] 14 d., ba ra,..
ı. el lD l uıı a F. taa'de Soful. r cın na d. oldop bild iril miıtir.
11 J. StnJfowsld, Ph. Forebh.ber. B9~ardl1l1K1ı. W'a..u6c1uı.Iı~,.. tao4
KOll~ta ll ~1topeI, _ Wi eıı 1893, 79 110. 11. ELi . ratlp ı:ıokta, i urindeld ca mi 'iıı a dıçu
t ...blte lu.za r:ı:ı .fOrmed ca ye &atta Stn1 fOwslı:i 'Di a ba
fıak.la.dakf ltı.i a Q~
l al1a oTı: u as.adu. S dı ae~de"r bu Nnueı ad ı ,eçea kitablbıa uraıcJ u baltaiade zib
~tmitti", bk. /lgu ruı 88, 0.0 • • 0,.
. im d i !i ~
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nında,

digeri yani, Ba ğdat vali si Muslafa Paşa tarafın dan yaptı
nla nı ise, Kı ztaşı civarındadır (Res. 4). Bunlarc an y al n ız bu
ik incisinin altın da bir s a rnıç "e ya mah zen meveuddur ki b unun
plan ve kesili de Strz ygo ws ki ve Forehheimer tarafından n e şre
dilmiş t ir. Şim di her iki bi nanın bugünkü durumları hakkında kı
saca bilgi verelim.
Mevlevihane kapısı civarındaki Ya yla cami 'i Fatih kaza sının,
Şehre min i nahiy es inde, ıbrahim Ça vu ş mah allesinde bulunmakta dır " . Ya yIa caddes i ile Mimar Kasım caddesinin bi rl eş ti~ yer de halen b akımsız bi r hazireniri ortası nd a bulunan b u küçük
mes cid , halk arası nda Kurş un !u c ami o larak d a t anınır ls. ı st a n 
bul'u n he men küç ük mab e tler inin büyük bi r ekseriyeti gibi, geçen
as ır s on larında ta mir gördüg-ü için esa s şekli n i ha yli kayb e tm iş
:nU bz.ı:n bırakarı b u b!!!a (Res, 2)1 üzeri sak ı n! uzun bir salondan Iba rettlr. Sag- ta rafdaki k üçük mina resl ise bugunk ü gö rülı (i şü ile hiç bir hus usiyet arzet memektedir. Içinde bulunduğu muhlt, etrafı ndaki a vlc "e a ğ a çlı bah çesi, temiz ve bakı ral ı hali ile
b u müt«·;;zı mescid , es ki ı stanbul'un ka rakterini t aşıya n ve gü nden g üne azalan köşel erinden birid ir d enileb ilir: Schneider'i, hataya se vked en hava me nfezleri ise, cam i'in Mimar Kasım soka ğı
na baka n yan cebhesind e aşa ğ ıd a (hem en hemen yaya kal d ırımı
h izasında) g örülen bir kaç küçük delikte n ibarettir ki, .b unlar d ö.
şemenin doğru dan doğruya top rağa temas ederek çürümemesi
için bin anın altında bırakılan teme l aralığının hava alması için
a ç ılmış menfczlerdir". '
Iki nci Yayl a cami'inin ise Fatih civarında old uğu na yukarıda.
işaret etm iş tlk, Ista nbul'un b u mıntıkasını 1916 da har abe yc çe" iren korkunç yangın felaketi ve b unu takib eden uzun ihmal
yılları, nihayet so n on sene için de başdönd ü rücü bir hızla bu mintıkada yapılan i nşaat, bu mabed i ve etrafındak i birçok dig-er ta r ibl hatıraları ta m manası ile. silip "üpürmüştür. Bugu nkü vaziye-,
le gö re, Kam bur Muslafa Paşa cami'inin altında uzana n «kebtr
mahzen - Fatib'in Yenib ahçe cihelinde, Kıztaşı ile ıskende r Paşa
11 l.b.a.bal B. I. dir. ai, Şdir T41ıbm, tat.abul 198.& . paft a. 10. maballe '70.
u ~.t. Zi, •• ı.taıahııl c:ıc Bolui~i·r:. iQ · ilı: iDı:i elldl ele, LS37 de forma Iı. d in de
rstu.bol'da neıme baPauD. ve 'aıı"" 160 ...hitui buılabiln çok eksilc ye c;olı::
ranIıı yeı::ı.1 tab'una (eskiııiG 127. ...Lifuill.l!l bdardır ). Sl . tab ifuill.de V.,lk
tDncidin ııı. es ki bIr 'o to trarı n rdır.

