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ÖZET 

 

 

         Sultan Mahmud I‟in saltanatı sırasında yapımına başlanıp, padişahın vefatıyla 

yerine geçen kardeşi Sultan Osman III tarafından tamamlatılan Nur-u Osmaniye 

külliyesi dahilindeki yapıların mimarlık ve sanat tarihi açısından, tarihsel belgeler 

yardımıyla incelendiği çalışmada, daha önce farklı araştırmacılar tarafından çalışıldığını 

bildiğimiz, TOEM ilavesi olarak yayınlanan Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani 

risalesi dışında, Topkapı Sarayı Arşivi‟nde yapılan araştırma neticesinde ulaşılan 

belgelerin bir kısmı kullanılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinin içerikleri 

çalışma konusu dışında kaldığından, bu belgeler çalışmada incelenmemiş, arşiv 

numaraları belirtilerek kısaca tanıtılmıştır. 

 

         Tarihsel belgelerin tanıtıldığı ikinci bölümde ayrıca, bu belgelerden yararlanan 

araştırmacıların bir listesi verilmiştir. Külliyenin yerleşim özellikleri, tarihçesi ve 

yapılarının incelendiği üçüncü bölümde; inşaatta çalışanlar, yapımda, bezemede ve 

tefrişte kullanılan malzemeler, risalede kullanılan terimler, külliyenin su ihtiyacının 

sağlanması, külliyeye tahsis edilen vakıflar konularında belgelerden yararlanılmıştır. Bu 

bölümde ayrıca cami avlusunda yer alan ve Konstantin‟e ait olduğu belirtilen lahit de 

incelenmiştir. Risale ve TSA belgeleri ile yapılan değerlendirmenin yer aldığı sonuç 

bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. Belgelerde külliye inşaatının başladığı, sürdüğü ve 

bittiği tarihler, malzeme ve işçiler için yapılan masraflar, çalışan işçi gruplar, yapılarda 

kullanılan malzeme çeşitleri vb. konularla ilgili bilgilere ulaşılmıştır. 

 

         Birinci kaynak olarak belgelere başvurulmuş, belge çözümlemesi sonucu elde 

edilen veriler kullanılarak metin oluşturulmuş ve bazı yapı birimleriyle ilgili olarak 

belgelerde ulaşılamayan bilgiler için, günümüz yayınları kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Nur-u Osmaniye külliyesi, tarihsel belgeler, mimarlık tarihi. 
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ABSTRACT 

 

         In the study where structures, within the Nur-u Osmaniye complex the 

construction of which was started during the reign of Sultan Mahmud I and was 

completed by his successor and brother, Sultan Osman III, upon the sultan's death, are 

examined in terms of architecture and art history through historical documents, apart 

from the Tarih-i Cami-i Serif-i Nur-u Osmani  published as TOEM insert and which  we 

know has been studies previously by various researchers, some of the documents 

accessed as the result of a search in the Topkapı Palace Archives were used. Because 

the content of the  Prime Ministry Ottoman Archive documents are not related to the 

topic of the study, those documents were not examined, however, were shortly 

introduced giving their archive numbers.  

         In the second part where historical documents are presented a list of researchers 

making use of these documents are also given. In part three where the layout 

characteristics of the complex, its history and its structures are studied; documents 

related to those people who worked in the construction, materials used in the 

construction, decoration and furnishing, terms used in the tract, provision of water needs 

of the complex and trusts allocated for the complex were made use of. In this part 

additionally, the tomb located in the mosque's courtyard, said to belong to Konstantin 

was also studied. The study was completed with the conclusion section where the tract 

and the TSA is included. In the documents, information such as the dates the 

construction of the complex were started, continued and completed, the expenses made 

for the materials and workers, the worker groups employed and types of materials used 

for the structures could be obtained. 

         As the primary source the documents were referred to and using the data obtained 

by the analyses of the documents the text was formed and for information regarding 

certain structural units which could not be found in the documents current publications 

were used. 

Key Words: Nur-u Osmaniye complex, historical documents, architecture history. 

   



 

1.  GĠRĠġ 

 

 

1.1.  Amaç 

 

         Osmanlı mimarisi hakkında sahip olduğumuz bilgiler, arşiv araştırması yönünden 

gerektiği kadar güçlenememiştir. Yapıyı tanımanın en iyi yollarından biri yapıyı tarihsel 

kaynakları ile değerlendirmektir. Bu şekilde yapıda kullanılan malzeme, malzemelerin 

sağlandıkları bölgeler, yapım yöntemleri, çalışan işçi grupları gibi önemli noktalarda en 

güvenilir ve en doğru bilgiye ulaşıldığında, yapıyı değerlendirme aşamasında farklı 

uzmanlık alanlarının yararlanabileceği sonuçlar elde edilecektir.  

 

         Çalışmada, hakkında pek çok yayına ulaşılabilen Nur-u Osmaniye külliyesinin, 

mevcut tarihi kaynaklarından bir kısmı ele alınarak, külliye inşa süreciyle ilgili özgün 

bilgiye ulaşma amaçlanmıştır. 

 

 

1.2. Kapsam 

 

         Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesi ilk olarak TOEM‟in 1 Nisan 1335-1 

Teşrinisani 1337 ( 1 Nisan 1917-1 Kasım 1919) tarihli sayısının eki olarak yayınlanmış 

ancak; burada risalenin orijinal kaynağı ile ilgili bilgi verilmemiştir. TOEM‟de 

yayınlandıktan sonra, araştırmacılar uzmanlık alanlarına göre risaleyi farklı açılardan 

incelemişlerdir. Ali Öngül tarafından günümüz harflerine çevirisi yapılan risale, ekler 

ve katkılarla çalışmada yeniden ele alınmıştır.  

      Risalenin farklı kaynaklardan beslenerek incelendiği ve Pia Hochhut yazarlığında 

basılan Die Moschee Nuruosmaniye In Ġstanbul eseri kaynak olarak 

değerlendirildiğinde, tez çalışmasının yalnızca risale bilgileri ile sürdürülmesinin bir 

eksiklik olacağı düşünülerek, TSA ve BOA‟da gerçekleştirilen araştırma neticesinde 

ulaşılan belgelerin bir kısmı da tez kapsamına dahil edilmiştir.  
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         TSA belgeleri kronolojik bir şekilde, risale bilgilerini destekleyici olarak 

kullanılmıştır. E 11901‟de Sultan Mahmud I‟in, Nur-u Osmaniye camisinde kullanılmak 

üzere halı, hasır, mefruşat vb. ihtiyaçların hazırlanmasına çalışılması için Mısır Valisine 

gönderdiği hüküm yer alıyor. D 6201, E 2734 ve D 9869 numaralı belgeler inşa masraf 

defterleridir. E 7478 numaralı belgede ise evkafa bağlı inşa masrafları yer almaktadır. 

 

 

 

1.3. Yöntem 

 

         Tarihsel belgelerin incelenmesine Prof. Dr. Hüsamettin Aksu ile başlanmış, 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanı Murat Bey‟den TSA belgelerinin okunmasında 

gerekli görülen bazı noktalarda yardım alınmıştır. Risale ve TSA belgelerinin yeniden 

okunarak gözden geçirilmesi, belgelerin transkripsiyonlarının düzenlenerek günümüz 

Türkçe‟sine çevrilmesi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Ulaşılan sonuçlarla çalışma 

metni oluşturulmuş, belgelerin orjinalleri ve transkripsiyonlarına ek bölümünde yer 

verilmiş, belgelerden daha önce faydalanan araştırmacıların çalışmaları incelenmiştir. 

Çalışmada risale bütün olarak detaylıca incelenmiş, TSA‟da yer alan farklı tarihsel 

belgelerle çalışma güçlendirilmiştir.  

 

         Tarihsel kaynaklar ışığında külliye değerlendirilmeye çalışılırken, kişi, olay, yer, 

durum konularındaki ayrıntılarda günümüz yayınlarından faydalanılmış; eski haritalar, 

gravürler, kartpostallar ve resimlerle çalışma zenginleştirilmiştir. 
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2. NUR-U OSMANĠYE KÜLLĠYESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TARĠHSEL 

BELGE VE YAYINLAR 

 

 

 

 
 

2.1. “Tarih-i Cami-i ġerif-i Nur-u Osmani” Risalesi  

         Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası‟nın (TOEM)
1
 1 Nisan 1335–1 

Teşrinisani 1337 tarihli (1 Nisan 1917–1 Kasım 1919)
2
 sayısının eki olarak 

                                                 
1
 II. Meşrutiyet‟in ilanının ardından 14 Nisan 1909‟da tahta geçen V. Mehmet Reşad, Osmanlı tarihi 

ile igili bilgilerin düzenli bir şekilde derlenip toplanmadığı ve bunun bir eksiklik olduğu düşüncesini 

Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa ile paylaşınca, Hilmi Paşa‟dan bu düşüncenin bir Encümen tarafından 

gerçekleştirilebileceği fikri ortaya atılır. 18 Mayıs 1909 tarihinde Abdurrahman Şeref Bey 

başkanlığında oluşturulan komisyonun, Encümen kurulması için çalışmaya başlaması istenmiştir. Bu 

tarihten sonra 4 ay boyunca padişah ile de görüşülerek, kurulacak Encümen‟in nasıl ve ne şekilde 

çalışacağını belirten 3 bölüm (teşkilat, vazife ve cihet-i maliye), 25 maddeden oluşan Tarih-i   

Osman-i Encümeni ile ilgili talimatname hazırlanmış ve 18 Kasım 1909‟da padişah V. Mehmed 

Reşad‟ın imzasıyla Sadaret Kurulu‟na (Bakanlar Kurulu) sunulmuştur (Yazgan, “Tarihi Osmani 

Encümeni, Kuruluşu, Çalışmaları, Mensupları, Çıkardığı Mecmua, Kapanışı”, s.12). Sadaret 

Kurulu‟nda görüşülen talimat 25 Kasım 1909‟da tüm bakanların imzasıyla kabul edilmiş, 

devamlılığın sağlanması için yönetimin desteğinin ve korumasının gerekliliği bildirilmiştir. Sadrazam 

Hüseyin Hilmi Paşa‟nın bu kararı padişaha iletmesiyle Sadaret Kurulu‟nun gönderdiği tezkere, 27 

Kasım 1909‟da onaylanarak, Tarih-i Osmani Encümeni‟nin kurulması resmileştirilmiştir (Yazgan, 

a.g.e., s.13).  

  Hazırlanan tüzüğe göre, 12 azadan oluşan bir komisyon kurulacak ve içlerinden biri komisyona 

başkanlık yapacaktı. İlk zamanlarda azalar hükümet tarafından seçilecek, daha sonra seçim yoluyla 

en fazla oyu alan aza adayları göreve getirilecektir. Encümen‟in bir kütüphanesi olacak, toplantı günü 

dışında da açık bırakılacak kütüphaneden, azalar ödünç kitap alabilecekler, haftada bir defa olağan 

toplantı yapılacak, olağanüstü durumlarda da toplanma gerçekleştirilecek, toplantı zamanlarında 

devlet dairelerinde çalışanlar izinli sayılacak, gerektiği zamanlarda yabancı ülkelerde araştırma 

yapma, kitap, belge, harita, plan gibi kaynaklara ulaşma imkânı sağlanacaktı. Abdurrahman Şeref 

Bey, 9 Şubat 1910‟da Encümen‟in ilk başkanı olarak seçilmiş ve Viyana, Berlin kütüphanelerinde 

araştırma yapmak için yurtdışına gönderilmiştir (Özcan, “Tarih-i Osmani Encümeni, Kuruluşu, 

Teşkilatı ve Faaliyetleri”, s.2). 12 daimi ve 20 yardımcı üye seçilerek çalışmalara başlanmış, üyeler 

daha sonra çeşitli nişan ve rütbelerle onurlandırılmışlardır (Özcan, a.g.m., s.3). Cumhuriyet‟in 

ilanından sonra, 1 Kasım 1928‟de Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası Latin harfleriyle çıkarılmaya 

başlanarak adı “Türk Tarihi Encümeni” olarak değiştirilmiştir. Bu dönemde çıkarılan toplam 5 

sayının ilki Haziran-Ağustos 1929, son sayısı Haziran 1930-Mayıs 1931 tarihlerini kapsamaktadır. 

Encümenin çıkardığı 5. ve son sayısından sonra Türk Tarihi Encümeni yerine, Türk Tarihi Tetkik 

Cemiyeti kurulması için çalışmalara başlanmış, Encümen‟in bazı üyeleri yeni kuruluşa üye 

olmuşlardır (Yazgan, a.g.e., s.61). 1920–1923 tarihleri arasında Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuası‟nın yayınladığı toplam 270 makale ve çok sayıda ekte; kitabe, sikke, bibliyografya, hattı 

hümayunlar, hatırat, vefayat, Osmanlı öncesi Anadolu Beylikleri, Selçuklular ve diğer İslam 

devletlerine ait konular işlenmiştir. Türk Tarihi Encümeni‟nde ise 400 makale yayınlanmıştır; ancak 

bu sayıya yeni seride Latin harfleriyle yayınlanan 5 sayıdaki 33 makale eklenmemiştir. İşlenen 

konular yine Osmanlı tarihi ile ilgilidir (Yazgan, a.g.e., s.62). İlk sayısı 1 Nisan 1326 (14 Nisan 

1919) da yayınlanan mecmua, 8 yıl süreyle iki ayda bir düzenli olarak yayınlanmış ancak, 1918 



 4   

yayınlanan ve Ahmed Efendi‟nin yazdığı
3
  Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani 

risalesi Nur-u Osmaniye külliyesi ile ilgili bilinen en eski kaynaklardandır.  

 

         Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesi, Osmanlı mimari tarihi açısından 

oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. Nur-u Osmaniye cami yapımına karar verme 

aşamasında yaşananları, yapılan hazırlıkları, temel atma ve inşa faaliyetleri 

tamamlandığında gerçekleştirilen törenleri, tören hazırlıklarını ve törende 

yaşananları vurgulaması, yapımda kullanılan inşa teknikleri ve malzemeler, 

malzemenin temini, çalışanların niteliklerini belirtmesi, kısaca bir yapıyı meydana 

getiren bütün aşamaları detaylı bir biçimde aktarması yönüyle mimari tarihimize 

ışık tutmaktadır. Araştırmacılar, uzmanlık alanlarına göre risalenin farklı 

bölümlerini inceleyip değerlendirmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
yılında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle bir süre kesintiye uğramıştır. Burada ortaya çıkan eksikliği 

gidermek için 9. ve 10. seneler 1921‟de 1 cüz, 11. 12. ve 13. seneler yine 1 cüz olarak bastırılmıştır. 

Bu durumun bir sonucu olarak da 9. ve 10. senelere (Mecmua‟nın ilk sayfasında “8. sene ile 11. 

sene” şeklinde belirtilmiş) ait 1 Nisan 1335–1 Haziran 1337 tarihli cüz 49–62 numarayı taşır. 11. ve 

13. senelere ait 1 Ağustos 1337–1 Teşrinisani 1339 tarihli cüz ise 63–77 numara adını taşır (Özcan, 

a.g.m., s.8). 

Risalenin yer aldığı mecmuada, risale dışında farklı konularda makaleler yer almaktadır.  

Ahmed Refik, “Fatih Devrine Ait Vesikalar”, VIII-XI/49–62, s.1–58. 

Ali, “Fatih Devrinde Akçe Ne İdi”, VIII-XI/49–62, s.59–62. 

Abdurrahman Şeref, “Viyana Sefir-i Sabık-ı Hüseyin Hilmi Paşa”, VIII-XI/49–62, s.63–74. 

Ali, “Tuğ-ı Hümayun”, VIII-XI/49–62, s.75–84. 

Ahmed Tevhid, “Hünername”,  ½  , 103, VIII-XI/49–62, s.85–89. 

Necip Asım, “Sultan Abdülaziz Han (Cennet-mekân Firdevs-Aşiyan) Hazretlerinin Avrupa 

Seyahatnamesidir”, VIII-XI/49–62, s.90–102. 

Mehmed Zeki, “Serpuş”, VIII-XI/49–62, s.103–121. 

Necip Asım, “Arif Bey”, VIII-XI/49–62, s.122–125. 

Abdurrahman Şeref, “Reşad Fuad Bey”, VIII-XI/49–62, s.125–128. 
2
  Çalışmadaki hicri tarihlerin miladi tarihe çevrilmesinde kaynak olarak Dağlı; Üçer, Tarih Çevirme 

Klavuzu kullanılmıştır. 
3
 Eserin kapağında yazara ilişkin bilgi bulanmayıp, s.20‟de “…cami-i şerifin bina katibi olup işbu 

cerîdenin muharriri olan Ahmed Efendi…” (caminin bina katibi olup işte bu tutanak, yazının yazarı olan 

Ahmed Efendi) cümlesinden risale yazarının Ahmed Efendi olduğunu öğreniyoruz. 
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         Gülderen Hünülü, külliye tarihçesi,  inşaatı ve çalışan grubu4; Celal Esad 

Arseven, temel atma töreni, temel kazısı ve çalışmaları5
; İsmail Hakkı Aksoy, temel 

inşaatı ile ilgili tarihi bilgiler
6
; Doğan Kuban, inşa faaliyetlerinin başlaması, yapım 

organizasyonu, yapıda kullanılan malzeme, yapım tekniği, ölçü sistemi7; Gamze 

Özbayram, külliyenin tarihsel değerlendirilmesi
8
; Fuat Bayramoğlu, yapının 

aydınlatılmasında kullanılan malzemenin temini
9
 konularında risaleden 

yararlanmışlardır. Ali Öngül “Tarih-i Cami-i Nuruosmani”  makalesinde risalenin 

tamamını günümüz Türkçesine çevirerek, önemli gördüğü noktalarda birkaç dipnot 

vermişse de risalenin mimarlık tarihi açısından bir bütün olarak 

değerlendirilmesinde yeterli olamamıştır
10

. Nuruosmaniye külliyesi ile ilgili önemli 

bir diğer araştırmayı Pia Hochhut, Die Moschee Nuruosmaniye in Ġstanbul 

eserinde bulmaktayız
11

. Risalenin önemli noktaları üzerinde durularak açıklamalar 

yapılmış ve Topkapı Sarayı Arşivi‟nde mevcut D 9869, E 1539 ve D 6201 numaralı 

belgelerle desteklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Hünülü, Gülderen, “Nuruosmaniye Külliyesi”, Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul, İÜ Edebiyat Fakültesi, 

1966. 
5
 Arseven, Celal Esad, Türk Sanatı Tarihi, MenĢeinden Bugüne Kadar: Mimari, Heykel, Resim, 

Süsleme ve Tezyini Sanatlar, İstanbul, Maarif Basımevi, 1391–1971. 
6
 Aksoy, İsmail Hakkı, “Nur-u Osmaniye Camii Temellerinin İncelenmesi”, Zemin, Zemin Mekaniği ve 

Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi Bülteni, Cilt I, S.4, Aralık 1979, s.200-213; Peynircioğlu, 

Hamdi; Toğrol, Ergün; Aksoy, İsmail Hakkı, “İstanbul‟da Osmanlı Döneminde İnşa Edilen Camilerin 

Temelleri”, I. Uluslararası Türk-Ġslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildiriler, Cilt III, !4–18 

Eylül 1981, s.37–46. 
7
 Kuban, Doğan, “Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani ve Onsekizinci Yüzyıl Osmanlı Yapı Tekniği 

Üzerine Gözlemler”, Türk ve Ġslam Sanatı Üzerine Denemeler, 1982, s.123-140;  “Notes On Buıldıng 

Technology Of The 18th. Century The Buıldıng Of The Mosque Of Nuruosmaniye At İstanbul, 

Accordıng To Tarih-i Camii Şerif-i Nur-u Osmani”, I. Internatıonal Congress On The Hıstory Of 

Turkısh-Islamıc Scıence And Technology, Volume V, İTÜ 14-18 September 1981, 271-293. 
8
 Özbayram, Gamze, “Nuruosmaniye Complex”, Master Of Arts In Art Hıstory, Boğaziçi Unıversty, 

Institute for Graduate Studies in Social Sciences, 1988.  
9
 Bayramoğlu, Fuat, “Cam-ı Gönülden Nur-u Osmaniye‟nin Billur Avizeleri”, Arredamento 

Dekorasyon, S.10, 1989, s.106-108. 
10

 Öngül, Ali, “Tarih-i Cami-i Nuruosmani”, Vakıflar Dergisi, S. 24, s.127–145.  
11

 Hochhut, Pia, Die Moschee Nuruosmaniye in Ġstanbul, Berlin, Klaus Shwarz Verlag, 1986. 
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2.2. Topkapı Sarayı ArĢivi Belgeleri 

 

         Nur-u Osmaniye külliyesinin inşasının başladığı ve yapımın sürdüğü yıllara ait 

inşaat defterleri, Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesinde verilen bilgilerin 

güvenirliliğini belirlemede oldukça önemli bir konuma sahiptirler.  

 

No. E 11901 

Mahmud I‟in Mısır Valisi Sadr-ı Esbak Şehla Ahmed Paşa‟ya hitabeten sebeb-i 

tahrir hükmü müsveddesi: Sarıkçılar başında inşa olunacak cami                 

(sonradan ismi Nur-i Osmaniye olan) için lazım olan mefruşat, halı, hasır gibi                            

eşyanın şimdiden dokunması ve tamamlanmasına çalışılması hakkında. 

Özellikleri: 22,5x37 cm, divani kırması hatla, siyah mürekkeple yazılmış, belgenin 

sonu noksan. 

Tarih: Arşiv katalogunda 1162 (1749) tarihi verilmiş ise de belgenin sonu mevcut 

olmadığından belge üzerinde tarih okunamamıştır. 

 

No. D 6201 

 Nur-u Osmaniye Cami inşa masrafı defteri. 

 Özellikleri: 4,5 vr. 

 Tarih: Şaban 1162  (Temmuz 1749)  

 

No. E 2734 

Nuruosmaniye Cami inşa masrafı _Ali Emin ( Bina Emini) 

Özellikleri: Yarım vr. 

Tarih: 17 Muharrem 1169 (23.10.1755 Perşembe) 

 

No. D 9869 

Osman III‟ün Yeni Bedesten yanında yaptırdığı cami, medrese ve çeşme masraf 

defteri. 

Özellikleri: 2 vr. 

Tarih: 7 Cemazielevvel 1169 (08.02.1756 Pazar) 
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No. E 7478 

Nuruosmaniye Cami maarif defteri, m. Evkafına ait evrak, inşa masrafı. 

Özellikleri: 6 vr, inşa masraflarını içermektedir. 

Tarih: Arşiv katalogunda 1169 (1756), belgede ise 15 Za. 1177 (16.05.1764 

Çarşamba) tarihi verilmiştir. 
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2.3. BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi Belgeleri 12 

 

Nuruosmaniye Caminin minare külahlarının yandığına dair. 

Belge No: İ.ŞD 105/6312.          

Tarih: 23 Ş 1308 Hicri (3 Nisan 1891) 

 

Nuruosmaniye Cami ile medrese ve imaretinin tamiri. 

Belge No: İ.EV 2/1310/Ca–21            

Tarih: 27 Ca 1310 Hicri (17 Aralık 1892) 

 

Nur-u Osmaniye Caminin tamiri ve masrafının karşılanması. 

Belge No: İ.EV. 15/1314/C–24    

Tarih: 24 C 1314 Hicri (30 Kasım 1896) 

 

Nur-u Osmaniye Caminin tamiri. 

Belge No: İ. EV. 19/1316/Ra–11    

Tarih: 27 Ra 1316 Hicri (15 Ağustos 1898) 

 

Nuruosmaniye Caminin düşmüş olan sıvalarının tamiriyle masrafının evkaf 

bütçesinden karşılanması. 

Belge No: İ.EV 1317/Z–06 Dosya No:24        

 Tarih: 16 Z 1317 Hicri (17 Nisan 1900) 

 

Nuruosmaniye İmaretinin tamiri. 

Belge No: İ.EV. 33/1321/S -01           

Tarih: 01 S 1321 Hicri (29 Nisan 1903) 

 

 

 

                                                 
12

 BOA belgeleri;  Nur-u Osmaniye külliyesine bağlı yapıların çeşitli zamanlarda geçirdiği onarımları ve 

onarım masraflarını içerir. Bu belgeler çalışma konusu dışında kaldığından ele alınmamıştır.  
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Nuruosmaniye Caminin ramazan münasebetiyle avlu kapılarının açık tutulmasından 

dolayı cami musluklarının çalındığının mahalli zabıtasına bildirilmesi. 

Belge No: DH. EUM. VRK. 1/32       

 Tarih: 20 N 1327 Hicri (5 Ekim 1909) 

 

Tahtaminare‟deki mektep ile Nur-ı Osmaniye Caminin bazı mahallerinin tamiri. 

Belge No: İ.DH. 527/36383 

 

İstanbul‟da Nuruosmani Cami Mahfel-i Hümayun yolundaki büyük cam çerçeveler, 

kütüphane ve türbedeki camların yenilenmesi ve tamiri ile Ayasofya-i Kebir 

Medresesi su yollarının yenilenmesi için yapılan masraflar. 

 Belge No: EV. HMH. d–9032. 

 

Nuruosmaniye Cami minaresinin yandığı. 

Belge No: Y.PRK. ZB.  8/47 

 

Fatih, Sultanahmed ve Nuruosmaniye Camileri minarelerinin külahlarının inşası. 

Belge No: İ.ŞD 44/2335 

 

Nuruosmaniye Caminin şadırvanıyla imaret ve medresesine, sebil ve çeşmelerine 

gelen suyun mecralarının tamiri. 

Belge No: İ. EV. 2/1310/Ş–01 
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3. NUR-U OSMANĠYE KÜLLĠYESĠ 

 

 

 

 
3.1. Konumu ve YerleĢim Özellikleri 

 

         Eminönü ilçesinde Çemberlitaş‟ın kuzeybatısında 299 ada, 125 parsel ve 28 

paftada bulunan Nur-u Osmaniye Külliyesi önemini tarih boyunca koruyan bir 

alanda, Constantinus Forumu‟nda inşa edilmiştir. 

 

 

 

                 Şekil 3.1. Barker, 1813 tarihli İstanbul görüntüsü (Eldem, Ġstanbul Anıları, s.50–51).    
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Fotoğraf  3.1. Galata Kulesinden Yeni Cami ve hizasındaki Nur-u Osmaniye. 

 

                       

Fotoğraf  3.2.  Nur-u Osmaniye cami ve avlusu. 
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Şekil 3.2. Meyers, 1898 tarihli panaromik İstanbul görüntüsü  

( Meyers, Türkeı, Rumanıen, Serbıen, Bulgarıen) 

 

          

Şekil 3.3. Meyers, Nur-u Osmaniye camisi planı. 

(Meyers, Türkeı, Rumanıen, Serbıen, Bulgarıen) 
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 Şekil 3.4. C. Stolpe, 1863 İstanbul Haritası (Ġstanbul Haritaları Ortaçağdan Günümüze, s.19) 

 

 

Şekil 3.5. 1870–80‟de Beyazıt Çevresi planında Nur-u Osmaniye. 

( Kayra, Eski Ġstanbul’un Eski Haritaları) 
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Şekil 3.6. Nur-u Osmaniye Cami ve çevresi. 

(Muhammed Eşref, Tarih-i Umumi Ve Osmani Atlası, 1329 (1911) ) 

 

         Helenistik ve Roma dönemlerinde nekropol işlevi gören alanda 325–330 arası 

İmparator Constantinus yuvarlak biçimli bir forum yaptırır. Yönetimin ve halkın 

yaşamında önemli işlevleri olan alan, antik anıtlarla süslenmiş, alana sosyal yaşamı 

canlandıracak ticaret yapıları, çok sayıda kilise yerleştirilmiş ve imparatorluk törenleri 

yine bu alanda gerçekleştirilmiştir. Yuvarlak alanın ortasına 328‟de 50 metre 

yüksekliğindeki 9 porfir kasnaktan oluşan sütun dikilir. Constantinus Sütunu, Dikilitaş, 

Çemberlitaş ya da ilerleyen zamanlarda yangınlardan gördüğü hasarlar yüzünden Yanık 

Sütun adını alan eser, sembolik açıdan büyük önem taşımaktadır. 418‟ de sütunun alt 

kasnağından düşen bir parça sonrasında demir halkalarla çevrelenerek koruma altına 

alınmış; ancak depremlerden, fırtına ve yangınlardan fazlasıyla etkilendiği için 16. 

yüzyılda yeniden demir çemberlerle çevrelenerek olumsuzluklara karşı önlem alınmak 

istenmiştir.
13

 

 

         16. yüzyıl sonlarında Tavuk Pazarı olan alanda çıkan yangın sonucunda, 3 han ve 

1000 (kimilerine göre 3000) ev yanmış ve yıkılmıştır. Sütun 1652, 1660, 1648 

                                                 
13

 Müller, Ġstanbul’un Tarihsel Topografyası, s.255. 
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depremlerinde gördüğü zarardan sonra Sultan II. Mustafa tarafından 1701 tarihinde taş 

örülü bir kılıfla 10,9 metreye kadar korunmuş, 1909 onarımının ardından kaidenin doğu, 

batı ve güneyinde, günümüzdeki cadde seviyesinin 2,35 metre altında forumun plaka 

kaplaması, eski nekropolu, Mese ve bu forumdan geçen su yolunu gösteren sondajlar 

yapılmıştır.
14

 

 

                             

Şekil 3.7. Çemberlitaş (Eldem,Ġstanbul Anıları, s.102). 

                                                 
14

 a.g.e., s.256. 
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    Şekil 3.8. Çemberlitaş (Sandalcı, M.                        Şekil 3.9. Çemberlitaş (Sandalcı, a.g.e., s.1085) 

       Fruchtermann Kartpostalları, s.281) 

 

 

 
 

    Şekil 3.10. Çemberlitaş (Sandalcı, a.g.e., s.209.)   
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Şekil 3.11. Pervititch Sigorta Haritalarında Nur-u Osmaniye külliyesi ve çevresinin görünümü. 
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Şekil 3.12. Nur-u Osmaniye ve çevresi (Ayverdi, 19. Asırda Ġstanbul Haritası) 

 

         Yalnız Bizans döneminde değil, Osmanlı döneminde de önemini koruyan bu alanda 

halkın ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli yapılar görmek mümkündür. Günümüze az sayıda 

örnek kalsa da, mevcut yapılardan, alanın, devletin idari, sosyal ve ekonomi alanlarında 

önem teşkil eden bir konumda olduğu düşüncesine rahatlıkla varabiliriz. Yoğun bir ticaret 

alanı içerisinde, önemli yollar üzerinde geçiş noktası olması ve kalabalık insan trafiğine 

yön vermesi açısından Nur-u Osmaniye külliyesi merkez konumundadır. Cağaloğlu‟ndan 

Kapalıçarşı‟ya geçiş külliyenin Cağaloğlu girişinden gerçekleştirilmektedir. Doğusunda 

Kapalıçarşı dışında ayrıca Sandal Bedesteni, batı ucunda Mahmud Paşa cami ve türbesi, 

kuzeyinde Çuhacı Hanı, güneyinde Atik Ali Paşa Cami ve Çemberlitaş gibi önemli bazı 

örneklerle çevrelenmiştir. 

 

         Fatih Sultan Mehmed‟in İstanbul‟a girişinden hemen sonra, harap, yıkık şehirde 

onarım çalışmaları ve yeni yapıların inşası başlamıştır. Şehirde yeni yerleşim birimleri 

oluşturulmuş, bazı kiliseler camiye çevrilmiş, Mahmud Paşa ve Murat Paşa gibi varlıklı 
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kişiler; cami, hamam, medrese, türbe vb. yapılar yaptırarak bu sürece katkıda 

bulunmuşlardır.
15

 

 

         Fatih Sultan Mehmed tarafından 1453–1481 arası inşa ettirilen, içten 15 bölüme 

ayrılan ve her bölümü birer kubbeyle örtülü dikdörtgen planlı Büyük Bedesten (İç, Eski, 

Cevahir Bedesteni), ticaret dışında çarşı esnafının, tüccarların, zanaatkâr loncalarının 

kıymetli belge ve evraklarının, mallarının, kasalarının saklanıp korunduğu mekân olarak 

kullanılmıştır. İstanbul kent tarihinde sıklıkla karşımıza çıkan yangınlar karşısında, ahşap 

malzeme kagire dönüştürülmüştür. Kagir dükkanlar arasındaki yolların üstlerinin tonozla 

örtülmesiyle oluşan Kapalı Çarşı‟nın gelişimiyle bir çok bedesten bu alan içerisinde 

kalmıştır
16

. Bedestenlerde saklanan değerli eşya sahiplerinin vefatının ardından, eşyaları 

sahiplenecek bir varis olmadığı takdirde eşyalar Hazine‟ye devredilirdi. 1846‟da ölen 

Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi‟nin varisi olmadığından, bedestendeki 

40.000 kese akçesi Ayasofya‟nın 1848 onarımında kullanılarak değerlendirilmiştir.
17

 

 

                    
 

Fotoğraf  3.3. Nur- u Osmaniye minaresinden on beş kubbeli Büyük (İç, Cevahir) Bedesten. 

 

         İpek ve pamuk karışımından dokunan ve yapıya adını veren “sandal” kumaşının 

satıldığı bedesten, Fatih Sultan Mehmet tarafından, muhtemelen 1478 öncesinde
18

 Büyük 

                                                 
15

a.g.e., s.29. 
16

 Eyice, “Bedesten”, s.303. 
17

 Ödekan, “Bedesten”, s.209; ayrıca bak; Koçu, “Bedesten ve Kapalıçarşı”, s.49–58; Koçu, “Bedesten ve 

Kapalıçarşı 2”, s.22–30.   
18

 Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, s.568. 
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Çarşı‟nın güneydoğu kısmında yaptırılmıştır. Sandal Bedesteni, yapıldığı dönemde 

devletin en büyük bedesteni olup içinde 124 sandık, dışında 72 dükkan mevcuttu
19

. Bir 

tarafı diğerinden 40 cm daha uzun olan yapı 12 ayağa oturan 20 kubbe ile örtülüdür
20

. 

Ayaklar kesme taş, duvarlar moloz, kubbe ve kemerler tuğla malzemelidir. Kubbe 

kasnakları sağır ve alçaktır. Deposu ya da bodrumu olmadığından kıymetli eşya 

saklanması için uygun değildir. 1914–15 tarihlerinde satış salonuna dönüştürülmüştür
21

. 

Sandal Bedesteni günümüzde de bu işlevini sürdürmektedir. 

 

        
 
Fotoğraf 3.4. Nur-u Osmaniye             Fotoğraf 3.5. Sandal Bedesteni        Fotoğraf  3.6. Sandal Bedesteni 

yönünden Sandal Bedesteni girişi.                       örtü sistemi                                              içi 

 

         Nur-u Osmaniye Külliyesinin kuzeydoğusunda bulunan Mahmud PaĢa Külliyesi, 

Fatih Sultan Mehmed dönemi sadrazamlarından Mahmud Paşa tarafından yaptırılmıştır. 

Yapının inşası 867-868‟de (1462–1463) başlamış ve 878‟de (1473–1474) bitirilmiştir
22

. 

Cami, türbe, medrese, sıbyan mektebi, imaret, çifte hamam, han, mahkeme, (sonradan 

                                                 
19

 İnalcık, “İstanbul”, s.224. 
20

 Ayverdi, a.g.e. , s.569. 
21

 Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, s.408. 
22

 Ayvansarayi Hüseyin Efendi, Hadikatül Cevami, s.31; Ayverdi, Fatih Devri Mimari Eserleri, s.11; 

Ethem, Camilerimiz, s.31; Gündüz, “Mahmut Paşa Külliyesi”, s.380. 
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eklenen)
23

 çeşme ve sebilden oluşan külliyeden günümüze cami, türbe, han, medresenin 

imaret bölümü ile çifte hamamın erkekler bölümü ulaşabilmiştir
24

. 

 

         Caminin bulunduğu yerde önceden bir kilise olduğunu belirten Ayvansarayi, 

caminin bu alan üzerine inşa edildiğini belirtmiştir
25

. Giriş kapısının yan tarafında 

bulunan 1169 (1755) tarihli kitabeden, III. Osman döneminde onarıldığını öğreniyoruz. 

Son cemaat bölümü beş kubbeyle örtülüdür. Bu revakın sütunları 18. yüzyılda 

gerçekleşen bir yangın sonucunda kalın köfeki bir tabakayla sağlamlaştırılmıştır. 

Mihrap, minber ve hünkar mahfili 18. yüzyıla aittir
26

. 

 

 

 

Şekil 3.13. W. Dilich‟ın çiziminde Çemberlitaş, Atik Ali Paşa ve Mahmud Paşa Camileri. 

 

         Sekizgen planlı, kubbeyle örtülmüş türbenin kitabesi 878 (1473) tarihini 

vermektedir
27

. İç zeminde ahşap döşemenin altında özgün tuğla döşemesi bulunan
28

 

                                                 
23

 Darüssade Ağası Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır, bak. Ayvansarayi, a.g.e., s.256–257. 
24

 Gündüz, a.g.m., s.380. 
25

 Ayvansarayi, a.g.e. ,  s.256. 
26

 Ayverdi, Fatih Devri Mimarisi, s.178. 
27

 Fatih Sultan Mehmed, oğlu şehzade Mustafa‟nın ölümünden, beraber pek çok sefere katıldığı, önemli 

görevlere getirdiği ve sevdiği sadrazamı Mahmud Paşa‟yı sorumlu tutar. Şehzade Mustafa ile Mahmud 
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türbe günümüzde ziyarete kapalıdır. Caminin batısında bulunan hamamın Arapça 

kitabesine 871 (1466–1467) tarihi mevcuttur. Çifte hamam olarak yaptırılmış ancak, 

kadınlar bölümü 1755 yangınında zarar görünce 1878‟de yıktırılarak yerine Abud 

Efendi Hanı yaptırılmıştır. Caminin doğusunda 877‟de (1472–1473) inşa edilen 

medreseden günümüze ufak çaplı bir dershane ulaşabilmiştir
29

. Kayıtlarda Mahmud 

Paşa mahkemesi olarak geçen yapının külliye içindeki konumu tam olarak 

bilinmemektedir
30

, günümüze ulaşamamıştır. Nur-u Osmaniye yönünde Darüssade 

Ağası Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan çeşme ve sebil günümüze ulaşamamıştır.  

      

         Mahmud Paşa ve Çakmakçılar yokuşlarının köşesinde yaptırılan Mahmud Paşa 

Hanı (Kürkçü Hanı) iç içe iki avlulu, iki katlı olarak düzenlenmiştir. Birinci avlu içine 

Hacı Küçük tarafından yaptırılan mescit, sık sık çıkan yangın ve depremlerden zarar 

görünce onarılarak mağazaya çevrilmiştir. İkinci avlu, 1900‟lerde kubbe çökmesi 

sonucunda zarar görmüştür. İlerleyen zamanlarda yapıya pek çok ek ilave edilmesiyle 

yapı özgünlüğünü kaybeder
31

. 

 

         Nur-u Osmaniye cami avlusunun kuzeyinde, Mahmud Paşa yokuşu başındaki 

Kılıçlar ve Çuhacı Hanı sokağı arasındaki alanda bulunan Çuhacı Hanı 1718–30 

tarihleri arasında inşa edilmiştir
32

. İki katlı hanın avlusunda, İğneci Hasan Ağa 

tarafından yaptırılan mescit; ilaveler ve geçirdiği tamiratlarla günümüzde özgünlüğünü 

kaybetmiştir
33

. 

 

 

                                                                                                                                               
Paşa arasında geçen kötü bir olay sonucunda Mahmud Paşa‟nın, şehzadeyi zehirletip öldürdüğü iddiaları 

üzerine Fatih Sultan Mehmed‟in emriyle idam edilen Mahmud Paşa, adına yaptırdığı türbeye gömülür 

(1474) (Birışık, “Mahmud Paşa”, s.71). 
28

 Gündüz, a.g.m. , 381. 
29

a.g.y..  
30

a.g.y.. 
31

 Müller, a.g.e., s.350. 
32

 Göktürk, “Çuhacı Hanı”, s.4150; Eyice, “Çuhacı Hanı”, s.380. 
33

 Güran, Türk Hanlarının GeliĢimi ve Ġstanbul Hanları Mimarisi, s.118. 
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Şekil 3.14. Çuhacı Hanı avlusundan Nur-u Osmaniye Cami (Şehbal Dergisi, 15 Teşrinievvel 1329). 
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Şekil 3.15. Nur-u Osmaniye Cami avlusu ve Çuhacı Hanı Planı 

(Güran, Türk Hanlarının…, s.220) 

 

         Constantinus Forumu‟nda Nur-u Osmaniye Caminin güneyinde Çemberlitaş 

yakınında bulunan Atik Ali PaĢa Cami, II. Bayezid‟in sadrazamı, devşirme ve 

Enderun‟da eğitim gören, Celali Şahkulu çarpışmasında Gökçay‟da 12 Temmuz 

1511‟de şehit düşen
34

 Atik Ali Paşa tarafından Ayvansarayi‟ye göre 902‟de (1496–

1497), Eyice‟ye göre 915‟e doğru inşa inşa edilmiştir
35

. 

 

         Dikilitaş Cami, Eski Ali Paşa Cami, Hadım Ali Paşa Cami, Sandıkçılar Cami, 

Sedefçiler Cami, Vezirhane Cami gibi isimlerle anılan
36

 yapı; medrese, imaret, tekke, 

türbe ve çeşmeden oluşan külliyenin bir parçasıdır
37

.  

                                                 
34

 Koç, “Ali Paşa (Atik, Hadım)”, s.222. 
35

 Ayvansarayi, a.g.e., s.207; Eyice,  “Atik Ali Paşa Camii”, s.65; Ethem, a.g.e., s.40. 
36

 Eyice, a.g.y. 
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Fotoğraf  3.7. Çuhacı Hanı‟ndan Nur-u Osmaniye Camisinin görünümü. 

                                                                                                                                               
37

Müller, a.g.e., s.371. 
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         916‟da  (1510–1511) caminin karşısına, Hadım Ali Paşa‟nın vakfı olarak 

Sadrazam Ahmed Paşa tarafından
38

 yaptırılan Elçi Hanı, İstanbul‟a gelen elçilerin 

konaklama mekânı olarak kullanılmıştır. 1865 Hoca Paşa yangınında harap olan han, 

1880‟de Divanyolu‟nun yapımı sırasında yıkılır, bu sırada han yakınındaki medresenin 

de ön cephe duvarları kesilerek geriye doğru çekilir
39

.   

 

                            

Fotoğraf  3.8. Atik Ali Paşa Cami 

 

         Cami etrafını çevreleyen hazire 19. yüzyılın ilk yarısında, 1937 ile 1956‟da 

yıktırılarak daha geriden yeniden yaptırılmış; ancak bu işlem sırasında pek çok kabir 

ortadan kalkmıştır
40

. Tanınmış pek çok devlet adamının mezarları buradadır
41

. Şadırvanı 

yoktur, Nur-u Osmaniye Cami tarafında eski bir su hazinesi bulunmaktadır. Altı ayak 

üzerinde kubbeyle örtülü türbenin içinde üç büyük ve üç küçük sanduka varken son 

zamanlarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında sandukalar türbeden 

kaldırılmıştır
42

. İmaret ve tekkenin kalıntıları günümüze ulaşamamıştır. 

 

                                                 
38

Ayvansarayi, a.g.e. , s.284.  
39

 Ayvansarayi, a.g.e., s.108; Eyice, a.g.m., s.66; Müller, a.g.e. , s.373. 
40

 Eyice, a.g.m., s.67. 
41

 Şahıslar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Ayvansarayi, a.g.e. , s.207. 
42

 Eminönü Camileri, s.24; Eyice, a.g.y. 
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     Şekil 3.16. Külliyenin havadan çekilmiş fotoğrafları ( Kaynak: Google Earth). 
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Şekil 3.17. Atatürk Kitaplığı, 000470 numaralı kartpostal. 

 

 

 

Şekil 3.18. Atatürk Kitaplığı, 004639 numaralı kartpostal. 
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Şekil 3.19. Atatürk Kitaplığı, 004676 numaralı kartpostal. 

 

 

 

Şekil 3.20. Atatürk Kitaplığı, 004680 numaralı kartpostal. 
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             Şekil 3.21. W.H. Bartlett çiziminde 19. yüzyılda Nur-u Osmaniye yakınlarındaki köle pazarı. 
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3.2. Risaleye Göre Külliye Yapım Süreci43
 

 

Cami Yapımına Karar Verme  

 

         Bedestan-ı Cedid yakınında, Sarıkcılar önünden Cebeciler Kulluğuna geçilen 

alanın sol tarafında Fatma Hatun vakfından olan mescid bulunmaktadır. Uzun zaman 

bakımsız kalan, depremlerle zarar gören ve toprağı bir yana eğilen mescidin namaz 

kılınamayacak duruma geldiği, bağlı bulunduğu vakfın tamire gücünün yetmediği vakıf 

ve mahalle halkı tarafından Sultan III. Ahmed‟e bildirilerek yapının yenilenmesi için 

ricalarda bulunulmuştur. Padişah emriyle gerçekleştirilen keşif sonucu 40 kese akçe 

gittiği belirlenerek keşif defteri III. Ahmed‟e sunulmuştur. Mahalle halkının aynı istekle 

Sultan I. Mahmud‟u beşinci ziyaretinden sonra Darüssade Ağası katibi Derviş Efendi ve 

Ağa Celbisi Hacı Salih görevlendirilir. Mescide giden görevliler imamı mescitden 

çıkararak mescidin kimin vakfı olduğunu, yapının bakımsızlık seviyesini, önceden 40 

kese altına keşf olunup
44

, keşiften sonra kullanılmaktan vazgeçilerek boş bırakıldığını 

ve yapının şeyhülislam gözetiminde olduğunu resmi yazıyla padişaha ulaştırmışlardır. I. 

Mahmud‟la görüşen şeyhülislamın, vakfın zayıf olduğu ve inşaya gücünün yetmediğini 

belirtmesi üzerine padişah tarafından vakfın mülkiyetinin değişmesine, bunun üzerine 

emrin yenilenmesine karar verilmiştir.
45

 

 

Alan Seçimi 

 

         Risaleye göre, İstanbul‟un gayet temiz, kutsal, şerefli ve saygın bir yerinde 

yapılması düşünülen cami alanı etrafında, sanayi ve sanat esnafından oluşan kalabalık 

bir insan topluluğu mevcuttur. Beş vakit namaz kılınır, namazına beş vakit devam eden 

inananlardan boş kalmaz düşüncesiyle selatin camisine benzer ulu bir mabed inşa 

edilmesine karar verilmiştir.
46

  

 

 

                                                 
43

 Bu başlık altında yer alan bilgiler risaleden alınmıştır. 
44

 Ahmed Efendi, Tarih-i Cami-i ġerif-i Nur-u Osmani, s.3. 
45

 a.g.e., s.4. 
46

 a.g.y. 



 32   

Yapı ĠĢlerinden Sorumlu KiĢilerin Atanması 

 

         Defterdar-ı Esbak Atıf Efendi‟nin damadı Ali Ağa, önemli görevlerde bulunan, 

Derviş Efendi‟nin bilgisi dahilinde olan, özellikle Halkalı Su yollarının yenilenmesi 

sırasında gerçekleştirdiği önemli çalışmalarla takdir toplayan, verilecek görevi en iyi 

şekilde bitirebileceği ve bu göreve uygun olduğu belli olması sebebiyle bina emini 

seçilmiştir. 

 

         Ali Ağa‟ya bina ve yapı işlerinde yardım etmesi için “…fenn-i san‟atta  mehâret-i 

tammı olan neccâr kalfalarından kâr-âzmûde Semyon nâm zımmiyi kalfa tahsis 

eyledikten sonra 1161 senesi mâh-ı Şevvâlül mükerremin 14 isneyn günü eşref 

saatde…”
47

 (14. L. 1161) (07.10.1748 Pazartesi) temel kazısına başlanmasına karar 

verilmiştir.
48

  

 

Projelendirme AĢaması 

 

         Sultan Mahmud I‟in Derviş Efendi‟den caminin resmini istemesi üzerine Derviş 

Efendi ve görevliler “…hemen ol gün müsâraaten çâr duvar bir resm ettirip 

getirmişler…” 
49

 ise de “…Pâdişâh-ı takvâ-penâh hazretlerine kemâl-i rütbe te‟sir…” 

50
 etmesi ve örneğin kabul edilmemesi üzerine “…mücessem tersim emr ü ferman 

olunup tab‟ı Hümâyûn pesend makrûn üzere yek kubbe ve derûnunda sütûn sikleti 

olmayıp tabakât ve mahfilleri ve derûn birûn hey‟eti câmi‟ası elyevm ne suretteyse bir 

kebîr levha üzerinde bi-aynihi resm-i cesîmi sûret-yâb ve mâ‟ruz-ı rikâb müstetâb 

olunup iraset ve sûret-i hey‟et-i makbûl-i şehr-yâr-ı âlî-cenâb olmakla alâ resmihi 

                                                 
47

 a.g.y. (…fen ve sanatta yeteneği tam olan dülger kalfalarından tecrübesi sınanmış Semyon isimli 

zımmiyi kalfa olarak seçtikten sonra 14 L. 1161‟de eşref saatte…);Pamukciyan, hassa mimarı Simyon 

kalfanın bazı Ermeni araştırmacılar tarafından, hiçbir kaynak gösterilmeden Ermeni asıllı olarak 

yazıldığını; ancak yapılan araştırma sonucu elde edilen Rumca ve Ermenice iki kaynak sayesinde  Rum 

olduğunun kesinleştiğini belirtmiştir (“Nur-u Osmaniye Camii Mimarı Simeon Kalfa Hakkında”, s.21-

23); ayrıca bkz. Kolay, “Simeon Kalfa”, s.533; Alkanlı, “İstanbul‟da Çalışan Yabancı Mimarların 

Eserleri”, s.8‟de inşa faaliyetleri yürütüldüğünde İstanbul‟da bulunan Le Roi adlı Fransız mimarın, 

Simeon Kalfa‟nın kubbe yapımında kullandığı yöntemden övgüyle bahsettiğini anlatmıştır. 
48

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.4; TSA D.9869 (bkz. Ek 5. vr 2). 
49

 Ahmed Efendi,a.g.e., s.5 (…hemen o gün acele olarak dört duvar bir resim yapıp getirmişler…). 
50

 a.g.y., (…padişahın kararına yüksek rütbeli grup tesir etmiştir…). 
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binâsına karâr-dâde...” 
51

 verilmiş, örneğe göre araziyi genişletmek gerektiğinden arazi 

üzerindeki konak, han, mahzen, dükkanları satın alma işlemleri başlatılmıştır.
52

 

 

 

Yapı Alanı GeniĢletme ÇalıĢmaları 

 

         Genişliğine Çukacılar Hanı, uzunluğuna Cebeciler Kulluğu arasında kalan arsa 

içinde Evkaf-ı Müteferrika‟ya bağlı birkaç çıkmaz sokak, mahalle içinde odalar, 

konaklar, dükkanlar, kaynak, birkaç boyahane bulunmaktadır. Haremeyn-i Şerifeyn, 

Şeyhülislam, Sadrazam, Bostaniyen Evkafı Müfettişi Efendiler, Hassa Mimar Başısı 

Ağa, mimar katibi, hulefası ve Evkaf Mütevellileri sıkça inşaat alanında toplanıp 

istedikleri emlakların sahipleriyle anlaşmaya çalışmışlar, şer‟i ve mimar ağa bilgileriyle 

emlak sahiplerini yönlendirmişlerdir.  

 

         Yüzölçümü hesaplama, keşif ve tahrir defterleri Hümayun‟a sunulup satın alma 

işlemi padişaha duyurulduktan sonra, alanın seviyesine göre her birinin arsa uzunluğuna 

5 kuruştan 7 kuruşa; binası kagir ise 10 kuruşa; ahşaptan olup iki üç katlı, sanatkar ise 

binası uzunluğuna 7 kuruştan 10 kuruşa; eğer kagir han, mahzen ise 12,5 kuruşa kadar 

hesaplanıp ücretin sahiplerine teslim edilmesine karar verilmiştir.
53

 

 

         Hayrat olması sebebiyle kabalık, zorluk yaşanmamasına özellikle dikkat edilmiş, 

mülk sahipleri, padişahın hayır duası alma isteği nedeniyle hoşlukla razı edilmişlerdir
54

. 

 

                                                 
51

 a.g.e., s.6 (…padişah tarafından üç boyutlu bir resim yapılması emredilmiştir, padişahın isteği üzerine 

büyük bir levha üzerinde tek kubbeli, içinde sütun sikleti olmayıp katları, katmanları ve mahfilleri olan 

büyük boyutlu bir taslak hazırlanmış ve büyük bir zat önünde takdim edildikten sonra beğenilmiştir…). 
52

 a.g.y.; “Hassa Mimarları teşkilatının birinci vazifesi, Padişahların veya hanedan mensuplarının 

yaptıracakları binaların ve masrafları devlet hazinesinden ödenecek olan her nevi inşaat ve tamiratın 

“resimlerini” yani planlarını yapmak, keşif bedellerini hesaplamak ve hazırlanan projeler kabul edildikten 

sonra bunlara göre inşaatı yürütmekti. Osmanlı mimarlarının inşa edecekleri eserler için önceden bir 

resim hazırladıkları, yalnız Mimar Sinan‟ın değil ondan evvelki ve sonraki mimarların da “resim”le 

çalıştıkları, hatta “mücessem” resim (model veya menazır) kullandıkları eski kroniklerin kayıtlarından ve 

arşivlerdeki çeşitli belgelerden anlaşılmaktadır. Mimarbaşı veya hassa mimarlarından birisi tarafından 

hazırlanan resimler, padişahın tasvibi alındıktan sonra Divan-ı Hümayun‟da tetkik edilir ve uygun 

görüldüğü bir hükümle Ser-mi‟ maran-ı Hassaya bildirilirdi.” (Turan, “Osmanlı Teşkilatında Hassa 

Mimarları”, s.9). 
53

Ahmed Efendi, a.g.e., s.6. 
54

 a.g.e., s.7. 
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         Cami arsasını genişletme için satın alınan konaklar, han, dükkan ve mahzen değeri 

için harcanan akçe; 183341 kuruş, kese hesabı 366, küsur 341 kuruştur.
55

   

 

         Arsa genişletme için satın alınan dükkan, han, konaklar, mahzenler 183341 kuruş 

ve arsada mevcut evkafdan alınan hane ve dükkanların kiraları değiştirme bedeli 7642 

kuruş olup toplam 190938 kuruştur.
56

 

 

 

                              

 

                Şekil 3.22. Le Corbusıer çizimlerinde Nur-u Osmaniye Cami plan ve kesit örnekleri. 

(Kortan, Le Corbusıer Gözüyle…, s.25.) 

                                                 
55

 TSA D 6201 (bkz. Ek 3), vr 3. 
56

 TSA D 9869 (bkz. Ek 5), vr 2. 
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Temel Kazısı 

 

         Fatma Hatun mescidi yıkılıp, temellerinden çekilip alınıp arsası ölçülünce 

murabba (kare) olarak 563 zira 9 parmak; imam, müezzin ve cami hademesine ait üç 

hane dahi 225,5 zira olur ve bunları bir yere toplamak suretiyle 828,5 zira 9 parmak 

sonucuna ulaşılır
57

. Çizilen cami tasviri üzerine alanı genişletmek için satın alınıp 

üzerindeki ev, han ve mahzenleri yıkılıp genişletilen arazi, 2500 arşına yakın cami ve 

1370 zira şadırvan temelleri olarak hesaplanmıştır. İşe başlama tarihi olan 14 L. 1161 

(07.10.1748 Pazartesi) tarihinden itibaren 4 ay boyunca 1000‟den fazla rencber, 

300‟den fazla lağamcı, 200 duvarcı, ev, han ve dükkanların yıkımı için 50‟den fazla 

neccar temel kazısında çalışmıştır.
58

 

 

         Arabi aylarının ikincisini uğur kabul edip temel atma işlemine başlamak için, 

meydan arazisinin ortasına bostan kuyusu kazılıp, kazı işleminin bittiği haber verilince 

uğurlu kabul edilen “…1162 senesi Mâh-ı Muharremi‟l Harâmın 29‟uncu Cumartesi 

günüdür sa‟âtin akrebi 6,5 ve dakikası 6‟dayken…” (29 M. 1162) (19.01.1749) 

tarihinde asıl inşaat çalışmalarının başlaması emredilmiştir.
59

 Mustafa Derviş Efendi‟nin 

topluluktan önce binaya gelip ihtiyaç duyulan hususlara düzen vermesinin ardından; 

Firarizade Abdullah Paşa, Şeyhülislam Esad Efendi, Haremeyn Müfettişi Nimetullah 

Efendi, Ayasofya-i Kebir vaizi Hızırzade Hasan Efendi, Sultan Ahmed Cami vaizi Emir 

Efendi, Haremeyn mevkiindeki efendiler, mimar ağa ve su nazırından oluşan kalabalık 

grup binaya gelerek hazırlanan kuyuyu incelemişlerdir. Belirlenen tören vaktine çeyrek 

saat kalınca, şeyhülislam ve şeyhin töreni başlatmaları üzerine topluca dualar edilmiş, 

dua sonunda niyet belirtilmiştir.
60

  

 

         Sadrazam, hazırlanan kuyuya göz attıktan sonra birkaç kabza altın saçarak bina 

emini Ali Ağa, mimar ağa ve bina kalfasına kaftan giydirip hediyeler armağan etmiş, 

şeyh efendilere para kesesi, amelelere hediyeler, hissesi olanlara bağışlar yaptıktan 

                                                 
57

 Ahmed Efendi, a.g.e. , s.4‟te ulaşılan sonucun 818,5 zira olması gerekir. Risalenin bazı bölümlerinde, 

ufak hesaplama hatalarına rastlamak mümkündür. 
58

 a.g.e., s.7. 
59

 a.g.y. 
60

 a.g.e., s.8. 
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sonra minnettarlığı için kurbanlar kestirmiştir. Yapıyı kendi çağına atfettikten sonra 

alandan ayrılması üzerine toprak kazısı eskisi gibi devam etmiştir. Çıkan toprak her gün 

20–30 katır sürüsü, 40–50 eşek sürüsü ve beygir atlarla denize ve yer yer Cinci 

Meydanı‟na çıkarılıp taşınmıştır.
61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
61

 a.g.y.; Müler, a.g.e., s.125‟e göre 1748‟de Nur-u Osmaniye Cami yapılırken temellerinden çıkan 

toprak, yıkık durumda olan Azize Euphemia Kilisesi üzerine boşaltılır; Genç, Mehmet; Mazak, Mehmet, 

Ġstanbul Depremleri, Fotoğraf ve Belgelerde 1894 Depremi, s.43-44‟e göre ise; Kapalıçarşı‟nın 

bulunduğu alan Nur-u Osmaniye Cami yapımı sırasında çıkarılan malzemeyle doldurulmuştur. 
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3.3. Külliye Yapıları 

 

         Külliye yapıları, risaleye göre; cami, medrese, imaret, kütüphane, vakıf hademe 

odaları, çeşmeler ve sebilhaneden, TSA D 9869 numaralı belgeye göre ise; cami, 

medrese, kütüphane, imaret, sebilhane, çeşmeler, dükkanlar ve yıkılıp yeniden 

yaptırılan imam, müezzin ve kayyum odalarından oluşmaktadır. 

 

3.3.1. Risalede Yer Alan Külliye Yapıları 

 

3.3.1.1. Cami 

 

Temel ÇalıĢmaları 

 

         Risale bilgilerine göre; 22 arşın derinliğe kazıldıktan sonra birkaç alanda 

tulumbacı mikrasları, kesicileri kurulup iri topaç direklerinden 3‟er buçuk arşın kazıklar 

kesilip vurulunca, kazıkların beyinleri 2 arşın parmağı aralıkla birkaç bin arşın genişliği 

olan 
62

 bütün meydan kaldırım taşı dizilir gibi demirli kazıklar kakılıp 2 kat kireç, 1 kat 

halis horasan ve beyaz moloz taştan doldurulmuş rıhtım birkaç bin arşın yükseğe çıkıp 

uygun bir yerde sağlamlığa ulaşınca, ayaktan ayağa kemerler aktarılıp ortasına sarnıç su 

hazineleri meydana getirilmiştir. Yeryüzüne çıkmaya 4 arşın kalıp köprülük od taşı 

döşendiği sırada 1161 senesi Mah-ı Şabanının 13. günü (29.07.1749 Salı) tarih olarak 

yazılmıştır.
63

  

 

         Taşlar döşenerek secde zeminine denk olunca caminin dört taraf duvarları kurulup 

secde zemininin yüksekliğine karar verilmesi için Darüssade Ağası sabık katibi, Ali 

Efendi, Şehremini Yusuf Efendi, Haremeyn Müfettişi Nimetullah Efendi, hassa mimar 

başı ve su nazırı toplantısından çıkan sonuca göre karşılaştırma için Sultan Ahmed Han 

                                                 
62

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.8. 
63

 a.g.e., s.9; Aksoy, “Nur-u Osmaniye Camii Temellerinin İncelenmesi”, s.202‟de cami ve çevresinin 

zemininin, 5-6 m. kalınlığında suni dolgunun altında (Suni dolgu, yüzyıllardır süren imar çalışmaları, 

yangın ve deprem sonucunda materyalin çukur bölgeleri doldurmasıyla oluşmuştur. Suni dolgu tabakası, 

kum, çakıl, moloz, taş, silt, yanmış tahta, kireç, kırık tuğla, kiremit ve horasan harcından oluşmaktadır.), 

kum, çakıl tabakalı yeşil renkli kil-marn ve altta grovak killi şistten oluştuğunu belirtir. 
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cami seçilmiştir
64

. Sultan Ahmed Han camisine mukayese olarak, avlusunun 

zemininden 3 arşın yüksek olması ve çepeçevre som mermerden imal olunarak iğeden 

çıkma cilalı parlak toplu demir pencereleri vaz ve secde zemininden yay kemerlerinin 

üzengi tabanına çıkınca boyca 15 arşın som mermer, üzengi tabanından cami kubbesine 

varınca boyca 28,5 arşın küfeki taşından olup ve kubbenin aşağıları enine 1,5 gittikçe 

yukarılara yakın 1 arşın 6 parmak kalınlığı olmasına karar verilmiştir. Kubbenin zemin 

devri 1,5 arşın olarak çıkan namaz kılınan zeminden kubbe alemine varınca 15 arşın 

som mermer ve 28,5 arşın küfeki ve 11 arşın küçük kubbe ki hepsi 54,5 zira eder
65

. 

Kubbenin büyüklüğü konusunda fen adamları ve ehl-i vukufun belirttiklerine göre, 

İstanbul‟daki en büyük kubbe Ayasofya, ikincisi Süleymaniye, üçüncüsü II. Mehmed 

(Fatih Cami) ve dördüncüsü ise Nur-u Osmaniye camisinin kubbesidir. Bunlar dışında 

kalan diğer camilerin kubbe büyüklükleri bunların altındadır
66

. 

 

 

                                                 
64

 a.g.e.,  s.13. 
65

 a.g.e., s.14. 
66

 a.g.y; Aslanapa, Türk Sanatı ve Öz, Ġstanbul Camileri I.-II.‟de belirtilen kubbe ölçülerine göre 

Ayasofya‟nın kubbe çapı 33 m. ve yüksekliği 55.6 m. ; Süleymaniye camisinin kubbe çapı 26.50-27.25 

m., yüksekliği 53 m.; Fatih camisinin  kubbe çapı 20 m. (26 m. yi aşan çaptaki ilk kubbesi Nur-u 

Osmaniye camisi yapımı tamamlandıktan sonra 1765‟te gerçekleşen depremde yıkılınca, 1767-1771 

arasında Sultan III Mustafa tarafından yeniden yaptırılmıştır.) ve Nur-u Osmaniye camisi kubbe çapı 

yaklaşık olarak 25 m.‟dir. 
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Şekil 3.23. Kuban‟ın çiziminde caminin bodrum katı  

(“Notes On Buıldıng Technology Of The 18th…”, s.291). 
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Fotoğraf  3.9. Caminin kubbesi 

 

 

                         

Fotoğraf  3.10.  Kubbeden ayrıntılar 
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Caminin Ġç Özellikleri
67

 

 

         İki tarafın duvar kalınlığı ve çıkma tabakaları enine çam-çarşı 48,5 zira 9 parmak; 

boyuna 48 arşın olan caminin içten terbi
68

 2346 arşın; şadırvan sofalarıyla duvar 

uzunluğu 32,5 arşın 3 parmak, yine iki tarafın duvar kalınlıklarıyla enine 42 arşın olup 

bu hesap ışığında terbi 1370 arşın 6 parmak olur; ancak köşeleri yuvarlak olduğundan 

çıkan sonuç biraz eksik olabilir
69

. Padişahın ziyaretinde aşağı avlu kapısından 

yukarıdaki binek taşına kadar olan yolun uzunluğu 35 arşın, genişliği 15 arşın ve 8 arşın 

ki terbi 240 zira eder. Bu alanda genişliği 7 arşın, uzunluğu 10 arşın olan sanat değeri 

yüksek bir hümayun odası olup, kapısı yakınında genişlikçe 9 ve uzunlukça 15 arşın bir 

sofa, sofanın bitişiğinde Darüssade ağalarına özel oda, büyük ağalar için uzunluğuna bir 

koğuş, ayakyolu meydanı, iki ayakyolu ve başka odalar bulunmaktadır.
70

 

 

Cami Yapımında Demir Kullanımı 

 

         Ahmed Efendi, caminin sağlamlaştırılması konusunu özellikle belirterek, risalede 

bu konuya geniş yer vermiştir. Caminin temelinden kubbeye varıncaya kadar dokuz 

alanda, binayı kuşaklama için çifteleme demir cıvatalar çepeçevre konularak 

bağlanmıştır. Öncelikle, başlangıç temelinden yukarı ayaklar seçilip kemerleri aktarılan 

su hazinelerinin üzerlerine bir başından bir başına bağlatma için; ikinci, 33 adet toplu 

demir pencerelerinin üzerlerine; üçüncü, mahfil ve tabakalardaki mermer direklerinin 

üzerine; dördüncü, kebir yay kemerlerinin üzengi tabanına; beşinci, kalkanda olan cam 

tabanları üzerine; altıncı, cam pencerelerinin üst kemerlerine; yedinci, kubbenin üzengi 

devrine; sekizinci, kubbedeki duvar camlarının üst kemerlerine ve dokuzuncu olarak da 

kubbede devr olunan kuşaklama için tuğlanın miyan (orta, kemer, meydan) devrinde 

kullanılmıştır.
71

 

 

 

                                                 
67

 Ahmed Efendi‟nin risalede belirttiği iç ölçüleridir. 
68

 dörtleme, dörde çıkarma, dörde bölme, dört köşelendirme. 
69

 a.g.e., s.14. 
70

 a.g.e., s.20. 
71

 a.g.e., s.21. 
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                Şekil 3.24. Kuban‟ın çiziminde caminin taşıyıcı sisteminin sağlamlaştırılması. 

                           (Kuban, “Notes On Buıldıng Technology Of The 18th…, s.292) 
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         Belirtilen dokuz alandaki cıvata çiftelemesi ile bina bir ucundan bir ucuna varınca 

çepeçevre kuşaklanıp, gövdenin tek yerinde bağlanıp sağlamlaştırılmıştır. Yerleştirilen 

cıvataların uzunluğu alanlarına göre, 4 arşından 14 arşına kadar olup cismen kalınlıkları 

balıksırtı olarak tarif edilir. Bunlar bir kemerden bir kemere, ya da bir sütundan bir 

sütuna bağlı olup büyük olanları duvar içinde ve bina oyuğunda gizlidir, bazıları ise 

meydandadır ve kusurları boyca belli olur. Binayı gereği gibi bağlayan cıvata, demir 

kanat ve zıvatadır. Cıvatalar kemerden kemere ve köşeden köşeye konuldukça kanca 

eğrisi gibi olan başları birbirinden ayırt edilmez.
72

 

 

         Kemerden kubbeye doğru çıkınca küfeki ya da od taşlarının her birine ihtiyacına 

göre en az 3, 4 veya bazı taşlara 5 demir kanat konulup taşlar bağlandıktan sonra, 

ağırlıkları 5-6 okkadan 1,5 okkaya kadar olan kanatlara sağlamlaştırma için 12 okkadan 

4 okkaya kadar kurşun dökülmüştür. Zıvata olarak tabir edilen kalın demir çiviler 

kemerlerin devir taşında kullanılarak, mertebe deliklerine kurşun akıtılması 

sağlanmıştır. Gerçekleştirilen sağlamlaştırma işlemleri yalnızca cami için değil, imaret, 

medrese, kütüphane, vakıf hademe odaları ve çeşme gibi diğer yapı elemanlarında da 

kullanılmıştır; ancak, cami binası yapımı büyük ve öncelikli olduğundan bu işlemler 

cami bölümünde anlatılmıştır.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 a.g.y., s.21. 
73

 a.g.e., s.22. 
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Avluya YerleĢtirilen Sütunlar74 

 

         Cami inşaatı başlamadan avluya yerleştirilecek sütunların nereden, ne zaman ve 

ne şekilde getirileceği belirlenmiştir. Bu konuda, Süleymaniye Camisinde bulunan 

mermer sütunların sağlanması işinde çok zahmet çekildiği, bir kısmının 

İskenderiye‟den, bir kısmının uzak bir bölgeden elde edildiği kaynaklarda yazılı 

olduğundan görevliler taşıma işlemlerini detaylıca düşünmüşlerdir.  

 

         Sütunların Bergama‟da ayakta duran, kullanılmayan, kimsenin malı olmayıp harap 

durumda bulunan bir kiliseden75
 getirilmesine, Bergama Voyvodası el-hac Mehmed 

Ağa‟nın gerçekleştirdiği incelemeyi, resmi yazı ile padişaha iletmesi sonucunda karar 

verilmiştir. Sütunlardan biri kalfa tarafından tasniflenip, demir tekerlekli demir bentli ve 

kuşaklamalı kızaklar üzerine alınıp 35 çift manda yardımıyla tepelerden geçirilerek beş 

buçuk saatlik mesafenin ardından deniz kenarına indirilmiştir. Sütunların taşınacağı 

alanın taş, dikenlerden temizlenmesinin ardından ağaçlar kesilerek ırmak suyunun ve 

çamurun bulunduğu bölge üzerine, sütunları gemilere yükleme sırasında kolaylık 

sağlama amacıyla darağacından sağlam ve geniş bir iskele inşa edilmiştir. İskele 

hazırlandığında sırık hamalları, duruma göre 18, 24, 32 hamal neferatı, 500‟den fazla 

kızakkeşan, arabacıyan, amele, rencberan, kiralanan ırgatlar ve yük hayvanları 

yardımıyla büyük ve ağır sütunların hazırlanan özel alandan taşınıp, iskele üzerinden 

gemilere bindirilerek İstanbul‟a nakil işlemleri başlatılmıştır. Tek parça, serçe gözü 

tabir edilen mermer sütunlar 12 adet olup her birinin uzunluğu 7 arşın, çam-çarşı 

kalınlıkları 22‟şer parmaktır. 

                               

                                                 
74

 Risalenin 12–20 arasındaki sayfalarında detaylıca anlatılan sütun konusu özetlenmiştir. 
75

 Tanyeli, Uğur; Tanyeli Gülsün, “ Osmanlı Mimarlığında Devşirme Malzeme Kullanımı (16. 18. 

Yüzyıl)”, s.27‟de risale kaynak gösterilerek, bahsedilen kilisenin Bergama‟daki Roma devri yapılarından 

Kızıl Avlu olabileceği belirtilmiştir.  

Hochhut, a.g.e., s.129‟da Deubner‟ın “Das Heiligtum der alexandrinischen Gottheiten in Pergamon 

genannt “ Kızıl Avlu” (“Rote Halle”)”, makalesinden faydalanarak risalede adı belirtilmeyen kilise 

hakkında Kızıl Avlu yorumunu yapmıştır. 

Bergama‟da Selinus nehri kıyısında, kırmızı tuğlaları nedeniyle Kızıl Avlu olarak anılan, Roma dönemi 

sonrasında Bizanslılar tarafından iç kısımda yeni ilavelerle kilise haline çevrilen yapı çevresinde, farklı 

tarihlerde kazılar yapılmıştır (bkz. Zaim, “Bergama‟daki Bizans Devri Eserleri”, s.7–11); Radt, Bergama, 

s.26–27. 
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Şekil  3.25. Kızıl Avlu (Radt, Bergama, s.74) 

                        

 Şekil 3.26. Kızıl Avlu (Deubner, “Das Heiligtum der…, tabela  58.)  

   

Şekil  3.27.  Kızıl Avlu (Deubner, a.g.e., tabela 66.) 
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         Taşınma işlemlerinin yürütülmesinde fermanla göreve getirilen İstanbul Tersane 

reislerinden Mehmed Reis dışında Bergama Voyvodası ve sadrazamlar da görev 

almışlardır. İstanbul tersanesinden 3 direkli gemiler kiralanmış; ancak kalyonlara 

ihtiyaç duyulmuştur. Sadece 2 sütunu taşıyabilecek gemilerin iç kısımlarına, sütun 

yatağı için çatılan sandık masrafı dışında, gemi kirası ve bahşiş ücretleri Derviş Efendi 

tarafından hesaplanınca, masrafın çok fazla olacağı, ayrıca gemilerin demir atacak liman 

bulmakta zorlanacağı düşünülerek daha hafif, az masraflı, yükleme ve hareket 

ettirmenin rahat olduğu dil kayıklarının kullanılmasına karar verilmiştir. Her bir sütun 

bir kayığa yüklenince, 12 kayığa verilecek ücretin ve kürek masrafının 1 gemi 

masrafına denk geleceğini belirten Derviş Efendi, sütunların birinin ağırlığının nice 100 

kantardan fazla olduğunu belirtmiştir.  

 

         Sütunların tek tek belirtilen şekilde taşınarak dil kayıklarına bindirilmesinin 

ardından, tutulan amele, rencberan, yük hayvanlarının yevmiye ücretleri ve diğer 

bahşişler ödenmiştir. İstanbul‟a hareket edilmesinden dört beş gün sonra 12 kayık ardı 

ardına Yalı Köşkü
76

 önüne demir attığında Derviş Efendi, Kethüda Paşa ve Tersane-i 

Amire‟den liman reisleri ve işçiler Yalı Köşkü önüne gelerek sütunların dil 

kayıklarından belirtilen atölye ya da fabrikaya taşınmasını sağlamışlar, karşılığında 

padişah tarafından ödüllendirilmişlerdir.  

                      

            Şekil 3.28.  Gouffier, 18. yy da Yalı Köşkü (Eldem, KöĢkler ve Kasırlar I, s. 176). 

                                                 
76

 Topkapı Sarayı önünde bulunan Yalı Köşkü, donanma çıkışında, kaptan paşaların el öpme törenlerinde, 

donanmaya ait kayıkların yanaşma ve beklemelerinde kullanılmış, 1747‟de Mahmud I tarafından tamir 

edilerek üst pencere ve kaplamaları değiştirilmiş, denize bakan revakların önlerine havuz ve selsebiller 

inşa edilerek gümüş taht getirilmiş; ancak 1861‟de fazla masraflı olduğu gerekçesi ile yıktırılmıştır 

(detaylı bilgi için bkz. Eldem, KöĢkler ve Kasırlar I,  s.173–207). 



 47   

                  

                                  Şekil 3.29. Yalı Köşkü ( Eldem, Ġstanbul Anıları, s.43) 

 

 

                                          Şekil 3.30. Yalı Köşkü ( Eldem, Ġstanbul Anıları, s.43) 

 

         Kısa bir süre zarfında sütunlar; tersane takımı, hamal başı, iskele kethüdaları, 

kahyaları ve hamalların girişimiyle Hadika-i Hassa‟dan kızaklara yüklenerek her biri 

birer günde cami inşa alanına nakledilmişlerdir.
77

  

 

                                                 
77

 Külliye yapılarında yer alan diğer sütunların konum ve dağılımı, çeşitleri, farklı örneklerle  

ilişkilendirilmeleri ve dekorda kullanım nedenleri hakkında daha detaylı bilgi için bkz.; Ögel, 

“Nuruosmaniye Külliyesi Dekorundaki Sütunlar”, s.35-54. Caminin sütun başlıkları, Soyal, 

“İstanbul‟daki Barok Camilerdeki Barok Sütun Başlıkları” tezinde tip ve bezeme özellikleri ile 

değerlendirilerek, dönemi içindeki farklı camilerde yer alan sütun başlıklarıyla karşılaştırılmıştır. 
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         Bergama‟dan getirilerek cami avlusu etrafına yerleştirilen somaki sütunların 

kiliseden taşınması, amele ücretleri, iskeleye taşınmasında kullanılan araçların ücretleri 

ve iskeleden dil kayıklarına yüklenerek Yalı Köşkü‟ne getirilip inşa alanına nakil 

işlemlerinde 4635,5 kuruş 6 akçe harcanmıştır. Çalışan işçi grubuna ödenen 307 kuruş 

51 akçe eklendiğinde ise toplam 4942,5 kuruş 57 akçe ödeme yapıldığı belirtilmiştir.
78

 

 

         Saraya getirildikten sonra inşaat alanına nakledilen sütunların taşınmasında çalışan 

işçiler ve sütunların baş kısımlarını kesip biçme için satın alınan taş kesiciler ve 

zımparalar için 1430 kuruş 45 akçe harcanmıştır
79

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 TSA D 9869 (bkz. Ek 5, vr 1). 
79

 a.g.y. 
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Şekil 3.31.  Allom‟un çiziminde Nur-u Osmaniye cami avlusu. 

   

 

Fotoğraf  3.11. Caminin avluya açılan kapısından avlunun görünümü. 

 



 50   

 

Fotoğraf  3.12. Caminin avluya açılan kapısı 

         

Şekil 3.32. Avluya açılan kapının 1900‟deki                          Fotoğraf  3.13. Günümüzde avlu kapısı. 

görünümü (Özendes, Sebah&Joaillier’den…, s.87).  
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Fotoğraf  3.14.  Minareden avlu ve avlunun örtü sistemi. 

 

           

    Fotoğraf  3.15. Avlu sütunları                                                   Fotoğraf  3.16. Sütun kaidesiden ayrıntı  
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Bezeme Özellikleri 

 

         Kubbenin iki tarafında Fetih Suresi, üst pencerelerde bulunan beyzalar üzerine 

Esma-ül Hüsna ve aralarında peygamberlerin isimleri en güzel hat örnekleri ile 

yazılmıştır. Mihrabın iki tarafında “Allah”, “Muhammed” yazıları, mihrap sofası 

tarafındaki beyzalara padişah tuğrası işlenmiştir. 
80

 

 

 

Fotoğraf  3.17. Kubbe göbeğindeki celi sülüs yazı örneği  

 

 

Fotoğraf  3.18. Pandantiflerde yer alan dört halife isimlerinden “Osman” yazılı madalyon. 

                                                 
80

Ahmed Efendi, a.g.e., s.39-40; Neftçi, “Nuruosmaniye Külliyesi‟nin Yazıları”, s.7-34‟de külliye 

yapılarında mevcut yazıların okunuşları ve anlamları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilir. Nur-u Osmaniye 

külliyesindeki yazılar ve çalışan hattatlar için ayrıca bkz.; Günüç, “XV.-XX. Yüzyıl Osmanlı Dini 

Mimarisinde Celi Sülüs Hattı Uygulama ve Teknikleri”. 
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Fotoğraf  3.19. Cami içindeki kuşak yazısından detay. 

 

          

Fotoğraf  3.20. Alt pencere üzerindeki dikey pano örnekleri. 

 

 

 

                              Fotoğraf  3.21.  Alt pencere üzerinde yatay pano örneği. 
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         Risalede bezeme öğesi olarak, cami içinde belirli noktalarda görülen yazı 

düzenlerinden bahsedilmiştir. Buna ek olarak; taş bezeme, kalem işi süsleme, cami 

mahfil katı tavan bezemesi, renkli cam kullanımı ve ahşap bezeme yapıdaki diğer 

bezeme öğeleri olarak sayılabilir. 

 

 

Fotoğraf  3.22.  Mihrap üzerindeki yarım kubbenin iç kısmında yer alan kalem işi bezemeden ayrıntı. 

 

                   

Fotoğraf  3.23. Vitray örnekleri. 
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 Fotoğraf  3.24.  Mahfil katı tavan bezeme örnekleri 

 

  

Fotoğraf  3.25. Avlu kapısından yazı ve mukarnas kabartma örneği 
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Fotoğraf  3.26.  Hünkar mahfilinde yer alan ahşap kafes. 

 

        

Fotoğraf  3.27. Cami içinden ahşap kapı ve pencere kapağı örnekleri. 
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Caminin Aydınlatılması 

 

         Cami açılışından birkaç sene önce sipariş edilen püskül billur avize ve billur 

kandillerle yapı süslenerek aydınlatılması sağlanmıştır. Bu billur kandil ve avizelerin iç 

mekanda yarattığı ışıltılardan da etkilenilerek yapının Nur-u Osmani şeklinde 

isimlendirilmesi uygun görülmüştür.
81

  

 

 

Fotoğraf  3.28. Cami içinden 

                                                 
81

 Ahmed Efendi, a.g.e., 40; Bayramoğlu, “Cam-ı Gönülden Nur-u Osmaniye‟nin Billur Avizeleri” 

makalesinde “…birkaç sene mukaddem mahsus emr ve sipariş olunup ber-mûceb-i numune ve semen-i 

ma„rufe ile işlettirilip iç tarafından getirilen nevzuhûr püskül billur avîze-hây gunâ-gun ve dört beş 

mahalde top ve saire dahi mecmû„u billur kanadil-i bî-muâdil ile tezyin ve tenvir olunup derun-ı ferh-i 

meşhûnunda envar-ı lemeân ve tâbân olmakla hakka ki Nur-ı Osmani tesmiyesi ile müsemmâ olmakla her 

vechile şâyân ve sezâvârdır…” cümlelerinde geçen “iç” tarafından getirilen billur avizeler denilirken, 

bunun “Beç” yani; Viyana taraflarından özel siparişle getirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu 

vurgulamıştır. “İç” kelimesinin aslının “Beç” olması gerektiği, bu şeklide yazımının muhtemelen bir dizgi 

hatası olabileceğini ve risalenin orjinali incelendiğinde bu bilginin doğrulanabileceğini belirten 

Bayramoğlu, kaynaklarda geçen “1757‟de Viyana‟dan 8 araçlık cam eşya getirildiği” bilgisini bu konu 

hakkında önemli bir referans olarak görmektedir. Viyana‟dan cam eşya getirildiğini TSA D.9869, vr. 

2‟den de öğrenmekteyiz. Satın alınan Beç-kari billur avize, fanus, kandil, şamdan ve pirinç tel askı kandil 

ve avizeler için 466068 akçe 3883,5 kuruş, 15 akçe ödendiği belirtilmiştir. 
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Fotoğraf  3.29. Cami içinden avize örnekleri. 

                                

Fotoğraf  3.30. Mihrap önünde yer alan avize ve ayrıntı. 
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Cami Elemanları 

 

         Minare kapısının alt eşiğinden külah alemine kadar olan uzunluk toplam 75,5 zira 

olup minare gövdesinin çapı 3,5 zira 6 parmaktır
82

. İki şerefeli iki minarede barok üslup 

etkilidir. Mevcut kartpostallardan minare külahlarının çeşitli sebeplerle zarar gördükten 

sonra ortadan kalktığını ve yeniden inşa edildiklerini görmek mümkündür.
83

 

 

 

 

Fotoğraf  3.31. Avludan minarelerin görünümü. 

 

                                                 
82

Ahmed Efendi, a.g.e., s.20. 
83

 Eyice, “İstanbul Minareleri”, s.64–65. Şekil 3.22, Dündar, ArĢivlerdeki Plan ve Çizimler IĢığı 

Altında Osmanlı Ġmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl), s.311 de yer alan çizim BOA‟dan alınmıştır. 

PPK. sn:656/1 numara ile kayıtlı örneğin ne zaman, kim tarafından yaptırıldığının bilinmediğini belirten 

Dündar, çizim ışığında minare külahlarını değerlendirmiştir (bkz. aynı eserde s.187–188). 
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                                        Fotoğraf  3.32.  Minare şerefeleri. 

 

 

       

Fotoğraf  3.33. Minare külahı.                                                Şekil 3.33.  Minare külahı çizimi 

                                                                               (Dündar, ArĢivlerdeki Plan ve Çizimler…, s.311) 
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Fotoğraf  3.34. Minber. 

        

Fotoğraf   3.35. Vaiz Kürsüsü. 
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Fotoğraf   3.36. Mihrap 

         Caminin güneyinde dışa taşkın bulunan mihrap, yarım kubbe ile örtülüdür. 

Mermer malzemeli mihrap nişi, bezeme özellikleri ile oldukça etkilidir. Niş üzerindeki 

kırmızı zeminde görülen yazı, sütun ve yivli plastır düzenlemesi, niş içerisindeki 

ayrıntılı süs öğeleri arasında kullanılan altın varak mihrabı ilginç kılmıştır.
84

 

                                                 
84

 Seçkin, “İstanbul Camilerinin Taş Mihrabları”, s.41‟de mihrap enini 3m., boyunu 6m. niş derinliğini ise 

75cm. olarak belirtmiştir. 
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Caminin AçılıĢ Töreni 

 

          Sekiz yılda tamamlanmasının ardından çalışanlarının sınavla göreve getirildiği 

cami
85

, 1 Rebiülevvel 1169‟da (1 Ra. 1169) (05. 12. 1755 Cuma) padişahın da katıldığı 

cuma namazı ardından ibadete açılmıştır. Daha önceki selatin cami açılışlarında ne 

şekilde ikramlar ve hediyeler verildiği teşrifat kaleminden çıkartılarak ona göre 

hazırlıklar yapılmıştır. Defterdar Efendi‟nin teşrif defterini okumasıyla görevlilere 

hediyeleri; feraceler, samur kürkler, hilatlar, semmur postlar ve kakımlar takdim 

edilmiştir. Caminin müderrisi ve vaizi Abdüşşekür Efendi, imam ve hatip efendilere 

çukaya kaplı semmur kürkler, diğer imamlara çukaya kaplı sincap kürkler, bina emini 

Ali ağa‟ya semmur kürk; daha önce cami açılışında da giymiştir, kayyumbaşı ve 

müezzinbaşına ise sade çuka feraceler giydirilmiştir.
86

 Açılışta avluda büyük bir 

kalabalık toplanmış, rütbesi değişip yükselen kişiler belirtilmiştir.
87

 

 

 

Fotoğraf  3.37. Nur-u Osmaniye Külliyesi 

 

 

                                                 
85

Ahmed Efendi, a.g.e., s.42. 
86

 a.g.e., s.43-47. 
87

 Kişiler için bkz. a.g.e., s.48-49. 
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3.3.1.2. Medrese 

 

         Suk-ı Makiyan‟ın (Tavuk Pazarı) geniş yol hizasına imaret ve medresenin 

yerleştirilmesine karar verilmesi üzerine istimlak çalışmaları başlatılmıştır. Risale 

bilgilerine göre, medresenin ense duvarından yola ve oradan da henüz mevcut olan 

Cebeciler Kulluğu‟ndan caminin avlu kapısına gelince arada kalan alan içerisinde evler, 

dükkanlar, horasancı karhanesi, Bekarlar Hanı ve Kıblelizade Hanı bulunmaktaydı. 

Keşif, ölçme işlemlerinin ardından sahiplerinden satın alınan yapılar yıktırıldıktan 

sonra, “…1160  senesi mah-ı …… günü tarihinde dua ve senâ olunarak kurbanlar zebh 

olunub bir mübarek sââtde imaret-i amire ile medrese-i münîfenin esas hafrine 

mübâderet olunub…” genişliği az zamanda 21 zira, uzunluğu 41,5 zira olup terbi 871,5 

zira eder.
88

 

 

         Medreseye, 12 adet öğrenci odası ile bir dershane ve meydanına seng mermerden 

tek parçalı, abdest için kullanılmak üzere 8 lüleli, geniş bir tekne, üç adet tuvalet ve 

çamaşırhane inşa edilmiştir.
89

 

      

Fotoğraf  3.38. Medrese 

                                                 
88

(1160 senesinde dualar okunup kurbanlar kesilerek mübarek bir saatte imaret ve medrese kazısına 

başlanmış), a.g.e., s.25. 
89

a.g.y.; Kütükoğlu, XX. Asra EriĢen Ġstanbul Medreseleri, s.106-107‟de Nur-u Osmaniye 

medresesinde 1972‟de 19 öğrenci yaşadığını, 1896‟da  39 ve 1914‟te ise 56 öğrencinin ders gördüğünü, 

1842, 1843, 1864, 1871, 1892 ve 1916‟da tamir edildiğini, 1918 sonlarında yaşanan bir yangından zarar 

görenlerin medreseyi barınma ihtiyacı için kullandığını öğreniyoruz. Yan yana bulunan medrese ve imaret 

günümüzde kuran kursu olarak kullanılmaktadır. 
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Fotoğraf  3.39.  Medrese girişi ve kitabesi. 
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Fotoğraf  3.40.  Medresenin örtü sistemi. 