semtleri ar as ında ve Sofu!ar ca ddesi ile, Pazaryeri, Hacı Sa li!:
Efendi, De ğ nek çi soka kları nın hudu dlan dırdı ğı adanın ortasında
dır tl, Bilhassa Hacı Sa lih ~fe nd i so ka~ Da bakan laralında yıklJı;
tonozları g örüle n bu 23 m. 60 uzunluğund a ve 12 m. 20 geniş.
liğindeki Biza ns sarnıcı, gayeı sa d e " e halt a hayli kaba baş lık,
lara sabib kırmızı granit sütunlar ile uzunlamasın a üç sahına
ayrılm4tır " (Res. 1,5). ı. İ ustinian os' u takibeden ilk asırlara aid
olara k tabmin edilen ve aslında tamamen ' tuğladan inşa edilen
bu sarnıem yapılmasındaki başlıca amiIin, bu mın tıkada ara zinin
hayli mey illi o luşu yüzünd en büyücek bir bin anı n inşasındaki
güç lü~ü n bertaral ed ilmesi old uğu anlaşılıyor, Çünki bu büyük
ma bze n bir tarafdan bir su h ıznesi vazifesini g örürkeD bir la raf.
tan da üzer indeki binanın teme llerine munta za m bir kaide temin ediyor ve onun haşmetll bir görünü~ kazanması n ı sa ğlıy or,
.d u i f . Aynı husus İstanbul'u n fçtbiüden çok sonraları XVU. asır..
da Ba ğdad valisi Ka mb ur Mustafa Paşa burada ca mi'ini yaptırır
ken bir d efa daha ta tb ik edilmiştir. Mahze nin bazı yerleri ve bil.
ha ss a adeta bir sed duvarı teşkil eden gü ney ceb hesi taş bır
inşaat ile ia mir ve takviye ed ildikten sonra, bu s un'j terasın temin etti~ pla tform un üstü nde, ve evvelce burada yükselen bin ~
(veya belki kilisenln] kahn tı laniıd an is tifade yoluna gidilme ksi ziu
Yayla cami'i ad ını ta ş ıyacak olan mabedku ruleı uştıır rt , Strz y_ .
gowski ve Forchbeimer, altındaki sarnıcı 1892 yılına doğru tedkik ettikle ri sırad a dahi yı kılm ı ş bi r halde olan bu ca mi'in du.
._ varlan mn b üyük bir kısm ı, 1943 ilkbaharın . ka dar d uruyor du
(Res . 3), Os m an lı-Türk mimarisindeki sakıflı ca mi'ler tip inin nÜ.
munelerinden biri oldug-u anlaşıla n bu mab ed iki sıra pencere
ile aydın lanıyord u. 1954 yılının Mayıs ayın da tekrar ye rinde
ya p tıg-ımız te dki klerde artık cami'den top rak üstünde en ufak
u ıstu b ut BetediJu i, Ş~hJr , chh. rl, paha 6, mahalle ,;g.
Hi S trınowsld, Feeebb e teıe r, aa, ı~çuı. eser ,
i9 ..C; k ıl. 22' . eu sarDlf
Lı taDb ~ı'a :ı eslı::i es erleri hakkıod alci di!er kitabl. rda eeevee d dctildir.
ıa Aru i m cylhıi ka r tıta malt i~itı 8iu DS dev rindcici birço k b i ı:. a l amı a ltl nı.
aa böyle m. b t c:ı Teya aar:nç ·)·. pI1dlt l bilhu!ıc lc t edi r, ba:ı lan ıı eıı hrak teri.tilı:
a.ü aı.ulIclui, ı ehr i tı o deYirdeki b ir ııı ei nı llı IJ lr:ul olu G a l lıaa e'de bıı tuı:ı rını,t u r, b~
R. D em . ll ı e l l E. Mem.baury, ~ qrı(Vti~,. tfe. MallztlltQ, P. ria LP39.
17 Eter be e . mi eski bir kili_ D i lı yapıaıııda a i.tifad . t ureti,le , . p ı iı:. ı ,
-ol. a f bi,.e bir &" ':U ı HiiNyia Ef.:ıdi cib i dilcleadi bi,. anfbneuıı a. ,öı üıı d ••
kaçm u c.ı.
-
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bir iz dahi