 

         Kubbelerle örtülü medresede avluya açılan sütunlar arasında büyük cam 

çerçeveler bulunmaktadır. Farklı boyutlarda kubbelerin örttüğü medresenin bacaları, 

biçimleri ile farklılık gösterirler.  
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3.3.1.3. Ġmaret 

 

         İmaret bölümüne; ek olarak yapılacak birimler, mutfak fırınları, imaret kethüdası 

ve mutfak katibi için odalar, cami avlusuna açık olmak üzere cami hademesi, müezzin 

odaları ve gelen imamlar için odalar yapılmıştır.
90

 

 

         Risalede detaylı bir şekilde anlatılan istimlak çalışmasında özellikle, Bekarlar ve 

Kıblelizade hanlarının yıkılışından duyulan hoşnutluktan bahsedilmiştir. Genel ahlak 

kuralları dışında yaşayan kalabalık bir insan topluluğunu barındırdığı için, mahalle halkı 

ve görevliler için bu mekanların ortadan kaldırılması, bir vakıf meydana getirme ile aynı 

seviyede hayırlı bir iştir.
91

 

 

         Cami açılışının ardından 15 Rebiülevvel 1169 Cuma günü (15 Ra. 1169) 

(19.12.1755 Cuma) imaretin açılışı gerçekleştirilmiştir.
92

 

              

Fotoğraf  3.41.  2007‟de medrese (solda) ve imaret (sağda) bahçesi olarak kullanılan alanda 

gerçekleştirilen bahçe düzenlemesi. 

                                                 
90

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.25; Güçyener, 17. ve 18. Yüzyıl Ġstanbul Medreseleri, s.50-53‟te medrese ve 

imaretten bahsederken, risalenin bazı bölümlerinden yararlanmış ve imaret ortasındaki küçük avlunun  ilk 

yapıldığı tarihlerde camekanlı olduğunu, ancak; günümüze bu bölümün yalnızca duvarlardaki kiriş 

izlerinin ulaşabildiğini belirtmiştir. 
91

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.24. 
92

 a.g.e., s.50. 
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Fotoğraf  3.42.  İmaret örtü sistemi ve mutfağının kule formunda bacaları. 

 

 

Fotoğraf  3.43. Cami üst katından imaret ve medresenin açıldığı bahçe (2007). 

 

 

Fotoğraf  3.44. Yeni düzenlemesi ile bahçe (2008). 
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3.3.1.4. ÇeĢmeler 

 

         Risaleye göre, külliye inşasının sürdüğü tarihlerde, farklı alanlarda, ihtiyacı 

karşılayacak çeşmeler yaptırılmıştır; caminin Sarıkçılar yönündeki avlu kapısına bir 

çeşme; cami avlusu ortasına altı dört lüleli, üstü fıskiyeli özel bir çeşme; Cebeciler 

Kulluğu karşısına ufak bir çeşme ve Kürkçüler yakınlarında iki taş tekneli, üç lüleli bir 

çeşme
93

. 

                      

                         Fotoğraf  3.45. Cami avlusundaki dört lüleli, üstü fıskiyeli çeşme. 

                                                 
93

 a.g.e., s.26. 
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                                         Fotoğraf  3.46. Çeşmeden ayrıntılar. 

               

                                   

Fotoğraf  3.47. Cami beden duvarına bitişik çeşme. 
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         Caminin avlu kapısına bitişik kitabesi okunamayan çeşme, günümüzde 

oldukça harap bir durumdadır.
94

 

                   

             

Fotoğraf  3.48. Kapalı Çarşı yönünde avlu kapısına bitişik çeşme ve çeşmeden detaylar. 

                                                 
94

Tanışık, Ġstanbul ÇeĢmeleri I Ġstanbul Ciheti, s.188‟de çeşme kitabesini, “Zülâl-i cevdetinden nuş-i 

abı sâf edüp âlim, Oku tarih-i pâki “Çeşme-i Sultan Osman” 1170” (1756) olarak okunmuştur. 
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                    Şekil 3.34. Atatürk Kitaplığı 002053 numaralı kartpostalda çeşme ve sebil 

 

 

 

             Şekil 3.35.  Atatürk Kitaplığı 005111 numaralı kartpostalda çeşme ve sebil. 
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         TSA D 9869_vr 2‟de Mahmud Paşa çarşısı başında yeni yaptırılan çeşmeye su 

akıtmak için satın alınan künk ve boru çeşitleri ile harc-ı likön masrafı 367 kuruş, 58 

akçe olarak belirtilmiştir. 1169 (1755) tarihli çeşmenin kitabesinde 1953‟te Mahmud 

Paşa esnafı tarafından tamir edildiği belirtilmiştir. 

 

             

Fotoğraf   3.49.  Mahmud Paşa çarşısındaki çeşme. 
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3.3.1.5. Sebil 

         Külliyenin Kapalı Çarşı yönündeki girişinde, sağda yer almaktadır.
95

 

  

                         

                  Şekil 3.36.  1864‟te sebilin görünümü (Özendes, Sebah&Joaillier’den…, s.117) 

                

Fotoğraf  3.50.  Günümüzde sebil. 

                                                 
95

 Kumbaracılar, Ġstanbul Sebilleri, s.41‟de sebilin Mimarbaşı Hacı Mustafa Ağa ve kalfası Seyhun 

tarafından yaptırılmış olabileceğini belirtmiştir. Dökme demirden, uzunluğu 2,25m.  genişliği 1,10m. olan 

pencere şebekesi oymalıdır ve sonradan boyanmıştır. Kubbesi kurşun kaplı sebilin ahşap saçakları 

olduğunu belirten Kumbaracılar‟dan sonra yapıyı inceleyen Egemen, Ġstanbul’un ÇeĢme Ve Sebilleri, 

s.667‟de sebilde ahşap saçak bulunmadığını belirtmiştir. 
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Fotoğraf  3.51.  Sebil kitabesinden, cephe düzenlemesinden ayrıntı. 

 

         İşlevi değişerek ticaret amacıyla kullanılan sebil, yakın zamanda restorasyon 

geçirmiş, şebekesi yenilenmiştir.
96

 Kapı duvarı ile sebilin birleştiği noktada göze çarpan 

eğrisel biçimler, saçakta ve yapı genelinde yer almaktadır. Rozetler, plasterler ve farklı 

üsluptaki sütun başlıklarıyla yapının hareketlilik kazanması sağlanmıştır. 

                    

Fotoğraf   3.52.  Sebil içinden ayrıntı                            Fotoğraf   3.53.  Sebil içinde yer alan çeşme. 

                                                 
96

 Şebekenin değiştirildiği bilgisi, sebili halı mağazası olarak kullanan işletme sahibinden alınmıştır. 
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                              Şekil 3.37.  Sebilin 1950‟li (?) yıllardaki görünümü (Bayrı, Ġstanbul, s.151.) 

 

 

 

                                             Fotoğraf  3.54.  Saçak kısmı yenilenen sebil 
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3.3.1.6. Ġmam ve Müezzin Odaları 

 

         Caminin Cağaloğlu girişi yönündeki avlu kapısı hizasına ve kapı üzerine, kapıları 

avluya açık olan cami hademesi, imam ve müezzinlerin kullanımı için hazırlanmış, 

geniş ve aydınlık olmasına dikkat edilen odalar yerleştirilmiştir.
97

 Fatma Hatun mescidi 

yıkılmadan önce mevcut olan imam ve müezzin odaları, caminin yenilenmeye karar 

verilmesinden sonra yıkılarak yeniden yaptırılmışlardır.
98

 

 

               

                         Fotoğraf  3.55  Avlu kapısı hizasında ve üzerinde yer alan odalar. 

                                                 
97

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.25-26. 
98

 TSA D 9869 (bkz. Ek 5), vr 1. 
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Fotoğraf  3.56.  Oda kapılarından detaylar 

 

               

                                           

Fotoğraf  3.57. Avlu üst kat odalarından pencere detayları. 
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3.3.2. Diğer Yapılar 

 

3.3.2.1. Hünkar Mahfili 

 

         Cağaloğlu girişi yönünden avluya girildiğinde sağda, caminin doğusunda yer alan 

rampa ile hünkar mahfiline çıkılır. Kemerlerle birbirine bağlı sütunlar arasındaki geniş 

pencereli, aydınlık birimden geçilerek, caminin üst katına açılan kapı ile hünkar 

mahfiline giriş sağlanır; ancak rampadan camiye açılan bu kapı kullanıma kapalı 

tutulduğundan hünkar mahfiline giriş cami içinde, girişin solunda yer alan ve üst kata 

çıkan iki ayrı merdiven yolu ile sağlanmaktadır.  Cami içerisinde sütunlar üzerine 

yerleştirilen mahfil, dört parça halinde ilerleyen, tuğra ve motiflerle bezemiş ahşap 

kafesle çevrilmiştir.  

 

 

Fotoğraf  3.58. Cami üst katına bağlanan hünkar mahfili rampası. 
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Fotoğraf  3.59. Avludan hünkar mahfili. 

 

         Hünkar mahfilinin bir bölümü günümüzde Eminönü Müftülüğü‟ne bağlı olarak 

kullanılmaktadır.  

 

         

Fotoğraf   3.60. Sütun dizisi üzerinde yer alan mahfil. 
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Fotoğraf   3.61. Kafesin içten görünümü. 

           

Fotoğraf   3.62.  Hünkar mahfilinin mihrap                       Fotoğraf   3.63. üstte yer alan tuğradan ayrıntı 

                       yönü düzenlemesi. 
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Fotoğraf  3.64. Hünkar mahfilinin rampaya açılan kapısı. 

 

 

Fotoğraf  3.65.  Mahfil katındaki pencere düzenlemesi. 



 83   

                  

Fotoğraf  3.66.  Üst pencerelerde                                   Fotoğraf  3.67.  Mahfilden camiye açılan koridor. 

      görülen mühr-ü Süleymanlar                                                         
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3.3.2.2. Türbe 

 

         Nur-u Osmaniye, Şehsuvar Sultan yada Nurullah Sultan türbesi olarak anılan yapı, 

caminin doğusunda, hünkar mahfili rampasının arkasında yer alır. Kitabesi bulunmayan 

türbe, külliye inşasının sürdüğü Sultan I Mahmud ve III Osman zamanlarında 

tamamlanmıştır. Köşeleri yuvarlatılmış kare planlı, kubbeyle örtülü ana mekan ve ona 

eklenmiş dikdörtgen planlı, tonoz örtülü bir birimden oluşan türbeye giriş, yuvarlak 

kemerli ahşap kapıdan sağlanmaktadır. Üç gözlü revakta yer alan sekiz sütun kemerlerle 

birbirine bağlanmıştır.
99

  

 

    

Fotoğraf  3.68.  Türbenin kare planlı ana mekanı ve sağda dikdörtgen planlı ek birim 

                                                 
99

 Güran, “İstanbul‟daki Barok Türbeleri”, s. 9-11‟de türbeyi Nurullah Sultan türbesi şeklinde 

adlandırarak türbe kubbesinin çok tamir gördüğünü ve türbe köşelerindeki kulelerin beton malzeme ile 

restore edildiğini belirtmiştir.  

Nur-u Osmaniye türbesi mimari özellikleri için bkz. Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri, s.215–219. 

Tahaoğlu, “İstanbul‟da Osmanlı Türbelerinin Tipolojisi”, s.250-255.  

Ünsal, “İstanbul Türbeleri Üzerinde Stil Araştırması” makalesinde türbeleri beş stile ayırarak incelemiştir. 

Nurullah Sultan türbesini “Türk Barok Stili” grubunda değerlendirerek, 18. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı 

alanlarda görülen yeniliklerin, mimari formlar üzerinde de etkili olduğunu vurgulamıştır. 
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Fotoğraf  3.69. Türbe kapısı. 

            

                                       Fotoğraf   3.70.  Türbe ön ve yan cepheleri. 
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Fotoğraf  3.71. Türbenin cadde yönü. 

 

         

Fotoğraf  3.72.  Türbenin revak bölümü.                  Fotoğraf  3.73.  Üst pencere şebekesinden ayrıntı. 
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         On dokuz sandukanın yer aldığı türbede sandukaların on biri kare planlı ana 

mekanda, sekizi ise ek bölümünde yer almakta ve yalnızca on beş sandukanın kime ait 

olduğu bilinmektedir.
100

 

 

 Sultan I Mahmud‟un eşi, aynı zamanda Fatma Sultan‟ın annesine ait sanduka. 

 Sultan III Osman‟ın annesi Şehsuvar Sultan‟a ait sanduka. 

 Hibetullah Sultan‟ın sandukası. 

 Fatma Sultan‟a ait sanduka (1224–1809). 

 Ayşe Sultan‟ın sandukası (1225–1810). 

 Emine Sultan‟ın sandukası (1229–1814). 

 Şehzade Mehmed‟in sandukası ( 1229–1814). 

 Şah Sultan‟ın sandukası (1229–1814). 

 Şehzade Ahmed‟in sandukası (1230–1815). 

 Şehzade Osman‟ın sandukası (1230–1815). 

 Zeynep Sultan‟ın sandukası (1231–1816). 

 Şah Sultan‟ın sandukası (1231–1816). 

 Şehzade Ahmed‟in sandukası (1235–1819/20). 

 Şehzade Süleyman‟ın sandukası (1235–1819/20). 

 Şehzade Ahmed‟in sandukası (1238–1822/23). 

 

         Külliye inşasını başlatan I Mahmud ve tamamlayan III Osman banisi oldukları 

türbeye değil, Hatice Turhan Valide Sultan türbesine defnedilmişlerdir. 

                                                 
100

 Türbede gömülü olan şahıslar hakkında ayrıntılı bilgi Özbayram tarafından “Türbeler Müze 

Müdürlüğü Envanter Defteri‟nden” alınmış ve kronolojik olarak verilmiştir (Özbayram, a.g.e., s.55-56).  

Sezgin, “Saraylı Hatun Türbeleri”, s.119 „da sandukaların etrafının sedef kakmalı ahşap kafeslerle çevrili 

olduğunu, sanduka üzerinde yer alan simli puşidelerin zamanla yıpranması sonucunda yeşil keten 

örtülerle örtüldüğünü belirtmiştir.  
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Fotoğraf  3.74. Türbede ana mekanda yer alan sandukalar ve sanduka etrafındaki sedef kakmalı kafes. 

 

     

Fotoğraf  3.75.  Ek bölümünde yer alan sandukalar. 
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         Kubbe içi ve kasnağında, pencere aralıklarında kalem işi bezemeler, alt pencere 

üzerinde kuşak halinde geçen celi sülüs hatla yazılan ayetler bezeme unsurları olarak 

göze çarpmaktadırlar. 

 

    

Fotoğraf   3.76. Türbe kubbe içi ve kasnağındaki kalem işi bezemeler. 

 

 

          

Fotoğraf   3.77.  Türbe yazı kuşağından ayrıntı.                     Fotoğraf   3.78.  Türbe pencere şebekesi. 
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3.3.2.3. Kütüphane  

 

         Cami avlusu içerisinde yaptırılan kütüphane sayesinde, farklı kitaplardan 

yararlanmak isteyen, kitaplara ilgi duyan topluluğun canlandırılması sağlanmıştır
101

.  

 

         Bodrum katı üzerine yerleştirilen üst kat, okuma salonu ve kitap deposu olarak 

kullanılmaktadır. Kütüphanenin iki giriş kapısı bulunmaktadır; padişahın ve halkın 

kullanımına tahsis edilen kapılar. Açılışında 5031 ciltlik kitap koleksiyonuna sahip 

kütüphanede çalışan kadrosunda; nazır-ı kütüphane, altı mustahfız, altı hafız-ı kütüb, üç 

bevvab, bir ferraş ve bir mücellid bulunmaktaydı
102

. 

 

     

 

Fotoğraf   3.79.  Nur-u Osmaniye kütüphanesi. 

                                                 
101

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.26. 
102

 Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II…, s.100. 



 91   

 

Fotoğraf  3.80. Giriş kapısı. 

 

          

Fotoğraf  3.81.  Giriş kapısı üzerinde yer alan taş bezeme örnekleri 
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             Fotoğraf  3.82.  Alt bölümü dükkan olarak kullanılan kütüphanenin caddeye bakan cephesi. 

 

 

  

Fotoğraf  3.83.  Padişahın kullandığı “Hümayun Kapısı” ve kitabesi 
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         Kütüphane; minder ve şilteler, sedef kakmalı rahle ve mangallar, ceviz ağacından 

dolaplarla donatılmıştı. İç dekoru daha sonraki tarihlerde okuma masası ve koltuklarla 

döşenerek değiştirilmiştir.
103

 

 

 

Fotoğraf  3.84.  Kütüphane içi. 

         Okuma salonu içerisinden kitap deposuna girişin sağlandığı kapı üzerindeki 

kitabede kütüphanenin açılış tarihi 1169 (1755) olarak verilmiştir
104

. 

 

 

Fotoğraf  3.85.  Kütüphane dolaplarından örnek 

                                                 
103

 Koç, “Nuruosmaniye Kütüphanesi” s.104; Ünsal, “Türk-Vakfı İstanbul Kütüphanelerinin Mimari 

Yöntemi”, s.103. 
104

 Öngül, “Nuruosmaniye Kütüphanesi”, s.145; kitabenin okunuşu için ayrıca bkz. aynı eser, s.144. 

Kütüphane mimari özellikleri için bkz.; Öngül, a.g.m.; s.143-145; Budak, “18. Yüzyıl Tarihi Yarımada 

(Eminönü-Fatih) Kütüphane Yapıları Koruma Sorunları Ve Önerileri”, s.253-255; Şahin, “İstanbul‟daki 

Osmanlı Dönemi Kütüphane Yapıları Üzerine Bir Araştırma ve Hacı Beşir Ağa Kütüphanesi”, s.186-189. 
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Fotoğraf  3.86.  Depo bölümüne giriş kapısı ve üzerinde yer alan kitabe. 

 

 

 

 

 

       

   Fotoğraf  3.87. Kubbenin içten görünümü.                         Fotoğraf  3.88.Okuma salonu sütunları.                 
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3.3.2.4. Dükkanlar 

 

         Eğimli bir arazi üzerinde inşa edilen külliyede cami, bodrum katı üzerinde yer 

almaktadır. Zemin özellikleri nedeni ile medresenin bir bölümü, imam ve müezzin 

odaları, türbe, kütüphane, avlu ve çevresi, dükkan olarak kullanılan mekanların üzerine 

inşa edilmişlerdir.  

 

     

            Fotoğraf  3.89.  Medrese hizasındaki ve imam, müezzin odaları altındaki dükkanlar.  

           

 

Fotoğraf   3.90.  Avlu altındaki dükkanlar. 
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Fotoğraf   3.91.  Sandal Bedesteni yönündeki dükkanlar. 

 

  

Fotoğraf   3.92.  Kemerlerle birbirine bağlanan sütun dizisi. 
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         Külliyede imaret ve medresenin bir bölümü dışında kalan yapıların alt 

bölümlerindeki dükkanlar, farklı meslek gruplarını barındırmaktadır. 

 

                   

Fotoğraf  3.93. Kemerlerin kilit taşları üzerinde farklı formlardaki kabartma bezemeler. 
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3.3.2.5. GiriĢ Kapıları 

 

         Külliyenin Cağaloğlu ve Kapalı Çarşı yönlerinden girişin sağlandığı iki ana giriş 

kapısı bulunmaktadır. Bunun dışında, yüksek bir platform üzerine inşa edilen caminin 

avlusu altında, Çuhacı Hanı girişi karşısında, dükkan olarak kullanılan mekanların 

arasına inşa edilen merdiven yolu ile de caminin avlusuna giriş sağlanmıştır.  

 

 

Fotoğraf  3.94.  Kapalı Çarşı‟ya geçişi sağlayan avlu kapısı. 

 

Fotoğraf  3.95.  Kapalı Çarşı‟ya açılan avlu kapısından ayrıntı. 
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Şekil 3.38. C. Biseo çiziminde Cağaloğlu girişi yönünden cami avlusuna giriş. 

 

                                                

Fotoğraf   3.96.  Avlunun Cağaloğlu girişi. 
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         Kalabalık insan topluluğunun geçiş için avluyu kullanması, cami ziyaretçi 

sayısında yoğunluk yaşanmasına neden olmaktadır. Caminin bu alan üzerinde inşa 

edilme nedenlerinden biri olarak risalede de kalabalık insan topluluğunun varlığından 

söz edilmiştir. Bu durum günümüzde de değişmeyerek varlığını sürdürmektedir. 

 

 

Fotoğraf  3.97. Külliyeye girişin avlu altından sağlandığı merdiven girişi 

 

                                          

Fotoğraf  3.98.  Giriş kapısı alınlığından ayrıntı. 
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3.3.2.6. Lahit 

 

         Hünkar mahfili ile türbe arasındaki alanda bulunan ve su deposu olarak kullanılan 

bordo renkli lahitin kapak bölümü kayıptır. Metal kapakla örtülen lahit oldukça 

bakımsızdır, farklı bölümlerinde kırıklar ve kopmalar gözlenmektedir.
105

 

 

 

 
 

Fotoğraf  3.99. Avluda yer alan lahit. 

                                                 
105

 Lahit ile ilgili ulaşılabilen kaynaklar sınırlıdır. Öngül, “Nuruosmaniye Kütüphanesi”, s.142‟de saray 

mutfağından bir yeşil, iki bordo renkli üç lahit çıkarıldığını ve yeşil renkli lahitin padişah emriyle 

parçalandıktan sonra cami içinde kullanıldığını; kalan iki bordo lahitten birinin Nur-u Osmaniye cami 

avlusunda, diğerinin ise Aya İrini kilisesi avlusunda olduğunu belirtmiştir.  

Seyyahların gözlemlerine ilişkin bilgiler için Ebersolt, Bizans Ġstanbul’u ve Doğu Seyyahları eserinden 

yararlanabiliriz. 1550‟lerde Nicolas de Nicolay, Konstantin‟in porfir taşından yapılmış lahdini şehrin kötü 

bir caddesinin köşesinde gördüğünü 1568 tarihli eserinde belirtmiştir (s.77). 1579‟da İstanbul‟a gelen 

Hans Jacop Breünig‟in 1612 tarihli eserinde belirtilenlere göre, bir sokakta porfir taşından yapılmış ve 

Konstantinos‟a ait olduğu söylenen bir lahit, kapaksız ve boş bir halde boylu boyunca uzanıyordu    

(s.94–95). Salabery 1790 ve 1791‟de İstanbul‟da konakladığı sırada Nur-u Osmaniye camisinde 

Konstantinos‟un mezarından alınmış bir parça olarak bilinen görkemli porfir blok görmüştür (s.184). 

1809 ve 1810 tarihlerinde Doğu seyahatinde bulunan John Cam Hobhouse Nur-u Osmaniye cami 

avlusunda gördüğü lahitten bahsetmiş, kapağının kayıp olduğunu ve yağmur oyuğu yapılmak üzere 

kullanıldığını belirtmiştir (s.195). 19. yüzyılda İstanbul‟a gelen Maxime Du Camp, Süleymaniye Cami 

yakınlarında ağaç altında, toz toprak ve otlar içerisinde kırmızı porfir taşından büyük bir lahit gördüğünü 

ve bunun Konstantinos‟un lahdi olduğunu öğrendiğini belirtmiştir (s.206–207). Gautier, Maxime Du 

Camp gibi Süleymaniye cami yakınlarındaki porfir lahitten bahsetmektedir (s.208). 
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Fotoğraf  3.100. Lahitden ayrıntı. 

 

 
Fotoğraf   3.101. Lahitden ayrıntı. 

 

 
Fotoğraf  3.102. Lahitden ayrıntı. 
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3.4. Külliye ĠnĢaatında ÇalıĢan Gruplar 

 

3.4.1. Yönetim 

 

         Yapım ve organizasyon işlerinde çalışan kişiler hakkında, risalenin farklı 

bölümlerinde bilgi verilmiş, kişilerin uzmanlık alanlarına göre ve özellikle 

mesleklerindeki başarılarına göre seçildikleri Ahmed Efendi tarafından ayrıntılı olarak 

anlatılmıştır. 

 

Ahmed Efendi‟nin risalede bir liste halinde belirttiği idareci grubu
106

; 

Bina nazırı, Muhasebe-i Haremeyn-i Şerifeyn Derviş Efendi, 

Bina emini
107

, Ali Ağa, 

Muhasebe katibi Mehmed Efendi,  

Bina katibi Ahmed Efendi, 

Amele katibi, Abdurrahman Efendi, 

3 nefer mühimmat katibleri,  

Orta yazıcısı Molla yazıcı, 

Hassa su nazırı Ali Ağa, 

Sütun konusunda görevli Tersane-i Amire‟nin liman reisi Mehmed Reis, 

Cami yazılarında görevli hattat müzehhib Ali Efendi, 

Kireçbaşı Abdurrahman Ağa,  

Su yolcular Kethüdası Hasan Çelebi, 

Taş naklinde görevli Tophaneli Mehmed Ağa, 

3 nefer hassa hasekileri, 

Makrihoda taşçıları kethüdası Hacı Murad, 

Ser-nakkaş Aşık Garip, 

Nakkaşlar karhanecisi ve camcıbaşı ve karhanecisi ve kurşuncubaşı Hasan Ağa, 

                                                 
106

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.43. 
107

 Padişah yada önemli kişilerin yaptırdıkları yapılarda veya tamirlerde inşaat masraflarının hesabını 

tutan, giderleri kaydeden, ihtiyaç duyulan malzemelerin alımını sağlayan, işçi ücretleriyle ilgilenen 

kişiler. Bu kişilerin sadık, güvenilir kişiler arasından seçilerek göreve getirilmesine özellikle dikkat 

edilirdi. (Arseven, Sanat Ansiklopedisi, s.249; Hasol, Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü, s.90; Pakalın, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve…, I, s.234; Sönmez, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri 

Sözlüğü, s.31; Turan, a.g.e., s.13) 
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78 nefer mutemedan, 

23 nefer harbeciyan, 

Müslüman taşçıbaşı Mehmed Çelebi, 

Zımmi taşçıların baş karhanecisi Kozma Kalfa, 

Taşçılar karhanecisi Eyüplü Hacı Mustafa, 

Harbendegan başı ve binanın nalbur başı Ahmed Çelebi, 

Bina kalfası Simyon Kalfa, 

Bina kalfasının karhanecisi Usta Sefer, 

4 nefer zımmi taşçılar ve karhanecileri, 

Hamamcı kalfası Artin Kalfa ve karhanecisi, 

Duvarcı kalfası Oras, 

2 nefer sırık hammalan başları ve  

3 nefer rencber başlarından oluşmaktadır. 
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3.4.2. Meslek Grupları 

 

         TSA D 9869 vr. 2‟de inşaatın başladığı 14. L. 1161 (07.10.1748 Pazar) tarihinden 

1169 senesi Saferi sonuna kadar (1756) yapılarda çalışan meslek grupları ve aldıkları 

ücretler belirtilmiştir.
108

 

 

Ahengiran 

Demir madeninin işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesinde çalışan ustalar. 

 

Biçiciyan-ı elvah-ı ceviz 

Tarihi kaynaklarda döşeme, cephe kaplama tahtaları, kurşun levhaları ve farklı diğer 

tahta çeşitlerini tanımlamak için “elvah” terimi kullanılır. Elde edildiği ağaca göre 

elvah-ı ceviz, elvah-ı çınar, elvah-ı fınduk şeklinde anılırlar.
109

 

 

Biçiciyan-ı somaki 

Mermere benzeyen, fakat magmatik kökenli olan somaki; koyu kırmızı, yeşil renkli 

veya siyah benekli olabilen, cilalanabilir, sütun, tekne, vazo, trabzan, levha ve kaplama 

yapımında kullanılabilen sert bir taştır.
110

 

 

Camcıyan  

Cam işiyle ilgilenen cam ustaları, cam işçileri. 

 

Çilingiran 

Anahtar, kilit ve bunlara benzer ince demircilik işleri yapan ustalar.
111

 

 

Doğramacıyan 

Kapı kanatları, pencere çerçeveleri gibi yapıların ahşap elemanlarının ince işlerini yapan 

ahşap doğrama işçileri. 
112

 

                                                 
108

 Ücretler için bkz. Ek 5. 
109

 Sönmez, a.g.e., s.43. 
110

 Arseven, a.g.e., s.1832; Sönmez, a.g.e., s.100. 
111

 Arseven, a..g.e., s.398; Hasol, a.g.e., s.126. 
112

 Arseven, a.g.e., s.473; Hasol, a.g.e., 146. 
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DöĢemeciyan 

Odaları döşeyen, koltuk, minder benzeri eşyalara kumaş kaplayan kişi.
113

 

 

Duvarcıyan 

Kagir duvar ören duvarcı ustaları.
114

 

 

Eğeciyan 

Sert madeni cisimlerin törpülenerek yontulmasını, inceltilmesini ve istenilen formlarda 

kullanılmasını sağlayan ustalar.
115

 

 

Hamamcıyan 

Hamam, su yolu, sarnıç, lağım inşasında çalışan ve taş duvar derzlerinin su geçirmesini 

engellemek için ketenli harçla sıva yaparak perdahlanma yapan işçi grubu.
116

 

 

Hammalan-ı Sırık 

İnşaatlarda yük taşıma işlerini yapan, belirli bir aralıkla önlü arkalı yürüyen iki 

hammalın omuzlarına oturtarak üzerine iplerle astıkları ağır yükü taşıma amacıyla 

kullandıkları kalın ve uzun sırık. Kayıtlardan inşaatlar için çok sayıda alındığı ve 

şantiyede malzeme taşınmasında önemli bir işleve sahip olduğu anlaşılmaktadır.
117

 

 

Harbendegan 

Eşek, katır gibi yük hayvanlarına bakan kişiler için kullanılır, başlarına “harbendebaşı” 

denilirdi.
118

 

 

Kazgancıyan 

Bakırcı ustaları. Belgelerden edinilen verilere göre İstanbul bakırcılarının büyük 

bölümü Balkan ve Anadolu‟dan gelmektedir. Balkan‟dan gelenler Saraybosnalı, 

Anadolu‟dan gelenler ise Kastamonu, Tokat, Trabzon ve çevresindendirler.
119

 

                                                 
113

 Arseven, a.g.e., s.489; Hasol, a.g.e., s.152. 
114

 Arseven, a.g.e., s.496; Hasol, a.g.e.,  s.154. 
115

 Bkz eğe için; Arseven, a.g.e., s.506; Hasol, a.g.e., s.157. 
116

 Hasol, a.g.e., s.200; Sönmez, a.g.e., s.47. 
117

 Sönmez, a.g.e., s.48. 
118

 Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, s.327; Pakalın, a.g.y., s.737. 
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Lağımcıyan 

İnşaatta her çeşit toprak kazma işini üstlenen, lağım kazıyan, temizleyen işçi grubu.
120

 

 

MeĢkciyan 

Hüsnühatta güzel yazı yazan usta hattatların yazıları için “meşk” tanımlanması 

kullanılmaktadır.
121

 Meşkciyan ise yazıları yazan ustalar için kullanılan bir tabir 

olmalıdır. 

 

Mutemedan  

Güvenilir, avans para alarak belirli miktardaki hak sahiplerine usulüne göre veren 

saymanlar için kullanılırdı.
122

 

 

NakkaĢan 

Renkli resim, kalem işi bezeme, tavan, duvar ve kubbe süslemesi yapan sanatkarlar 

topluluğu.
123

 

 

Neccaran 

Doğramacı, marangoz olarak geçen, yapılarda iskelet kurma, çatı, tavan, merdiven, 

döşeme işleri yapan, yalnızca ahşap işlerinde çalışan işçi grubu.
124

 

 

Rah-ı Abyan 

Su yolları inşaatında çalışan işçiler grubu.
125

 

 

Rencberan 

Zor ve ağır işlerde, özellikle toprak amelesi olarak çalışan işçi grubu, ırgat.
126

 

 

                                                                                                                                               
119

 Özburun, Kaybolan Meslekler, s.133. 
120

 Hasol, a.g.e., s.295; Sönmez, a.g.e., s.70. 
121

 Arseven, a.g.e., s.1309. 
122

 Devellioğlu, a.g.e., s.698. 
123

 Arseven, a.g.e.,  s.1497; Hasol, a.g.e., s.336; Pakalın, a.g.e., II, s.650; Sönmez, a.g.e., s.82. 
124

 Hasol, a.g.e., s.336; Pakalın, a.g.y., s.666; Sönmez, a.g.e., s.82. 
125

 Sönmez, a.g.e., s.88. 
126

 Devellioğlu, a.g.e., s.886; Sönmez, a.g.e., s.88. 
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Seng-traĢan 

Taş yontucu olarak çalışan işçi grubu.
127

 

 

Sıvacıyan 

Yapılarda sıva yapan işçi grubu.
128

 

 

          TSA No. D 9869 vr 2 „de bahsedilen meslek grupları risalede de geçmektedir, 

risale bilgilerine dayanılarak bu listeye ek olarak tüfekçi, divancı ve hasekiyan grupları 

da sayılabilir. Ayrıca inşaat çalışmalarını hızlandırmak için Azerbaycan, Kayseri, 

Kastamonu, İznikmid, Rodos, Sakız, İzmir ve Midilli‟den “eli arşunlu kalfalar” 

getirildiği belirtilmiştir
129

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
127

 Devellioğlu, a.g.e., 938; Hasol, a.g.e., 410; Sönmez, a.g.e.; 98 de ayrıca Bazı önemli yapılarda mermer 

ve kesme taşlar üzerinde onları işleyen taşçı grubuna özgü yıldız, bayrak, çatal, çekiç, yay benzeri 

simgeler görüldüğünü belirtmiştir. 
128

 Arseven, a.g.e., 1797; Hasol, a.g.e., 416. 
129

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.38. 
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3.5. Külliye Yapımında Kullanılan Malzemeler 

 

3.5.1. Yapı Malzemeleri 

      

         Risalede adı geçen malzemelerin bir kısmı Ahmed Efendi tarafından getirildikleri 

bölgeler, taşınma işlemleri, fiyatları ve yapılardaki kullanım alanlarını belirtecek şekilde 

detaylandırılmıştır. 

 

Demir 

Cami temelinde demirli kazıklar; iki kat kireç, bir kat horasan ve beyaz moloz taşla 

beraber, yapıyı sağlamlaştırma amacı ile de dokuz alanda binayı kuşaklama için 

çifteleme demir cıvatalar şeklinde kullanılmıştır. İstanbul ve gümrüklerden alınan 

miktar yeterli olmadığından Samako ve Kavala‟dan bedeli peşin ödenerek alınmıştır. 

Kavala çevresinden birkaç defa alınan ham demir için 100.000 vukiyye ödenmiştir. 

 

Kereste 

Önemli bir malzeme olan kereste, cami yapımında yoğun olarak kullanılmıştır. 24 arşın 

derinliği olan caminin farklı yönlerinde 7–8 alanda iskele merdivenleri inşa edilmiş, 

dört tarafı verdinar-ı kebir, kereste-i giran
130

 ve çase sütunlarla çevrilmiştir. Bu 

iskelelerde o kadar çok kereste kullanılmıştır ki cami bu iskeleler içerisinde görünmez 

olmuştur. Genişliği 5–6 arşın olan iskeler bina içinden ve dışından bütün yapıyı idare 

etmiştir. İskelelerdeki direkler verdinar-ı kebirden yapılmış iken, döşemelerde tahta 

yerine çifte topaç ve istefan omurgası kullanılmıştır. 

 

KurĢun  

Yapımda kullanılan cıvataların ayrılmamaları için, cıvata başlarının büyük olduğu 

yerlerde simit denilen büyük demir halkalar kullanılmıştır. Halka içerisinde bağlı kalan 

cıvataların sağlamlaşması için her simide kurşun dökülmüştür. Kurşun ihtiyacı yalnız 

yabancı tüccarlar vasıtasıyla karşılandığından, onların istedikleri fiyatla alınıp 

                                                 
130

 Sönmez, a.g.e., s.58‟de kereste-i giran için; temel kazısı sırasında 24 arşın (yaklaşık olarak 18 m) 

derinlikte çalışan işçilerin toprak altında kalmaması için verdinar-ı kebir (verdinar; bir ağaç cinsi olarak 

bilinmektedir) ve çasa sütunlarla kullanılan sert ve ağır kereste tanımlaması kullanmıştır. 
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kullanılmıştır. İstanbul‟a gelenler simsar dellalları (komisyoncular) aracılığı ile beher 

kantarı 11, 12 ve 12,5 kuruşa kadar, İzmir‟e gelenler ise İzmir Voyvodası ve beldenin 

ileri gelenleri sayesinde satın alınmıştır. 

 

Köprülük Od TaĢı
131

  

Cami temelinde döşeme altında kullanılmıştır. Karamürsel kasabası ve çevresindeki 

kasabalardan od taşı getirildiği sırada başka bazı boş ve yıkık yapılardan da çeşitli taşlar 

kesilerek alınmıştır.  

 

Küfeki TaĢı 

Makrihora ve Davutpaşa‟daki ocaklardan alınmıştır. Taş naklinde çalıştırılmak üzere 

Arnavutluk‟tan getirilen taşçı ustaları ve amelelerinin ücretleri peşin ödenmiştir. 

 

Mermer 

Marmara‟dan sağlanan mermerin nakli sırasında çalışan işçiler ücretlerini peşin olarak 

almışlardır.  

 

      İnşaat çalışmasında küfe, sepet, heybe, sepet-i lağım (temel kazısında çıkan toprağı 

taşımak için kullanılan sepet), ibrik-i hak (toprak su kabı), çarub-ı dest (el süpürgesi), su 

fıçıları, el kovaları, taş kesiciler, zımpara gibi araçlar kullanılmıştır. 

 

      Risale dışında TSA D 9869 numaralı belgede inşaatta, bezemede, tefrişte kullanılan 

malzemeler, getirildikleri bölgeler, külliyede kullanıldıkları yapılar ve fiyatları ile ilgili 

bilgiler mevcuttur
132

. 

                                                 
131

 Ahunbay, “Osmanlı Mimarlığında “Od” Taşı”, s.27-34‟e göre; od taşı veya seng-i ateş olarak geçen 

yapı taşı ateşe karşı dayanıklı olması sebebi ile bu şekilde adlandırılmış olabilir. Osmanlı mimarlığında 

od taşı; duvar örgüsü, kapı, pencere sövesi, kat kornişleri çıkma taşları ve döşeme kaplamasında 

kullanılmış ve Karamürsel dışında Kadıköy ve İzmit çevresinde ocaklardan sağlanarak İstanbul‟a 

getirilmiştir. Karamürsel yakınlarında bulunan taş ocaklarının, Osmanlılar tarafından en geç 15. yüzyıl 

sonundan itibaren kullanıldığını belirten bilgiler Kavak‟ta taş ocakları yakınlarındaki Hersek‟te 

bulunmaktadır. 

Sönmez, a.g.e., s.84‟te Ahmed Efendi‟nin eserinden, cami bodrumunda olduğu gibi tonozların üzerine 

döşeme yapıldığında aradaki eğrisel boşlukların doldurulmasında kullanılan od taşına köprülük od taşı 

denildiği, inşaatta kullanılmak üzere her gün Karamürsel‟den 10 kayık getirildiğini belirtilmiştir. 
132

 İnşaat malzemeleri için bkz. Şekil 3.39. Bu tablonun içeriği belgede belirtilen bilgiler ışığında 

oluşturulmuştur. Ayrıntılı olarak nereden sağlandığı, hangi yapılarda ne amaçla kullanıldığı belirtilen 



 111   

Malzeme Sağlanmasında Kullanılan Araçlar 

 

      Taş çeşitleri, tuğla, kereste, horasan, kurşun, demir, mermer vs. malzemelerin 

taşınması işlemlerinde Üsküdar‟dan ateş kayıkları, mavnalar (ufak gemi), Karamürsel 

ve Marmara‟dan büyük kayıklar, İzmir‟den gemiler, Çeklova sefineleri (gemi) birkaç 

kez şiddetli fırtınalara maruz kalmışlar ancak; hiçbir şekilde zarar etmemişlerdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
malzemeler tabloda belirtilmiş, belirtilmeyen malzemelerin karşılığı ise boş bırakılmıştır. Malzemelerin 

ücretleri için ayrıca bkz. Ek 5. 
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Malzemenin Cinsi Sağlandığı 

Bölgeler 

Külliyede 

Kullanıldığı 

Yapılar 

Kullanım Alanları 

Elvah-ı Ceviz (ceviz 

ağacından tahtalar) 

 Cami, 

medrese,kütüphane

ve imaret. 

İç ve dışta doğrama-kari olarak büyük ve küçük 

sofa kapılarında; dolap ve pencere kanatlarında. 

Ahen-i ham (ham demir) Kavala 

(Selanik,Drama), 

Samakov (Sofya) 

ve İneada 

 Demir kenet, zıvana, kiriş, pend, cam 

çerçeveleri, pencereler (caminin orta ve alt kat 

pencereleri), avlu etrafında parmaklıkta. 

Kurşun İstanbul ve İzmir Cami, kütüphane, 

medrese, imaret ve 

diğer eklerde. 

Örtü sisteminde, demir bağlantılarda. 

Seng-i Küfeki (Küfeki 

taşı) 

Makrihore ve 

Davutpaşa 

  

Seng-i Mermer    

Seng (taş), seng-i ham Karamürsel   

Seng-i bolor Makrihora, 

Boğaz-ı Bahr-ı 

Siyah 

(Karadeniz), 

Karamürsel 

  

Kireç    

Horasan-ı Halis    

Alçı    

Kiremit (kiremid-i hurde)  Dükkanlarda,ha-

nelerde. 

Örtü sisteminde. 

Tuğla    

Nuhas-ı ham (ham bakır) Kastamonu, 

Gümüşhane 

Cami, sebil, 

minare. 

Bileziklerde, sebilin dökme şebekesinde, 

lülelerde, sebil maşrapasında, mihrabın iki 

yanında ve şamdanlarda, büyük kubbenin 

alemlerinde, minare külahları ve alemlerinde. 

Bazen pirinçle beraber kullanılmıştır. 

Hatab (odun)   Kenet ve zıvanalara dökülen kurşunu eritmede. 

Künkler   Su yolu inşasında, Mahmud Paşa çarşısı başında 

yaptırılan çeşmede. 

Sıva    Sıva için keten kullanılmıştır. 

Çivi   Temel çalışmalarında ızgara, kazık, hatıl, 

besteban, gezgere çamur tekneleri ve iskelelerde. 

Ihlamur Doğrama  Cami etrafındaki 

dükkanlar ve yeni 

yaptırılan 

hanelerde. 

 

Kereste   İskelelerde, temel kazısı çalışmasında. 

Revgan-ı zeyt (zeytin 

yağı) ve revgan-ı bezir  

  Mermer ve küfeki taşların bağlanmasında, su 

hazinesi ve döşenen kurşun boruların sargıları 

için yaptırılan lökünde. 

 

Şekil 3.39. TSA 9869 numaralı belgede yer alan malzeme bilgileri. 
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3.5.2. Bezemede Kullanılan Malzemeler133 

 

Altın yaldız; bilezikler, alem takımları, minare külahları, sebilin maşrapa ve şebekesi, 

pencere pulları ve şamdanlara sürülerek kullanılmıştır. 5644 adet. 

2634460 akçe 

Yaldız ücreti 507960 akçe 

3132420 akçe 

26103,5 kuruş. 

 

Renkli camlar için, 501276 akçe, kuruş hesabı ile 4177 kuruş 36 akçe harcanmıştır. 

 

Altın varak ve renkli boya; cami içinde ve dışındaki büyük yazılar, medrese ve 

kütüphane yazılarında süsleme için kullanılmıştır. 

293036 akçe 

2441,5 kuruş 

56 akçe 

 

         Caminin iç ve dışına, kapılar üzerine büyük yazılar yazan hattatlara ve yazı 

kağıtlarını boyayıp iğneleyen nakkaşlara 191880 akçe, 1599 kuruş ödenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133

 Kullanılan bezeme malzemeleri, yapıda kullanıldıkları yerler ve fiyatları konusunda TSA D 9869 

vr.1‟den yararlanılmıştır (bkz. Ek 5.). 
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3.6. TefriĢ Elemanları 

 

     ÇeĢitli kilit ve çilingir eĢyalar; caminin cam pencereleri, pencere kanatları, kapıları, 

medrese odaları, kütüphane ve yeniden yaptırılan dükkanlar için satın alınmıştır. 

139473 akçe, kuruş hesabı ile 1162 kuruş 33 akçe ödenmiştir.
134

 

 

     Aba perdeler; cami, minber, hümayun mahfili kapılarına asılmıştır. 

36512 akçe, 304 kuruş 12 akçe ödenmiştir.
135

 

 

     Kaba hasır; Cami içine ve dışına, padişah abdest odasına ve lazım olan yerlere 791 

adet döşenmiştir. 40341 akçe, 366 kuruş 21 akçe ve hamal ücreti için 5 kuruş ödeme 

yapılmıştır.
136

 

 

     Beç-kari billur avize, fanus, kandil, şamdan, kandil pirinç tel askılar diğer tefriş 

malzemeleridir.
137

 

 

         TSA E 11901‟de yapımı süren caminin açılışına yetiştirilmek üzere sipariş edilen 

bisât (kilim, döşeme), mefruşat (kilim, seccade, kanepe), hasır ve kaliçat (küçük halı) 

gibi gerekli eşyaların dokuma işlemleri için sultan Mahmud I tarafından Mısır‟a yazı 

yazılmıştır. Belirtilen cami ölçülerine uygun olarak dokuma çalışmalarına devam 

edilmesi, bu konu hakkında Mısır‟da görevli bulunan Beşir Ağa‟ya her konuda, 

özellikle dokumacı grubu sağlama konusunda yardım edilmesi isteği iletilerek 

dokumanın en kısa zamanda bitirilmesi ve eşyaların hızlıca camiye yetiştirilmesi 

istenmiştir.
138

 Risalede ise, cami açılış hazırlığında Uşak‟ta dokutulan nakışlı ibrişim 

kaliçelerinin döşendiği belirtilmiştir
139

. Mısır‟da özel olarak dokutulan eşyalar 

hakkında, risalede herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

 

 

                                                 
134

 TSA D.9869 (bkz. Ek 5.); vr.1. 
135

 a.g.y. vr.2. 
136

 a.g.y. 
137

 a.g.y. 
138

 Bkz. Ek 2. 
139

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.42. 
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3.7. Külliye Yapılarının Su Ġhtiyacının Sağlanması  

 

         Cami, imaret, medrese, sebilhane ve birkaç çeşmeden oluşan hayratı ve etrafını 

idare edecek gerekli suyu sağlanma konusu üzerinde önemle durulmuş, zor ve zahmetli 

görülen bu çalışma için su nazırı Ali Ağa seçilmiştir.
140

 

 

         Daha önce Halkalı Suyolları
141

 çalışmalarında bulunduğundan bu konuda tecrübeli 

olan Ali Ağa kaftan giydirilerek göreve başlar. 5–6 ay boyunca incelemeler yaparak 

bilgi topladıktan sonra, padişah toprak sınırı içerisinde kalan Litros köyü ile Ferhad 

Paşa Çiftliği kaynağından akan suyun kullanılmasına karar vermiştir. Ali Ağa, sağlam 

olması için, suyun az olduğu ağustos ayı ortasında tam olarak 15 masura aktığı sırada 

gözlemlerde bulunmuştur. Su, büyük bir zat önünde akıtılmış ve hoş bulunmuştur. 

Bunun dışında başka su kuyuları kazılarak su bulunmaya çalışılmıştır. Bunlar için; 

mühim malzemeler, çadır, mutfak topluluğu, 7–8 güvenilir kişi, bir nefer haseki, birkaç 

harbeciyan, 7–8 katır sürüsü, hizmette olanlara bakma ve işlerinde acele etmeleri için 

sakallı bir adam ve katip tayin edilmiştir.
142

 

 

          1166 Mah-ı Cemaziyelevvel 14. isneyn gününde ( 14.Ca.1166_19.03.1753 

Pazartesi) hayırlı saatte işe başlanmıştır. Suyolcular kethüdası, bölükbaşılar, suyolcu 

ustaları, lağamcı arnabudları ve rencberan neferatı işe su kuyularını kazmakla 

başlamışlardır. Edirne kapısından Hisarıca‟ya gelince lağım kazısı, su yolları ve 

künklerinden başka üç alanda küfeki taşından kagir tek parça, som su terazileri inşa 

                                                 
140

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.26. 
141

 İstanbul‟un kuzeybatısından gelen Halkalı suları birbirinden bağımsız 16 isaleden oluşmaktadır. 

Halkalı denilmesinin nedeni olarak, su kaynaklarının büyük çoğunluğunun o bölgeye yakın olması 

gösterilebilir; Çeçen, Ġstanbul’da Osmanlı Devrindeki Su Tesisleri, s.18  
142

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.27; Çeçen, a.g.e., s.43‟e göre; Nur-u Osmaniye su yolları Ferhad Paşa 

Çiftliği‟nin kuzeybatısındaki bir tünelden çıkarak, Ayvalıdere üzerinde 150 mm. çapında font borudan 

geçerek toprak künk içerisine aktıktan sonra, Maltepe Hastanesi güneyinde Nur-u Osmaniye tüneline 

girerek kurşun boru ile Edirnekapı çevresinde şehre akar. 

 Nirven, Ġstanbul Suları, s.163‟e göre; Nur-u Osmaniye su yolu, caminin inşasının sürdüğü tarihlerde 

akıtılmıştır. Su kaynağı Litrosta köyü ile Ferhad Paşa Çiftliği‟nin Havas köyünün güneydoğusunda 

toplandıktan sonra Ayvalıdere üzerinden Ferhad Paşa Çiftliği‟ne iner. Demirkapı ve Maltepe‟nin ardından 

Bayram Paşa yakınlarında Sultanahmet suyu ile birleşip Hisaraltı‟dan Edirnekapı surlarını geçer. Su yolu 

mesafesi 6,5 km.dir. 
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edilmiştir. Müslüman ve bir nefer zımmi taşçı gözetiminde yüz neferden fazla taş 

traşlama ustası çalışmıştır.
143

 

 

Hisarıca‟dan İstanbul içine birçok alana 6 adet su terazisi inşa edilmiştir.
 
 

 Karagümrük, 

 Sultan Mehmed Han Camisinin Devehanı tarafında olan avlu kapısının merdiven 

ayağı dibine, 

 Kıztaşı Hamamının öte tarafında olan Dülgeroğlu Cami yakınına, 

 Alt Saraçhane Kulluğu‟nun dört yol ağzına, 

  Acemoğlanı meydanının dört yol ortasına, 

 Sarıkcılar içine inşa edilmiştir.
 144

 

 

         Su terazileri inşa edilirken, istenilen alanları ücretsiz olarak alma imkanı varken, 

külliye inşaatı başladığı tarihten gelinen noktaya kadar hayırla çalışıldığından, bu 

konuda da kimse haksızlığa uğratılmasın denilerek; vakıf arsa ise kurucuları bulunup 

vazgeçme bedelini borç senedi veya mülk olarak verme, vakıf olmayıp birinin 

himayesinde ise sahibinden memnuniyetle satın alma gerçekleştirilmiştir. Satın alma 

işlemlerinin ardından Sedefçiler‟de Atik Ali Paşa camisinin merdiven ayağı dibine su 

gelmeden önce, özel olarak satın alınan arsaya bir su hazinesi yaptırılmıştır.
145

 

 

         Yeraltında bulunan künkler ve su yollarından geçip su hazinesine ulaşan suyun 

bölümlere ayrılıp, gideceği yollar için kurşun boru döşeme işlemi bitirildikten sonra 

suyun cami abdesthanelerine, sebil, medrese, imaret ve üç adet çeşmelere akıtılması 

gerçekleştirilmiştir.
146

 

                                                 
143

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.28; Nirven, a.g.e., s.129‟da Ali Ağa‟nın 1166 tarihinde Nur-u Osmaniye 

camisine su getiren hassa su nazırı olduğunu belirtmiştir. 
144

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.28; Nirven, a.g.e., s.163‟te su şebekesinin Karagümrük, Fatih, Devehanı, 

Dülgeroğlu, Acemoğlanı ve Sarıkçılar‟da su terazilerine yükseldiğini belirtmiştir; su terazileri için ayrıca 

bkz. Pekuğur, “İstanbul‟da Su Maksemleri ve Su Terazileri”, s.11. 
145

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.29. 
146

 a.g.y.; Osman Nuri, Mecelle-i Umur-i Belediye, s.1245‟te belirttiğine göre cami, imaret, medrese ve 

çeşmelere akan suyun kaynağı Litros köyü yakınlarındaki Ferhad Paşa Çiftliği‟dir. Ayazma, Ayvalı Dere, 

Maltepe Hastanesi, Bayram Paşa, Hisaraltı, Edirnekapısı, Sarmaşık, Devehanı, Dülgeroğlu Cami, 

Saraçhanebaşı, Mimar Ayas Cami, İbrahim Paşa Hamamı, Şehzade Cami, Acemoğlu Meydanı, Hasan 

Paşa Karakolu, Tramvay Caddesi, Yahni Kapan Sokağı ve Parmak Kapı istikameti ile Atik Ali Paşa Cami 

içindeki hazineye gelen su, buradan cami, imaret, medrese ve çeşmelere dağılır. 
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         Suyun, kaynağından alınarak getirildiği alanda korunup akıtılacağı, padişahın 

bizzat yazdığı yazı ile uygulamaya konulmuştur. Kalabalık bir topluluk için Ferhad Paşa 

Çiftliği yakınlarında çadırlar kurularak, Derviş Efendi tarafından hazırlatılan yemekler 

ikram edilmiştir. Suyun kaynağından Edirne Kapısı yakınına gelince dağıtılacağı yerler 

belirlendikten sonra mevcut su kaydedilmiştir. Ferhad Paşa‟dan lağım-ı kebire gelince 

toplam 23 masura su birikmiştir. Yaz kuraklığı ve kıtlık zamanında suyun bu miktar 

altına düşmeyeceği belli olduktan sonra, oy kabulü ile Haslar Naibi Efendinin ilamına 

Müfettiş Efendiler‟in imza atmasıyla padişaha sunulan yazı Haremeyn-i Şerifeyn 

Kalemi siciline kaydedilmiştir. Böylece çeşitli kaynaklardan gelen suların bir yerde 

toplanarak yaz kıtlığı ve kuraklığı karşısında cami ve çevresindeki iş yerlerine 

akıtılması sağlanmıştır.
147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Çeçen, Ġstanbul’un Vakıf Sularından Halkalı Suları‟nda, 1553 vakıf çeşmesinin yeri, vakfı ve tahsis 

edilen su miktarını gösteren ve 1930‟da aslından kopyalanarak yayınlanan liste yeniden düzenlenerek 

verilmiştir. Bu listede Nur-u Osmaniye su yoluna bağlı yapılar, vakıfları, durumları ve ayrıntıları 

belirtilmiştir. 
147

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.31. 
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Şekil 3.40.  Çeçen, 11 numaralı Nur-u Osmaniye-Ayvalıdere Suyolu Haritası 1748–1755 (?), detaylar için 

bkz.Ġstanbul’un Vakıf Sularından Halkalı Suları, s.116–117. 



 119   

3.8. Külliyeye Tahsis Edilen Vakıflar 

 

 

         Risalede vakıfla ilgili olarak; yapıların işe başlama tarihinden sonuna kadar satın 

alınan emlak ve arazilerin; Mahmud Paşa, Ayasofya, Fatma Hatun, Abdüsselam, 

Arakiyyeci ve Şir-i Merd vs evkafdan olup, satın alındıktan sonra Nur-u Osmani cami 

hümayun evkafına tahsis olunduğu ve zarar edilmemesi için, evkafa tahsis edilen 

arazinin, daha çok … Sarayı ve Emine Sultan Sarayı gibi mahallerde olan arazi ile 

padişah hattı üzerine değiştirilip evkaf mütevellilerine teslim edildikten sonra Haremeyn 

siciline kaydedildiği belirtilmiştir.
148

 

 

         Mora ceziresinde yer alan çiftliklerden Gördos kazasındaki Fesleke köyünde olan 

Büyükvoce Çiftliği Menlacıkzade İshak Efendi‟den satın alınarak Nur-u Osmaniye 

camisi masrafları için vakfa dahil edilmiştir. İshak Efendi daha sonra arazinin kendi 

idaresinde olduğunu savunarak arazi üzerinde hak iddia ettiğinde, arazinin vakıf arazisi 

olduğu belirtilmiştir. Tapu işleminde yaşanan anlaşmazlığın çözümü ile tekrar cami 

vakfına kaydedilen arazi üzerindeki çiftlik, kaza ve köylerin isimleri, bu alanlarda 

yaşayan kişiler, arsa durumları, çiftlik gelirleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
149

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148

 Ahmed Efendi, a.g.e., s.32. 
149

 TSA E 7478 (bkz. Ek 6.) vr. 1; aynı belgede vr.2‟de yine vakfa bağlı çiftliklerde tohum ekimi ile ilgili 

yaşanan bazı olumsuzluklar belirtilerek durumun düzeltildiğini, vakıf toprağının ekim işlemlerinin kura 

çekilişi sonucunda devam ettiği belirtilmiştir. 
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3.9. Ġncelenen Belgelerde Kullanılan Terimler150 

 

 

Abar: Su kuyusu. 

Ahcar: Taşlar. 

ArĢın (Zira): Orta parmağın ucundan dirseğe kadar olan, ölçülen nesne türü ve 

ölçüldüğü bölgeye göre değeri değişen eski uzunluk birimi. Mimar arşını, çarşı arşını, 

endaze ve metre olmak üzere dört çeşit arşın vardır. Mimar arşını; eski mimarlarımızın 

kullandığı ve yaklaşık olarak 75,8 cm. uzunluğunda bir ölçüdür. Zirai mimari denilen bu 

arşın 24 parmağa taksim olup her parmak 31, 572 mm.dir. Bir parmak, genel olarak 

ayağın on ikide biri kadardır ve her parmak 12 hatta ve her hat 12 noktaya ayrılmıştır. 

Arzan: Genişliği belirtir. 

Besteban ( baĢ taban): Dikmelerin üzerinde onları birbirine bağlayan taban (kiriş). 

Cevami: İbadet yerleri, mescitler. 

Cevanib-i erbaa: Dört taraf. 

Çıkma tabakaları: Dış yan galeriler. 

Demir kened: Duvar örgüsündeki taşları birbirine yatayda bağlayan demir eleman. 

Ebniye: Yapılar. 

Hafr: Kazma. 

Hedm: Yıkma. 

Isgara: Kagir duvar örgüsü içinde bağlayıcı hatıl olarak yapılan ahşap ızgara sistemi. 

Ġsaga: Kalıba dökme, kalıba dökülme. 

Kanavat: Yeraltındaki künkler, su yolları. 

Kantar: 1. 1–44 okka ya da 100 lodralık ağırlık ölçüsü. 2. Eski zamanlarda kaba ve ağır 

şeyleri tartmak amacıyla kullanılan terazi. 

Kazık: Temel duvarının altında ve çevresinde zemini sıkıştırmak ve sertleştirmek için 

kullanılan ahşap malzeme. 

KeĢif: Ortaya çıkarma, ayrıntılı inceleme, yapılacak binaların önceden masrafının tesbit 

işi. 

Küngüre: Kubbenin tepesi, en yüksek yeri. 

                                                 
150

 Farklı alanlardaki terimler için, Arseven, a.g.e.; Devellioğlu, a.g.e.; Pakalın, a.g.e.; Sönmez, a.g.e. den 

faydalanılmıştır. Belgelerde ulaşılmayan terimler ile ilgili olarak Doç. Dr. İlknur Kolay‟dan yardım 

alınmıştır.  
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Lağım-ı kebir: Büyük temel çukuru. 

Mahfil: Toplanılacak yer, selatin camilerinde sultanlara ve müezzinlere ayrılmış etrafı 

parmaklıklı özel bölme. 

Matbah: Mutfak. 

Maksim: Taksim edilecek, dağıtılacak yer; suyun kollara ayrıldığı yer, musluk. 

Mecra: Suyun aktığı yatak, su yolu. 

Mesaha: Ölçme. 

Meskuk: Sikkeli, damgası vurulmuş, para haline getirilmiş. 

Mikras: Kesecek alet, makas. 

Miskal: 24 kıratlık bir ağırlık ölçüsü. 

Miyan: Orta, aralık, kemer. 

Musanna: Sanatlı olarak yapılmış, sanat ürünü, çok süslü. 

Mücessem: Üç boyutlu; eni, boyu, yüksekliği olan. 

Müstahkim: Doğru, düz, dik. 

Nerd-ban: Merdiven. 

Okka ( ukiyye): 1283 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü. 

Parmak: Arşının yirmi dörtte biri olan uzunluk ölçüsüne denir. Bir parmak 12 hatta 

bölünür, buna göre arşın 60 parmak sayılır ve her 2,5 parmak bir boğum kabul edilirdi. 

Rabt: Bağlama. 

Rıhtım: Temel duvarı. 

Ruy: Tunç. 

Sagir ü kebir: Küçük ve büyük. 

Selatin: Sultanlar adına yaptırılan büyük cami. 

Simit: Büyük demir halkalar. 

Som mermer: Yekpare mermer. 

Suffe: Sofa. 

Tabakat: Tabakalar, katlar, katmanlar 

Tahrir Defteri: Arazi kayıtlarının yapıldığı resmi mühürlü defter. 

Taksim: Bölme, parçalara ayırma. 

Terbian: Murabba olarak, dört köşeli olarak. 

Tefcir: Yerden su kaynatıp akıtma, drenaj. 

Tersim: Çizim. 
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Tevsi: Genişletme. 

Timurlu kazık: Sivri ucuna demir pabuç geçirilmiş ahşap kazık. 

Tulen: Uzunluğu belirtmek için kullanılır. 

Vakıyye (kıyye): Okka, 400 dirhemlik tartı. 

Verdinar-ı kebir: Büyük bir ahşap türü. 

Zıvana: Duvar örgüsündeki taşları birbirine düşeyde bağlayan demir eleman.  
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4. SONUÇ 
 

          

         Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani risalesi, TSA belgeleri, günümüz yayınları ve 

yapıların mevcut durumlarının incelenmesiyle oluşturulan çalışmada; külliye hakkında 

önemli bilgilere ulaşılmış, farklı kaynaklar kullanıldığı için bazı noktalarda 

karşılaştırma ve mevcut bilgilere eklemeler yapılması sağlanmıştır. Külliye yapılarının 

değerlendirmesi ile ilgili net bir sonuca ulaşmak, ancak ilgili bütün belgelerin 

taranmasıyla mümkün olacaktır. 

 

         18. yüzyılın önemli yapı topluluklarından biri olan Nur-u Osmaniye külliyesinin 

inşa edildiği dönem ve benzer örnekleri ile ilişkili çok sayıda yayın 

gerçekleştirildiğinden, tekrar yapmama adına 18. yüzyıl sosyal, siyasi, ekonomik ve 

sanat ortamı konularına değinilmemiştir. 

 

         Roma döneminden itibaren önemini koruyan Constantinos Forumu‟nda bulunan 

yıkık, harap bir mescidin yenilenmesini isteyen mahalle halkının Ahmed III ve Mahmud 

I‟i birkaç kez ziyaret etmelerinin ardından, Mahmut I‟in saltanat yıllarında selatin 

camisi yapımına karar verilmesiyle hazırlıklar tamamlandıktan sonra 1161 Mah-ı 

Şevval‟ül Mükerremin 14. günü (14 L. 1161) (07. 10. 1748 Pazartesi) temel kazısına 

başlanmıştır. Mescidin temelleri sökülmüş, cami planına göre alan yeterli 

görülmediğinden yakın alanda bulunan ev, dükkan ve mahzenler sahiplerinden bedeli 

ödenerek satın alınmıştır. Risalede, yapı hayrat olduğu için, hiçbir konuda hoşnutsuzluk 

yaşanmadığı, herkesin hakkının verildiği, hayır duası için çalışıldığı sık sık tekrar 

edilmiş, vurgulanmıştır. Medrese ve imaretin inşa çalışmaları da 1160 senesinde  

(1747–48) başlatılmıştır. Temel kazısının bittiği 1162 Mah-ı Muharremi‟l Haram‟ın 29. 

günü (29 M. 1162) (19.01.1749 Cumartesi) büyük bir tören ile asıl inşa çalışması 

başlatılmıştır. Risalede törenin hem inşa faaliyetlerinin başlangıcında hem de sonunda 

ve cami açılışında gerçekleştirildiği, tören için özel hazırlıklar yapıldığı, çalışanların 

değerli eşyalarla ödüllendirildiği belirtilmiştir. Cami temelindeki çalışma, 1162 Mah-ı 

Şaban‟ının 13. günü   (13 Ş. 1162) (29.07.1749 Salı) bodrum katı üzerine od taşının 

döşenmesi ile ilerlemiştir. İnşaat çalışması devam ederken avluya yerleştirilmesi 
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planlanan sütunlar, kayıklar yardımıyla Bergama‟da kullanılmayan bir kiliseden 

taşınarak getirilmiştir. Yapılara su sağlanması konusu üzerinde özellikle durularak, 

geniş bir alanı idare edecek suyun Ferhad Paşa yakınlarındaki kaynaktan sağlanacağı 

belirlendiğinde 1166 senesi Mah-ı Cemaziyel-evvel‟in 14. gününde (14 Ca 1166) 

(19.03.1753 Pazartesi) çalışmalar başlamış, su kuyuları kazılmış, şehir içinde teraziler 

inşa edilmiştir. 

 

         Cami, imaret, medrese, kütüphane, çeşmeler ve sebilden oluşan külliyenin inşa 

çalışmaları sekiz yılda tamamlanarak açılışı Osman III döneminde 1 Rebiül-evvel 1169 

(01 Ra 1169) (05.12.1755 Cuma) günü cuma namazı ardından büyük bir törenle 

gerçekleşmiş, kalabalık topluluk cami içinde, avluda toplanmıştır. Cami açılışında 

gerçekleşen törenin önemine risalede yeniden vurguda bulunulmuş, emeği geçenlerin 

yeniden ödüllendirildiği belirtilmiştir. Kısa bir süre sonra 15 Rebiül-evvel 1169 (15 Ra 

1169) (19.12.1755 Cuma) günü ise imaretin açılışı gerçekleştirilmiştir. 

 

         Çalışan kişilerin liste halinde verildiği, kullanılan malzemelerin bir bölümünün 

nerelerden, hangi fiyatla getirildikleri, ne amaçla kullanıldıklarına dair risalede 

açıklamalar yapılmışsa da Ahmed Efendi‟nin risalenin bazı bölümlerindeki 

anlatımlarında kopukluklar gözlenmiştir. Teknik bazı bölümleri dışında, risale 

genelinde bir yapının hikayesi anlatılmaktadır.  

 

         TSA belgelerinden özellikle D 9869‟dan yararlanılmıştır. Risale bilgilerini 

destekler nitelikte olan belgeden; tarih belirleme, malzeme, malzemelerin sağlandığı 

bölgeler ve yapılan harcamalarla ilgili sonuçlara da ulaşılabilir. İnşa çalışmalarının 

sürdüğü sekiz sene boyunca ne zaman ne kadar harcama yapıldığı, paraların kim 

tarafından ve ne kadar alınarak kullanıldığı D 6201‟de 4,5 varak halinde belirtilmiştir 

(bkz. Ek 3 vr.1–5). E 2734‟te de Bina Emini Ali Ağa‟nın yaptığı bir harcamayı görmek 

mümkündür (bkz. Ek 4). Nur-u Osmaniye cami vakfına ait bir yerleşim birimindeki 

gelirleri, bölgede yaşayanların isimleri vb. bilgileri içeren E 7478‟de (bkz. Ek 6) ve 

cami vakfına dahil edilmek için satın alınan dükkan, han gibi ticaret yapılarının 

değerlerini belirten D 9869 numaralı belgedeki veriler değerlendirildiğinde, cami 

vakfının zarar etmemesi ve devamlılığını sürdürmesi için çalışıldığı söylenebilir. 
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         Risalede sık sık tekrarlanan “nev tarz” yani; yeni tarzdaki bu yapı topluluğunu 

meydana getirmede; her açıdan desteğini esirgemeyen bir yönetim, işinde uzman önemli 

ustalar, kalabalık bir işçi grubu, özenli yapılan malzeme seçimi ve kullanılan inşa 

teknikleri, finansman sağlama konusundaki yumuşak tavır etkili olmuştur.  

 

         Arşivler ve önemli kütüphanelerdeki mimari ile ilgili tarihi belgelerin gün ışığına 

çıkarılarak incelenmesi, mimarlık tarihi açısından önemli sonuçlara ulaşmamızı ve 

aydınlanmamızı sağlayacaktır. Kültürel mirası gelecek kuşaklara en doğru şekilde 

aktarmaya yardımcı olacak önemli belgelerin korunması, kültür varlıkları başlığı altında 

farklı pek çok kavramın da korunmasına olanak sağlayacaktır.  
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Ek 1.  

Tarih-i Cami-i Şerif-i Nur-u Osmani Risalesi ve Risalenin Transkripsiyonu
151

 

 

 

 
 

                                                 
151

 TOEM ilavesi olarak yayınlanan risalenin kopyasıdır. 
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3 

Cenâb-ı Hak Azze Şânehu Hazretlerine hamd bî-gâye ve Resul-i Ekrem ve Âl-i 

Ashab-ı muhterem hazerâtına salâtı bî-nihâyeden sonra bâ‟is-i tastîr-ı kitâb 

sıhhat-nisâp budur ki Âsitâne-i sa‟âdet-medârda Bedestân-ı Cedid kurbunda kâin 

Sarıkçılar önünde Cebeciler Kolluğu‟na mürûr û ubûr olunan tarîk-i ammın 

cânib-i yesârında bundan akdem vâki olan mescid-i şerif fudalâ-yı dehirden 

âlem-i kudse irtihâl eden Hoca Sâdeddîn Efendi‟nin duhter-i [I] sa‟d-i ahteri 

Fâtma nâm Hâtun‟un vakf-ı celîlesi olup murûr-i eyyâm ve kurûr-i a‟vâm ile 

müşerref-i harap ve zelâzil vukû‟unda mâ‟il-i türâb ve bir vechile salât-i 

mektûbenin edâsına adem-i kudret ve vakfından dahi ibnâsına liyâkat 

olmadığından mahalle ahalisi mukaddemâ Sultan Ahmed Han aleyhir rahmetü 

ve‟l gufran hazretlerinin rikâb-ı hümâyunlarına ref rik‟a edüp tecdidini niyâz 

eylediklerinde keşfine emr-i hümâyun buyurulmağın hey‟et-i kadîmesi üzere 

tecdîne kırk kese akçe gider deyu keşf olup defteri rikâb-ı müstetâbe arz 

olunmuşken tâkçe-i nisyân ve alâ halihi vakt-i güzerân ba‟dehu Hüdâvendigâr-ı 

sâbık mağrifet nişân Gâzi Sultan Mahmud Han hazretlerine mahalle ahalisi 

arzuhâl ve birkaç defa istirhâm-ı hâl edip beşinci defa arzuhâl eylediklerinde ol 

vakit Darüssaade Ağası Kâtibi olan semâhat-lü Derviş Efendi‟ye havale ve 

keyfiyyetini süal için emr-i hümâyun olmağın taraflarından taraflarından Ağa 

Celbisi Hacı Salih‟i tayin ol dahi vak-i işâda mahalline gidip mescid-i şerifinin 

imâmını hânesinden ihrac 

 [I] Encümen azasından mütekaid Miralay Ali Bey‟in yedinde bulunan Fatma 

Hatun‟un vakfiyesine nazaran Hoca Sadeddin Efendi‟nin zevcesidir.  

 

 

4 

mescid-i merkûm kimin vakfı olup ve suret-i inhidâmı ne rütbede olduğunu 

istintâk ve mukaddema kırk kese akçeye keşf olunup metrûken kaldığı ve 

Şeyhülislam Efendi nezâretinde olduğunu istihbâr ve takrîrini alâ vukû‟ihi gelip 

inhâ eyledikde ber-vech-i muharrer keyfiyetini karîn-i ilm-i âlem ârâ-yi şehriyârî 

olmakla ba‟dehu bi‟n-nefs Cenâb-ı Şeyhülislam fezail irtisam efendi 
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hazretlerinden istifsâr buyurduklarında vakfı za‟if ve bi-hasıl olup cânib-i 

vakıfdan inşâsına kudret olmadığını Pâdişah-ı mürüvvet-penâh hazretlerine bi‟l-

müşâfehe ifâde-i hâl ve ibnâ olunmak için vakfiyeti istibdâl olunmasına fetvâ-i 

şerif dahi vermekle binanaleyh tecdîdi emr-i Hümâyun merhamet makrûn 

olmağın Defterdar-ı esbak Atıf Efendi merhumun damadı olan Ali Ağa her 

işinde mukaddem kâr-güzâr ve her vechile mustakim ve sadâkat-kâr ve her 

hususda mücerrebü‟l-etvâr olduğu ez-kadim Derviş Efendi‟nin ma‟lûmları 

olduğundan gayri mukaddem Halkalı nam su yollarının tecdîd ve re‟sen icrâsına 

me‟mur oldukda sıdk ve istikâmeti tekrâr zâhir ve sa‟yi belig birle hizmeti kemâ 

yenbeği bâhir olmakla bu hususa dahi binâ emini tayin ve zemâm-i umûr-i 

ebniye dest-i sa‟yi himmetine tevdi ve terhin olunup ol dahi fenn-i san‟atta  

mehâret-i tammı olan neccâr kalfalarından kâr-âzmûde Semyon nâm zımmiyi 

kalfa tahsis eyledikten sonra 1161 senesi mâh-ı Şevvâlül mükerremin 14 isneyn 

günü eşref saatde ibnâ için esas harfine mübâderet ve mescid-i merkûm hedm ve 

kal edip arsası mesâha olundukda terbî‟an 563 zira 9 parmak imâmına ve 

mü‟ezzin ile kayyimine meşrûta olan 3 bâb hâneden dahi 255,5 zirâ‟ki cem‟ân 

828,5 zirâ 9 parmak hasıl arâzi havâli-i İstanbul‟un gâyet şerif ve mu‟teber 

mahalli ve esnaf-ı 

 

5 

sanâyi ve erbâb-ı hırfetin kurbu civârı olduğundan evkât-ı hamsede belki 

cezmine cem‟iyyet-i müslimîn ve cemâ‟at-i musallîden hâli olmaz diye cevâmi‟i 

selâtin misillü ma‟bed azim inşâ olunmak irâdesi nev‟i tab-ı bülend himmet-i 

şehinşâhide cevlân ve bu mefhûm-ı mülâhazadan nâşi binâ emini dahi tevsî-i 

esâs için kesret-i ameleyle hizmet-i me‟mûresinde pûyânken şehr-yâr-ı sütûde-

kâr hazretleri saray-ı dilarayı atîka benş behanesiyle mahal-i binâ-yı târe-i nigâh 

temaşâ ve ba‟dehu hatt-ı rihal izzû iclâl esnâsında meğer köşe başında bir ihtiyar 

adam durup Şehin –Şah Melik hazretlerine duâ eylemiş der akib sarây-ı atîk-i 

ma‟mûreden Silâhdar Ağa adam gönderip Derviş Efendi‟yi istediler ta‟cilen 

gidip sizi Şevketlü Efendimiz istiyor dediklerinde ol vakte gelince huzûr-ı 

Hümâyûna misül olmadıklarından başka bedîhî zuhûrundan ucben aslı nedir 

diye sual edip Silahdar Ağa dahi pek sıhhatini bilmem lakin bu tarafa gelirken 
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köşenin başında bir pîr-i mübârek adam dururdu Şevketlü Efendimiz 

mukabelesine geldikde el kaldırıp ağlayarak Efendim Pâdişahım Hak Te‟âla 

vücud-i Hümâyûnunu hatasız eylesin câmi-i şerif binâsına himmet-i mülük-

âneleri ma‟tuf buyrulmakla cümle ahali-i mahalle fukarâ kullarını mesrûr ve 

ihyâ buyurduğunuz için Hak Te‟âlâ dahi Şevketlü Efendimin mübârek kalbini 

ma‟mur ihyâ eylesin diye reft-engiz du‟â eylemişti gâliba bundan iktizâ etmek 

gerek diye haber verip Efendi dahi huzûru fâiz-ün-nûr hüsrev-âneye çehre-sa‟y 

oldukda câmi-i resm edip tez getir diye emr-i Hümâyûn olmağın hemen ol gün 

müsâraaten çâr duvar bir resm ettirip getirmişlerdi lakin pîr-i merkûmun 

mütedarri‟âne dua ve niyâzı Pâdişâh-ı takvâ-penâh hazretlerine kemâl-i rütbe 

te‟sir edip fi‟l asıl dahi cây-gîr zamir-i münir olan câmi-i kebir ibna 

 

6 

olunacağı münfehimdi bir kat dahi bâ‟is-i şevk cemîle ve mübâderetine illet-i 

müstakille olmağın der-akab mücessem tersim emr ü ferman olunup tab‟ı 

Hümâyûn pesend makrûn üzere yek kubbe ve derûnunda sütûn sikleti olmayıp 

tabakât ve mahfilleri ve derûn birûn hey‟eti câmi‟ası elyevm ne suretteyse bir 

kebîr levha üzerinde bi-aynihi resm-i cesîmi sûret-yâb ve mâ‟ruz-ı rikâb 

müstetâb olunup iraset ve sûret-i hey‟et-i makbûl-i şehr-yâr-ı âlî-cenâb olmakla 

alâ resmihi binâsına karâr-dâde olunup ancak resmine göre arazi-i mevcûde 

muzayyik olduğundan tevsî için menâzil iştirâ olunmak behemehâl lâ-büd 

olmağın arzan Çukacılar Hanı‟na ve tûlen Cebeciler Kolluğu‟na (Kulluğuna?) 

varınca ol mahal ada gibi başka bir dâ‟ire ve zarfında birkaç çıkmaz sokak ve 

bazen odalar içi mahallât olup vafîr menâzil ve dekâkin ve mehazin ve birkaç 

boyahâne ve bunların her biri evkâf-ı müteferrikadan olmakla Haremeyn-i 

Şerifeyn ve Şeyhülislam ve Sadrazam ve bostanîyyan evkâfı müfettişi efendiler 

ve hassa mimar başısı ağa ve mi‟mârân kâtibi ve hulefâsı ve evkâf mütevellileri 

mahal-i binâda biddefa‟ât akd meclis ve matlûb olunan emlâkın ashâbı dahi ol 

günlerde savb-ı meclis-i ma‟kûdda mevcut olup mübâya‟a olunacak emlakın 

ibtidâ-i emirde ma‟rifet-i şer‟i ve mimar ağa ma‟rifetiyle ashâbı müvacehesinde 

mesâha ve keşf tahrîr-i defter ve ma‟rûz-ı rikâb-ı Hümâyûn olup mübâyası emr-i 

cihân-mutâ buyrulduktan sonra mevkînin şefer-i itibarına göre her birinin arsa 
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zirâ‟ına 5 kuruştan 7 kuruşa değin akâr veya kagir mahzen ise 10 kuruşa değin 

vaz‟i fi‟ât kaldıki binâsı ahşaptan olup 2-3 kat ve cedîd tekellüfli musanna-kâr 

ise binâsı zirâ‟ına 7 kuruştan 10 kuruşa değin eğer kagir han ve mahzen ise 12,5 

kuruşa değin fi‟at vaz ve mûcibince hesap olunupcümle muvâcehesinde 

 

7 

ashabına verildikce ber-mûcib kabul etti febihâ vâlâ insâfdan udûl ve akçesini 

ahz ve kabzdan nükûl edip tam‟an ruûnet ve huşûnet edenler bir türlü cebr ve 

kahr olunmayıp çünkü hayrât olma hasebiyle Pâdişâh-ı deryâ-nevâl hazretlerine 

hayır du‟â etsinler Maksûdu Hümâyun dahi mücerrid isticlâb du‟âdır diye vech-i 

münâsibine göre bedel rızâ zâm olunarak ber-vefk-i dil-hâh-ı etyâb ve rızâ-dâde 

ve ferh-ı neşâtları ziyâde olup mütevellîlerinden cânib-i Hümâyuna ifrâğ ve 

rusûm-ı firâğları dahi i‟tâ ettirildiğinden başka ekserînin istid‟âları üzere binâ 

enkâzı dahi kendilerine devir teslim olunmakla sürûr-i tâmm ve hubûr-i mâ-lâ-

kelâmla cilve-fürûş neşât behcet olarak mübârek-bâd deyip kîseleri leb-rîz-i 

mümsik altınla her biri geldikleri mahalle avdetde şitâb eylemişlerdir minvâl-i 

muharrer üzere mübâyaa olunan musakkafât hedm ve arâzi tevsî olunup 2500 

arşûna karîb câmi-i şerif ve 1370 zirâ şadırvân temelleri mübâşeret tarihinden 4 

ay müddetinde 1000‟den mütecâviz rencber ve 300‟den mütecâviz lağamcı ve 

200 dıvarcı ve alınan musakkafât hedmi için 50‟den mütecâviz neccâr ictimâyla 

hafr esâsda ihtimâm-ı tâmm olunurken sefer-ül-hayr duhûl etmezden mukaddem 

câmi‟in temelleri teyemmünen vaz‟ olunmak için kazılan meydân arâzisinin 

mahal-i vasatında bostan kapısı gibi bir kulagaz hafr ve temel vaz‟ olunmak için 

ka‟r zemine değin kazılıp âmâde olduğu haber verildikde istihrâc ve intihâb 

olunan şeref-i yümn-i sâ‟at ki 1162 senesi Mâh-ı Muharremi‟l Harâmın 29‟uncu 

Cumartesi günüdür sa‟âtin akrebi 6,5 ve dakikası 6‟dayken vaz‟ı esâs-ı fermân 

olunmuştu Dârüssâde Ağası Kâtibi olan Derviş Mustafa Efendi cümleden evvel 

binâya teşrif edip iktizâ eden hususlara nizâm verdikten sonra 
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8 

ol pîrâye-bahş rûtbe-i Sadâret-i uzmâ Firârizâde Abdullah Paşa ve Şeyhülislâm 

fezâ‟il-i irtisâm Esad Efendi hazerâtı ve Haremeyn Müfettişi Nimetullah Efendi 

ve hâla Ayasofya-i Kebîr vâ‟izi Hızırzâde Hasan Efendi ve Sultan Ahmed Hân 

Câmi‟i vâ‟izi Emir Efendi ve Dârüssâde Ağası kitâbetinden mûnfasıl divân 

hâcekânından Haremeyn ricâli Efendiler ve Mimâr Ağa ve Su Nâzırı vesâir 

bisrihim gelip mecvud ve duhûl –i vakt-i şerefden evvel mahall-i esâse nüzûl ve 

ayar saatler cümle müheyyâ ber-dest vakt-i şerefin duhûline intizâr-ı dikkat 

olunurken çeyrek saat kaldıkda ta‟zimen ibtidâ Şeyhülislâm Efendi ve sâniyen 

Şeyhin-i Muhteremeyn hazerâtı dest-i tazarru-i bâz ve duâya âğaz edip da‟vât-ı 

hayrî arz-ı icabethâne-i Yezdân mâ‟âdâsı zemzeme-i âmînde yek-zebân ve ind-

el-hâtime Fâtiha-han olduklarında der-akab vaz‟ı esâs olunup Sadrâzam 

hazretleri sürûr-i izhâr ve bi‟r-i esâse birkaç kabza altın nisâr edip Binâ Emini 

Ali Ağa ve Mimâr Ağa ve Bina Kalfasına hil‟ât ilbâs ile ikrâm ve Şeyh 

Efendilere mahsûs sure in‟âm amele-i sa‟ire için dahi atâyâ-yı cemileyle 

cümleyi hisse-mend megânim bir ü nevâl buyurduklarından sonra teşekküren 

kurbanları zebh olunup merâsim-i i‟timâm ve nezhat kıyâmla sarây-ı asfiya atf-ı 

zimâm ve hengâm cem‟iyyet ber-vech-i muharrer resîde-i hitâm olmağın 

ba‟dehu kemâ-kân toprak hafrine müsâraat olunup rûz-merre 20–30 katâr-ı 

esterân ve 40–50 katâr himâr ve bâr-girânla çıkan toprak deryâya ve câ-be-câ 

Fazlı Paşa Sarayına ve Cinci Meydânına nakl ve ihrâc ve 22 arşûn ka‟r-ı zemine 

nüzûl ettikçe su çıkıp sudan dahi aşağı 2 arşûn kazıldıktan sonra birkaç mahal 

tulumbacı mikrasları kurulup cesîm topaç direklerinden 3‟er buçuk arşûn 

kazıklar kat‟ ve dakk olunup dakk olunan kazıkların beyinleri 2 arşûn parmağı 

fasılayla birkaç bin arşûn vüs‟ati olan    

9 

bütün meydan kaldırım taşı dizilir gibi timurlu kazıklar kakılıp 2 kat kireç ve 1 

kat hâlis horasanla beyaz seng molozdan memlû rıhtım birkaç arşûn bâlâya çıkıp 

hem-vâr oldukda binâya kemâl-i metânet ve resânet hâsıl olmak için ayaklar 

seçilip ve ayaktan ayağa kemerler devr olunup miyânına sarnıç su hazineleri 

sûret-yâb ve yeryüzüne çıkmaya 4 arşun kalınca köprilik od taşı ferşine şurû 

olunduğu esnâda ki 1162 senesi Mah‟ı Şaban‟ın 13. günü tarihiyle müverrihdir 
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Darüssade Ağası Kâtibi olan Derviş Efendi lâfzen ve ma‟nen ve hakîkaten 

derviş olduğu gibi bulunduğu hizmetlerde dahi illâh fillâh sıdk ve istikâmet ve 

hulûsi der-piş edip pâk-dâmen ismet memdûh‟ul fiâl bir zat-ı ferhunde hısâl 

olduğundan hakkında lücce-i âtıfet-i mülûk-âne cûşân ve rütbe-i vâlâ-yı 

muhâsebe-i Haremeynle kadri terfi‟ ve bülend-ül akrân olup taşrada hizmet-i 

celîle ihzâriyle mühim-sâzken zâtında merkûz olan âsâr-ı rüşd ve zekiyye-i 

intibâ meşhûd nazar-ı dakika-şinâs Padişah olmağın Darüssade Ağası tarafından 

huzûr-ı Hümâyûna çağrılıp atabe-i şevket ve iclâle vaz‟ı nâsîye ibtihâl şerefin 

eyledikde şehr-yâr-ı kadirdân hazretleri refi‟ mehâbet-i meclis etmek için telâttuf 

kerîm-âneyle izhâr-ı muamele-i istînas buyurup kemâl-i tevâzu mülûk-

ânelerinden Derviş Efendi ne işliyorsun hemen onda oturup zevk mi ediyorsun 

diye nevâziş bende nevâz buyurduklarında zemîn-bûs bîrle şevketlu mehâbetllu 

efendimin devâm-ı  eyyâm-ı ömr şevketleri dua‟yı hayırlarının hizmetlerindeyim 

Hak Te‟âlâ vücûdu hümâyûnlarını hatasız edip âmme-i bendegan ve bu abd-i 

hakirlerinden  zıll-ı merhametlerini zâil eylememeye diye izhâr-ı arz-ı ubûdiyyet 

eyledikde bak benim esnâda cami-i şerif binâsı hizmetinden ehemm ve mültezim 

nazar-ı hümâyûnumda bir iş yoktur ve sen 

 

10 

öteden beri sâlik-i hüsn-i tarik ve harekâtında mazhar-ı tevfik olup nâsa hayr-

hâhi ve hizmetinde meşkûr‟ul mesaî olduğundan bu hususda dahi sadâkat ve 

istikâmet ve hulûs-karî bezl-i kudretle hizmet edecek ma‟lûm-i mülûk-ânemiz 

olmakla cami‟in binâsı üzerine seni ta‟tin edip müstakillen nâzır eyledin her 

umûru husûsuna kemâl-i sa‟yi ihtimâm ve ziyâde himmet-i beliğ tam edip 

bidâyetinden nihâyetine değin bir ân üzerinden devr ve mehcur olmamak üzere 

min-küllil-vücûh umûrının ber-vech-i merâm temşiyet-pezîr olması senden 

matlûb olmakla ta‟lik gerden  ihtimâmın olan işbu husus me‟murda hayren ve 

gerek şerren her ne olursa senden bilirim göreyim seni ne güne iranet ve hüsn-i 

nezâret edip bezl-i vücud edersin zirâ bu mâdde sâir hususa kıyas değil li-

vehi‟llâhi Teâla hayrat-ı celîledir amele ve fi‟lesine hayf ve gadr olunmayıp 

ücretlerinin siyâk- âmm  ve  siyâk-ı âlem üzere tamamen verilmesine ve hukuk-

u esnaf alâ mâcere‟l-ade  edâ  olunmasına kemâl-i dikkat ve rencîde remîdeden 
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selîmü‟l-hal olmalarına bezl-i kudret herkesin irzâ olması ve hukuk-i ibâd  

kemâ-yenbagi icrâ ve  hizmet-i  a‟mâlde olan müslim ve gerek kefere bir  alây-i 

zuafâdan olmakla işlerinde  müsâraat bahanesiyle tecbir ve tekdir ettirmeyip 

mülâyemet ve Râfet-i mülûk-ânemiz üzere hareket ve cümlesinden zât-ı 

merhamet-i ittisâfıma  hayr dua aldırmaya sa‟yi vefret eylesin  İnşâllahû Teâla 

sen dahi  hayr duama mazhar olduğundan gayri Küll-i nefsin yüczâ  bimâ 

eslefethu‟ medlûlince  ber-maktezâ-yi hasb-i  hâl  her ne etsen encâmında ona 

göre mücâzât olacağın emri mukarrerdir diye kemâl-i emr-i ekîd ve tavsiye-i 

şedid  buyurduktan sonra cânib-i âsafiden  dahi  emr-i hümâyûnu mutazammın  

fermân ve emr-i lisan-ı vâcib-il  iz‟ân için baltacılar kethüdâsı koşulup Sadrazam 

Hazretlerine irsâl  ve ber-vech-i muharrer ma‟lûm müşîrleri oldukda vezir-i âsaf  

nazîr 

 

11 

dahi emir ve tavsiyenin tekrarı hilalinde nezâretini mü‟eyyid dûş ibtihâcına sûf 

ferace ilbâsiyle ikrâm ve hizmet-i me‟murelerine kema-yenbaği kıyâm 

eylemişlerdir Hak kelâm ve muhassal-ı merâm budur ki efendi muma-ileyh 

hazretleri bir dâşte-i dûş vediati olan ebniyede nitâk gayreti meyân himmetlerine 