kal madığı

te sb it edildi. Ancak So fular caddesi ta ra-

fında yaya . kaldmmı kenarında görÜıen iki du var yı kıntısı, burada

evvelc e i t i nalı bir işcili~e sa hib bir bin a ol du ğuna yega ne işare- ,
ti teşkil ediy ord u. Ca mi'in etrafınd a ki meza rlara gelinc e, bura,da kırılmış ve parçalanmış birçok meza r ta şlann da n başka, topra lta gö mülü bir ka ç taş daha farked ilmektedi r.
Bu küçük araşlırmamız ile Istanbul'un Mevleviha ne kapısı
mıntıkası gibi, Blra ns de vrine aid eski eser bakımı n dan şimdiki
Iialde heme n hemen tamamen boş bir sahasında, ilim adamları
nın ileri sü rd ükleri gi bi bir Bizans sam ıcının bulunmadığt kat'i
liir s urell e anlaş ılmıştır za nned iyorum. Bizans tcpo ğ rafyası ile u~.
raşanlann hepsinin daima başvurduklan . neşriyata geçen bu ha.
ta nın, artık b undan böyle düzeltilecejtini temenni ederken, baş
k a bir meseleye de temas et menin lüzümlu olaca~n a kaniy im. Istanb ul son yıllarda o d erece hayret veri ci b ir hızla dejtişm ekte
y e bilhas sa har ab ve yıkık eski eserler o derece çabuk ortadan
sllini vermektedir ki, bunlar ' dikka tle ta kip edilm edi~i ve hiç de'jtilse - velevki kısa, eksik ve halla hatalı bir şekilde bile olsaneşredilmedikleri takdirde Ist anbul tar ihine karşı daha şuurl u
hi'ler bes lenmeğe başladı~ zaman çok zor luklar ile karşılaşıla
caktır. Di~er tarafdan bu şeh rin her devre aid eski eserlerinin
b lr külolarak kabul edilmesi de elzemd ir. Çünkü bu yazım ız da
-gö. termiştir ki bugün artık hiçbir izi ka lmayan Kambur Muslafa
Paşa cami' inin yerini tam bir sarahatle eğer bulabildikse bu da
'ancak on un al tındaki Bizans devrine ald sarnıç sayesind e olmuşt ur,
Bu yazımııı bitirirken, sarnıcın Bizans devrindeki adı hakkın
da da bir kaç cümle s ôylemek ister iz, Merhum M. Ziya burasını
Teısarakonta martgres kilisesinin saraıcı olarak kabul etm işt i 1&.
Fa kat şimdiki halde bu iddi ayı her hangi bir delille de steklemek
imkdn sızdır. Bizans d evrin de mevcudiyeti kaynaklar sayesinde
bilinen Tes sarakonra m ar/gr. . ya ni - Kırkşebld ler » kiliselerinin
mIktarl arı sekizi bulmakta, fakat bunlardan hiçbirini n ye ri ka t'i ye tle tesbit olunamam ak tadır. R. Jani n, bu kiliseler hakkındaki
bUilleri bi r ar ay a g etirme kle bera ber, hepsinin yer ler ini mü pheın
, bi rakm aktadır, Bu müellife göre, bu adı taşıyan kiliselerd en bir i
Cerrahpaşa - Koca Mustafa Paşa yolu üzer inde [sa kapısı (E. e
If

Mo' Zi,.. , J. tanb:ıl ~. 8 olulçi, IL, 17.

i STA.' <lUL'OA YAYLA

CA3tlLERt

39

kapısı) civarınd a, bir başkas ı Sirkeci ile Eminönü arasınd aki sahilde, bir üçüncüsü Sultan Mahmud türbes i yakınında Belediye'jnin yerinde, nihayet di~er bir tanesi de Ş ehıad ebaş ı ile Sar açhane baş ı arasında idi "'. 1947 il kbaharı n da f atih'deki Yayla civarınd a bir ev yapılırken 14 m. boyunda ve. S m. y ü k sekliği nde bir
mahzen da ha çıkmış, ve ayrıca b urad a bir s ütun ile bir kemeraltı başlığına ve bir de korkuluk payesi ne rastlanmış tır, Bu kalın.
tılar da b ura da Bizans zam anınd a bjiyük bir kompleks oldutunu
göstermektedir. V. lauren t, x ııı. asrın sonlannd a kurulan Kyra
Mart ha manastırımn bu mıntıkada olab ilecejtini tahm in e tti~ne
göre " ilk bakı şda bu nların , adı ge çe n m anastır ile alAkalı olmaları ihtimal de halıra gelebilir. Fakat sarnıeın oldukça esk i bir
tar ihe aid gözükmesi ve başka b ir yazımızda beli rtrne ğe çalıştı
~mız sebebler ile bu Kyra Martha manaslın nı ka na atimize göre
Topk apı havalisinde arlimak dah.. dolt.~ olacafr.;:a ge re" , Ka:::.bur Must'lfa Paşa ca mi'i sarn ıcı şimdiki halde isimsiz kalmakta dır. Bu mıntıkada evrelee oldu ğ u bilinen Ve tah min ed ilen Bizans
binalarından herha ngi biri ile alakalı görebilmek için ise elimizdeki delil!er henüz çok kila yetsizdir• .