şedbend ve vech-i teveccühlerine ebvâb-ı huzur ve rahat-ı sedd ve fâtiha-i 

me‟muriyetlerinden hâtime-i meymenet lâyihasına değin bâzû-yi himmetlerine 

fütûr getirmeyip ber-mukteza-yı emr-i hümâyun hareket ve ser mütehâvin ve 

taksirât olunmasızın rûz-merre akîb-i Salât-ı Subh cümleden mukaddem binaya 

gelip ve ahşâm amele pazûs olduktan sonra cümleden mu‟ahhar hanelerine 

gittiği ve ma‟âzallâhi Teâlâ biddefe‟ât ihrâk vukû‟unda ikişer üçer binada kalıp 

tâ bi sabah şebb zindedâr kemâl-i tehaffuz üzere ta‟abâver olduğu hatta birkaç 

defa hanelerinin câr-ı mülâsıkında harîk-i azim olup selametden nâ ümit 

olunduğu kendilerine haber verilmişken hayr ve şerre min taraf-illah‟i bâri 

i‟tikâdına teşebbüsle meslek-i dervişide sebat ve herhalde icrâ-yi sadâkat ve 

muhâleset edip binadan bir hatve hareket eylemedikleri cümleyi engüştberdehân 

acib ve hayret eyledi bu vechile aleddevâm ikâmet husûsâ eyyam-ı şitâda 

şiddetinde ve hengâm-ı  sûret  sermade günde birkaç defa belki her saat ellerinde 

asâ  dair vesair olup binanın  zîr ve bâlâsına su‟ûd nüzûl ederek idare-i meşiyyet 
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ve erkân-ı erba‟anın her cânibinde birkaç mahalde olan ayak ve tezgah 

ustalarının yanlarına varıp teşvik-i a‟mâlde mehâret  ve  tahris-i  sa‟yi  müsâra‟at  

için ustaları rü‟esâsına ve neferâtına ve kâr-güzâr taşcı efrâdına 1-2 gün  zarfında 

muvâzin –i kabiliyet ve isti‟dâdlarına göre 3‟er 5‟er 2‟şer altın atiyyeyle zevkâne 

mülâyemet ve lütfâne istimâlet  ederek  hissemend  vâyedâr  âtıfet olduklarında  

an samimi‟kalb şehriyâr-ı sütûdekâr  hazretlerine 
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hayr dua aldırdığı cümlenin meşhudi ve hâlâ amelenin zebân-zed hâl ve 

kalleridir  ez cümle sırik hamâl-âni  her biri  haml-i  sakîl olan kebir ve arîz 

mermer pehlû ve mermer sütûn  ve taban ahcârın tabakat menziline is‟âd için her 

bir adedine 18  24  32   dahi  ziyade hammâl neferâtı koşulup iktizâsına göre 

suûd ve nüzûl ettirirlerken  tâb ve meşakkatlerini müşâhede eyledikçe  nisyân-ı 

mihen  için ekser eyyâmda hammâl  başılarına başka ne neferâtına başka dest-i 

kerem-peyvestelerinden  hisse-dâr vâye kerem olanlar ahcârın  tahmîli için 

müsâraatde birbirlerini müsâbakat ederlerdi kezâlik taşçı  kâr-hânecilerine ve 

hasekiyân ve mu‟temedân ve haberciyan vesairine işlerinde serî-ül-hareke olup 

müsâraat sûretinde mecd-i sâî  olanlara  ve bir hususa tayin olunup itmâm-ı 

merâmla gelenlere bikadr-i  istihkâkıhim  atiye-i vâfireyle çok kimesneden celb-

i dua ve anlar dahi tenk-desten rehâ bulup hak budur ki hüsn-i reviyy-i lîsan  ve 

iksâr-ı atiye-i ihsânla utlubû‟l hayre inde hisâni‟l-vücûh  kelâm-ı  mû‟ciz 

beyânının masdakı olup sagîr ü kebirini kerem-i atâyâsına dil-dâde ve cümlesi 

hizmet izhârında üftâde olmakla  rûz ü şebân   belki her an cenâb-ı şehriyâr-ı  

kâm-kâr  hazretlerine da‟vât-i hayr eylemek mecmû‟una vird-i zebândı hatta 

hasekiyân ve mu‟temedân ve harbecilerden biri teşdîd ve tehdid kasdîle 

ameleden birine hilâf-ı merzîye durup ve şetûm edip teşkî eylediklerinde madrûb 

ve âzerde olanları bir tarîkle mutayyeb eyledikten sonra darb ü şetm edenleri 

getirtip muvâcehelerinde mücâzât bi‟l-fi‟l olduğundan gayri fi-mâba‟d  bir dahi 

eylememek üzere men ve zecr olunurlardı ve her birinin hasb-el-beşeriyye  fi‟l-i 

kabîhi ve melfetsarîh-i zâhir olup yine içlerinden müddeî  olduklarında  

müslümansa tayin olunan orta yazıcısı marifetîle zimmiyse kendi reisleri    
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marifetile hüsn-ü müdâfe‟a eğer bi-z-zarûre te‟dib ve tehdid lâzım gelse dahi 

yine ahir hususda tayyib-i hâtır olacak vechile muamele-i bil-mücâmele olunup 

hulâsa-i mâ hasal 8 senenin zarfında 4000‟den mütecâviz amele ve faale-i 

hademe ve fırka-i esnâf ve zümre-i hirfet ve gerek zâbıtanından ferd-i vâhid bir 

tarîkile dil-gîr bir vechile tefcir olunmayıp her biri kendi muvâzin kabiliyet ve 

isti‟dadları üzere cümlesi âtıfet ve mürüvvetlerinden hisse-mend vâye-dar olup 

reside-i hitâmına değin her hususda re‟y-i rezîn âkılâne ve tedbîr-i mu‟tedil-âne 

ve bahş-i kerem atâyâ-yi cemileyle mecmû‟unı meşkûr ve hoşnud ve her ne 

kadar hısâ-ı hamide varsa kendinde mevcut olmağın nâm hatemî ki nâm ve cûd-i 

sehâyla celb-i kulûb-i havâss ve âmm eylediğinden ol vakitden beri padişah-ı 

fütüvvet-penâh hazretlerine şebân-rûz duayı hayr eylemek kendilerine vücûb 

mertebesinde olduğunu el‟ân mütefekkir ve itiraf edip devâm-ı eyyâm-ı ömür ve 

devlet-i padişahi da‟vâtında vakf-ı zebân hal ve kal eyledikleri vâreste-i âşikâr 

ve divinden sonra gelelim mâ nahnü fîh olan caminin binâ tarif ve tavsîfine 

temel rıhtımından yer yüzüne çıkmaya 4 arşın kalıp köprilik od taşı ferşine şurû 

olunduğu bundan akdem bâlâda şerh ve tasrîh olunmuştu ahcâr-ı merkum ferş 

olunarak rûy-zemîne müsâvî oldukda câminin cevânib-i erbaa duvarları tarh 

olunup secde zemini ne miktar mürtefi‟ olsun diye ba‟de-l-istizân istişâre 

olunmak ferman olunmakla Dârüssâde Ağası sâbık katibi ve ol esnada rûz-

namçe-i evvel Ali Efendi ve âmedci karındaşı olan Şehremini Yusuf Efendi 

hazretleri ve Haremeyn Müfettişi Nimetullah Efendi ve hassa mimarı başısı ve 

su nazırı akd-i encümeni istişâre ve ba‟de-l-müzâkere Sultan Ahmed Han Cami 

intihâb olunup ana mukayese olmakla havlısı zemininden 3 arşın irtifâyla ve 

dâiren 

 

14 

-mâdâr som mermerden imal olunarak 30 aded iğeden çıkma muyaskal toplı 

timur pencereleri vaz ve secde zemininden yay kemerlerinin üzengi tabanına 

çıkınca kadden 15 arşın som mermer üzengi tabanından camii kubbesine varınca 

kadden 28,5 arşın küfeki taşından olup ve kubbenin aşağıları arzen 1,5 gittikçe 

bâlâya karîb 1 arşın 6 parmak kalınlığıdır ve yine kubbenin zemin devri 100,5 
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arşın olmakla hâsılı namaz kılınan zeminden tâ kubbe alemine varınca vech-i 

muharrer üzere 15 arşın som mermer ve 28,5 arşın küfeki ve 11 arşın kubbe-i 

tıfıl ki min-hays-i mecmû 54,5 zirâ camîin kaddi iktizâ eder kubbenin büyüklüğü 

câ-be câ müzâkere olundukca erbâb-ı fünûn ve ehl-i vukûfun haber verdikleri 

cevaba göre nefs-i Asitân-i Devlet-i Aşiyânede cümle büyük kubbe ibtidâ 

Ayasofya-i kebir ikinci Süleymaniye Cami üçüncü Ebü-l-Feth dördüncü işbu 

Nuruosmani Cami şerifinin kubbesi olup mâ-adâ olan cevâmi-i selâtin cümle 

bunların mâ-dûni olduğu müttefakun-aleyhdir gelelim cami-i şerif-i nev-tarz-ı 

lâtifin derûni mesâhasına iki tarafın duvar kalınlığı ve tarafeynin çıkma 

tabakalarıyla arzan çam-çarşı 48,5 zirâ ve 8 parmak olup ve yine tarafeynin 

duvar kalınlığıyla tûlen 48 arşın olmakla mecmû‟ı camiin derûni terbî 2346 arşın 

eder kaldı ki şadırvanı suffeleriyle maa duvar tûlen 32,5 arşın 3 parmak yine 

tarafeynin duvar kalınlıklarıyla arzen 42 arşın olup bu hesap üzere terbî 1370 

arşın 6 parmak eder ancak köşeleri müdevver olmakla terbîinden bir miktar 

noksan olur suffelerine dikilen serçe gözü tabir olunur mermer sütun 12 aded 

olup her birinin uzunluğu 7‟şer arşın 

 

15 

ve çam-çarşı kalınlığı 22‟şer parmaktır ve cümlesi yek cevher olup Bergama 

nam mahalden gelmiştir egerci sütun-i mezkurun tafsil-i ahvâli etnebile tatvile 

müeddi olacağı bedihidir lakin ba‟dehû zaman iktiza eyledikde keyfiyeti malum 

olup küll-i emri leyse fi kırtâsin zâ‟a mazmunı ru-nüma olmak için rehvâr 

kalemle ifhâma cesaret ve tahrirden meccaniyet olunmadı cami-i merkum henüz 

sûretpezîr olmazdan mukaddem suffelerine dikilecek mermer sütunları âyane 

mahalden tedarik ederiz diye cümlesi gûtehor girdâb-ı efkar ve hin-i iktizâda ne 

vechile tahsil ve ihzâr olunmak endişesi ashâb-ı memurun derûnlarında fî-

nefsil‟emr fikr-i azîm ve endûh-i cesim olup hatta meşhur-ı enâm olan üstâd-ı 

kardan merhum Mimar Sinan tarihinde yazıldığına göre Süleymaniye Cami 

binâsında mermer sütunların tedarikine ezid pür meşakkat su‟ûbet çekilip 

encâm-ı kâr bir kaçını mahrûsa-i Mısır İskenderiyyesinden ve mâ‟adâsının her 

birini bir diyar ve bir mahalli baîdeden tahsil ve nakli müyesser olmuş bu 

sütunlar dahi Bergama kasabasından sağ ve salim ve bir harabe kilise duvarında 
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metrûken kâ‟im ve kimsenenin zabtında olmadığına voyvodası âlim bir 

muktezâ-yı baht-ı hümâyû cümlesi mermer ve serçe gözü yek cevher olduğu 

haber verildikde tekrar tashih için adam gönderilip geldikten sonra mahsûs 

cami-i hümâyûn kalfa gönderilip sütunların birini ihrâc ve tasnif eylediği timûr 

tekerlekli ve timûr bendli ve kuşaklamalı kızak üzerine alıp 35 çift câmûs 

mandalarıyla tilâl ve cibâlden 5,5 saat mesafe olan sâhil-i bahre bir tarikle nüzûl 

ve tesyîr lakin sâhil-i bahir olan mahal şen ve imâre olmadığından gelen 

sütunları sefâ‟ine tahmîl için metîn ve vâsi iskele ve Tersâne-i Amirede olduğu 

gibi bir dar ağacı inşâ olunmak 

 

16 

muktezâ olduğunu mesfûr kalfa geldikde takrîr ve keyfiyyetini tefhîm ve inhâ 

etmekle iktizâ eden kerestenin bulunanı Asitâne‟den ve bulunmayanı icab eden 

bahasile ol tarafın dağlarından kat‟ ve ihzâr ve lazım gelen mühimmat ve 

amelesini bu tarafdan irsâl olup mezkûr iskele metîn ve müstahkem dar ağacı 

inşâ olunup tarîk-i mezkûr mîşe-zâr ve sütunların tesyîrine su‟ub-kâr 

olduğundan teshîl-i tathir-i muktezâ olmağın Bergama‟dan meşiyyet-i esb-

süvârla 5,5 saatlik  mesafe-i  bâide  olan  tarik hâr hâşâk ahcârdan temdiye için 

kat‟-ı eşcâr ve su yatağı ve çamur ve enhâr üzerine cisr ihdâs olunmakla ber-

vech-i meşrûh teshîl tarik olduğu ihbâr olunduktan sonra tahmîl ve Asitâne‟ye 

nakilleri için kimi tersâneden kalyon tayin olunmak kimi üç direkli sefâin istîcâr 

ve her biri muktezâ-yi ekallini ihtiyâr ve encâm-ı kâr birine karar  verilmeyip 

zirâ kalyon tayi olunduğu halde ekalli 2-3 kalyona muhtâç mîrîye Mısır girân 3 

direkli sefâin olmak lazım gelse ancak 2‟şer sütunu mütehammil ve derûn-i 

sefineye dahi sütunlar yatağı için mahsus sandıklar çatılıp bu masrafdan başka 

şevl ücreti 8‟er kise akçe matlubları olmuşken nihayet 5 kise akçeye razı 

olmalarıyla iktizâ eden masrafından mâ-adâ 12 sütun için 6 kıt‟a sefâin 30 kise 

akçeye isticâr olunmak lazım gelirdi henüz ol miktar sefineyse Asitâne‟de 

lenger-endâz  mevcud liman olmayıp bu suretde endişesi her birinin derûnunda 

cây-gîrune kalbe ifrâğ ounacağı lisanda tezkir ve bir ferdin zihnine lâyıh ve 

hâtırına hutûr etmedi ki dil kayıkları her vechile ehven ve eshel olduğunu  

Derviş Efendi  kemâl-i –fehmi  kiyâset ve galebe-i fatânetlerinden  istidrâk ve 
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istihrâc eylediklerinde nefs-ül-emri mülâhaza edenlerin cümlesi Efendi mûmâ-

ileyhin karîha-i pür-menîhalarından taakkul ve tezehhün eyledikleri 

 

17 

dil kayıkları her halde sermend ve hafifü‟l hareket olduğuna tefettun ve derk-i 

tedârikine tahsîn ve sühûletine teyekkun etmeleriyle mâ-hüve-l-hakk dahi 

tahmin olunan birer sütundan oniki kayığa verilecek ednâ navl ücreti ve kürek 

masrafı yalnız bir kalyon değil üç direkli sefinenin dahi birine muadil ve birinin 

masrafına mukabil olmakla Efendi mümâ-ileyh her hususda bu maddede 

mutlaka tefekkür ve rezânet-i re‟y-i tedbirleri hüsn-i bi-nazîr hem muvâfık-ı 

takdir olup bi-taab tekellüfe hitâm-ı pezîr olduğu bedîhiden nakl olunacak 

sütunların her biri nice yüz kantardan mütecâviz olub bu makule hizmet cerr-i 

eskalin uhdesinden gelmek Tersâne-i Amire reislerinin memuriyetine menût 

olmanın istid‟â olundukda içlerinden tefennün-i tâmi ve meharet-i kâmilesi olan 

Mehmed Reis intihâb ve bâ-fermân-ı âlî tayin olunup iktiza eden âlât-ı 

mütenevvia ve çifte dilli tunç makara ve sair mühimmâtı lâzimeyi görüp kaldı ki 

bu bahane ile ol tarafta reâyâ ve berâyâ ve gerek ehl-i beldeden ferd-i vâhid 

rencîde ve tutulan rencberân ve koşulan hayvanat için âyende ve revendeye 

ta‟ciz ve remîde olmayıp belki ihtimal ve sıyânet ve müddet-i ikamete verilecek 

icârât ve lazım gelen mühimmât ba-husûs masraf-ı me‟kûlât min küll-il-vücûh 

binâ tarafından rü‟yet ve eshâbına redd-i hukukiyet ve rızâ-i Hümâyun üzere 

icrâ-yi merasim-i adalet için Derviş Efendi taraf-ı şerîflerinden Ahmed Ağa nam 

bir sakallı Ağa ve yanına umûr-dîde beş altı nefer çukadâr tayin ve birbirlerine 

nezâret ve müzâheret ederek umûr-i merkumenin temşiyet-i hitâmına sa‟y-i 

beliğ-i dikkat olunub miyânede münâferet ve hilâf-ı merziyye hareket 

eylememeleri için tenbih-i müekked ve hatta mahalinde kimesneye bâr-i mihnet 

ve bulunmaz ise zarûret çekmemek için pür yedek revgan-ı sâde ve bir kazevi 

ersi mısrî ve buna kıyas ecnas-ı zehâiri itmâm ve esnâ-yi tarıkda istirâhat ve 

derûnunda beytûtet için 
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müteaddid çarke ve hıyâm verilmekle vel-hâsıl cümle mâ-yahtâcu-ileyh 

oldukları malzemeyi bîkusûr tekmîlden sonra mecmûnı dil kayıklarına süvâr ve 

mütevekkilen ales‟Settâr bâd-bân-gûşâ-yi azîmet ettirilmiştir bi-mennihi Teâlâ 

lede-l-vusûl şeref-rîz sudûr eden emr-i âlî-şân mantûkınca Bergama Voyvodası 

el-Hâc Mehmed Ağa mübâşereti ve tarafdan tayin olunan Ahmed Ağa marifeti 

ve çukadâran-ı merkuman memuriyetleriyle rencberan istîcâr ve camus 

mandaları teheyyü‟-ihzâr ve mukaddemâ âmâde olunan timur tekerlek ve 

timurbend ve kuşaklamalı kızaklar üzerine sütunlar tahmîl ettirilip beş altı yüz 

neferden mütecâviz kızak-keşân arabacıyân ve amele ile rencberân cemiyeti ve 

cümle memurân mübâşeretiyle sâât be sâât tesyîr-i teennî ve sûret-i hâyâ hûy 

meserretiyle beş buçuk sââtlik mesafe bâ-avn-i inâyet-i Bâri ve yümnî himem-i 

hazret-i cihândâri sütunları sâlimen nüzûl ve tesyîr-i müyesser oldukda her adedi 

ir kayığa vaz‟ ve tahmîl ve ba‟de-l-tekmîl tutulan amele ve rencberân ve koşulan 

devâbb hayvanâtın ücreti yevmiye ve semen-i ma‟rûfeleri vesâir iktizâ eden 

in‟âm- bahşişleri ber-mûcib-i emir ve tavsiye eda ve teslim ve mecmû-i pür-vech 

istihlâl-i irzâ olunub ehl-i belde hamd ve teşekkür ederek vatanlarına avdet ve bu 

taraftan gidenler itmâm-ı memuriyet ile Asitâne‟ye ric‟at sefâyin dahi müsâid-i 

eyyâm-ı hevâ ile bâd-bân-gûşa-yi azîmet edib müfârekatlarının dördüncü beşinci 

günü birbirini müteâkıben mashûben bil-selâme Yalı Köşkü önüne lenger-endâz 

vuslat müyesser olduğunu tebşîr eylediklerinde der-âkâb Derviş Efendi ve 

Tersâne-i Amire‟den liman reisi ve kethüdâ paşa ve tersâne reisleri mîrî üsârâ ile 

Yalı Köşkü‟ne gelip padişah-ı dâver lütûf-perdâz bende-nuvâz hazretleri Yalı 

Kasrı âlîlerindeyken nazar-ı merhamet me‟serlerinden sütunları fenn-i yesîr ile 

ihraç eylediklerinde şehr-yâr-ı kâr-gâh ve kerâmet dest-gâh hazretleri kemâl-i 

ferih ve neşâtlarından gelen tersâne reislerine yed-i müeyyidleriyle ceyb-i 

 

19 

Hümâyunlarından atiyye-i vâfire ihsâniyle cümlesini hîsse-mend vâye-dâr-ı 

âtıfet buyurdular sütun-i mezkûrun hâdîka-i hassaya nakl ve birkaç gün 

mürûrundan sonra tersâneden mahsûs kızaklar götürülüb yine ke-l-evvel tersâne 

takımı ve Asitâne‟nin hamal başısı ve iskele kethüdâları bil-cümle hammalan 
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neferâtile sütunları hâdîka-i hassadan ahz ve tarîk-i caddeden her birini birer 

günde cami-i hümâyun binasına nakil ve hitâm-ı hidmete değin ve mukaddem ve 

muahhar cümle mevcud olanlara ve öteden gelenlere ve sefâyin rüesâsına ve 

tâifesine nevl sefineleri ve herkesin icârât yevmiyeleri bilâ-kusur verildiğinden 

başka her birisine ferâde ferâde alâ hadd-i merâtibihim in‟âmât ve ikramları 

yedlerine teslim ve mecmû me‟mûllerinden sad efzûn mükrem olup bundan mâ-

adâ Bergama Voyvodası el-Hâc Mehmed Ağa sütunların nakli hizmetinde o 

kadarca bulunmak hasebile avâtıf-ı âliye-i mülûkâneden rütbe-i vâlâ-yı ser-

bevvâbîn dergâh-ı muallâya pâ-nihâde olduğundan başka öteden beri sinîn-i 

mevfûre din devlet-i aliyye hidmetinde emekdar ve mazhar-ı inâyet olmaya 

sezâ-vâr iken hezâr inzimâm himmetle kapıcıbaşı olanların mecmû‟i 

yevmiyelerini kendileri mahlûlden tedârik ve nâil-i nân-pâre ola geldikleri 

meşhud âlemiyândır mümâileyh ise kemâl-i re‟fet-i mülûkane ve galebe-i mezîd 

inâyet-i hüsrev-âneden yevmi yüz elli alçe kapıcı başılık vazifesi bâ-hatt-ı 

hümâyûn tevcîh ve inâyet buyrulup müddet-i medîdeden beri hasret-yâb olduğu 

rütbe-i aliyye ednâ bahane ile nâil-i merâm ve meccânen çerâğ-ı tâm ve 

mes‟ûlile şâd-kâm olub mütemetti‟ şevk-i şâdî ve muğtenim-i niam ber-murâdi 

olmuştur hatta rüûs hümâyûnî Darûssâde Ağası tarafından götürülen teber-dâra 

Derviş Efendi kendi kesesinden iki yüz elli kuruş ikram edip bundan sonra yine 

mümâileyh el-Hâc Mehmed Ağa‟yı mücerrid sıyâneten ve himâyeten kapı 

tarafından yahud Ağa tarafından adam gidip akçeden çıkarmasın 
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diye rüûs-i hümâyûn-ı cami-i şerifin bina katibi olup işbu cerîdenin muharriri 

olan Ahmed Efendi kullariyle kendine gönderdiklerinden sadece yalnız bir 

teşekkür-nâmesiyle merkumi efendi hazretlerine avdet ve on üç gün zarfında 

gidip gelip kemâ-kân hizmet-i kitâbetinde eylemiştir kezâlik sütunlar nakli için 

tersaneden memur olan Mehmed Reis dahi her vechile riyâsete layık ve tarîkında 

imtiyaz olmakla şâyân-ı müstehak olmağın liman reisliği inâyet ve ihsân 

buyurulup ol dahi tarîkında behre-yâb olmakla el-yevm duâ-yı ömür ve devlet 

cihândâriye muvâzabet ile rif‟âtinde kıyâm ve bâlâdan berû şerh ve tasrîh olunan 

mevâdd-ı sütunun mâcera-yı ahvâli bu mahalde ihtitâm ve tafsîl-î ber-vech-i 
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merâm müntehî kelâm olmağın bundan akdem cami-i şerif vasfî sâz-devân 

havlısı tarifine geldikde zabt-ı inân-hâme olunub yine şurû olunmak üzere rehn-i 

te‟hîr olunmuşdu tetimmesinden olan minâreteyn kapısının alt eşiğinde tâ külah 

alemine varınca uzun yani temâm yetmiş buçuk zira olub devr-i cismi üç buçuk 

zira altı parmaktır teşrif-i hümâyûn vukûunda aşağı havlı kapısından fevkânî 

binek taşına varınca olan tarîkin tûlî 35 arşın arzı on beş arşın olub yine binek 

taşından mahfel-i hümâyuna girilecek kapıya varınca tûli 30 arşın ve arzı sekiz 

arşın ki cem‟an terbî‟i iki yüz kırk zira eder ve b mahalde arzen yedi arşın ve 

tûlen on beş musanna‟-kâr ve matbû hüsn-i inzâr bir bâb abdest oda-i hümâyuni 

olub ve oda kapısı kurbunda arzen dokuz ve tûlen on beş arşın bir sofa ve sofa 

ittisâlinde Darüssâde ağalarına mahsus bir oda ve rikâb ağalarının tûlani koğuşu 

ve yine bir oda ve başka iki memşâ ve bu daire-i hümâyunun tahtında ulûfe 

sergisi için mütevelli odası ve başka hademe odası ve meydan-ı kenif ve‟l-hâsıl 

cami-i şerif 

21 

vâlâ münîfin mesâhası ve hey‟et-i camusi bu mahalle gelince minvâl-i meşrûh 

üzere olub kaldı ki sarf olunan mühimmât-ı mahsusa ve keyfiyyet-i ma-mûle ile 

vech-i râbıta ve târik-i istihkâmı ber-vech-i ihtisâr böyledir ki camiin mevzi‟-i 

esas tâ bâlâ-yı kubbeye varınca dokuz mahalde binayı kuşaklama için çifteleme 

timur civatalar dâiren-mâdâr vaz‟ olunmakla bend ü rabt olunmuştur ibtida‟ 

temelden yukarı ve ayaklar seçilip ve kemerleri devr olunan su hazinelerinin 

üzerlerine bir başından bir başına bağlatma için ikinci otuz üç adet toplu timur 

pencerelerinin kemerleri üzerlerine üçüncü mahfiller ve tabakatda vâki‟ mermer 

direklerinin üzerlerine ve gerek birbirinden bağlamalarına dördüncü kebir yay 

kemerlerinin üzengi tabanına beşinci kalkanda vâki‟ cam tabanları üzerine 

altıncı cam pencerelerinin üst kemerlerine yedinci kubbenin üzengi devrine 

sekizinci kubbede olan duvar camlarının üst kemerlerine dokuzuncu kubbe devr 

olundukda kuşaklama için tuğlanın miyân devrine bu zikr olunan dokuz 

mevâzı‟a mezkûr cıvata çiftelemesi binanın bir ucundan bir ucuna varınca 

dâiren-mâdâr kuşaklanıb bütün bina gûyâya cism-i vâhid menzilesinde ve rabt-ı 

istihkâm olunmuşdur ve konulan cıvatanın her birinin uzunluğu mahaline göre 

dört arşından on dört arşına değin uzun olub cismen kalınlığı balık sırtı tayin 
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olmakla tûline kıyas hey‟et-i cismi dahi ehline malumdur bunlar bir kemerden 

bir kemere yahud bir sütundan bir sütuna merbût olub ve bunun ekseri ve ziyâde 

cesîm olanı derûn-i duvar ve cevf-i binada mestûr olmakla ancak bazıları zâhirde 

olmağın erâit olunandan dahi kusurlarının tûlen ve gerek cismî malûm olur ve 

binayı gereği gibi bend ü rabt eden mücerred cıvata ile timur kanad ve zıvatadır 

mezkûr cıvatalar ber-vech-i târif kemerden kemere ve köşeden köşeye 

 

22 

vaz‟ olundukca kanca eğrisi gibi olan başları birbirinden tefrîk olmayıb ve 

birbirini salıvermemek için cıvata başlarının cem‟ olduğu mahallerde simid tâbir 

olunur büyük ve cesîm timur halka konulub cıvata derûn-i halkada merbût ve 

müstahkem olmak için her bir simide ber-vech-i tahmîn kırkdan yetmiş seksen 

ve kubbeye değin kurşun isâga olunub ve temeller rıhtım olunarak yeryüzünde 

çıkmaya dört arşın kala köprülük od taşı ferşine şürû olunubzirve-i bâlâya çıktığı 

mukaddemâ tahrîr olunmuşdu mahal-i merkûmdan taş ferş olarak yeryüzüne 

çıkıb dâiren-mâdâr iki arşın kalınlığı olan duvarlar ve bunca devr olunan 

kemerler mermer olsun kemerin kufeki gerek od taşı tâ kubbeye suûd edince 

konulan ahcâr-ı mütenevvianın her bir kıt‟asına iktizâ‟sına göre her bir taşa üç 

bazısına dört bazısına beş hâsılı üçden aşağı koydukları yoktur timur kanad vaz‟ 

olunub taş taşa rabt olunur ve her bir kanadın veznî beş altı vakıyyeden bir 

buçuk okkaya değin olub bunun dahi istihkâmı için her bir kanada on iki 

okkadan dört vakıyyeye değin kurşun dökülür bundan başka zıvata tâbir olunur 

kalınca bir çivi timuri vardır bir adedi bir vakıyye dahi eksik dahi ziyâdece olur 

bu dahi mecmû‟i ahcârın yassılığına husûsen cümle kemerlerin her bir devir 

taşına birkaç mahalden konulub istifâ‟mertebe deliğine kurşun akıtılır eğerce bu 

keyfiyet-i tavsîf cami-i şerifin binası hakkında tasrîh ve beyân olunub lakin 

yalnız buna mahsus ve ancak camii binasına muhtas olmayıb imaret ve medrese 

ve kütübhâne ve hademe-i vakf odaları ve sebilhâne ve çeşme ve gayrihi 

mecmû‟i bu takviyet ahkâmına dahil olmakla ancak cami-i şerif ebniye-i azîme 

ve umûr-i cesîme olmağın ifhâm için bundan bahs 
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olunub beyân ve icmâlen şerh-i ayân olunmuşdur padişah kerîm-ül-vücûd 

mağfûrün-leh Sultan Mahmud Han Hazretleri ekser kış günlerinde binayı irâet 

kasdîle cami-i şerif mümirrinden saray-ı ma‟mûreye hatt-ı rihâl izz ü iclâl 

buyurdukca gâh be gâh şadırvan kapısından girib cami-i şerifin derûn ü birûn ve 

zîr ü bâlâsına itâre-i nigâh temâşa buyurduktan sonra Sarıkcılar cânibinden olan 

havlı kapısından çıkıb savb-ı vâlâ-yı mülûk-ânelerine atf-ı inân pür meymenet 

buyururlardı cami-i şerif binası tahminen kandil tabakası menzîline suûd ettikce 

bir gün mahsus gidip binada eğlenirim diye irâde-i aliyye hümâyunları olmagın 

mübâyaa olunan menâzilden Mahmud Paşa‟nın Çörekciler kapısına gidecek 

tarîk-i âmm üzerinde vâki‟ binaya nâzır bir hane tahsis ve tamir olunub nizam 

verildikten sonra 1160 senesi Mah-ı        günü tarihinde dâire-i hümâyunun ber-

mû-tâd kadim biniş takımı ile bâ-şevket ve ihlâl vakt-i duhâda teşrif ve vakt-i 

asra değin te‟hîr ve tevkif ve nezâret-i âliye-i kemya eserleriyle cümleye 

meserret bahş eyledikten sonra hareket-i bereketlerinde  inâyet-i 

mülûkânelerinden Derviş Efendi hazretlerine mahsus ihtirâ‟ları olan zer-i 

meskûk kebirden yirmi adet altın ve bina emini Ali Ağa‟ya dahi beş adet altın 

inâyet ve ihsân ve amele-i ebniye ve hademe-i sâire için dahi beş bin kuruş 

atiye-i firâvân ihsân-ı hümâyun buyurulmakla hizmet-i binada olanların 

mecmû‟una sergi düşünüp ber-mûcib-i defter-i âlî haddihim tevzî‟ ve iktisâm 

olundukda da‟vât-i hayrî  peyveste-i küngüre-i âsmân eylediler yevm-i 

merkûmun ferdâsı Sadrazam müşir-efham Divitdar Mehmed Paşa hazretleri dahi 

kezâlik biniş takımıyle teşrif edib hane-i mezkûrun taraf-ı âhirinde beyn-el-

salâteyne değin kuûd ve nüzûl ve hîn-i hareket kufûlda kerem-i âsaf-ânelerinden  

3000 kuruş ihsân-ı hıdîvîleri olmakla meblağ-ı mezbûr 

 

24 

dahi ber-mûcib-i uslûb âdi sergi olunub bi-esrihim tevzî‟ olundukda cümlesi şâdî 

ve hisse-mend kerem vâfî olub mazhar-ı maganim pür ü nevâl oldular padişah 

huceste hisâl hazretleri teşrif buyurdukları yevm-i mezburda ina olunacak 

imâret-i âmire ve medrese-i latîfin re‟y-i rezîn isâbet araları üzere mahallerini 

tashîh ve inşasını emr ü fermân buyurmalarıyla Sûk-ı Mâkiyâ‟nın tarîk-i âmm 
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hizasıyla musammem medresenin ense duvarından yine tarîk-i caddeye ve andan 

hâlâ mevcud Cebeciler Kulluğu‟na karşı camiin havlı kapısına gelince bir iki 

mahalle ve zarfında vâki‟ büyût ve tarîk-i âmm üzerinde tarafeyn bil-cümle 

dekâkîn ve horasancı kâr-hânesi ve erazîl-i esâfil memlû kebîr bir bekarlar hanı 

ve yine nekbet-i eşhâs âteş-zebân ile meşhûn Kıbleli-zâde hanı ve üslûb-ı sâbık 

üzere keşf ve mesâha ve ma‟rifet-i şer‟le fi‟at-ı ma‟rûfe üzere kemâ-kân 

ashâbının hüsn-i rızâ ve tayyib-i hatırlarıyla mübâyaa ve hedm olunub arazi 

imaret ve medrese inşa olundukda ilâ mâ-şâ-Allahu Teâlâ devam-ı bekâsile 

bunca hademe-i vakıf fukarası ve talebe-i ulûm duacısı imaret me‟kelhânesinde 

ve meskenlerinde sofra-i simât-i in‟âm sâhib-ül hayrât şevketlü kerâmetlü 

şehinşâh-ı muazzam efendimiz hazretlerinin niam-ı mezbûle-i vakfiyelerinden 

rûz-merre tagaddî mevâid eyledikce ne mertebe mazhar-ı hayrî cezil-i dâreyn 

olur ise mezkûr Bekarlar Hanı ve Kıbleli-zâde Hanı alınıb derûninde her pür 

nihâddan tathîr ve tahliye olunduğu belki re‟sen başka bir evkâf-ı azîm ihdâs ve 

ihyâ olunmak mertebesinde müsâvât-ı hayr olduğu ezhar mine‟şemsdir zira 

bekarlar hanında eşhâs-ı muhtelife ve Kıbleli-zâde hanında esirci namında bir 

alay süfehâ-i bed-nihâd olub üserâ‟ getirmek bahanesiyle gece ve gündüzlerde 

odalarında ve peykelerinde fuhş-i kabâhit müstezâd ve yevmen fe yevmen sâire-

i şekavetleri istidâd 

 

25 

bulup etraf havâlisinde dem-sâz nâle ve ah eden ehl-i arz-ı muvahhidîn zâbitânı 

ikaz eyledikce ekserî esirci olduklarından odalarımızda olan gılmân ü cevârî 

esirimizdir diye özr-i setir irâdile zâbitân dahi müdafaada ma‟füvv ve aciz 

olmuşlardı bu târik ile ol ma‟kule erâzil-i merdûd ve esâfil-i mel‟anet-nemud 

meskenlerinden ihrâc ve tard nâ-bûd olmaları ile fazâhatlarından ve gerek ateş 

havfından pester rahatda günûd olan ümmet-i Muhammed‟in şebben nezûz-i 

duayı hayırları peyveste-i âsmân olub bir cami-i şerif hayriyesi kadar cerîde-i  

a‟mâl-i hasenât şehr-yârı merhamet-i şi‟âr hazretlerine ân-be-ân ücûr-i vefîr sebt 

etmekle melâik-i kirâm hazretlerinin iştigalde oldukları zâhir ve nümâyândır 

bâlâda zikr olunduğu üzere mübâyaa olunan bi-l-külliye emlâk hedm ve tahliye 

olunub 1160  senesi mah-ı       günü tarihinde dua ve senâ olunarak kurbanlar 
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zebh olunub bir mübarek sââtde imaret-i amire ile medrese-i münîfenin esas 

hafrine mübâderet olunub müddet-i yesîrde arzen 21 zirâ‟ ve tûlen 41,5 zirâ‟ ki  

terbî‟ 871,5 arşın eder imaret-i amire ve me‟kelhâne ve fodla fırınları ve imaret 

kapısı dahilinde imaret kethüdâsı ve fodla kâtibi efendi için odalar bina 

olunmuştur ve yine kurb-ı ittisâlinde arzen 36 zirâ‟ ve tûlen dahi 36 zirâ‟ ki 

terbî‟ 1296 arşın eder on iki bâb talebe-i ulûm odası ile bir dershâne ve meydan 

ortasına seng mermerden yek-pâre abdest için 8 lüleli vâsi‟ bir kebir taş tekne ve 

başka dâirede 3 adet memşâ ve yine müfrez mahalde câme-şûyhâne-i muhtevî 

câme-çârşı bir medrese-i vâlâ bina olunub Cebeciler Kulluğu karşısında vâki 

caminin havlu kapısı hizasında odaların kapıları cami havlusuna meftûh olmak 

üzere kayyumân ve müezzin odaların kapıları ve geldikce imam 

 

26 

efendiler sâkin olmak için vâsi‟ ve matbû‟-rûşen odalar inşa caminin havlu 

kapısı üzerinde başka kapılı muvakkit ahzî için tûlânî bir oda-i zîbâ bina olub ve 

bunlardan mâadâ Sarıkcılar cânibine olan havlu kapısı taşrasında bir tarafında 

sebilhâne-i mu‟alla ve bir tarafdan dahi çeşme-i vâlâ ve Mahmud Paşa Caminin 

Çörekci kapısına nâzır köşe başında olub cami-i şerifin havlusı derûnunda 

isti‟mâl ve istifâde-i ulûm olunur bir bi-nazîr kütübhâne-i bi-hemtâ inşa ve envâ-

i kütüb-i nefîse ile zümre-i tâlibini ihyâ ve yine camiin havlusu ortasında zîri çar 

lüleli ve bâlâsı fıskiye nevvadi musanna‟-kâr ve nâdide bir çeşme sâr ihdâs ve 

yine Cebeciler Kulluğu‟na karşı bir muhtasari sagîr çeşme ile atşânı iska‟ ve bu 

suret ile hitâm-nümâ müyesser şedd cami-i şerif nev-tarz ve imaret ve medrese-i 

nazîf temellerinden tahminen dört beş masura mâ‟-i tahûr birkaç mahalden 

tefeccür ve mahlût olmak hasebîle şürb-i sâlih-ül lezzet-tâm olmadığından 

Kürkcülerin aşağı başında yüksek bakkal dükkânı tahtında iki taş tekneli bir 

çeşme yapılıb üç adet lüleden salma cârî olan mâ-i hayat nev-i benî Ademden 

gayri mürûr ü ubûr eden hayvânât sekâ olmakla bâis-i tezkîr hayr-i kesîr olduğu 

bedîdârdır bi-tevfîk-i-l‟lâh ve taleben li-merzâti‟llâhü Teâlâ bina olunan cami ve 

imaret ve medrese ve sebilhâne ve birkaç çeşme bunca hayrat-ı azîme olunub bu 

kadar dâire-i vesî‟ayı muhîd ve idare eder kadar istifa suyun tedârik ve husûl-

pezîr olması cümleden ehemm ve akdem belki vücûb mertebesi lâ-büdd ve 
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elzem olmanın bu hususun uhdesinden gelir ise ancak o gelir diye merci‟i erbâb-

ı sıfat ve nâmdâr-ı meydan-ı mehâret olan halen hassa su nâzırı Ali Ağa her 

işinde sadık-ı makal ve her halde kâr-dân sütûde fi‟âl olub fenn-i âbde habîr ve 

her vechile mâlik-i hüsn-i tedbir olmakla kadr-i istifâ 

 

27 

muktezâ olan suyun vücûd-pezîr olması mümâileyhin gerden sa‟y-i himmetine 

ta‟lik ve be-her-hâl husûle getirmesi dest-i iktidârına tahmîl ve terfîk olunub 

lâkin bi-şart-ı ân ki tedârik edeceği suyun kimesneye rahnesi ve ahz-i icrâsında 

bir vechile zarar tatarruki olmayıb müsellem cârî olmak üzere matlub olduğunu 

kendisine te‟kîd ve tefhîm tavsiye olunmakla mümâileyh dahi kendinin bunca 

eyyâm ba husus bundan esbak Halkalı su yollarının hizmetinde kâr-âzmûde 

hareket ve istikâmeti meşhud-i şehr-yâr-ı enâm ve hâss ü âm olmakdan nâşî 

bâlâ-yı dûş istihkakına hil‟at ilbâs olunub hâssa nezâreti ihsân ve çerâğ-ı tâmm 

olunmak hasebile bende-i estân tekrar dâmen gayreti meyân hamite bend edip 

beş altı ay kadar kemâl-i tetebbu‟ ve tehaffus ve ümid ettikleri mahalleri dâir ve 

sâir olarak halen emlâk-ı hümâyundan olub vechen min-el-vücûh ferd-i vâhidin 

medhali ve ecânibden kimesnenin zerre ve şeme alakası olmayan Linzoz karyesi 

kurbunda vâki‟ Ferhad Paşa Çiftliği demekle ârif çiftliğin menba‟ından tefeccür 

eden suyun zaruri kadar istifâsına ve kemiyyet-i mikdarına kulûb-i itmînân ve 

devr-i inkılâb-ı zaman ile zarûret-târî olmakdan me‟mûn ve sâlim için suların 

kemâl-i vakt-i kılleti olan Ağustos evâsıtında vezn-i ayâr olundukda tammen ve 

kâmilen on beş masura âb-tâb-ı letâfet nisâb mevcud ve cârî olduğu lede-l-

cumhûr muâyene ve müşâhede olunduğundan başka yollarda dahi hafr olunan 

âbâr-ı luğumdan înayet-i Bâri ile su zuhûr edeceği me‟mûl olmağın iktizâ‟ eden 

mühimmât malzeme ve hıyâm ve müteaddide ve bir matbah cergesi tehî ve 

âmâde ve yedi sekiz mütebassır mu‟temedân ve bir nefer haseki ve birkaç 

harbeciyân ve yedi sekiz katâr-ı esterân ve hizmetde olanlara rü‟yet ve işlerinde 

müsâraat için bir sakallı adam 
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28 

ve muharrir katib tayin ve tahsis ve bâlâda evsâf-ı şerh olunduğu üzere icrâ-yi 

hakk ve sadakatde cesur ve her memur olduğu işlerde mukaddem ve gayûr olan 

nâzır mümâileyh cümlenin üzerine emânet ve nezâret edip ve sairleri bi-esrihim 

mümâileyhin rızâ‟i cûy-i hevâ-dârî olmak üzere her birine te‟kîd ve hususen 

küllîsi bir dâşte-î dûş vedîatı olduktan sonra göreyim seni vâcibe-i gayret 

hamiyyet muktezâsı üzere ne vechile sa‟y ve ihtimâm edersin ve bu 1166 senesi 

mâh-ı cemâzi-yel-evvelinin 14. isneyn günü sââti eymende bed ve su yolcular 

kethüdâsı ve bölükbaşılar ve su yolcu ustaları ve lağamcı arnabûdları ve 

rencberân neferatı ve cümle mübâşeretiyle suy menba‟ından ahz ve hafr-i âbâra 

mübâderet olunub Edirne Kapısında Hisârıca‟ya gelince hafr-i luğum ve 

kanavât-ı mahsûsasından başka tâyin olunan müslim ve bir nefer zımmî taşçı 

marifetleriyle a‟mâl olunmak üzere yüz neferden mütecâviz seng-traşân ustaları 

hasb-el-iktizâ üç mahalde kûfeki taşından yek-pâre som musanna‟ kâr ve ahar 

mahalde misli nâdire su terazileri inşa ve yine Hisârıca‟dan derûn-i İstanbul‟da 

mahallât-ı adîdeye dahi vasf olunduğu üzere altı aded su terazileri ki biri 

Karagümrük‟te biri Sultan Mehmed Han Cami-i Şerifinin Devehanı tarafında 

olan havlu kapısının nerd-bân ayağı dibinde biri dahi Kıztaşı Hamamının öte 

tarafında vâki‟ Dülgeroğlu Cami kurbunda biri dahi alt Saraçhane Kulluğu‟nun 

dört yol ağzında biri dahi Acemoğlanı meydanının dörtyol miyânında biri dahi 

Sarıkcılar içinde bu zikrolunan mahallerde altı aded kûfeki taştan kârgîr som bi 

misil su terazileri inşa olunub mezkûr terazilerin elbette ibnâsı muktezâ 

olduğuna göre ednâ bahane ve sehl teklif ile lâ-şey ma‟kulesinden add olunmak 

ile matlub olunan 

  

29 

mahaller meccânen zabt ve ibnâ olunmak mümkünken çünkü bu vakte gelince 

hayrât-ı aliyyeye müteallik gerek icârât ve gerek mühimmat ve gerek sair 

muâmelâtda kâinen minkâin ferd-i vahidin miskal-i zerre hayat-ı dünyada değil 

yevm-i cezada dahi iddiâ ve talebkâr olacak maddeleri olmadığından bunda dahi 

istihlâli olub taraf-ı hayrâtda kimesnenin alakası olmasın için her mahalde 

iktizâ‟sına göre vakıf arsa ise mütevellisi bulunu bedel-i ferâğı meblâğ- vâfiye 
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ile irzâ veya temessük-i temlîk eğer vakıf olmayıb birinin zabt ve tasarrufunda 

ise anı dahi sahibinden tayyib-i hâtır ve memnuniyetle iştirâ‟ olunub minvâl-i 

muharrer üzere teraziler sûret-dâde Sedefciler‟de Atik Ali Paşa Cami‟nin nerbân 

ayağı dibinde mukaddema su gelmezden evvel mahsus bir han-ı kebir arsası 

iştirâ ve arîz-i amîk vâsi‟ su hazinesi bina olunub tehî olunmuşdu kanavât-ı 

mahsusa ile su gelib hazinesinden merkûme cereyan etdirildikten sonra 

hazinesinden dahi ber-mûcib-i taksîm gidecek yolları hafr ve kârgir yapılıb 

kurşun boruları ferş ve ba‟de-l-itmam cami-i şerif abdesthânelerine ve sebile ve 

medrese ve imaret ve üç adet çeşmeler ile sair iktizâ‟ eden mahallere tefrîk ve 

taksîmen icrâ‟ etdirilmiştir ahvâl-i zikr ve tafsîl olunan mâ‟-i-merkûm madde-i 

cesîm ve re‟sen ahz ve icrâ‟ etdirilmekle masraf-ı küllî olub hayrât-ı celîlenin 

devam ve istimrâr-ı nizâmı ve âmme-i nâsın bâis-i hayât ve def‟i atâşî ancak 

icrâ‟ etdirilen su dest-tetâvülden masûn ve dahl-i tâ‟dilâtdan sâlim olmaya 

muhtac olmanın her ne kadar sa‟y-i tâmm ve beka-yı icrâ‟sına dikkat ve ihtimâm 

olunsa ihtimâ ve sıyânetine mürâât edenler nâil-i hayr-i kesîr dünyevî ve 

mazhar-ı cezîl-i uhrevî olunduğundan Ağustos evâsıtında muvâzene ve ayar 

olundukda on beş masura mâ‟-i lezîzin mevcud cârî olduğu mukaddem ve 

ma‟rûz-ı rikab müstetâb olduğundan başka suyun 

  

30 

hitâm mecrâsında cami-i hümâyun havlusunda âriyeten ihdâs olunan havz 

üzerine mermer tekne konulub vaz‟ olunan lülelerden ol mikdar belki daha 

ziyade cârî olduğu teşrif buyurulmakla mahalline dahi manzûr-ı mülûkâne olub 

re‟y-el-ayn müşâhede-i cihân-bânî buyurulmuştu lakin bu âb-ı-tâb mânend-sekr 

letâfet nisâb hassaten me‟hûz ve re‟sen sâlimen mecrâ olub ilâ mâ-şâ-Allahu 

Teâlâ câri oldukca luğumuna ve gerek turuk-i mahsûsasına âherden vechen min-

el-vücûh ve ecânibden sebeben min-el-esbâb ne su idhâl ve ne bir târikile ifrâz 

olub menba‟ından tâ masrûfesine gelince re‟sen ve mahfûz sâlimen icrâ‟ 

olunmak ba-hatt-ı hümâyûn düstûr-ül-amel olduğundan uhûd şurût-ı mâsun ve 

ba‟de zemân kîl kalden me‟mûn olmak için a‟lem-ül ulemâ-il-ikrâm ve 

müfettişân-ı zevi‟l-ihtirâm ve ricâl-i Haremeyn-i şerîfeyn ve bazı hâcegân-ı 

divân muksem mahalinde bi-ecme‟ihim mevcud olub cümlenin re‟y-el-ayn 
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manzûr ve meşhûdi oldukda lede-l-şer‟i sübût ve kuyûdı merbût olması emr-i 

hümâyun olmanın binâen-alâ-zâlik halen Sadr-ı Anadolu faziletlü Veliyyüddin 

Efendi hazretleri haslar kadısı semâhatlu Efendi ve mahkeme başkatibi Mehmed 

Efendi ve Şeyhülislam ve Sadrazam ve Haremeyn-i Şerîfeyn ve bostânıyan 

müfettişi efendiler ve kâtiban efendiler hazeratı ve âmedci karındaşı Yusuf 

Efendi hazretleri ve sâbıkan ağa kitâbetinden munfasıl divan hâceganından 

Osman Efendi ve Abdullah Efendi ve Tophaneli Mehmed Efendi ve gayrihi ve 

Haremeyn evkâfı mütevellileri ve evkâf-ı selâtin kâtibleri ve rûz-nâmecileri ve 

Haremeyn kalemi hulefâsı ve kîse-dârı ve Haremeyn mukataacısı efendi ve 

hassa su nazırı ağa ve su yolcular kethüdası ve evkâf-ı selâtin bölükbaşıları ve su 

yolcu ustaları ve ol havâlîde olan hadâyık-i hâssa ustaları ve bölükbaşıları ve 

cemm-i gafir ve cem‟-i kesîr cemiyetinden mâadâ bina olunan Nur-u Osmani 

Cami-i Şerifinin cevânib-i erbaasında 

 

31 

dükkan ve tezgah ashabı olan bilcümle sunuf-ı sanayi ve ehl-i hirfetden yüz 

elliden mütecâviz sırıkçı ve dülbentçi ve sarrac ve muytâb ve attar ve manav ve 

sair malum ve meçhul tevâbi‟ ve levâhik ile binden mütecâviz olup mezkûr 

Ferhat Paşa Çiftliği civarında birkaç mahalde kurulan hıyâm-ı müteaddideden 

başka efendiler hazerâtı için on iki hazineli hayme-i kebirde zabt-ı zaman ve 

cilvegâh-ı hıyam olunduktan sonra Derviş Efendi taraflarından umum için tertip 

olunan pilav ve zerde ile usûl-i erbaa olan taâm ve husus için tehî olunan et‟ime-

i nefise ba‟de't-tenâvül cumhûr-ı cemâat ile nehzat-i kıyâm ve suyun 

menbaından ta Edirnekapısı'na karîb mahalle gelince maksimün-bih mukassem 

ale'l-infirâd irâ‟et ve nezâret ve her bir maksimin üzerine nüzûl ve derûnuna 

duhûl olunup mevcut suyunu sebt ve kayd ederek icmâl-i evvelinden sonra 

mukaddemâ rikâb-ı kâmyâba arz ve i‟lâm olunan sudan mütezâyid 

Ferhatpaşa'dan lağım-ı kebîre gelince katmalardan sekiz masura mâ-i lezîz dahi 

hâsıl olup aslına zamm ve ilhâk ile mecmû yirmi üç masura mâ-i latîf müctemi„ 

olduğu ve eyyâm-ı sayf-ı şiddet ve vakt-i kıllette bundan aşağı noksan 

olmayacağı lede'ş-şer‟ ve inde'l-cumhûr zâhir ve cümle muvâcehesinde bâhir ve 

mübeyyin olduktan sonra mecmû„unun re‟y-i nezâret ve işhâd-ı irâ‟etleri 
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mûcibince Hâslar nâibi efendinin arz ve i‟lâmına müfettiş efendiler hazerâtı 

imza edip memhûr ve memzâ i‟lâm tekrar manzûr-ı hümâyûn olduktan sonra 

hîn-i iktizâda ibrâz ve ihticâc için Haremeynü'ş-şerîfeyn Kalemi kuyûdâtı 

cerâyidinde nigâşte-i sicil sakk ve kayd ile resîde-i hüsn-i hitâm ve suyun 

keyfiyeti- hulâsası bu mahalde müntehî-i kelâm olmuştur bu maddenin 

Haremeyn'e sebt ve kayd olunduğu gibi ebniye-i hayriyenin mübâşeretinden 

hitâmına değin ber-vech-i muharrer mübâyaa olunan emlâk ve bilcümle arazi 

Mahmut Paşa ve Ayasofya-i Kebîr 

 

32 

ve Fatıma Hâtun ve Abdüsselam ve Arakiyyeci ve Şîr-i Merd ve sâir evkâf-ı 

müteferrikadan olup mübâyaa olunduktan sonra işbu Nur-u Osmani Cami 

Hümâyûn evkâfına tashîh olundukta alınan evkâf-ı mezkûrînin müşâhede irâdına 

ve gerek ferâğ ve intikâl ve mahlûl tayyârâtına vechen mine'l-vücûh zarar 

terettüp ve za‟af târî olmamak için Evkâf-ı Hümâyûn'a tashîh olunan araziden 

evfer ve eşref …..  Sarayı ve Emine Sultân Sarayı ve sâir mahallerde olan arazi 

ile bâ-hattı- hümâyûn veya fermân-ı âlî vech-i şerî üzre istibdâl olunup evkâf-ı 

mezkûreyn mütevellîlerine def‟ ve teslim ve vakflarına tahsîs ve mecmû‟u 

hucec-i şeriyye olunduktan sonra ol dahi Haremeyn-i muhteremeyn sicillâtına 

tescîl ve hîn-i iktizâda nazar ve mürâcaat olunmak için başka cerîdeye sebt ve 

kayd ettirilip müfettiş-i evkâf-ı Haremeyn olanlar tarafında hıfz olunmuştur cami 

şerîf mülhakâtı olan ebniyenin keyfiyet-i mesâhasıyla tarîk-i sitihkâmı ber-vech-

i ihtisâr bâlâda tasrîh olunmuştu mühimmât-ı lâzımesinin mahalden tedârik 

olunduğu ve ne vechile ihtimâm olunup husûl pezîr olunduğu tafsîl olunmaz ise 

dahi her maddesinden birer nebze tahrîr olunmak münâsib-i fehm olunmakla 

tastîre şurû‟ olundu ebniye-i merkûmun azam-ı levâzımesinden ahcâr-ı mermer 

cezîre-i Marmara'dan ve küfekî Makrihoda ve Davut Paşa sahrâsında olan 

ocaklardan ve od taşı Karamürsel nâm kasaba havâlisi ve civâr kazaların 

mânetden kat‟ ve ihrâc ile hâsıl olup Marmara'da kebîr ve vasat on adet miktarı 

taş nakline mahsûs kayıkları olmakla sefâyin-i mezkûr öteden beri ancak 

mermer-i ahcâr tahmîl ve nakl ve edegeldiklerinden cami hümâyûn binası dahi 

zuhûr ettikte ale'd-devâm ahcâr nakl edip lâkin işin ta‟cîli ve amelenin kesreti 
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sebebiyle taş yetiştiremediklerinden zarûretden nâşi Asitâne'de olan sefâyin dahi 

tayin olunup gönderileceği 

 

33 

bu tarafta olan sefâyin reislerinin ma‟lûmları oldukta bazı mülâhazaları 

sebebiyle ibtidâ-i emirde huşûnet izhâr mu‟âmelesinde olmuşlardı her ne hal ise 

bir defa gidenler bir günde varıp henüz kendine nizâm vermeden bilâ-ta‟ab ve 

sefîne huddâmı bî-meşakkat ahcâr tahmîl ve ertesi gün gelip pâk ve hadîd zolata 

navl-ı sefînesi verildiğini gördükte gayrı nevbete bakmayıp gitmeğe kendileri 

tâlip ve râgıb olurlardı zirâ cezîre-i merkûm Asitâne'ye karîb olup bu taraftan 

sefîne vardığı saat voyvodasının memur ve mübâşeretinden başka bennâ 

tarafından mahsûs bir taşçı kalfası tayin olunup mesfûrun işi ancak giden 

sefîneyi eğlendirmeyip vardığı gibi tahammülüne göre ahcârı vaz‟ ve tahmîl ve 

evvel be-evvel bâd-bân-guşâ-yı azîmet ettirmekdi giden sefîne reîslerini ve 

gerek tâyifesini hâcet olmadığından kat‟â işe yapıştırmayıp taraf-ı bennâdan 

cümle âlât ve iktizâ eden makara ve mühimmât hazır ve müheyyâ olmakla taşçı 

kalfası istîcâr eylediği adalı keferesiyle sefâyin vusûl bulduğu gibi bir iki saatin 

zarfında ahcâr-ı mevcûdu ta‟cîlen tahmîl ve tekmîl oldukta ecnâs ta‟dâdını 

müş‟ir yedine ilm ü haber verip müsâid eyyâm ve hava ile bir yelken küşâdı 

müddetinde Asitâne'ye vurûd ve bu tarafta dahi harbeci mübâşeretiyle ihrâcına 

müsâraat olunup beher zırâına birer rub‟ ücret navlını bilâ-nizâ‟ ve lâ-

mu‟ârazatin cedîd kuruş reîsleri yedlerine teslîm olunmakla böyle münâsib 

pazarlığın lezzeti dimâğına izâka olundukta hemen şimdi yine gideyim mi diye 

birbirlerini tekaddüme ricâ ve zehâbına hâhiş-ker olurlardı eâcib-i umûrdandır ki 

sekiz senede umûr-ı ebniye için ahcâr-ı mütenevvi‟a ve kereste ve horasan ve 

tuğla ve bunca kurşun ve ham demir ve sâir mühimmât-ı muktezî için 

Üsküdar'ın ateş kayıkları ve iskelelerin maûneleri 

 

34 

ve Karamürsel ve cezîre-i Marmara'nın kebîr ve vasat kayıkları ve İzmir 

sefîneleri ve bâ-husûs Karadeniz'den âlât-ı ham ve kendir ve kereste nakli için 

tayin olunan ….. sefîneleri sâl mâhiyededir yenkati‟u iyâb u zehâb eyyeden 
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vallahi ber muktezâ-yı hava hezâr kere şedîd fırtınalara tesâdüf edip sâir gark 

olan sefâyin gibi bunların dahi keştî-i vücûdları bâd-ı muhâlif ile fütâde-i girdâb 

rıhlet ve gavta hor-lücce-i hasret olmak mertebesine varıp reîsleri dahi mürtebit-i 

hayattan kat‟-ı peyvend-i emel etmek üzere iken hayrât-ı celîlenin âsâr-ı   

hizmet-i hayriyyesi hürmetine bir kürekli kayığın dahi telef ve zâyi olduğu vâki 

olmamıştır hatta keresteci tüccârlarından Tiryaki Hacı Mehmed derler bir 

kimesne var idi bir sefînesi gâyet köhne ve amelmânde olup bu bahâne ile tecdîd 

ettirmek dâ‟iyesine düşüp reîsi ile ma‟hûdâne tenbîh eder ki bu sefîneden gayrı 

hayır yoktur Marmara'dan taş tahmîl ve deryâya çıkdıkta gelir iken elbette açılıp 

gark olacağı zâhirdir hemen sen ve tâife sandala atılıp taşra çık sefîne gark 

oldukta bundan alâ fırsat olmaz tecdîdini iddiâ edip merhameten beş altı kese 

akçe ihsân ve bu tarîk ile cedîdine mâlik oluruz diye sefîne-i mezkûri gönderip 

her vakit beher-hâl su ederken bi-emrillâhi te‟âlâ ol seferde su dahi etmeyip 

masmuben bi's-selâme geldikte badehu âhar kendi husûsu için İznikmid 

Körfezi'ne gönderip henüz Maltepe'ye varmadan garîk-i bahir olmakla bu ahvâli 

istiğrâben ba‟de'l-vukû‟ kendi insâf edip geldikte haber verdi yine sadedimize 

gelelim bu vechile ale'd-devâm ahcâr-ı mermer nakl ettirilirken ve Makrihora 

taşçılarına dahi taşın kat‟ ve ihrâcında tehâvün etmemeleri için matlûblarından 

ziyâde peşin akçeleri verilip ve birkaç defa istid‟âları üzere her Arnabudluk 

vilâyetinden 

 

35 

matlûbları olan taşçı ustaları ve rencber amelesi ihzâr ve neferâtı iksâr ve 

bundan başka hayvânât almak için ve arazi alıp müceddeden taş ocakları küşâde 

eylemek için sermaye ve her vechile iânet-i külliye olunmak hasebiyle yedi 

sekiz senenin zarfında berren her gün kırk elli mâh arabası ve bahren Üsküdar'ın 

at kayıkları ve iskelelerin kereste maunalarıyla ahcâr-ı küfekî nakl ettirilmişken 

kezâlik Karamürsel taşçılarına dahi sibâk-ı meşrûh üzre envâi ihtimâm-ı tam 

olunup anların dahi mahsûs on taş kayıkları istîcâr olunan sefâyin ile müdâm od 

taşı nakl ederler iken bu üç mahalden mâadâ bazı metrûk ve nâ-tamam 

ebniyeden fürûht olundukça bahâsıyla iştirâ olunan ecnâs ahcâr dahi kati vâfirce 

olur bunlardan mâruz-zikr üç mahalden sefâyin-i müteaddide leylen ve nehâren 
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alet-tevâlî gelirken yine bina amelesine taş yetiştirmeğe acz mukarrerdi hattâ 

rûz-merre sefâyin ve arabalar ve iskelelerden sırık ve kızaklar ile hammâlânın 

getirdikleri ahcâr henüz binâya duhûl ettiği saat taşçı ustaları ve neferâtı sen 

alırsın yok ben alırım diye münâzaaları durûb şütûma mü‟eddî olup beynleri 

tefrîk ve tevfîk olunduğu çok vâki olmakla gayrı ne mertebe ahcâr sarf olunup 

ve amelenin ne mertebe kesrette olduğu bu makâleden min-vech ma„lûm olur 

mühime-i müsta‟cileden biri dahi demir-i ham ve kurşun olup binanın hîn-i 

mübâşeretinde ham demirin kıyyesi on bir buçuk on iki on üç akçeye olup ve 

kurşunun kantarı dahi sekiz ve dokuz kuruşa tüccârı beynende bey‟ ve şirâ 

olunurken mecmûu tüccârı zabtında mevcut ve müddehar olanı ve bir taraftan 

sefâyin ile gelip gümrükten çıkan demiri zabt ve iştirâ olundukça Asitâne'de bir 

vechile bulunmadığndan vücûdu itibâr ile izzet sârî ve tedârikine usret ve suûbet 

târî olmakla âkibeteü'l 

  

36 

emr Samako ve Kavala ve sâir demir hâsıl olan mahallerden râyic-i fi'l-vakt icâb 

eden bahâsı ahd-i nakdin ashâbına verilmek üzre Derviş Efendi taraflarından 

mu‟temedün-aleyh sadâkat-pîş ve hayret-endîş olan ademlere tahrîrât-ı ekîde ile 

havâle eylediklerinden gayrı kemâl-i ihtiyât ve bu tarîk ile bir kimesneye unf ve 

cebr ve rencîde ve remîde olunmaktan sıyânet ve emniyet için Kavala dizdârı ve 

ol havâlinin zâbıtânına hitâben fermân ve mekâtib ile tavsiye olunup ve yine 

Asitâne'den bulundukça peyder-pey alındığından başka Kavala cânibinden dahi 

birkaç defa yüz bin vukiyye demir-i hâm mübâyaa olunarak hitâm-ı umûra değin 

ve'l-hâsıl mübâyaasından keff-i yed olunmayıp su‟ûbet ve gerek suhûlet avn-i 

inâyet-i Hakk ile husûlüne imkân ve resîde-i hitâmına lutf-i kerem-i Mennân 

revâ dâşte-i bende-i isyân oldu lâkin kurşun buna kıyâs olmayıp ancak bilâd-ı 

efrencden gelmekle Frenk tâifesi ise keyfiyetleri malûm bir haşîn kavimdir 

kendilerine mahsûs bir metâ‟ olduğu ecilden istedikleri bahâya insâfına verip bu 

gabn-ı fâhiş bahâyı niçin istersin diye cebr ve kahr dahi olunmayıp âhar 

mahalden tedârikine dahi dest res mümkün olmamakla yine hezâr üslûb-ı 

müstahsene ile Asitâne'ye gelenleri simsâr dellâlları ma„rifetiyle beher kantarı 

onbir on iki ve bu refû on iki buçuk kuruşa değin ve İzmir'e gelenleri dahi 
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voyvodası ve ayân-ı belde marifetiyle ne hâl ise mübâyaa ve za‟f bahâları murâd 

ettikleri akçeden ber-vech-i peşin verilip ve navl-ı sefîneleri taraf-ı bennâdan 

başkaca edâ olunup mütevekkilen alallâh ceste ceste sefâyine tahmîl etmeğe 

sefîne reîsleri mîrî maldır yolda maâzallâh bir kazâya uğrar ise mutazarrır oluruz 

diye ictinâb ve kurşun irsâl edenler dahi bu mahzûru tahrîran işrâb etmeleriyle 

mûmâ-ileyh Derviş Efendi benim inâyet ve kerem-i Hakka her vechile itimâdım 

olup hafaza‟allâh bir kazâ 

 

37 

olmak lâzım gelir ise şehr-i yâr-ı bülend-i‟tikâd hazretleri anda dahi me‟cûr 

olurlar mâni değil her hâlde selâmet ve garâmet makbûldür diye istîmân 

buyurmalarıyla ceste ceste cümlesi gelip teslim ve minvâl-i meşrûh üzre bu 

kurşun husûsu dahi husûl-pezîr olmuştur ve  cümle-i mühimmâttan biri dahi 

ecnâs kereste olup ibtidâ binânın temeli yirmi dört arşun kar-ı zemînden vech-i 

arza çıkınca imâl olunan ameleyi toprak bastırmamak için cevânib-i erbaası 

bütün ve verdinâr-ı kebîr ve kereste-i girân ve çâse sütun ile sed-bend olunup 

rıhtım oldukça kereste-i mezkûr derûn-i esâsda metrûk ba„dehû binâ yer yüzüne 

çıkıp her üçer arşun bâlâya su„ûd ettikçe dâir-i mâadâr iskeleler kurulup ve 

kurulan iskelelerin dikilen direkleri cümle verdinâr-ı kebîrden ve tahta yerine 

döşemesi çifte topac ve istefan omurgasından olup arzen beşer altışar arşun arîz 

iskeleler binânın içerisinden ve taşrasından bütün binâyı idâre ve istî‟âb etmekle 

zemînden bâlâya varınca elli dört buçuk arşun kaddi olan binânın her üçer arşun 

menzilinde derûnen ve bîrûnen başka başka on sekiz tabaka olmak üzre iki kat 

iskele kurulup ve bundan mâadâ cevânib-i erbaasının her cânibinde yine 

tarafeyn olmak üzre yedi sekiz mahallinde iskele nerdbânları inşâ olunmakla 

ve'l-hâsıl câmii şerîf kereste içinde mestûr ve pinhân olduğu ol vakt manzûru 

olanlara hafî değildir bundan mâada kütüphâne ve imâret ve medrese ve sâir 

ilâve-i mülhakâtı olan ebniye dahi bu tasrîhâtda dâhil olup buna kıyâs olunmağın 

mikyâs-ı aleyhin tekrarı mûcib-i etnâb olduğundan gayrı tafsîle hâcet kalmayıp 

ve zikr olunan iskele ve nerdbânların her biri iktizâ-yı hale göre kurulup 

bozuldukça şikeste ve kat‟-ı izâat olunan verdinâr-ı kebîr ve omurga-i istefan ve 

kemerler kalıpları için 
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38 

 ve ameleyi nüzûl-i emtârdan li-ecli'l-muhâfaza sundurma için ve bunlar hedm 

ve tecdîd oldukça ma‟rûf olan ecnâs kereste bâ-husûs mesâmîr-i mütenevvianın 

haddi hasrı endâze-i ta‟dâd ve evzândan bîrûn olduğu vâreste-i zâhirdir ve câmi 

merkûm temelden kurtulup taş ferşine ve ahcâr hemvârına mübâşeret olunduğu 

tarihten ki bin yüz altmış bir senesi mâh-ı Şevvalinden dört ay sonradır ol dört 

ay zarfında yalnız hafr-ı esas için bin nefer miktarı rençber ve lağımcı ve birkaç 

nefer neccâr ve duvarcı işlerdi gayrı itmâmına değin müslüman taşbaşısı ve 

kârhanecisi ve müslim taşçı neferâtından mâadâ kefere taşbaşısı ve beş nefer 

kârhânecileri ve zimmi seng-traşan neferatı sekiz yüz dokuz yüz neferken 

yevmen fe-yevmen mütezâyid oldukça sâir sunûf-ı ameleden başka yalnız taşçı 

gürûhu bin üç yüz elli nefere bâliğ olup hatta kemâl-i ihtimâm dikkat ve işin 

hitâmına müsâraat için Anadolu'da Azerbaycan ve Kayseriye ve Kastamonu ve 

İznikmid ve havâlîlerinden ihzâr olunandan başka Rodos ve Sakız ve İzmir ve 

Midilli cezîrelerinden eli arşunlu kalfalar ile neferâtını ihzâr ve firârlarından 

muhâfaza için mesfûrûnun kefiller ve cizye kağıtları ahz ve mahsus hanlara 

iskân ettirilip neferât iksâr ve imal ettirilmiştir yalnız taşçı amelesi bu mertebede 

olduğu halde sâir duvarcı ve hamamcı ve neccâr ve doğramacı ve sıvacı ve 

camcı ve iki nefer sırık hammal başısı yüz seksenden mütecâviz hamal neferâtı 

ve üç nefer rençber başı ile binden mütecâviz neferâtı hasılı kâr-ı binaya 

müteallık esnaf-ı ameleden bu câmi vâlâ nev-bünyâd-ı muallâ binasında imal ve 

istihdam olunmadık bir sınıf kalmayıp tüfekçi ve çilingir ve divancıya varınca 

hasbe'l-iktizâ imal olunmakla amelatı mezkûrînden başka muhasebe ve işbu 

ceride muharriri olan katib-i 

  

39 

bina ve amele ve mühimmat için beş nefer katibân ve üç nefer hâssa hasekileri 

ve yirmi nefer harbeci ve üzerlerine kapu tarafından memur katiban-ı 

yeniçeriyân ve mu‟temet başı ile yetmiş sekiz nefer mu‟temedân ve harbende 

odabaşısı ile on nefer harbendegân ve bina kapılarını muhafız üç bevvâb bu 

neferât-ı mezkûrinin beher haftada yevmiye icârât sergisi yedi bin beş yüz bazen 

sekiz bin dahi ziyade hülasa yedi bin beş yüz kuruştan eksik sekiz bin beş yüz 
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kuruştan ziyade olmayıp bu hesap üzere sâir masarıfat ve mübâyiat-ı 

mühimmatdan gayri sekiz senenin zarfından yalnız amele icârâtı için beher re‟s-i 

haftada verilen akçeden mâadasının buna mukayese ve sarf-ı zihn ile nev„amâ 

miktarına kurbiyyet-i karine hasıl olması zevi'l-ukûl indinde mümkündür bu 

mahalle gelince tahrîr ve tastîr olunduğu üzere binâ ve inşâ-i ihyâsına bezl-i mâ-

melek-i himmet-i şehenşahî buyrulan câmi„-i vâlâ-yı refî‟u'l-menârın binâ-i 

ra‟nâsı bi-cemi‟-i mülhakâta avn-i inâyet-i Rabbani ve lutf-i kerem-i Yezdânî 

birle ber-vech-i muharrer meram-ı resîde-i hüsn-i hitâm olmakla hakku'-insâf ve 

kelâm-ı sıdk-ı ittisâf budur ki, yekpâre som mermerden böyle matbû bina-i zîbâ 

ve ma‟bedhâne-i dilküşâ Asitâne'de değil belki memâlik-i İslâmiye'de dahi 

nazîri sûret-nümâ olmayıp emsâli nâyâb olduğu ehl-i tahkîke hafî ve puşîde 

değildir tarafeyninde vâki mahrec-i tabâkât-ı dil-nişîn ve teyemmünen sûre-i 

feth-i şerîf bi-tamâmihi miyânında kemer-bende-i ziynet-bahşâ-yı ibâdetgâh-ı 

müslimîn vebâlâ-yı rûzinelerinde vâki kimi Beyzalar üzerine esmâü'l-hüsnâ ve 

yine beyninde esmâü'n-nebî ki her birinde nice fevâid ve hasâyıs olmağın 

nazarıyla müstes‟id olunup böyle eser-i hayriyeyi müstecm‟ her vâdisi bir tarz-ı 

latîf ibâdethâne-i dil-nişîn-i Nazîf husûsan cenâb-ı şehriyâr-ı cihângîr ömruhu'l-

melikü'l-kadîr hazretlerinin mücellâ-yı ilhâm-ı mir‟ât-ı âlem-nümâ-yı kalb-i 

safvet-nişanlarından tulû‟ vâfir-i fermânları üzere bâlâ-yı 

   

40 

mihrab tarafeynine ism-i celâl-i vacibü'l-iclâl ile nass-ı kerimde mübeyyin ism-i 

pak-i Muhammed sertâc olup ve yine mihrâb sofası tarafeynine karşı be- karşı 

Beyzalara sebt ve keşîde olunan tuğra-yı garrâ-yı cihan ve birkaç sene 

mukaddem mahsus emr ve sipariş olunup ber-mûceb-i numune ve semen-i 

ma„rufe ile işlettirilip iç tarafından getirilen nevzuhûr püskül billur avîze-hây 

gunâ-gun ve dört beş mahalde top ve saire dahi mecmû„u billur kanadil-i bî-

muâdil ile tezyin ve tenvir olunup derun-ı ferh-i meşhûnunda envar-ı lemeân ve 

tâbân olmakla hakka ki Nur-ı Osmani tesmiyesi ile müsemmâ olmakla her 

vechile şâyân ve sezâvârdır hulasa cami-i şerîf ve mülhakâtı olan ebniye-i 

latîfenin cümle icrâ olunan tasannu„ât-ı üstâdkârî mevâdd-ı vakii ve keyfiyet-i 

dekâyıkı yegân yegân tarif ve kemâ hüve hakka tavsîf olunmak hadd-i imkânda 
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olmamakla hemen bazı cesîm ve zâhir fehîm olanlar mehmâ-emken tahrîr ve 

tastîr olunup bu mertebede iktisâr ve ihtisâr ile iktifâ olundu ve tertip ve tahsis 

olunan vezâyifâtı eşref-i hademe olan e‟imme-i selâse ve hatip ve katib-i vakf ve 

ruznâmeci efendilerden mâ„adâ bakıyye-i sâire kayyim ve müezzin ve ferrâş ve 

bevvâb ve imârete mute„allık hademe-i mahsusa her ne ise ber-mûceb-i defter 

tertîb-i Haremeyn kaleminden tezâkiri tahrîr ve temhîr olunduktan sonra Derviş 

Efendi geldikte her hususta îka‟ ve izhâr olan adâletlerin ve hakkâniyetlerin bu 

babda dahi îfâ ve icrâ için câmi-i şerîfin bidâyetinden nihâyetine değin hizmet-i 

ebniyede daimen ve müstemirren bezl-i makdûr eden mu„temedân ve harbeciyân 

ve müslim taşçı başı ve kârhânecisi ve bazı neferâtı ve harbende başı ve amele 

ve mühimmât katipleri bâ-husus bevvâbân ve sâir derdmendân cümlesini 

istihkâk ve liyâkatlarına göre karîha-i pür-menîhalarından her birine birer cihet 

ta‟mîm etmekle henüz kendilerinin haberleri yok iken ve belki ümit dahi 

etmezler iken birer birer çağırıp 

  

41 

cihet tezkerelerin yedlerine i‟tâ ve cümlesin alâ hadde mesrûr ve ihyâ buyurdular 

ez-cümle mu„temet başı olan Tophaneli demekle arîf Mehmed nam sadâkat-ı be-

nâm-ı kemâl-i istikâmet ile bunca eyyâm şiddet-i şitâ ve sayf-ı hârede bezl-i 

vücûd edip her vechile çerâğ olmaklıkla şâyeste olmağın iyâl ve evlâdına kifâyet 

edecek mertebe tayinat ve vezâyif tezkerelerin ve sakalını salıverdirip çerâğ 

etmekle mümtâz ve câmi-i hümâyûnun bütün umûrunu dûş-i istikâmetine ihâle 

ile ma„rûf benâm ve ferîhan fuhûr geçinip evkâtını hayır du„âya sarf ile ihtimâm 

ve hizmet-i memuresinde kıyâm-ı tam üzere olup biri dahi bina kapıcısı Seyyid 

Ahmed ki safdil sadk-ı hareket-i istikâmette yine Tophaneli Mehmed‟e hem 

mu‟âdil olup ol dahi merhamete şâyeste âdem olmakla hasret-keş olduğu 

kayyim başılık ve bazı vezâyif-i mu‟ayyene ilâvesiyle maaşına istîfâ mertebesi 

ihsân ve onu dahi temam-çerâğ buyurup memur olduğu hidemâtı ber-vefk-i 

mes‟ûl izhâr ile rûz-merre mesai ve hayır duâ eylemek bir vazifesi dahi olduğu 

bedîhidir ve kıs alâ sâire hizmet-i binada olanların sağîr ve kebîri a‟lâ ve ednâsı 

harbeciye ve harbendeye varınca her biri bunlara kıyâs vezâif-i evkâfdan birer 

nân-pare ile cümlesi mutayyeb ve mesrûr olup birisi hâib-i hâsir kalmamakla 
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ber-vech-i meram tetmîm-i çerâğ-ı tam olduktan sonra sâir devr ve aşrhân ve 

yâsîn ve tebâreke ve fetih-hân ve bu makûle olan vezâif beher hal li-külli 

makâmin makâl ve li-külli amelin ricâl fehvâsınca her cihet yine münâsibi vech 

üzre ricâline verilmek ol dahi adâlet-i sarîhadan olmağın her biri kemâl-i 

tetebbu‟ ve tefahhus ve imtihana havâle ile tashîh ve temyîz ve müstahak olduğu 

mübeyyin olduktan sonra erbâbına verilip cümlesi hizmet-i memurelerinde sarf-ı 

ezmân ve da‟avât-ı hayırda yek-zebân olup hatta müşârun-ileyh Derviş Efendi 

daire-i aliyyelerinde 

 

42 

Hak Teâlâ cümlesin behremend ve ber-hurdâr eylesin bunca emekdâr ve her işe 

liyâkatları zâhir ve gird-sezâvâr kulları olup bâ-husûs ekser câmi-i şerîfin 

hizmetinde efendi ile ma‟an bulunmuşlar idi çünkü âmme-i nâsı dünyada hisse-

mend-i feyz-i hayr eylemek daire-i imkândan hariçtir ve bu câmi„-i şerîfin sekiz 

seneden beri inşâ olduğu şarkan ve garben âfâka intişâr ve her biri gerek 

müstahak ve gerek nâ-müstahak birer şeye nâil olmaya dîde-i dûzeh-i intizâr 

olduğu vâreste-i âşikâr keyfiyet böyle iken bu da Derviş Efendi cihetleri kendi 

tevâbi ve levâhıkına verip bize vermedi diye her biri guft-i şenî‟ edecekleri 

bedîdâr olmağın ol makûle bî-insâf ve bî-hayâ olanların elsinesinden zât-ı 

hamîdelerin hıfz ve istâr buyurup emekdâr kullarına ben onları âhar husûsta 

mükâfât ederim eyhamını izhâr anlar dahi bu ahvâli teferrüs ve münfehem 

olduklarından efendimiz sağ olsun diye lisâna dahi getirmemekle rızâ-yı 

veliyyü'n-ni„amîye teslim o gayr-ı ez-hâtır-ı âlîlerinden mücânebette kalb-i selîm 

oldukları mazhar-ı pesendîde-i hâs ve âmm olmağın Hak Azze Şane hazretleri 

Habîb-i Ekremi ve Resûl-i muhteremi hürmetine mahz-ı hayr-ı âmm zât-ı 

sutûde-i cemîlelerin âfât ve her bukalemundan me‟mûn ve mahfûz edip evlâd-ı 

kirâm ve iyâl-i zevi'l-ihtirâm ve daire-i etbâ‟-ı ahbâb-ı bâ-safalarıyla müstedâm-ı 

devlet ve ikbâl ve istizâde-i ömr ve iclâl ile mesned-nişîn-i âfiyet-i ber-kemâl 

eyleye âmîn Bi-hakk-ı tâhâ ve yâsîn işbu Nur-u Osmani Câmi-i Hümâyûnu 

bâlâdan beri tarif ve tavsîf olunduğu üzre tetmîm ve salât-ı mektûbe edâsına 

bed‟ olunacak rütbe tekmîli avn-i Hakk ile rûnümâ ve avîze-hâ ile tezyîn ve 

ârâste ve mukeddemâ Uşak kazasında nesc ettirilen sır mihrâblı münakkaş 
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ibrişim kalîçeleri ferş ve bilcümle mürtezikaları tertip ve hademesi mu„ayyen 

olduktan sonra teşrîf-i hümâyûn musammem olmağın bundan akdem 

şehenşâhân-ı pîşîn-i zaman- pür-âmânlarında böyle 

 

43 

bina olunan cevâmi-i selâtîn üzerlerine memur olanlara ve gerek hademe-i 

evkâfa ne vechile ikrâm ve ne vechile hilat ilbâsıyla ihtirâm olunduğu teşrîfâta 

muracaat olundukta tertîb-i hulasası tebyîz ve ma„rûz-ı rikâb-ı müstetâb olunup 

taraf-ı bennâdan dahi ale'l-esâmî defteri talep olunmakla ibtidâ bina nâzırı olan 

muhâsebe-i Haremeyni'ş-şerîfeyn Derviş Efendi ve bina emini Ali Ağa 

muhâsebe katibi Mehmed Efendi bina katibi bu hakîr Ahmed Efendi amele 

katibi Abdurrahman Efendi ve üç nefer mühimmât katipleri orta yazıcısı olan 

Molla Yazıcı hâssa su nâzırı Ali Ağa ve mukaddemâ sütunların üzerlerine 

memur olup hâlâ Tersâne-i Amire'nin liman reîsi olan Mehmed Reis ve câmi-i 

şerîfin yazıların kitâbet eden Enderûn-ı Hümâyûn'dan çıkma Hattat Müzehhib 

Ali Efendi ve Kireççibaşı Abdurrahman Ağa ve suyolcular kethüdâsı Hasan 

Çelebi ve ahcâr nakli hizmetinde olan İstanbul'un baş kethüdâ vekili bayrakdâr 

ve mutemet başı Tophaneli Mehmed Ağa ve üç nefer hâssa hasekileri ve 

Makrihoda taşçılarının kethüdası Hacı Murad ve ser nakkâşân Aşık Garip ve 

nakkâşlar kârhanecisi ve camcı başı ve kârhanecisi ve kurşuncu başı Hasan Ağa 

ve yetmiş sekiz nefer mutemedân ve yirmi üç nefer harbeciyan ve müslüman 

taşçılarının Mehmed Çelebi ve taşçılar kârhanecisi Eyüplü Hacı Mustafa ve 

harbendegân başı ve binanın nalbur başısı Ahmed Çelebi bina kalfası Simyon 

Kalfa zimmi taşçıyanının baş kârhanecisi Kozma Kalfa bina kalfasının 

kârhanecisi usta Sefer ve dört nefer zimmi taşçılar ve kârhanecileri ve hamamcı 

kalfası Artin Kalfa ve kârhanecisi ve duvarcı kalfası olan Oras zimmi ve iki 

nefer sırık hammalân başıları pehlivan ve üç nefer rençber başıları bu mahalle 

gelince ale'l-esâmî suret-i mezbur üzere defter tahrir ve gelen teşrifatçı kalfasına 

verilip bin yüz altmış dokuz 
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44 

senesi mâh-ı Rebîulevvel'inin gurresi cuma günü padişah-ı dârâ-haşem hazretleri 

debdebe-i hâkânî ve kevkebe-i cihânbânî üzre bâ-şevket ve iclâl  saray-ı 

âlîlerinden teşrîf buyurup salât-ı cumayı edâ buyurmak karar-dâde olmakla ol 

leyle-i Cuma'da Derviş Efendi ve binâ emini Ali Ağa ve kâtibân ve hademe-i 

binâ ve mürtezikadan iktizâ eden bazılar mecmû‟u câmi-i hümâyûnda beytûtet 

edip bâ-husus pâdişâh-ı huceste-hısâl hazretleri ba‟de't-teşrîf abdest odasında 

taht-nişîn ve namaz kılmak için hareket buyurduklarında abdest odasından 

mahfil-i hümâyûn kapısına varınca zerender zer-dîbâ-yı kıymet girây pây-ı endâr 

ve mukaddem şevket-i tev‟emlerine ferş-i ihtizâz olunmuştur buna göre sâir 

levâzımât dahi cümle müheyyâ ve cami-i şerîf havlusu tathîr ve temyîz ve 

kapılar hıfz ve hırâset ile nezâm-pezîr oldukta sabahisi ale's-seher ol vakit 

kethüdâ-yı sadr-ı âlî bulunup sonra Selanik sancağı ile kâm-revâ olan vezîr-i 

mükerrem Ahmed Paşa hazretleri cümleden akdem câmi-i hümâyûna teşrîf ve 

mütevellî odasına nüzul ve bir miktar istirahattan sonra vezîr-i azam Said 

Mehmed Paşa hazretleri bi'l-cümle gelen ulemâ-yı ızâm ve vükelâ-yı zevi'l-

ihtirâm ve erbâb-ı menâsıb-ı lâzımü'l-ikrâm ve kâffe-i hâcegân-ı dîvân efendilere 

ber-mûceb-i teşrîfât post-ı semmur ve kakım ve ferâce ve hil„at ilbâs olunacak 

mahal neresi münasiptir diye Derviş Efendi ile müzâkere ve istişâre 

eylediklerinde hâlâ mahfil-i hümâyûn tahtında vezir kapısı tabir olunan câmi-i 

şerîf kapısının köşesinden yukarı mahfil-i hümâyûna ve abdest odası pîşgâhına 

çıkılır bir nerdbân vardır şevketlü efendimiz namaz kıldıktan sonra abdest 

odasını teşrîf buyurup huzûr-ı hümâyûnlarında şeyhü'l-islâm efendi hazretlerine 

ve sadreyn ve nakîbü'l-eşrâf ve sudûr-i ulemâ ve mevâlî-i ızâm hazarâtına alâ-

merâtibihim kürkler ve ferâceler iktisâ olunduktan sonra 

 

45 

sâhib-i devlet efendimiz aşağı inip zikr olunan vezîr kapısı nerdbân sahnı 

başındaki fevkânîde abdest odasından birer birer nezâret-i hümâyûndadır sâhib-i 

devlet efendimiz bu mahalde kıyâmen durup defterdâr efendi dahi yanlarında 

teşrîfât defterini okudukça ne ise hilatlar ilbâs ve her biri zemîn-pûs edip 

giderler diye tezkîr ve münâsip görmeleriyle gayrı teşrîf-i hümâyûna muntazır 
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oldular salâ vakti oldukta câmi-i şerîfin müntehab ve bülend-âvâz savt 

müezzinleri minâreteyne çıkıp salâ-yı mu‟tâdeyi hoş ilhân ile edâ ba‟dehu 

cevâmi-i selâtîn meşâyihi ile câmi-i hümâyûn ber-tarîk-i kâ„ide cuma vâizi olan 

meşâyih-i Halvetiye'den Abdüşşekur Efendi hazerâtı gelip sâir eyyâm-ı cuma 

mu‟tâd olan selamlıktan sad-efzûn odabaşılar ve bektâşiyân neferâtı bi-

ecma‟ihim zâbitân ile mukaddemâ sefer vukû‟unda hünkâr alaylarında ne 

vechile tarafeyn saf beste-i mevkif-i selâm olurlar ise bi-aynihi öylece hudûd u 

sınırlarından tâ câmi-i hümâyûn kapısına gelince dest-bend-i mevkıf-ı selâm 

olup Saray-ı Cedîd-i Amire'den dahi hududlarına gelince cebeci neferâtı kezâlik 

saf-beste-i mevkıf-ı selâm oldular cuma ezânından tahminen iki saat mukaddem 

Saray-ı Cedîd-i Alîlerinden şeref-mend-i mukaddem-i pür-meymenet için 

mevcûd ve muntazır olan Vezîr-i Azam Said Mehmed Paşa ve şeyhü'l-islâm-ı 

fezâil-irtisâm Dâmâd-zâde Efendi hazerâtı ve nakîbü'l-eşrâf ve sadreyn-i 

muhteremeyn ve mevâlî-i ızâm ve müderresîn-i kirâm dîvân takımı ile ricâl-i 

devlet ve bostancıbaşı ve mîrâhûr-i evvel ve sânî ve kethüdâ-yı bevvâbîn-i 

şehriyârî ve defterdâr efendi ve reisü'l-küttâb ve tevkî‟i ve yeniçeri ağası ve 

cebecibaşı ve topçubaşı ve arabacı başısı ve ser-mehterân-ı hayme-i hâssa ve 

sipâh ve silahdâr ve bölükât-ı erba‟a ağaları bi'l-cümle ocak zâbitânlarıyla ve 

mecmû‟ hâcegân-ı dîvân-ı hümâyûn ve sâir erbâb-ı menâsıb-ı zevi'l-ihtirâm ve 

ser-bevvâbîn-i dergâh-ı 

 