".

ıı R. j anİc, La ılcpaphi. J. 1'~mFi,.e bgz antin, I, wıı.taıttinopl., J. Le.
Jıli.u d I•• moIlC.teı.t., Pari., 1953, '9 8- 002 j ' y" e& bk. K. O. 0 . 1111&::1, Dt"
Vc l,n.ı ·Aq.2a .Ju kt in KClUttJ.T. tl1ltJp~IJ Bamberf 1933. 55.
Lo V. l.aııreat, Kg"~ Mariluz, "saLd t topepophie d d, pNnop opltJe b9 UV1 l ine, Echo. d'Orient, xxxvm (193S) 200- 320.
21 S. Eric. , Stkbtutha/ r /!,CJıJ", Al a mııdal " /nubal'uıı tt2l'ih! tOF .
IN/Ra.ı W 1cUlaa bt, not ( K gra Ma.,.tAa mClt4dırı). Fatih ve 1.t&ııbuJ Duılai,

7-12 (1s:i1) 139- 167.
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MevlııvihDe kaplfu:ı.d. 1ri Yayla cami'i (195"')
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R... 1 -

Fatih'de Ya y ı. c.a=j"i a ltııı.d.k i nci B iuıı.s .. rıı ı cıo ı :
ve kesiti (StnYfowl4:i ve fordıhe i.ı:z:. er 'deıl)

p liı:u

Re s,

8 -

Fatih'deki Yay ı. e.m i'i (1943')

41

SElIıA"ı EYİCE

42

.ı

İKINCi ABDÜLHAMID' IN INGILIZ SIYASETINE
DAiR MUHTIRALARI
ısmail Hakkı

Uzu n çarşı/ı

FAr/JI

ftı:KEViJ,'Arw. it
•

•

~'''&oof''''''II'J''. '. ,.1.
{YA r'l. A) lj .ıi

A ~KrrN'.J1M.

(Y~ Yl. ..)
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AbdUlhiomid'in, Osmanlı devletine kar~ı. lnıriltere si;yas'etlne diilr fikri ve Almanlara yakınlığının sebebieri
saltanatı m üddetlnce saraya to pladılı de vlet
teferruata ka dar meşgul olmuş, muhtelif siyası,
-d ahill işler hakkında sualler so rarak dev let ricalinden ileri gelen
-vükelaya layı hala r yazdırmış ve zaman zaman kendisi de bu g ibi
işler hakkında hatıralarını ya bizzat yaz mış veya Mabeyn baş
kalibi vey a münasib birisine söy leyerek yazdırmı ş tır : Muhlıra-/
.pddif/ihr denilen bu hAtıralardan bazıları Yıldız evrakı arasında
müsved de hali nde bulun muş olup bu nlar Abd ülhamid' in temas
-eUiiti mes eleler hakkın daki kan aati ni gös termek itibariyle tedkik
v e tahlile şayan b ulunmu ş t ur.
Abdülhamid cülüs undan itibare n Ingilte re'nin Osman lı dev.letlne aleyhdar bir . siyaset takibine kani' olmuş ve bunu ke ndi
"saltanatı zamanından evvelki ve kendi zamanındaki hadiseleri
-kana atirıe göre tahlil ederek varmış olduğu neticeye inanmıştır;
bundan dol ayı Abdülhamid s al tana tı müddetince Ingiltere 'y e
-d alma muhteriz bir surette dav ranarak Alman devletiyle daha
yakın dostane bir siyaset 't akib etmiş olup, bunu kalerne almış
-ve aldırrnış o l d u ğ u hatıralarlyle de te'yid eylemlştir,
.
Il. Abdülhamid'in, ın gil tere devletinin Osm an lı devletine karş ı
·t akib et miş oldüitu siyaseti bizzat on iki madde - üzerin~ tes bit
- e tm iş olup tel sir ve izahını Is tedi ğ i maddeler şunlardır :
1 - ıngilizler 'in Mısr'a girmeite ne suretle muk ledir old ukla rı ve ıskenderiy e'yi topa tutmaları ve Hanedan -ı osmaniyeye ve
:H ilafet. i i.liimiye ye şu suretle olan mezarratları n ın bey anı.
2 - Bir takı m mürevvlc-i e{kiirlariyle beraber S ultan Abdül•
.az iz merhumun hal'ine muvaf fak olm aları . keyfiyyeti.

Abdül hamid

işleri hakkında

Re•. 4: -

Re".. LS -

Iki Va.yla cami'iaia. ye rler iDi iaster~G krold

Fatih'deki Yayı. u.a:ıi'i.a.l:ı altlndd::i n rıU dD fçi (1948)