46 

mu‟allâ ve zu‟amâ ve çavuşân ve'l-hâsıl müretteb-i müzeyyen alay-ı zevi'l-

ihtişâm ile ber-mûceb-i teşrîfât tertîbe dizilip kazâlarından sultân-ı çâr-cihet-i 

âfâk olan sâhibü'l-hayrât ve'l-hasenât padişâh-ı ferhûnde-baht-ı şehenşâh-ı 

müzerkeş-i mu‟allâ-taht şevketli mehâbetli azametli Sultân Osman Hân 

halledallâhu hilâfetehu ve mülkehu ve sultânehu ve efâze ale'l-âlemîn birrehu ve 

ihsânehu hazretleri müşerref-i âfitâb-ı câh ve celâl ve matla‟-ı hurşid-i şevket ve 

ikbâl ile kâffe-i ibâd-ı mü‟minîne pertev-endâz-ı re‟fet olarak bâ-yümn ve ikbâl 

teşrîf yollarda dest-bend-i mevkıf-ı İslâm olan gürûh-i bektâşiyân ve cebeciyân 

ale'l-husûs câmi-i hümâyûn havlusunda taşra mihrap mukâbilinde naseb-dîde-i 

intizâr olan cevâmi-i selâtîn meşâyih-i kirâmı selâm-ı müştemilü'l-ikrâm ile taltîf 
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buyurup Kethüdâ Bey ile Derviş Efendi buhûrdân çekerek aşağı havlu kapısına 

yakın oldukta sâhib-i devlet ve Yeniçeri Ağası mukaddemce attan nüzûl ve 

mâşiyen istikbâl ve fevkânî binek taşı üstüne su‟ûd ve hîn-i nüzûlde şeyhü'l-

islâm ve nakîbü'l-eşrâf ve sadreyn-i muhteremeyn hazarâtı tehiye merâsimini 

edâdan sonra kevkebe-i husrevâne ile abdest odasında sadr-ı nişîn-i bâlâ oldular 

bir mikdâr tevakkuf ve ârâmdan sonra Derviş Efendi'nin evlâd-ı necîbleri ve 

ciğer-kûşe-i muhteremeleri olan üç nefer ferzend-i ercümendi çağırdıp huzûr-ı 

hümâyûna nâsiye-sây olduklarında kemâl-i tevâzu‟-ı şâhânelerinden izhâr-ı sûret 

eyleyenlerini mülâtafet ile yanlarına iclâs-ı talattüfâne-i kerîmâne ile mu‟âmele-i 

istînâs ve nüvâzîş-i bende-nevâz ve ol esnâda sâhib-i devlet hazretleri ve şeyhü'l-

islâm efendi hazretleri arza girmekle dâmen-bûs-i şerefin ihrâz buyurulup vakt-i 

salât dahi duhûl etmeğin âmme-i mü‟minîne salâ-yı davet salât nidâ ve bin yüz 

altmış dokuz senesi mâh-ı Rebîulevvelin gurresi Cuma namâzı ol câmi-i 

refî‟ul'limâdda edâ-i salât-ı mektûbeye 

 

47 

ibtidâ olunmak fe-lillâhi'l-hamd müyesser oldu ba‟dehu namazdan çıktıktan 

sonra cenâb-ı padişah-ı şevket-medâr hazretleriyle şeyhü'l-islâm hazretlerine 

ba‟dehu nakîbü'l-eşrâf ve sadreyn hazarâtından İstanbul kadılarına çukaya kaplı 

semmûr fâhir-i ani's-surûr bâlâ-yı veş-iftihârlarına iktisâ ve Mekke Medîne'den 

bilâd-ı erbea'ya gelince mevâlî-i ızâm hazarâtına kakum kürk ve sahn 

müderrisine gelince sof letâfet-mevsûf ilbâs ve bu zeylde Derviş Efendi'ye yeşil 

çukaya kaplı semmur kürk ilbâs ile ikrâm ve bi'l-cümle sudûr-i ulemâ ve mevâlî-

i ızâm ve müderrisîn-i kirâm alâ-merâtibihim semmur ve kakum kürkler ve 

ferâceler ilbâs ve merâsim itmâmından sonra sâhib-i devlet hazretleri bâlâda 

tahrîr olunduğu üzre aşağı sahn nerdbâna inip kılâvî ve ilbâs olunan serâsere 

kaplı kürk ile nerdbân başında kâim ve cânib-i yesârında defterdâr efendi durup 

ibtidâ kethüdâ bey hazretlerine çukaya kaplı semmur kürk ve ba‟dehu defterdâr 

efendiye hil‟at-ı fâhire ilbâs olunduktan sonra ricâl-i devlet ve erbâb-ı menâsıb 

mecmû‟u rütbesine göre mütevellî odasının önünde abdest-i hümâyûn odası 

karşısında nerdbâna varınca birer birer dizilip tertîb olundukta yedinde olan 

teşrîfât defterini ale'l-esâmî defterdâr efendi okudukça hazret-i sadrı-azamî 
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önünde hil‟atı ilbâs ve dönüp zemîn-pûs edip mahallerine atf-ı inân ederler idi 

devlet-i aliyye'de her ne kadar ricâl-i devlet ve erbâb-ı menâsıb var ise yedi gîr 

terk olunmayıp ber-mûceb-i teşrîfât halefleri ilbâs olunduktan sonra câmi-i 

hümâyûnun müderrisi efendiye ve vâizi Abdüşşekûr Efendi'ye ve imâm-ı 

evveline ve hatip efendiye çukaya kaplı semmur kürkler ikinci ve üçüncü 

imâmına çukaya kaplı sincap kürkler binâ emîni Ali Ağa mukaddem semmur 

kürk giymiş iken sehven şimdi hâtıra geldikte bu mahalde te‟hîr ve tahrîr olundu 

kayyim başı ve müezzin başıya 

 

48 

sâde çuka ferâceler ilbâs olunmuştur bunlar tekmîl olunduktan sonra câmi-i 

hümâyûnun ebniye hademesi diye çağırıldıkta mukaddemâ defter olunup ale'l-

esâmî defteri teşrîfâtçı halîfesine verildiği ber-vech-i müfredât bâlâda tasrîh 

olunmuştu yine ol vechile mürettep dizilip cümlesine birer birer hil„atlar ilbâs ve 

câmi ebniyesini hademesiyle tetmîm ve ihtitâm ikrâm ile mazhar-ı âtıfet oldular 

bundan sonra esen kalmamakla şehriyâr-ı dârâ-hadem hazretleri dahi abdest 

odasından devlet ve iclâl ile nahzet-i kıyâm ve dâire-i hümâyûn takımı ile saray-

ı âlîlerine atf-ı zimâm ihtiyâr buyurdular ol gün câmi-i şerîfin havlusu derûnen 

ve bîrûnen terâküm-i zihâm-ı enâm ile rûz-ı mahşerden nümûdâr olmuştu 

kürkler ve hil‟atlar ilbâs olunduğu gün amele ve hademe-i ebniye için dört bin 

kuruş atiye-i hümâyûn gelip tevzi olunmak üzre iken meşgale-i kesîreden nâşî 

imhal ve bir iki günden sonra mütevellî odasında ber-uslûb-i mu„tâd-ı kadîm 

sergi döşenip mecmû„u kâtibândan zeyle varınca alâ-merâtibihim tevzi ve 

iktisâm olunup cümlesi hisse-mend-i vâyedâr oldular öteden beri bu makûle binâ 

olunan hayrât-ı azîmenin hizmet-i mu‟ayyenesinde müstahdem ve emekdâr 

olanlar ihtiyaçtan müstağnî olacak nân-pare ile yahut isti‟dâdına göre bir rütbe-i 

müfâhare ile kaldırılıp çerâğ olmak de‟b-i seniyye-i şâhâneden olmağın Derviş 

Efendi'nin Hak Teâlâ ömr-i devletlerini efzûn eylesin himem-i vâlâ nehmetleri 

inzimâmıyla bu hususu istid‟â-yı niyâz ve sâhib-i devlet hazretleri inhâ 

eylediklerinden binâ emîni Ali Ağa rütbe-i vâlâ-yı ser-bevvâbîn-i dergâh-ı âliye 

pâ-nihâde ve binâ kâtibi bu hakîr dahi bölükât-ı erba‟a kitâbetinde ulûfeciyân-ı 

yemîn kitâbetiyle hâcegân-ı dîvân zümresine idhâl orta yazıcısı Molla yazıcı 
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dahi asıl serturnâî rütbesiyle ve turnacı başı neferâtı zabtı ile serhadd-i 

mansûrdan baş serhadd olan Vidin 

 

49 

Ağalığı rütbesine i„tilâ ve hâssa hasekilerinden Hüseyin Haseki dahi her vechile 

talâkata mâlik ve isti‟dâdı olmakla yeniçeri ağası kara kulaklığı hizmetinde 

istihdâm ile ocağı miyânında ser-efrâz ve bir-vech-i muharrer ta‟mîm olunup 

lâkin kara kulaklık telhîs ve emr-i hümâyûn ile sûret bulacak mevâddan 

olmamakla heman namaz kılındığının ertesi günü bostancı başı ağa tarafından 

dâmen-bûs emriyle kapuya irsâl ve hizmet-i merkûmeye tayin olunup merâmı ile 

kâm-yâb oldu bâkî zikr ve mev‟ûd olunan kapıcı başılık ve hâcelik ve ağalık 

maddesi telhîs olundukta hatt-ı hümâyûn keşîde ve inâyet buyurulmakla mûmâ-

ileyh Molla Yazıcı kapuya çağırılıp vakt-i mu‟ayyenesinde zabt eylemek üzre 

Vidin Ağalığı tevcîh ve dûş-i istihkâkına hil‟at ilbâs ve hakîrin kitâbeti dahi 

mâh-ı şevvâlde vâki olan tevcîhâtta zabt olunmak üzre ru‟ûs ve binâ emîni Ali 

Ağa'nın kapıcı başılık ru‟ûs-i hümâyûnu birkaç günden sonra müşârun-ileyh 

Derviş Efendi'ye geldikte yedlerimize i‟tâ eylediğinden başka keyfiyet-i hâl-i 

bende ki malûm-i devletleri olmakla yeşil sofa kaplı a‟lâ sebîr sincap kürkü 

ihsân ve Istabl-ı ma‟mûrelerinden kendilerine mahsûs olan güzîde ve tüvânâ 

birer re‟s bârgiri sîm çapğun raht besâtıyla tezyîn ve galebe-i merhametlerinden 

inâyet ve yanıma bir çukadar kullarını tayin buyurup kapuya irsâl 

buyurmalarıyla vardıkta hâzır olan horasânî destârı reîsü'l-küttâb olan Hamza 

Efendi hazretleri pîş-i zânûlarında yed-i mü‟eyyedleriyle ser-i mübâhâtıma rast 

ve bir mikdâr tebşîrât ile kat‟-ı merâtibe himmet-i âlîlerini insirâf ve badehu 

kalkıp sadr-ı azam hazretlerine götürüp dâmen-pûs şerefin ihrâz ettirdikten sonra 

benden efendi karındaşımıza selâm ve du„âlar edip hâtırların suâl ederiz diye 

iâde ve gelip horasânî ile müşârun-ileyh efendimizin mübârek 

 

50 

hâk-pây-ı devletlerine rûy-mâl ve duâ-yı hayrların isticlâb ettikten sonra 

mesrûren ve mahbûren inşât-ı fuâd ile ihsân buyurdukları donanmış bârgire 

süvâr ve iyâl ve evlâdımızdan dahi taraf-ı devletlerine duâ-yı hayr ettirmek için 
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fakîr hâneye avdet edip vakt-i ma‟lûmede zabt-ı kitâbet için hulûl-i vakte 

nigerân ve zamîme-i duâ-yı devâm-ı ömr-i devlet-i pâdişâhî tahrîk-i zebân-ı 

serîu'l-beyân olunmuştu el-eyyâmü yemürrü merre's-sehâb mantûkunca kitâbet-i 

merkûmun tevcîh vakti gelip yevm-i tevcîhâtta hil‟at ilbâs olunmak için tezkere 

geldikte kemâl-i lütf-i keremlerinden yine bir sof letâfet-mevsûf ferâce in‟âm ve 

ba‟dehu dîvân-ı hümâyûn iktizâ ettikte yine bir üst post semmur ihsân ve 

ba‟dehu yine bir pek a‟lâ cild kafa ihsân-ı ferâvân buyurup bahr-ı keremlerine 

müstağrak olup her ne kadar zâkirü'l-himem ve şâkirü'n-ni‟amları olsam binde 

birin tezkire ve ta‟dâdına adem-i liyâkatim zâhir ve hüveydâ olmakla heman 

mübârek ser-i devletlerini tasdî‟ etmemek için haklarından hayır duâyı iki 

kelâma hasr ve kasr eyledim Hak Azze ve Şânehu hazretleri zât-ı 

muhteremleriyle evlâd ve iyâllerini dünyada ve ahrette havfından emîn ve sâlim 

ve her ne merâmları ise vusûl-i husûliyle mesned-şâz-ı hurremide kâim eyleye 

âmîn yâ mücîbe's-sâilîn câmi-i vâlânın tetmîm ve namaza ibtidâ olunması ile 

Hak Teâlâ cümleyi ferah-yâb eyledi kaldı ki imâret ve tabh-ı fodula onların dahi 

levâzımâtı tekmîl et„ime tezâkîri tetmîm ve temhîr olunduktan sonra bin yüz 

altmış dokuz senesi mâh-ı Rebîulevvel'in on beşinci cuma gününde imâret-i 

âmire küşâde olunup beşinci olan efendi hazretleri simât-ı sofra-i in‟âm-ı 

sâhibü'l-hayr şevketli azametli penâhatli efendimizin ni‟am-ı mebzûle-i 

hayriyye-i vakfiyelerinde tegaddî-i mevâid eyleyen talebe-i ulûm dâ‟iyâtı ve 

mürtezika-i vakf senâ-hânı ile duâ-yı ferâvân edip tabh olunan ta‟âm 

 

51 

ve nân-ı azîz yevmen fe-yevmen ilâ mâ-şâ-Allahu Teâlâ mevcut bulunan ile 

erbâb-ı ashâbı tenâvül etmeleriyle def‟-i mecâ‟a eylediklerinde ferâde ve ferâde 

da‟avât-ı hayriyyelerini peyveste-i âsumân ve icâbet-hâne-i Yezdân edecekleri 

ma‟lûm-i âlemiyân olmakla cenâb-ı feyyâz-ı Hak şevketli kerâmetli pâdişâh-ı 

âlem-penâh efendimiz hazretlerinin mübârek vücûd-ı hümâyûn-ı merhamet-

makrûnların serîr-i şevket-masîrlerinde ber-devâm-ı devlet ve iclâl eyleyip hata 

ve hatarâttan masûn ve me‟mûn eyleye âmîn be-câh-ı seyyidi'l-mürselîn 

temmetü'l-hurûf bi-avnillahi'l-meliki'l-mu‟în âmîn. 

Son 
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Ek 2. 

TSA E 11901 ve Transkripsiyonu 
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TSA E 11901’in Transkripsiyonu 

Mısır Valîsi sadr-ı esbak el-Hâc Ahmed Paşa'ya hüküm ki; 

Cenâb-ı hallâk ve berârende-i seb‟a-i tabâk celle-şânühû ve behr-i burhânuhû 

hazretlerinin zât-ı mekârim-simât-ı hüsrevâneme vedî‟a ve i‟tâ eylediği bâ-berâ ve 

iktidâr-ı şâhâne ve erfâd-ı müte„âkıbü'l-edvâr-ı pâdişâhânemin her hâlde teşekkür ve 

tahmîd ve tahdîs ve tahdîdine himmet-i mülûkânem masrûf ve derkâr ve töhmet-i 

hidîvânem mebzûl ve bî-şümâr ecdâd-ı izâmım enâra'llâhu berâhînihim her biri birer 

emr-i hayra muvaffak ve muktedir ve ilâ-hâze'l-ân du„â-yı hayra mazhar olmaları 

hasebiyle benim dahi tab‟-ı letâfet-teb‟-i hüsrevânem peyveste-i ef‟al-i bir ve hayra 

mecbûl ve hâtır-ı ilhâm-ı mezâhir-i dâverânem ale'd-devâm efâza-i zılâl-i ni‟am ve 

mükerremât ile meşgûl olmakdan nâşî bundan akdem İstanbul'da vâki Ayasofya-i Kebîr 

cami-i şerîfi civârında binâsına muvaffak olduğum imâret-i âmire ve kütübhâne-i zâhide 

ve hayrât-ı sâ‟ireden fazla bu def„a dahi nakş-ı kitâbe rûzgâr ve ilâ-âhiri'l-edvâr vesîle-i 

du„â-yı hayr-ı ahyâr ve ebrâr olmak içün hasbeten li'llâhi'l-azîm ve taleben li-merzâti'l-

kerîm yine İstanbul'da Sırıkçılarbaşı'nda vâki müceddeden binâ ve ihyâsına taraf-ı 

hümâyûnumdan mukaddemâ şurû‟ ve mübâşeret olunan cami-i şerîf ve mabed-i münîfin 

bisât ve mefrûşât ve hasır ve kaliçât misillü levâzım ve mühimmâtının şimdiden nesc ve 

ibdâ‟ ve inşâ ve ihtirâ‟ına şurû‟ ve mübâşeret olunmak ve bi-avnihî te„âlâ emr-i binâsı 

zîver-zemîn-i itmâm ve pîrâye-i arsa-i ihtitâm olduğu gibi ferş ve tezyîn ve edâ-yı salât-ı 

hamse ve cuma ile icrâ-yı şi‟âyir-i dîn-i mübîhn olunmak ağarr-ı metâlib-i hüsrevâne ve 

akdem-i me‟ârib-i mülûkânem olduğuna binâ‟en zikr olunan cami-i şerîfin tûl ve arz ve 

sath ve muhût-i arzını müştemil bu def‟a gönderilen mikyâs muktezâsı üzre iktizâ eden 

hasır ve kaliçelerin ahsen-eşkâl ve eltaf-ı hey‟et vakt-i iştimâl üzre Kahire-i Mısr'da 

müceddeden nesc ve ibdâ ve bir gün akdem Dersaâdetüm'e irsâl ve isrâsı husûsu 

iftihâru'l-havâss ve'l-mukarremîn mu‟temedü'l-mülûk ve's-selâtîn muhtârü'l-izz ve't-

temkîn bi'l-fi‟l Dârus-saâdetim ağası olan Beşir Ağa dâme ulüvvuhû hâlâ Kahire-i 

Mısr'da vekîlleri olan kıdvetü'l-emâcid ve'l-ayân (          ) zîde mecduhûnun uhde-i 

sadâkat ve ihtimâm ve hizmet-i diyânet ve ikdâmına ihâle ve ta„lîk olunup lâkin bu 

husûs ihtimâmı vâcib olan umûr-ı mühimmâtdan olmak hasebiyle dil-hâh-ı mülûkânem 

üzre itmâm ve tekmîli inzimâm ve nezâretine muhtâc olmakla gerek mehre-i erbâb-ı 

hırfet ve sanatın tedârük ve imâlinde ve gerek sâ‟ir levâzım ve mühimmâtının tahsîl ve 
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ikmâlinde vekîl-i mûmâ-ileyhe i‟ânet ve müzâheret ve bir gün evvel nesc ve inşâsına 

tarafından dahi ihtimâm ü dikkat olunmak fermânın ve hâssatan matlûb-ı hümâyûnum 

olmağın mahsûsan işbu emr-i şerîfüm ısdâr ve (          ) ile irsâl olunmuşdur imdi 

vusûlünde ber-vech-i meşrûh bu emr-i hayra tarafından dahi ihtimâm ve nezâret ve 

matlûb olan hasır ve kaliçelerin gerek eczâ-yı mâddiyeleri tedârük ve istihzârında ve 

gerek amele ve mehre-i erbâb-ı nescin cem‟ ve ihzârlarında vekîl-i mûmâ-ileyhe gereği 

gibi i‟ânet ve müzâheret ederek bir gün evvel necs ve inşâ ve Dersaâdetüm'e irsâl ve 

isrâlarına sa‟y ü dikkat birle tahsîl-i rızâ ve ihrâz-ı mesûbât-ı uhrâya sarf-ı makderet 

eylemeniz bâbında. 
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Ek 3. 

TSA D 6201 ve Transkripsiyonu 

 

 

Vr.1 
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Vr. 1’in Transkripsiyonu 

 

 

         Atpazarı'nda müceddeden binâ ve ihyâ buyurulan çeşme-sâr-ı hümâyûn binâsı 

masârıfı için Enderûn-ı Hümâyûn'dan bir kıt‟a tahvîl mûcebince makbûz fî şehri Şabân 

sene 1162. 

 

3795 kuruş. 

Be-hisâb-ı kîse: 7 

Küsûr: 295 kuruş. 

Yalnız yedi kîse ile iki yüz doksan beş kuruştur. 
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Vr.2 
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Vr. 2’nin Transkripsiyonu 

 

         İrâde-i aliyye-i hazret-i cihân-dârî ile İstanbul'da Bedestân-ı Cedîd kurbunda 

müceddeden binâ ve ihyâsı emr-i hümâyûn buyurulan cami-i şerîf-i nev-bünyâd-ı 

muallâ-yı hümâyûn ebniyesi masârıfı için târîh-i mübâşeret-i binâdan beri memhûr 

tahvîlât ile Hazîne-i Enderûn-ı Hümâyûn-ı hazret-i şehriyârîden bi'd-defe‟ât ahz olunan 

akçelerin defteridir. 

An mâl-ı mukâta‟ât-ı 

Evkâf-ı Hümâyûn 

Fî 14 N. sene 1161 

6545 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 13 

Küsûr: 45 kuruş 

 

 

An-mâl-ı der-kîse-i 

Evkâf-ı Hümâyûn 

Fî 20 L. sene 1161 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

An-yed-i yazıcı efendi 

Fî 27 L. sene 1161 

20000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 40 

Def‟a an-yed-i yazıcı efendi 

Fî 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

An-mâl-ı der-kîse-i 

Evkâf-ı Hümâyûn 

Fî 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

 

 

An-emvâl-i mukâta‟ât 

Fî 

10000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 20 

An-yed-i yazıcı efendi 

Fî 5 C. sene 1162 

30000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 60 

 

 

Def‟a fî gurre-i N. sene 1162 

10000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 20 

Def‟a fî 16 L. sene 

1162 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

Def‟a fî 13 Za. sene 1162 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

 

 

Def‟a fî 28 Za. sene 1162 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

Def‟a fî 20 Z. sene 

1162 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

 

Def‟a fî 14 Muharrem 

sene 1163 

56413 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 112 

Küsûr 413 kuruş 

An-cânib-i ağa-yı 

Dârus-saâdeti'l-aliyye 

Fî 22 Ş. sene 1163 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

Def‟a fî 4 R. sene 1163 

13500 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 27 
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Vr. 3 
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Vr. 3’ün Transkripsiyonu 

 

An-yed-i muhâsebeci efendi 

Fî 27 C. sene 1163 

30000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 60 

 

Def‟a an-muhâsebeci efendi 

Fî 23 Receb sene-i minhü 

40000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 80 

An-yed-i yazıcı efendi 

Fî 29 Ş. sene 1163 

30000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 60 

Def‟a fî 7 L. sene 1163 

27000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 54 kuruş 

Def‟a fî 5 Za. sene 1163 

15000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 30 

Def‟a fî 23 Z. sene 1163 

30000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 60 

 

Başlıklar için yalduz altunu 

Fî 21 Muharrem sene 1164 

3875 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 7 

Küsûr 375 kuruş 

Fî 5 Safer sene 1164 

An-yed-i kethüdâ-yı hazîne 

45000 kuruş 

An-cânib-i ağa-yı Dârus-

saâde 

10000 kuruş 

55000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 110 

 

An-yed-i muhâsebeci efendi 

Fî 21 Ra sene 1164 

30235 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 60 

Küsûr 235 kuruş 

Hazîne kethüdâsı ağa 

yedinden 

Fî 29 R. sene 1164 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

Muhâsebeci efendi yedinden 

Fî N. sene 1164 

75500 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 151 

Hazîne kethüdâsı ağa 

tarafından 

Fî 3 Şabân sene 1164 

100000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 200 

 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa 

tarafından 

Fî 29 Za. sene 1164 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa 

tarafından 

Fî gurre-i Za. sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa 

tarafından 

Fî 21 R. sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

 

Yekûn: 958068 kuruş. 

Be-hisâb-ı kîse: 1916. 

Küsûr: 68 kuruş. 

Yalnız dokuz yüz on altı kîse ve altmış sekiz kuruştur. 

Zahr-ı defterde mukayyed Atpazarı çeşmesi binâ masârıfı akçesiyle ma‟an birikdiği 

hâlde yalnız bin dokuz yüz yirmi üç kîse ve üç yüz altmış üç kuruşa bâliğ olur. 
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Câmi-i Hümâyûn arsası tevsî‟ için mübâyaa olunan menâzil ve hânlar ve dekâkin ve 

mahâzin bahâlarına meblağ-ı mezbûrdan verilen akçe, 

Kuruş 183341 

Be-hisâb-ı kîse: 366         

Küsûr 341 kuruş 

 

Fî 27 R. sene 1165 târîhi ile müverrah işbu defterin iki kıt‟a aynı suretleri Enderûn-ı 

Hümâyûn'a verilmiştir. 

 

Bâlâda muharrer bâ-tahvîlât makbûz olan bin dokuz yüz yirmi üç kîse ve üç yüz altmış 

üç kuruşun ve üç yüz altmış altı kîse ve üç yüz kırk bir kuruşu mübâyaa olunan menâzil 

ve hân ve dekâkîn bahâlarına mahsûb olunduğu sûretde yalnız bin beş yüz elli yedi kîse 

ve yirmi iki kuruş masârıfı binâ için kalmak iktizâ eder diye Enderûn-ı Hümâyûn'a 

verilen başka bir kıt‟a zeylli defterde musarrahtır. 

Fî evâhir-i R. sene 1165. 
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Vr. 4 
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Vr. 4’ün Transkripsiyonu 

 

         İki kıt‟a aynî suretleri mukaddemâ Enderûn-ı Hümâyûn'a verilen bâlâ-yı 

defterde muharrer akçelerden sonra bâ-tahvîlât defe‟âtle alınan akçelerdir ki 

mukâvele ve tevârîhi tasrîhleriyle kayd ve zabt ve tahrîr olunur an-evâhir-i C. sene 

1165. 

  Bu def‟a hazîne kethüdâsı       

ağa tarafından 

Fî 25 C. sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı  

ağa tarafından 

Fî 10 Ramazân sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Taraf-ı hazret-i şehriyârîden 

Beşiktaş'dan muhâsebeci 

efendi yediyle 

Fî 7 Za. sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

 

Hazîne kethüdâsı  

ağa tarafından 

Fî 26 Z. sene 1165 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def„a hazîne kethüdâsı  

ağa tarafından 

Fî gurre-i Ra. sene 1166 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı 

 ağa tarafından 

Fî 11 Ca. sene 1166 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Yine hazîne kethüdâsı  

ağa tarafından 

Fî 4 Receb sene 1166 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı  

ağa tarafından 

Fî 28 Şa„bân sene 1166 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a ağa-yı mümâ-ileyh 

tarafından 

Fî 2 Za. sene 1166 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a yine hazîne kethüdâsı 

ağa tarafından 

Fî gurre-i Muharrem sene 

1167 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a yine ağa-yı  

mümâ-ileyh tarafından 

Fî 4 Ra. sene 1167 

75000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 150 

Def‟a mümâ-ileyh hazîne 

kethüdâsı ağa tarafından 

Fî 11 Ra. sene 1167 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 
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Yekûn: 3116 kîse. Küsûr: 68 kuruş. 

Cümlesi üç bin yüz on altı kîse ile altmış sekiz kuruşdur. 

Kîse: 3116 cümlesi yekûndür. 
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Vr.  5 
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Vr. 5’in Transkripsiyonu 

Def‟a yine hazîne kethüdâsı 

ağa tarafından 

Fî 20 Ca. sene 1167 

25000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 50 

Bu def‟a makbûz 

Fî 19 C. sene 1167 

Ağa kulları tarafından: 

38950 kuruş 

Hazîne kethüdâsı ağa kulları 

tarafından 11050 kuruş 

50000 kuruş 

Be-hisâbı kîse: 100 

 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa 

tarafından 

Fî 24 Şabân-ı şerîf sene 

1167 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a yine hazîne kethüdâsı ağa tarafından    

Fî 23 Şevvâl sene 1167 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa tarafından 

Fî 20 Muharrem sene 1168 

100000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 200 

Fî 6 R. sene 1168. 

 

Hazîne kethüdâsı ağa tarafından  

Dârus-saâde ağası marifetiyle makbûz 

Fî 6 R. sene 1168 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa tarafından 

makbûz 

Fî 16 C. sene 1168 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa tarafından 

makbûz 

Fî 25 Şa„bân sene 1168 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 

Def‟a hazîne kethüdâsı ağa tarafından 

makbûz 

Fî 26 Şevvâl sene 1168 

50000 kuruş 

Be-hisâb-ı kîse: 100 
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Ek. 4 

TSA E 2734 
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TSA E 2734’ün Transkripsiyonu 

 

         Bâ‟is-i tahrîr budur ki: 

 

         Taraf-ı hazret-i mülûkâneden binâ ve inşâ olunan cami-i şerîf ve mabed-i latîf 

binâsı masârıfı için devletlü inâyetlü ağa efendimiz hazretlerinin marifetleriyle 

yalnız elli bin kuruş ahz ve makbuz-ı bendeleri olmakla meblağ-ı mezbûrun 

makbûzunu müş‟ir tahvîl olmak üzre işbu ilm ü haber verildi. 

 

Fî 17 Muharrem sene 1169. 

Bende Ali Emîn-i Binâ 
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Ek. 5 

TSA D 9869  

Vr. 1 
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Vr. 1’in Transkripsiyonu 

 

        Taraf-ı hümâyûn-ı hazret-i şehriyârîden İstanbul'da Bezzâstân-ı Cedîd 

kurbunda müceddeden binâ ve ihyâ buyurulan cami-i şerîf ve medrese-i münîf ve 

kütübhâne-i nazîf ve imâret-i âmire-i latîf ve sebilhane ve çeşme-sâr-ı nev-bünyâd-ı 

muallâ-yı hümâyûn ve mukaddemâ bi'l-iktizâ hedm olunup ba‟dehû müceddeden 

binâ olunan imâm ve mü‟ezzin ve kayyim meşrûtaları hâneler ve cami-i şerîf-i 

merkûmun etrâf-ı ittisâlinde ve bazan mukâbelesinde tecdîd olunan kârgîr 

dükkânların ve evkâf-ı hümâyûn cedîden yapdırılan ebniye-i sâ‟irenin defâtir ve 

rûznâmçe-i müfredât mûceblerince olan masârıfı icmâlidir. 

 

         Temele vaz‟ olunan ıskara ve rıhtım ve kazık ve hatıl ve bestebân ve gezgere 

ve çamur tekneleri ve iskeleleri mühimmât-ı sâ‟ire için mübâyaa ve sarf olunan 

ecnâs kereste ve mesâmîr-i mütenevvia bahâları defâtir-i müfredât mûceblerince 

hisâb olunmuştur. 

 

Bahâ-i ecnâs kereste Bahâ-i mesâmîr-i mütenevvi‟a 

 6633946 Akçe  1709334 Akçe 

Hammâliyye 382392 Akçe Aynî teslîm olunan 

âhen-i hâm fürû-

nihâde 

371714 Akçe 

 7016338 Akçe  1337620 Akçe 

 

         Cami-i şerîf ve medrese-i münîf ve kütübhâne-i nazîf ve imâret-i âmire-i latîfin 

derûn ve bîrûnunda doğrama-kârî kebîr ve sağîr sofa kapuları ve dolab ve pencere 

kanadları içün mübâyaa olunup sarf olunan elvâh-ı cevz bahâları. 

 

 322575 Akçe 

Hammâliyye 6024 Akçe 

 328599 Akçe 

 

Yekûn bahâ: 8682557. 

Be-hisâb-ı kuruş: 72354117 akçedir. 

Bahâ-i âhen-i hâm-ı Kavala ve Samakov ve İneada gayr-i ez-an mevcûd-ı cebehâne 
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Âhen-i hâm Kıyye 

Bâ-fîât-ı muhtelife 401772,5 

 5196099 

Bahâ-i hammâliyye ve kantâr 68661 

 5264760 Akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 43873 kuruş 

 

         Bahâ-yı ma‟a hammâliyye ma‟mûl-i demür kenâr ve zıvana ve kiriş ve pend ve 

demir-i esbûh çarçube-i cam ve pencere-hâ ve gayruhû: 14464421 akçe 

 Kuruş Para 

 120536 41 

Demir parmaklık etrâf-ı 

havlu 400 kıyye 

1200  

 121726,5 41 

Mübâyaa olunup nalbura 

teslîm olunan hâm demir 

bahâsı 

353787,5 kıyye 

37759,5 22 

 83977 13 

 

         Bahâ-i hammâliyye ve kantâriyye-i kurşun-ı hâm an-mübâyaa-i Asitâne ve İzmir 

Kurşun-ı hâm 

15621 kantâr 26 Çeki 

 18248023 

Bahâ-i hammâliyye ve kantâriyye 138914 

 18386937 Akçe 

 

         Cami-i hümâyûn ve kütübhâne ve medrese ve imâret ve mülhakât-ı sâ‟ire 

sukûfları vechlerine ferş olunan kurşunlarının îcâb eden hammâliyye ücretleri. 

Elvâh-ı kurşun 10353 aded, 251397 kıyye, 320 aded, beher vukiyye ücreti 2 

754193. 

Yekûn-ı masârıf-ı kurşun: 19141130 akçe 

Kuruş 159509, 50 akçe 
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 Akçe 

Bahâ-yı seng-i kûfekî-i Makrihore ve Davudpaşa ma‟a nakliye ve nân 

bahâ: 

 

15074050 

Ücret-i nân-ı azîz ve hammâliyye 435800 

 15511850 

 129265 

kuruş 

50 akçe 

 

 Akçe 

Bahâ-yı ecnâs-ı seng-i mermer  17168680 

Bahâ-i hammâliyye 2393998 

 19562678 

 163022 kuruş 

38 akçe 

 

 Akçe 

Bahâ-yı seng-i nâv-ı Karamürsel ma‟a hammâliyye 2111998 

Be-hisâb-ı kuruş 25933 kuruş 

28 akçe 

 

 Akçe 

Bahâ-yı seng-i bolor-ı Makrihora ve Boğaz-ı Bahr-ı Siyah ve Karamürsel 

ve gayruhû 

 

4407000 

Bahâ-yı nakliyye 17231008 

 6130108 

 51084 kuruş 

18 akçe 

 

 Kantâr 

Bahâ-yı kireç ve mermer 2809,5 

Fî 2 akçe 55233 akçe 

Bahâ-yı hammâliyye 8436 
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 63657 akçe 

 530 kuruş 

57 akçe 

 

Bahâ-yı horasân-ı hâlis 1789272 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 1490,5 kuruş 

12 akçe 

 

Bahâ-yı alçı 3864260 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 32202 kuruş 

20 akçe 

 

Bahâ-yı nuhâss-ı hâmm-ı Kastamonu ve Gümüşhane-i nuhâss-ı hâm, 

4655 kıyye 

 

416623 akçe 

Bahâ-yı hammâliyye 7754 akçe 

 424377 akçe 

 3536 kuruş 

57 akçe 

 

 

 

Üsküdârî Dökmeci Müezzin marifetiyle yaptırılan nuhâs ve pirinç 

bilezik ve gayruhû ve berk-i şebîke-i sebîl dökme ücretleri ve tahta 

bilezik-hâ-i mütenevvia ve gayruhû 14382 kıyye, 115 dirhem, fî 100 

 

 

 

 

 

 

1438228 akçe 

Şebîke-i sebîl 275 kıyye, 100 dirhem, fî 160 44040 akçe 

Yekûn 1482268 akçe 

 12352 kuruş 38 

akçe 

 

Bahâ-yı pirinç ve nuhâs lüle-i âb ve maşraba-i sebîl ve pirinç-i çırâğayn-i 

tarafeyn-i mihrâb-ı cami-i hümâyûn 

 

47708 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 397,5 kuruş 

8 akçe 
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Kubbe-i kebîr ve kubâb etrâfının nuhâs alemleri ile minâreteynin 

külâhları ve alemleri ve tarafeyn-i mihrâbın şamdânları yaptırılma 

ücretleri nuhâs-ı ma‟mûl, 4170 kıyye, 300 dirhem 

 

 

250245 akçe 

Ücret-i harc-ı alem ve şamdân 6080 akçe 

 256325 akçe 

Hammâliyye 612 akçe 

 256937 akçe 

 2141 kuruş 

17 akçe 

 

 

Bilezikler ve alemler takımları ve minâreteyn külahları ve sebîlin 

maşraba ve şebîkeleri ve pencere pulları ve şamdânlara tılâ olunan altun 

yalduz 5644 aded, beher altun fîâtı çanak imâl fî 90 

 

 

2634460 

akçe 

Ücret-i yaldız 507960 akçe 

 3132420 

akçe 

 26103,5 

kuruş 

 

İmâret-i Amire matbahına yaptırılan kebîr ve sağîr evânî-i nuhâs kazganı 

ücretleri 20117 kıyye, 120 dirhem 

121036 akçe 

Hammâliyye ve kantâriyye 840 akçe 

 121876 akçe 

 1015,5 kuruş 

16 akçe 

 

Mermer ve küfegî taşları bağlamak ve su hazînesi ve döşenilen kurşun 

borular sarguları için yaptırılan likönün zeytun ve bezir yağları bahâları, 

Revgan-ı zeyt 16569 kıyye, 50 dirhem. 

 

 

521715 akçe 

Revgan-ı bezir 11016,5 kıyye 306527 akçe 

Yekûn 838242 akçe 
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 6902 kuruş 

3 akçe 

 

İstanbul'da bazı mahallerde mübâyaa olunup sarf olunan ecnâs seng-i 

mermerî ve küfekî ve mamûl demir pencere ve gayruhû bahâları 

 

182795 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 1523 kuruş 

36 akçe 

 

Bahâ-yı âlât ve sırık-ı hammâlân-ı binâ 

Âlât 136 kantâr, 96 k. 233759 akçe 

Hammâliyye ve ücret-i kayık 1720 akçe 

 235479 akçe 

Sırık-ı hammâlân 2760 aded 248760 akçe 

Hammâliyye ve ücret-i kayık 2470 akçe 

 251230 akçe 

Yekûn 486709 akçe 

 40055,5 

kuruş 

49 akçe 

 

Bahâ-yı envâ-ı cam ve elvân-ı renk-âmîz 501276 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 4177 kuruş 

36 akçe 

 

Cami-i hümâyûnun derûn ve bîrûnuna yazılan cesîm yazılar ve kezâlik 

medrese ve kütübhâne yazıları tezhîb ve nakış içün mübâyaa olunan altın 

varak ve elvân boya bahâları 

 

 

293036 akçe 

 2441,5 kuruş 

56 akçe 

 

Cami-i hümâyûnun etrâfında yapılan dekâkîn künkleri ve müceddeden 

binâ olunan hâneler için mübâyaa olunan ıhlamur doğrama ve medrese 

odaları pencereleri için ceviz çarçûbe bahâları 

 

 

103598 akçe 
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Bahâ-yı hammâliyye 1518 akçe 

 105116 akçe 

 875,5 kuruş 

56 akçe 

 

Hânelerin sukûfları ve dükkânların sundurmalarına örtülen kiremid 

bahâsı 115000 aded kiremid-i hurde, fî beher elf 690 akçe 

 

72450 akçe 

Bahâ-yı hammâliyye 1150 hammâl, fî 9 10350 akçe 

 82800 akçe 

 690 kuruş 

 

Çıkrık-kârî kabza-i kazma ve kalıb-ı bilezik ve trabzon ve gayruhû 12606 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 105 kuruş 

6 akçe 

 

Bahâ-yı tuğla-i mütenevvia 2833951 

akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 23616 kuruş 

21 akçe 

 

Cami-i hümâyûnun cam pencereleri ve kanad ve kapuları ve medrese 

odaları ve kütübhâne ve ebniye-i merkûme mülhakâtından müceddeden 

binâ olunan dükkânlar içün mübâyaa olunan envâ-ı kilit ve eşyâ-yı 

çilingirî bahâları 

 

 

 

139473 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 1162 kuruş 

33 akçe 

 

Bahâ-yı küfe-i arka ve mükemmel çifte sepet, heybe ve sepet-i lağım ve 

gayruhû 

 

253854 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 2115 kuruş 

54 akçe 

 

Bergama'da getirtilip cami-i hümâyûnun harem havlusu etrâfına dikilen 

cesîm somakî sütûnların mahallinden ihrâcına amele ücretleri ve mahall-i 
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merkûmeden iskeleye nakliye araba ücretleri ve iskele-i merkûmdan dil 

kayıklarıyla tahliye ve Asitâne-i Saâdet'e tesyîrleri navl-ı sefâyini ve Yalı 

Köşkü'nde mahall-i binâya nakilleri masârıfı 

 

4635,5 kuruş 

6 akçe 

Nân bahâ-yı üserâ-yı mîrî 307 kuruş 

51 akçe 

 4942,5 kuruş 

57 akçe 

  

Sarây-ı Hümâyûn'da zuhûr edip mahall-i binâya gelen somakî cesîm 

taşları nakleden mîrî üserâya verilen nân bahâ ile merkûm taşlar biçilmek 

ve sütûn-ı merkûmların başları kat‟ için mübâyaa olunan bıçkı-ı seng ve 

zımpara bahâları 

 

 

1430 kuruş 

45 akçe 

 

Cami-i hümâyûnun vukiyye hesâbıyla yaptırılan aşağı katı toplu demir 

pencerelerinin âhengerân ücretleri kebîr ve sağîr toplu kapu ve pencere 

6200 kıyye, beher vukiyye 24 akçe 

 

 

148800 akçe 

Mühimmât 413 akçe 

 149213 akçe 

 1243 kuruş 

53 akçe 

 

Kenâr ve zıvanalara dökülen kurşunu eritmek içün mübâyaa olunan 

hatab 2171 çeki ma‟a bahâ-yı hammâliyye 

 

161930 akçe 

Be-hisâb-ı kuruş 1349 kuruş 

50 akçe 

 

 

 

Cami-i hümâyûnun orta tabakası demir pencereleri ve bazı evânî-i âheni 

için mübâyaa olunan kömür-i âhengerânesi 111480 kıyye 

 

 

 

 

334629 akçe 

 2788,5 kuruş 

 

Temelde zuhûr eden suyu Mahmud Paşa Çarşısı başında müceddeden 

yapdırılan çeşme-sara icrâ için mübâyaa olunan ecnâs künk ve boru ve 

 

 

44098 akçe 
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harc-ı likön ve masârıf-ı sâire 

 367 kuruş 

58 akçe 

 

Sıva için bi'd-defe‟ât mübâyaa olunan kettân-ı sıva 9541 kıyye 58596 akçe 

Saman 152 kantâr 11400 akçe 

Yekûn 69996 akçe 

 583 kuruş 

36 akçe 

 

Hîn-i binâda işleyen esnâf-ı amelenin a‟mâlleri için alınan çârûb-ı dest 

ve meydân ve ibrik-i hâk ve nuhâs ve gayruhû bahâları 

 

32390 akçe 

 269,5 kuruş 

50 akçe 

 

Ücret-i kat‟iye-i mismâr-ı kurşun 1678 kıyye 39872 akçe 

 332 kuruş 

32 akçe 

 

Esnâf-ı seng-trâşân i‟mâl eylemeleri için mübâyaa olunan eye-i frengî 

541 deste, fî 480 

 

25968 akçe 

Mengîr-eye ma‟a divitî 4524 aded 45240 akçe 

Yekûn 71108 akçe 

 592,5 kuruş 

8 akçe 

 

 

Cami-i hümâyûnun cesîm camları işlendiği esnâda camcılar yedlerinde 

imâl olunan eşyâ bahâsı ve yaldızlı bilezik sarguları ve minâre külahları 

üzerine vaz‟ olunan kâşî bahâsı ve harbendeleri malzemesi desti ve su 

fıçılarının ve el kovaları tecdîd ve tamîr masârıfı 

 

 

 

 

87600 akçe 

 730,5 kuruş 
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Derûn-ı cami-i şerîf ve bîrûnu ve kapular üzerlerine cesîm yazuları ketb 

eden hattâtlara verilen ücret ve yazu kağıtları boyayıp ve iğneleyen 

nakkâşlara verilen ücret 

 

 

191880 akçe 

 1599 kuruş 

 

Merkûm yazılar ketb için ve binâ mühimmâtıyla esnâf-ı amele ücârât-ı 

yevmiyyeleri zabt ve tahrîr içün mübâyaa olunan envâ-ı kağıt ve 

mürekkeb ve defâtir bahâları 

 

 

59000 akçe 

 491,5 kuruş 

20 akçe 
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Vr.  2 
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Vr. 2’nin Transkripsiyonu 

 

Cami-i şerîf ve minber-i münîf ve mahfil-i hümâyûn kapularına asılan 

abâ perdeler bahâ ve masârıfı fî 120 

 

36512 akçe 

 304 kuruş 

12 akçe 

 

Esnâ-yı kâr-ı binâda rü‟esâ-yı havâss-ı ameleden hidemât-ı pesendîdeleri 

zuhûrlarında bi'd-defe‟ât verilen in‟âmât fî 120 

 

185809 akçe 

 1548 kuruş 

49 akçe 

 

Berk ve bârândan hıfz için mahall-i binâda amelenin üzerlerine çektirilen 

penbeleri mühimmât ve mahallerine vaz‟ eden mîrî esîrlere bi'd-defe‟ât 

verilen nân bahâ 

 

 

20723 akçe 

 172,5 kuruş 

23 akçe 

 

Hâric ve dâhil-i İstanbul'da küfekî taş arabaları mürûr u ubûr eyledikleri 

bazı mahallerin tamîr ve tecdîd olunan kaldırımlar masârıfı 

 

67790 akçe 

 564,5 kuruş 

50 akçe 

 

Mübâyaa olunan Beç-kârî billûr avize ve fânûs ve kanâdîl ve şamandıra 

ve pirinç tel askı kanâdîl ve avize bahâları 

 

466068 akçe 

 3883,5 kuruş 

18 akçe 

 

Cami-i hümâyûnun derûn ve bîrûnuna ve abdest oda-yı hümâyûnuna ve 

bazı muktezî olan mahallere ferş olunan kaba hasır bahâları 791 aded 

 

40341 akçe 

 336 kuruş 

21 akçe 

Hammâliyye 5 kuruş 

 341 kuruş 

21 akçe 

Yekûn: 115072489 akçe. 

Be-hisâb-ı kuruş: 958937 kuruş, 49 para. 
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         Kâr-ı binâya mübâşeret olunan bin yüz altmış bir senesi Şevvâli'nin on dördüncü 

gününden altmış dokuz senesi Saferi gâyetine gelince ebniye-i merkûmeye imâl olunan 

esnâf-ı amelenin gayr-i ez-eyyâm-ı hâliyât fîât-ı muhtelife ile bi'd-defe‟ât tevzî‟ olunan 

ücârât-ı         yevmiyeleri 

Neccârân 

66345,5 

yevmiyye 

3477709 akçe 

 

Seng-trâşân 

1462238 

yevmiyye 

84041223 akçe 

Hammâmcıyân 

57435 yevmiyye 

3320698 akçe 

Dîvârcıyân 

62968,5 

yevmiyye 

3615200 akçe 

Sıvacıyân 

11074 

yevmiyye 

678140 akçe 

Doğramacıyân 

6598 yevmiyye 

403840 akçe 

Nakkâşân 

2713 yevmiyye 

214065 akçe 

Âhengirân 

19395,5 

yevmiyye 

1121501 akçe 

 

Eğeciyân 

2667 yevmiyye 

132890 akçe 

Çilingirân 

7890 

yevmiyye 

386815 akçe 

Meşkciyân 

723 yevmiyye 

43380 akçe 

Döşemeciyân-ı 

elvâh-ı kurşun 

839 yevmiyye 

50340 akçe 

Râh-ı âbyân 

2692 yevmiyye 

165000 akçe 

Camcıyân 

1816 yevmiye 

108960 akçe 

Lağımcıyân 

52096,5 

yevmiyye 

2078795 

akçe 

 

Kazgancıyân 

1335 yevmiyye 

801000 akçe 

Biçiciyân-ı 

somakî 

1016 yevmiyye 

49020 akçe 

Biçiciyân-ı 

elvâh-ı ceviz 

961 yevmiyye 

51795 akçe 

Hammâlân-ı 

sırık 

169455 

yevmiyye 

6205816 akçe 

 

Rençberân 

541755 

yevmiyye 

16262441 

akçe 

Mu‟temedân ve harbeciyân ve harbendegân 

7372534 akçe 

Yekûn:129860262 akçe. 

Be-hisâb-ı kuruş: 1082168,5 kuruş, 42 akçe 

Cami-i şerîf arsasını tevsî‟ için mübâyaa ve ilhâk olunan menâzil ve dekâkîn ve hân ve 

mahâzîn bahâları ve arsa-yı merkûmede vâki‟ muktezî olan evkâfdan ahz olunan 

hâneler ve dekâkîn icâreleri istibdâli masârıfâtı 

 

Bahâ-yı menâzil ve dekâkîn ve hân ve 

mahâzîn mübâya‟ât 

183341 kuruş 

Bahâ-yı istibdâl-i icârât-ı vakf-ı şerîf 

7642 kuruş 

Yekûn: 190983 kuruş 
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Cami-i şerîf-i nev-bünyâd-ı muallâya ilhâken zîrde muharrer mahallerde müceddeden 

binâ olunan kayıkhâne ve dekâkîn ber-mûceb-i defâtir-i müfredât-ı masrârıfâtları 

 

Kasaba-i Hazret-i Ebâ Eyyûb-i Ensârî 

kurbünde Defterdâr İskelesi sâhasında 

müceddeden binâ ve inşâ olunan kayıkhâne 

ve dekâkîn binâ masrafı 

10217 kuruş, 35 akçe 

Beşiktaş Sarây-ı Hümâyûnu karşusunda      

müceddeden binâ olunan dekâkîn 

masrafı, 

4569 kuruş, 24 akçe 

Yekûn: 14786 kuruş, 59 akçe 

Cem‟an yekûn: 2246875,5 kuruş, 30 akçe. 

 Be-hisâb-ı 

kîse 

Küsû

r 

 4493 379,5 

Mübâşeret-i binâ tarihinden bin yüz altmış dokuz senesi 

Muharremi'nin on birinci günü tarihine gelince Enderûn-ı 

Hümâyûn-ı hazret-i şehriyârîden dahi binâ kethüdâsı ve hazret-i 

Dârûs-saâdeti'l-aliyye ağaları marifetleriyle bâ-tahvîlât ceste be-

ceste ahz olunan mebâliğ 

 

 

 

4166 

 

 

 

68 

 327 307,5 

İşbu defter ve zîre kayd olunan takrîr huzûr-ı hümâyûna arz 

olundukdan sonra ihsân-ı hümâyûn buyurulduğu üzre fürû-nihâde 

kılındı 

61 222,5 

 266 85 

Hazîne-i Haremeyn'de dolab-ı bâlâda mevcûd der-kîse-i vakf 

tamâmen ahz olundu. 

55 - 

Altmış dokuz senesi kütübhâne vakfının der-kîsesi havâle olunup 

ahz olundu. 

211 85 

Üsküdar'da fürûht olunan Bâlî mu‟accelâtından havâle olunup ahz 

olundu. 

45 - 

 166 85 

Cami-i hümâyûn etrafında kâin dekâkîn mu‟accelâtı takas olundu. 166 85 

 - - 

 

         Cenâb-ı nesek-sâr-ı kâr-gâh-ı cihân celle celâlühû ve amme nevâlühû zât-ı 

hümâyûn-ı kudsî-semâtı cami-u'l-envâr envâ‟-ı kemâlât olan şevketlü kerâmetlü 

mehâbetlü celâletlü kudretlü velî-nimetimiz padişâh-ı âlem-penâh eyyeda'llâhu ve 

kuvvâhu efendimiz hazretlerinin vücûd-ı mesûd-ı âlem-sûzların serîr-i ârâ-yı izz ü 

şevket ü iclâl oldukları Nur-u Osmaniye Cami-i şerifinin ber-mûceb-i defter-i müfredât 

bi'l-cümle masraf-ı binâ ve arsa bahâları ve esnâf-ı amelenin ücretleri ibtidâsından 

tekmîl ve intihâsına dek yegân yegân hisâb olundukda min haysü'l-mecmû‟ dört bin dört 
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yüz doksan üç kîse ve küsûr üç yüz yetmiş beş kuruşa bâliğ olmakla ber-mûceb-i 

tahvîlât ceste ceste teslîmât dahi dört bin yüz altmış altı kîse küsûr altmış sekiz kuruşa 

bâliğ olup teslîmât-ı mezkûre masrafından aşağı varıldıkda sahhu'l-bâkî üç yüz yirmi 

yedi kîse ve üç yüz yedi buçuk kuruş akçe dahi teslîm olunmak iktizâ eyledikde 

meblağ-ı mezbûrun altmış bir kîse ve iki yüz yigirmi iki buçuk kuruşu dolab harîminde 

mevcûd der-kîse-i vakf-ı hümâyûndan ve elli beş kîse dahi kütübhâne-i hüdâvendigâr-ı 

sâbık vakfının sene-i cedîde der-kîsesi akçesinden ve kırk beş kîse dahi Üsküdar'da 

fürûht olunan yalı ve tevâbi‟inden hâsıl mu‟accelâtdan takâs ve mahsûb olundukdan 

sonra bâkî kalan yüz altmış altı kîse seksen beş kuruşu dahi cami-i cedîd-i Hümâyûn'un 

etrâfında kâ‟in el-yevm fürûht olunacak dekâkîn mu‟accelâtından takâs ve mahsûb 

olunmak vechile hisâbı rü‟yete irâde-i hümâyûn buyurulur ise Derviş Mustafa Efendi 

kullarının bir akçe ve bir habbe matlûbu bâkî kalmayup mine'l-hamd ve'l-minne eyyâm-

ı ma‟delet-irtisâm-ı saltanatlarında böyle bir eser-i nev-tarz-ı cemîl karîn-i hitâm olup 

mezbûr kulları dahi sâye-i adâlet-vâye-i mülûkânelerinde tekmîl-i hizmet eylediği 

huzûr-ı hümâyûna arz ve inhâ olundukda mûcebince makbûl-i hümâyûnları buyurulup 

mübârek hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnları inâyet ve erzânî buyurulmağın mûcebince 

şeref-bahş-ı sudûr buyurulan hatt-ı hümâyûn-ı mevhibet-makrûn ile mu‟anven asıl 

defter ve telhîs Harebeyn-i Şerîfeyn Muhâsebesi'nde bâ-fermân-ı âlî hıfz ve yedimize 

sûret verilmekle telhîs-i mezkûr olduğu ve yekûndan fürû-nihâde kılındığı üzre sâlifü'z-

zikr Hazîne-i Haremeyn'den ve der-kîseden ve Üsküdar'da yalı mu‟accelesi ile cami-i 

Hümâyûn etrâfında vâki‟ dekâkîn mu‟accelâtından havâle ile ihsân olunan cem‟an üç 

yüz yirmi yedi kîse ve üç yüz yedi buçuk kuruş tamâmen ve kâmilen ahz u kabz olunup 

bir akçe ve bir habbe matlûbumuz bâkî kalmadığı ecilden işbu mahalle şerh verildi. 

Tahrîran fî 7 Ca. sene 1169. 

Bende: Ali Serbevvâbîn Emîn-i Bina. 

Bende: Derviş Mustafa Muhâsib-i Haremeyn Nâzır-ı Ebniye. 
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Ek 6. 

TSA E 7478  

Vr. 1 
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Vr. 1’in Transkripsiyonu 

 

         İstanbul'da vâki Nur-u Osmani cami-i şerîfi Evkâfı'ndan olup Mora cezîresinde 

vâki‟ çiftliklerden Gördos kazâsında Fesleke nâm karyede vâki‟ Büyükvoce Çiftliği 

için Menlâcık-zâde İshak Efendi mülk-i mevhûb-ı müşterâmızdır deyü iddiâ bâ-

ahzuhâline binâ‟en şeref-rîz-i sudûr olan hatt-ı hümâyûn mûcebince çiftlik-i mezbûr 

vakfından ifrâz ve mûmâ-ileyhe redd tarafından zabt olunmak üzre yetmiş iki 

tarihinde tevkî‟î kalemiyle mahalli tashîh olup lâkin bu def‟a cami-i şerîf evkâfının 

mütevellîsi olan Ahmed zîde mecduhû arz odasında meclis-i şer‟i enverde mümâ-

ileyh İshak Efendi mahzarında zikr olunan çiftlik ve arâzîyi merhûm ve mağfûrun-

leh Sultân Osman Han aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrânın cami-i mezkûrun masrafı için 

vakf ve vakfıyyetine idhâl edip taraf-ı vakfdan zabt olunur iken mümâ-ileyh İshak 

Efendi arâzî-i mezbûra mukaddemâ tapu ile benim tasarrufumdadır diye vaz-ı yed 

etmekle kasr-ı yedine tenbîh olunmak matlûbumdur diye da‟vâ ve mümâ-ileyh İshak 

Efendi çiftlik ve arazisi ol cami-i şerîfin masrafı için vakf buyurdukları zamîm ve 

meşrû‟ ve emri nâfiz olduğu ma‟lûmum olmakla çiftlik-i mezbûr arazisinden keff-i 

yed eyledim deyip yedinde olan mülknâme-i hümâyûn ve emr-i şerîf ve senedât-ı 

sâ‟ire ahz ve taraf-ı vakfdan hıfz olunmak bâbında emr-i şerîf verilip ve mütevellî-i 

mümâ-ileyh Ahmed zîde mecduhû dahi ber-vech-i muharrer çiftlik-i mezbûr kemâ 

fi'l-evvel taraf-ı vakfdan zabt üzre Defterhâne-i Âmire'de olan mahalli tevki‟î 

kalemiyle tashîhi için arzuhâliyle istid‟â ve ba‟de't-tashîh gelecek defteri Haremeyn 

Muhâsebesi'ne kayd ve emr-i şerîf i‟tâ ve Başmuhâsebe'ye ilm ü haberi verilmek 

üzre ber-mûceb-i i‟lâm-ı şer‟î tevkî‟î kalemiyle kemâ fi'l-evvel vakfa tashîh 

olunmak için Dîvân-ı Hümâyûn emr-i şerîfi tahrîri bâbında iftihâru'l-ümerâ ve'l-

ekâbir bi'l-fi‟l başdefterdâr olan Mehmed Emin dâme ulüvvuhû i‟lâm etmeğin 

defteri getirip i‟lâmı mûcebince çiftlik-i mezbûrun Defterhâne-i Âmire'de olan 

mahallin kaleminle kemâ fi'l-evvel vakfa tashîn ve sebt eyleyesin diye bu hakîre 

hitâben vârid olan emr-i âlî mûcebince tashîh ve sebt-i defter olundu. 
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Fî 15 Za. sene 1177. 

Bâ-hatt-ı tevkî„î. 

       Nâhiye-i Gördos der-livâ-i Mora 

       Karye-i Fesleke tâbi‟-i Gördos 

 

Panayod veled-i 

Kuka 

İstano veled-i 

O 

Yorgo veled-i  

Broço 

Yani veled-i 

O 

Yorgaki veled-

i 

Kabromar 

 

Yani veled-i 

Todori 

Yani veled-i 

Foka 

Penayi veled-i 

Yorgaki 

Panayod 

veled-i 

Garayit 

Yorgo veled-i 

Kosta 

 

Metro veled-i 

Yorgo 

Panayod veled-i 

birâder-i 

O 

Daa veled-i 

Dimitri 

Yani veled-i 

Adimteri 

Dimitri veled-i 

Hasmana 

 

Nikola veled-i 

Cano 

Kosta veled-i 

Broça 

Yani veled-i 

Bismarci 

Fayro veled-i 

Yani 

Ayo veled-i 

Nikola 

 

Kiryako veled-i 

Estamo 

Mihal veled-i 

Yani 

Yani veled-i 

Kiryako 

Yani veled-i 

Yorgaki 

Yorgi veled-i 

O 

 

İfkalo birâder-i 

O 

Dodo veled-i 

Panayod 

Leska veled-i 

Krağlo 

Metro veled-i 

Mavlisi 

Yorgaki veled-

i 

O 

 

Yani veled-i Borgosti Tanaş veled-i Kola 

 

Çiftlik-i Hânım zevce-i Anabolulu Hasan Paşa der-hudûd-ı karye-i Fesleke. 

Çift-i kadîm 3, Sağ hisse 13 dönüm 

 

Dodo veled-i 

Tanaş 

Anastaş veled-i 

Ciryando 

   Yakoli Usta Kostantin veled-i 

Kiryako 

Daa veled-i 

Panayod 

  Panayod veled-i 

Fendikere 
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Vr.  2 
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Vr.  2’nin Transkripsiyonu 

 

                      Vasil veled-i 

Yani 

Tanaş birâder-i 

O 

 

Çiftlik-i Derhanoviş der Voha sâbıkâ der-yed-i Aziz Efendi 

Çift-i Kadîm 23 

 

Tanaş veled-i 

Nikola 

Yorgo veled-i 

Ciro 

Tanaş veled-i 

O 

Dodo veled-i 

Kiryoli 

Velo veled-i 

Elisandi 

 

Anderya veled-i 

Po 

Tanaş veled-i  

Dodo 

Yanika veled-i 

Dodo 

Elyako veled-i 

Benka 

Yano veled-

i 

Yorgo 

 

Dimitri veled-i 

Memhezoli 

Dimitri veled-i 

Dimitri 

Kiryako veled-i 

Fritardi 

Yorgaki 

O 

Mihal veled-

i 

Siras 

 

Nâfi„ Horfiyadi Tanaş Vizo Leska Bruyani Dimitri veled-i 

Marniko 

Yorgaki 

O 

 

Çiftlik-i Büyük der-nezd-i Vohazo-i atîk 

Çift-i kadîm 6 

 

Mesma veled-i 

Yani 

Yani veled-i 

Derice 

Andon veled-i 

O 

Tanaş veled-i 

Dimitri 

Metro 

veled-i 

O 

 

Ayzi veled-i 

Dimitri 

Dimitri veled-i 

O 

Tanaş veled-i 

İskolo 

Manro veled-i 

İstemad 

Yani veled-i 

Koli 

 

İstamo veled-i 

Masuru 

Panayod birâder-

i 

O 

Pandari veled-i 

Yani 

İstamo veled-i 

Panayodi 

Yorgo 

veled-i 

Paçodi 

İstemad veled-i 

Yala 

Kole veled-i 

Marika 

Tanaş veled-i 

Maronadi 

Brasko veled-i 

O 

Metro 

veled-i 

Toyla 

 

Tanaş birâde-i O 
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Çiftlik-i Halki der-nezd-i Voha. 

Çift-i kadîm 3 

İstemad veled-i 

Yani 

Yani veled-i 

Panayod 

Yorgo veled-i 

Kiryako 

 

Çiftlik-i Hasu der-nezd-i Voha. 

Çift-i kadîm 6 

 

Yanka veled-i 

Tokori 

İstako veled-i 

Darda 

Yani veled-i 

O 

Yorgo veled-i 

Tomara 

Yorgaki 

veled-i 

Çinkeyo 

 

Panayod 

birâder-i 

O 

Metro veled-i 

Dosti 

Tanaş veled-i 

Kola 

Anastasyo veled-

i 

Vode 

Panayod 

veled-i 

Kola 

 

Todosti veled-i 

Toma 

Sağ 12,5 dönüm 

Çiftlik-i Haçiko der-Voha. 

Çift-i kadîm 3 

Kosta veled-i 

Niko 

Nikolo veled-i 

O 

Nikolo veled-i 

Hatmane 

 

Sağ der-çiftlik-i mezbûr 4 dönüm 

Çiftlik-i Aziz Efendi der-Voha 

Çift-i kadîm 6 

Polori veled-i 

Dimo 

Yani veled-i 

O 

Yani veled-i 

Ayorgo 

Kosta veled-i 

Yorgaki 

Panayod 

veled-i 

O 

 

Yorgaki veled-i 

Zana 

Tanaş veled-i 

Kola 

Yani veled-i 

Kola 

Panayod veled-i 

Yorgo 

Yorgaki 

veled-i 

Toma 
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İsteno veled-i 

Kostantin 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Şatır der-Voha der-tasarrufa-i Saliha bint-i Hüseyin sâkin-i 

voroş ve Gördos 

Çift-i kadîm 6 

 

Anderya veled-i 

Dimo 

Yani veled-i 

Nelsari 

Panayod veled-i 

Tanaş 

Panayod veled-i 

Kandilo 

Çiroli veled-

i O 

 

Tanaş veled-i 

Ladoşad 

İstasi veled-i 

Melisar 

Lako veled-i O Melsari veled-i 

Dimo 

Anastaş 

veled-i 

Cerilyaro 

 

Tanaş veled-i 

Ogozi 

Brande Kanlo Yorgo veled-i 

Kalimendi 

Panayod veled-i 

Kaplone 

Nikola 

veled-i 

Kosta 

 

Tanasi Velaha 

Bîve 

Çiftlik-i Tariha der-Voha 

Çift-i kadîm 4 

Yani veled-i 

Lanbero 

İstemad veled-i 

Domlo 

Panayod veled-i 

İstafan  

Tanaş veled-i O Kabro 

veled-i 

Rosoni 

 

Sağ der-çiftlik-i mezbûr hâne 11 dönüm 
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Vr. 3 
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Vr. 3’ün Transkripsiyonu 

 

Çiftlik-i Fokoti der-Voha. 

Çift-i kadîm: 5 

 

Angeli veled-i 

Kola 

Yani veled-i 

O 

Yani veled-i 

Dora 

Yani veled-i 

Brestakılo 

 

Sağ der-çiftlik-i mezbûr hâne: 7,5 dönüm. 

Çiftlik-i Polad der-Voha 

Çift-i kadîm: 5 

 

Mihal veled-i 

Bakse 

Yorgo veled-i 

O 

Kato veled-i 

Birâder-i O 

İstemad veled-i 

Hanman 

Dimo veled-

i 

O 

 

Tanaş veled-i 

Berinaki 

Todori veled-i 

Kiryako 

Nikolo veled-i 

O 

Ando veled-i 

Dolya 

 

 

Sağ der-çiftlik-i mezbûr hâne: 14,5 dönüm 

Bağçe 2 dönüm 

 

Çiftlik-i Bekir Bey der-nezd-i Kofon der-Voha. 

Çift-i kadîm: 5 

Sağ der-çiftlik-i mezbûr 19 dönüm 

Yani veled-i 

Lambro 

Tokori veled-i  

Lambro 

Yorgo veled-i 

Dimo 

 

Çiftlik-i İbrahim Bey der-Voha der-nezd-i Velo 

Çift-i kadîm: 8 

Sağ. 3 dönüm 
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Panayod veled-i 

Yanaki 

Yorgaki veled-i 

Yanaki 

Yani veled-i  

Angelo 

Yani veled-i 

İstano 

Timitri 

veled-i 

O 

 

Panayod veled-i 

Yorgaki 

 

Çiftlik-i Branka der-nezr-i Çiftlik-i Polad der-Voha. 

Çift-i kadîm:1 

Sağ: der-çiftlik-i mezbûr 11 dönüm 

 

Tanaş veled-i Dodo Yani veled-i Bardi 

 

Çiftlik-i Velod der-nezd-i Şatır der-Voha. 

Çift-i kadîm: 13. 

Sağ: der-çiftlik-i mezbûr 19 dönüm 

 

İlyako veled-i 

Yani 

Yorgo veled-i 

Bako 

Metro veled-i 

O 

Yani veled-i 

Ogoyani 

Dodo veled-

i 

Felyac 

 

Panayod veled-i 

Toli 

Panayod veled-i 

Yorgo 

Cibriyako veled-i 

Nana 

Tanaş veled-i 

Alma 

İstemo Doşi 

 

Çiftlik-i Anabolulu Kerim Efendizâde der-

Voha hâlâ mevkûf. 

Çiftlik-i Sâbıkâ der-tasarruf-ı Kara 

Ahmed Ağa der-Sahrâ-yı Voha hâlâ 

mevkûf 

Çift 4 Sağ: 4 dönüm 

 

Çiftlik-i Hasan Bey der-Voha der-tasarruf-ı 

el-Hâc Ümmetiha bin Ali 

Çift 3 Sağ: 15 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Samod Osman 

Efendizâde sâkin-i voroş der-Voha hâlâ 

mevkûf. 

Çift 4 

 

Çiftlik-i Sâbıkâ der-tasarruf-ı Müstar 

Mehmed Ağa der-Voha 

Çift 3 Sağ: 6 dönüm. 

Çiftlik-i der-Voha sâbıkâ der-tasarruf-ı 

Bali Bey hâlâ mevkûf 

Çift 4 Sağ: 10 dönüm 

 

Çiftlik-i der-Voha sâbıkâ der-yed-i İbrahim 

veled-i Abdullah sâkin-i varoş hâlâ mevkûf 

Çiftlik-i der-Voha sâbıkâ der-yed-i Köse 

Mehmed sâkin-i varoş ve Gördos hâlâ 
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Çift 2 mevkûf. 

Çift 2 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Hasan Efendi hâlâ 

mevkûf. 

Çift 4 Sağ: 5 dönüm 

Çiftlik-i Morakzâde Mehmed Efendi 

sâbıkâ der-yed-i mezbûr hâlâ mevkûf. 

Çift 1 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı İsmail Efendi 

hâlâ mevkûf. 

Çift 4 Sağ: 6 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı Mehmed 

Efendi Dürrî hâlâ mevkûf. 

Çift 2  Sağ: 4 dönüm 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı Dizdâr el-Hâc 

Abdülbaki 

Çift 2 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı 

Alaybeyizâde Mahmud Ağa hâlâ mevkûf. 

Çift 4 Sağ: 25 dönüm 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Benazil Mehmed 

Ağa hâlâ mevkûf. 

Çift 2 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Zaloğlu Abdi 

Çelebi hâlâ der-tasarruf-ı mezbûr. 

Çift 2 Sağ: 15 dönüm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 261   

Vr. 4 
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Vr. 4’ün Transkripsiyonu 

 

Çiftlik-i Servili der-nezd-i Derya sâbıkâ 

der-yed-i Mustafa Efendizâde Taci Bey hâlâ 

mevkûf 

Çift 4, Sağ: 8 dönüm 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Kara Mehmed 

veled-i Ömer Beyzâde hâlâ mevkûf 

Çift 3, Âsiyâb-ı Beyzâde Kula 1 bâb 

harâb 

Çiftlik-i Hüseyin Paşa der-hudûd-ı Fesleke 

hâlâ mevkûf 

Çift 10, Âsiyâb harâb 1 bâb 

Ma„mûr tamâm sâl budur 

 

Çiftlik-i der-Voha sâbıkâ der-yed-i Bâkî 

Bey hâlâ mevkûf 

Çift 3 

Çiftlik-i Serdâr İbrahim Ağa sâbıkâ der-

yed-i mezbûr hâlâ mevkûf 

Çift 5, Sağ: 14 dönüm 

Çiftlik-i Dimnoz sâbıkâ der-yed-i 

Zekeriyya Efendi hâlâ mevkûf 

Çift 4, Âsiyâb 3 bâb harâb 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı el-Hâc 

Mehmed hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ: 4,5 dönüm 

Çiftlik-i Kara Satı sâbıkâ der-yed-i 

İbrahim Çelebi hâlâ mevkûf 

120 dönüm, 1 çift, Sağ 3 dönüm 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Şeytân-zâde hâlâ 

mevkûf 

Çift 1, Sağ 4,5 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Derviş hâlâ 

mevkûf 

Çift 1, Sağ: 4 dönüm 

 

Çiftlik-i Sağır Yusuf sâbıkâ der-yed-i 

mezbûr hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ: 13 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı Sağîr 

Ahmed Ağa hâlâ der-tasarruf-ı el-Hâc 

Mustafa veled-i Hacı Ahmed 

Çift 1 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Vartala Mustafa 

Çelebi hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ: 2 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Cafer Çelebi 

hâlâ mevkûf 

Çift-i 1, Sağ: 3 dönüm 

 

Çiftlik-i Beşir Çelebi der-yed-i Bıyıklıoğlu 

Hasan Çelebi veled-i Mustafa sâkin-i varoş 

ve Gördos 

Çift 1 

 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı Küçük 

Ahmed Çelebi hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ 45 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-tasarruf-ı Menlâ Muslı 

hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ 12 dönüm 

Çiftlik-i sâbıkâ der-yed-i Bekir Mustafa 

Ağa hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ 5 dönüm 
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Çitflik-i sâbıkâ der-yed-i Zaloğlu Abdi 

Çelebi 

Çift 1 

Çiftlik-i Mustafa Ağa Kızılbaş demekle 

ma„rûf der-yed-i Saliha bint-i Hüseyin 

sâkin-i varoş ve Gördos 

Çift 3 

 

Zemîn der-yed-i mezbûre Saliha bint-i 

Hüseyin der-kurb-ı bâğât-ı Fesleke 

Çift 2, 240 dönüm 

Zemîn-i sâbıkâ der-yed-i Kara Mahmud 

oğlu hâlâ mevkûf 

Çift 1 

 

Zemîn-i Donminoz sâbıkâ der-yed-i 

Hüseyin veled-i Fokazâde sâkin-i varoş ve 

Gördos 

Çift 3, Âsiyâb 1 bâb harâb 

 

Zemîn-i sâbıkâ der-yed-i Serdâr İbrahim 

Ağa 

Çift 2 

Zemîn-i sâbıkâ der-tasarruf-ı İbrahim 

Çelebi hâlâ mevkûf 

Çift 1, Sağ 3 dönüm 

Der-sınur-ı karye-i Fesleke sâbıkâ der-

tasarruf-ı Süleyman Çelebi 

Sağ 3 dönüm 

 

Mezra„a-i Zaydi an-karye-i Varaemara 

mukaddemâ karye olup hâlâ harâb Fesleke 

hudûdunda olmağın hâsılı mahsûb 

Âsiyâb-ı zemîn der-nehr-i Zeban der-yed-

i ahâlî-i karye 

3 bâb harâb 

 

Âsiyâbihâ an-mülk-i müslimânân el-

mezkûrîn 

13 bâb, tamâm sâl 

Çiftlik-i sâbıkâ Komavaşlı Muslı der-

Voha 

Çift-i 1, Sağ 6 dönüm 
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Vr.  5 

           



 265   

Vr. 5’in Transkripsiyonu 

 

An-emlâk-ı müslimânân 

Sağ müslimânân-ı mezkûre 313 dönüm Eşcâr-ı zeytun müslimânân-ı mezkûr 

958 dib 

 

Zemîn-i Kâtib Mustafa Çelebi hâlâ mevkûf 

120 dönüm 

 

Emlâk-ı Venediklü 

 

Sağ der-mevzi„-i Eskibağlar Venediklü 

Kapudân Panayod müceddeden gars hâlâ 

harâb etmişdir. 

75 dönüm 

 

Der-mevzi„-i Eskibağlar müceddeden 

Venediklü gars idüp hâlâ mutasarrıfı 

Kapudân Panayod harâb etmişdir. 

75 dönüm 

Âsiyâb-ı der-yed-i Elegisalvîrânı sâkin-i İne 

an-Venedeklü 

2 bâb harâb 

Sağ der-yed-i Papa Yorgaki an-tâ‟ife-i 

Venediklü 

12 dönüm 

 

Sağ der-yed-i Kostantin sâkin-i Gördos müceddeden Venedikli gars etmiştir. 

4,5 dönüm 

 

 

Hâsıl-ı seb„a-i gallât an-ekin ez-öşr mellât ve sâlârî an-müslimânân 

 

İspenç 

175 nefer, fî 25 

Bahâ 4375 

Hınta 

345 kile 

Bahâ 10350 

Şa„îr 

1720 kile 

Bahâ 2580 

Çavdar 

173 kile 

Bahâ 2580 

Gallât 

172 kile 

Bahâ 1720 

 

Erzen 

172 kile 

Bahâ 1720 

Mahlût 

125 kile 

Bahâ 1750 

Öşr-i penbe 

138 

Öşr-i Kevvâre 

10, fî 5 

Bahâ 50 

 

Kettân ve 

kendir 

230 

Öşr-i bostan ve 

sebzevât 

175 

Öşr-i meyve-i 

mütenevvi„a 

175 

Öşr-i zeytun 

3000 

Bâgât 

480 aded 

Bedel-i öşr 

Fî 24 

Bahâ 11520 

Ağnâm 

1000 re‟s 

Fî 1 

Bahâ 1000 
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Resm-i ağıl 

20 

Resm-i otlak 

100 

Resm-i kışlak 

ma„a hâric 

300 

Resm-i âsiyâb 

12 bâb 

Bahâ 1440 

Resm-i 

arûsâne 

Bâkire fî 120 

Bîve fî 60 

Bahâ 360 

 

Resm-i otlak ve 

kışlak ez-hâric 

500 

Bid„ât-ı hınzır 

10, fî 3 

30 

Bâd-ı hevâ ve 

deştbânî ma„a 

tapu-yı zemîn 

732 

Beytü'l-mâl-ı 

âmme ve hâssa 

ve mâl-ı gâ‟ib 

ve mafkûd ve 

müjde-i 

Abdullah ve 

gayruhû 

175 

Cem„an bahâ 

45000 

 

Mezra„a-i Akçeşme der-nezd-i Rezakar ve Doşe tâbi„-i Gördos cezvî yerlüyân 

re„âyâsı ziraat ederler 

Çift 2 dönüm 

Hâsıl-ı seb„-i galât 

Hınta 

10 kile 

Bahâ 300 

Şa„îr 

10 kile 

Bahâ 150 

Mahlût 

15 kile 

Bahâ 150 

Deştbânî ve tapu-yı 

zemîn 

100 

Yekûn bahâ 

700 

 

Karye-i Petri der-nezd-i Ayayorgi tâbi„-i Gördos 

Pano veled-i 

Tanaş 

Tanaş veled-i 

Yani 

Yorgo veled-i O Tanaş veled-i 

Yani 

Çirlako veled-i 

Dedko 

 

Panayod veled-i 

O 

Yani veled-i 

Gence 

Kostantin veled-

i O 

Tokosti vele-i 

Dodo 

Dimo veled-i 

Tanaş 

 

Nikola veled-i 

Tanaş 

Andrice veled-i 

Yorgo 

Yani veled-i 

O 

Yanka veled-i 

Poko 

 

Yani veled-i O 

Tanaş veled-i O Yorgaki veled-i 

Petro 

Vasil birâder-i 

O 

Tanaş veled-i 

Anderya 

Lanbero birâder-

i O  

 

İstafi veled-i O 
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Vr.  6 
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Vr.  6’nın Transkripsiyonu 

 

  Andoni veled-i Niro İstemad veled-i 

Brasken 

Panayodo 

birâder-i O 

Yani veled-i 

Nikolo 

 

Pandari 

birâder-i 

O 

Tanaş veled-i Koçe Dodo veled-i O Dimitri veled-i 

Tanaş 

Tokori veled-i 

Poli 

Yani veled-i Anabolili 

 

Emlâk-ı müslimânân der-karye-i mezbûr 

 

Çiftlik-i Mustafa 

Paşa hâlâ der-yed-i 

ehl-i karye 

Çift-i 6,5 

Çiftlik-i Korka 

Mehmed Ağa hâlâ 

der-yed-i ehl-i karye 

Çift-i 5 

Çiftlik-i Yondili 

Mehmed Çelebi hâlâ 

der-yed-i ahâlî-i 

karye 

Zemîn-i Mehmed 

Çelebi der-yed-i 

ehl-i karye 

Çift-i 1 

 

Âsiyâb-ı Mustafa 

Paşa 

2 bâb biri harâb 

Âsiyâb-ı Korka 

Mehmed Ağa 

2 bâb biri harâb 

Âsiyâb-ı Korka 

Mehmed Ağa tamâm 

sâl 

1 bâb 

Çift 16 dönüm 

 

Hâsıl 

İspenç 

31 nefer, fî 25 

Bahâ 775 

Hınta 

100 kile 

Bahâ 3000 

Şa„îr 

50 kile 

Bahâ 750 

Mahlût 

60 kile 

Bahâ 600 

Erzen 

50 kile 

Bahâ 500 

 

Burçak 

Kile 

Bahâ 300 

Bakla ve nohud 

5 kile 

Bahâ 100 

Öşr-i Kovan 

15 

Öşr-i kettân ve 

kendir 

10 

Öşr-i bostan 

ve sebzevât 

10 

 

Resm-i âsiyâb 

3 bâb 

Resm 360 

Resm-i otlak ve 

kışlak ez-hâric 

5 

Bid„at-i hanâzîr 

10 

Fî 2 

Bahâ 100 

Resm-i arûsâne 

Bâkire fî 20 

Bîve fî 60 

Resm 180 

Bâd-ı hevâ ve 

deştbânî ma„a 

tapu-yı zemîn 

39 

 

Beytü'l-mâl-ı âmme ve hâssa ve mâl-ı âid ve mâl-ı mefkûd ve yava ve kaçkun ve 

müjde-i Abdullah 

31 

Yekûn bahâ: 7500 

Karye-i Rado der-nezd-i Fenadin tâbi„-i Gördos 
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Lazari vele-i 

Dodo 

Yorgaki veled-i 

İstemad 

Tokori veled-i 

Yanka 

 

Kola veled-i O Mihal veled-i 

O 

Kostantin veled-

i Anderyaki 

Yorgo veled-i 

Duka 

Yorgo veled-i 

diğer Duka 

Dimitri veledi 

Tokori 

 

Yani veled-i O 

Dimitri veled-i 

Zani 

Yani veled-i O Anaştaş veled-i 

O 

Yani veled-i 

Esfasto 

Yani veled-i 

Dodo 

 

Kiryako veled-i Dodo Yani veled-i Kiryako Yorgaki veled-i Kiryako 

 

Hâsıl seb„-i galât 

 

İspençe 

18 nefer 

Fî 25 

Bahâ 325 

 

Hınta 

12 kile 

Bahâ 240 

Şa„îr 

10 kile 

Bahâ 80 

Çavdar 

5 kile 

Bahâ 50 

Erzen 

5 kile 

Bahâ 50 

Bakla ve nohud 

3 kile 

Bahâ 60 

Öşr-i harnub 

10 

Öşr-i kettân 

10 

Öşr-i zeytun 

10 

Ağnam 

10 re‟s 

Fî 1 

Bahâ 10 

 

Resm-i bostan 

10 desti 

Bid„at-i hanâzîr 

5 

Fî 2 

Bahâ 10 

Resm-i arûsâne 

Bâkire fî 120 

Bîve 60 

Bahâ 180 

Bâd-ı hevâ ve 

deştbânî ve 

tapu-yı zemîn 

16 

Beytü'l-mâl-ı 

âmme ve 

hâssa ve mâl-i 

âid ve mâl-ı 

mefkûd ve 

kaçkun ve 

müjde-i 

Abdullah ve 

gayruhû 

14 

 

Yekûn bahâ 1100 

 

Sûret-i defter-i cedîd mufassal-ı sultânî bu deftere nakl olundu 

Tahrîran şehr-i Şevvâl sene erba„a ve tis„în ve mi‟ete ve elf 
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Vr. 7 
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Vr. 7’nin Transkripsiyonu 

Der-i devlet-mekîne arz-ı dâ‟î-i kemîneleridir ki: İslâmbol'da vâki Nur-u 

Osmaniye demekle arîf cami-i şerîf evkâfı mukâta‟âtından Mora cezîresinde Gördos 

kazâsında kâin çiftlikât mukâtaasının kırk iki nefer re‟âyâsını mütegallibe ve 

cebâbireden Arhos Voyvodası Silahdar Ahmed nâm kimesne ile Arhos sâkinlerinden 

Başlıoğulları demekle ma‟rûf kimesneler külliyen zabt ve tohm i‟tâsıyla kendi 

arazilerini ziraat ettirip vakf-ı mezbûr toprağı mu‟attal kalmakla re„âyâ-yı mezkûre 

mezbûrûnun yedlerinden tahlîs ve me‟hûzları olan tohmların ashâbına redd ettirilmek 

bâbında mukâta‟a-i mezkûre mâlikâne uhde-i müşîrânelerinde olan Anadolu vâlîsi ve 

Sofya cânibi ser-askeri vezîr-i mükerrem devletlü İsmail Paşa hazretleri emr-i celîlü'ş-

şân sudûrunu der-i devlet-medâr-ı ebediyyü'l-istimrârdan istid‟âsına binâen hâlâ Mora 

vâlîsi vezîr-i âsaf-nazar devletlü Mehmed Paşa hazretlerine hitâben şeref-rîz-i sudûr 

iden fermân-ı vâcibü'l-ittibâ‟ ve lâzımü'l-imtisâl ashâb-ı mâlikâne-i mezkûre vezîr-i 

müşarun-ileyh hazretlerinin çiftlikât-ı merkûme üzerlerine tayîn buyurdukları Peşkir 

Ağası Ahmed Ağa ile tatarları Ali kulları vesâtatlarıyla Anabolu'ya vürûdunda voyvoda-

i merkûm Ahmed ve Başlıoğlu Halil Sipâhî re‟aya-yı vakf-ı mezbûr ve ashâb-ı 

mâlikânenin âdemleri merkûmân vâlî-i müşarun-ileyh hazretlerinin huzûr-ı 

âsafânelerinde ma‟kûd meclis-i şer-i nevebîde hâzırûn oldukları hâlde re‟aya-yı 

mezkûrûn istintâk olunduklarında merkûm Başlıoğlu Halil Sipâhî'den hoşnûd ancak 

arâzî-i vakfa vâfî tohmumuz olmadığından işbu Halil Sipâhî'nin çiftlik arâzîsini 

muzâra‟a tarîkiyle ziraat ve vakfın dahi tohmu mikdârı arâzîsini zer‟ ve hars ederdik 

merkûmun bizlere rencîde vü remîdesi olmadı dediklerinde merkûm dahi re‟ayaya 

verdiği tohmu re‟ayadan bi't-terâzî istirdâd ve ahz ve ba‟de'l-yevm re‟aya-yı vakfı eker 

ve mezâri‟ ittihâz etmeyip âhar kurâdan mezâri‟în tedârikine ta‟ahhüd edüp ve el-hâletü 

hâzihi voyvoda-i merkûm Ahmed'in vâki‟ olan ta‟addiyâtı diğer i‟lâmda tasrîh u beyân 

olunduğu üzre olmağın ol ki vâki„u'l-hâldir bi'l-iltimâs pâye-i serîr-i a‟lâya arz ve i‟lâm 

olundu. Bâkî emr u fermân hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Hurrire fi'l-hâdî aşar min Muharremi'l-harâm li-sene tis„a ve tis„în ve mi‟e ve elf. 

El-abdü'd-dâ„î li'd-devleti'l-aliyyeti'l-Osmâniye es-Seyyid Ali el-Kâdî be-medîne-i 

Anabolu. 
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Ek 7. 

Nur-u Osmaniye Cami Vaziyet Planı (VGMA) 
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Ek 8. 

Nur-u Osmaniye Cami Zemin Kat Planı (VGMA) 
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Ek 9. 

 

Nur-u Osmaniye Cami 1. Kat Planı (VGMA) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 275   

Ek 10. 

 

Nur-u Osmaniye Cami Çatı Planı (VGMA) 
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Ek 11. 

 

Medrese Ve Ġmaret Vaziyet Planı (VGMA) 
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Ek 12. 

 

Medrese ve Ġmaret Bodrum Katı Planı (VGMA) 
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Ek 13. 

 

Medrese ve Ġmaret Zemin Kat Planı (VGMA) 
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Ek 14. 

 

Medrese ve Ġmaret 1. Kat Planı (VGMA) 
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Ek 15. 

 

Ġmaret Yönelim Krokisi (VGMA) 
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Ek 16. 

 

Ġmam ve Müezzin Odaları (Lojmanlar) Vaziyet Planı  

(VGMA) 
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Ek 17.  

 

Ġmam ve Müezzin Odaları Planı (VGMA) 
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EK 18.  

 

Hünkar Mahfili Vaziyet Planı (VGMA) 
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Ek 19. 

 

Hünkar Mahfili Bodrum Katı Planı (VGMA) 
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Ek 20. 

 

Hünkar Mahfili Zemin Kat Planı (VGMA) 
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Ek 21. 

 

Hünkar Mahfili 1. Kat Planı (VGMA) 
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Ek 22. 

 

Türbe Planı (Ünsal, “İstanbul Türbeleri Üzerinde…”, s.117.) 
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Ek 23. 

 

Kütüphane Vaziyet Planı ( VGMA) 
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Ek 24. 

 

Kütüphane Bodrum Katı Planı (VGMA) 
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Ek 25. 

 

Kütüphane Zemin Kat Planı (VGMA) 
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Ek 26. 

 

Kütüphane Planı (+1.50 Kotu) (VGMA) 
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