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USKUDAR’IN VAKIF ESER KULTUR MİRASI VE KORUNMASI İÇİN 

ÖNERİLER 

ÖZET 

Üsküdar antik döneme uzanan tarihiyle İstanbul’un Anadolu yakasındaki en önemli 

yerleşmelerinden biridir. Osmanlı döneminde Üsküdar İstanbul’un üç yönetim 

merkezinden biri olarak Boğaz siluetini ve İstanbul’u taçlandıran tarihi çehresini 15. 

ve 19. yüzyıllar arasında kazanmıştır. İstanbul’un Anadolu ile bağlantısını sağlayan 

iskele civarında ve kervan yolu üzerinde, başta sultanlar ve aileleri tarafından cami, 

medrese, imaret, kervansaray, hamam, han ve dükkânlardan oluşan hayır tesisleri 

kurulmuş, zamanla üst düzey yöneticiler ve kentin ileri gelenlerince yaptırılan vakıf 

tesisler ile Üsküdar imar edilmiştir. 

Üsküdar’ın günümüze ulaşan tarihi anıtlarının çoğu vakıf yoluyla yapılmıştır. 

Üsküdar tarihinin önemli bir bileşeni olan vakıf kökenli kültür mirası daha iyi 

bakılmayı ve yönetilmeyi hak etmektedir. Vakıf eser kültür varlıklarının ayrıntılı 

olarak ele alınmaları, taşıdıkları ulusal ve evrensel değerlerin ortaya konması, 

korunmaları ve sürdürülebilmeleri yönünde önemlidir.Bu çalışmada Üsküdar’daki 

Osmanlı dönemi vakıf eserlerin yapıldıkları dönemden itibaren geçirdikleri 

değişimleri anlamaya çalışmak ve günümüzdeki durumlarını belgelemek 

amaçlanmıştır. Günümüze ulaşan örnekler tek tek yerinde incelenerek değişimin 

boyutları ortaya konmaya çalışılmış ve eserlerin özgünlükleri değerlendirilmiştir. 

Üsküdar, üzerine sayısız kitaplar yazılmış olmasına karşın, belli bir dönemdeki 

yüzünü, dokusunu ve evrimini kavramaya çabaladığımız anda karşımıza cevap 

bekleyen sorular ve yeni araştırma konuları sunan zengin bir coğrafyadır. 15. 

yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan tarih aralığında, çeşme gibi küçük yapılardan, anıtsal 

külliye yapılarına uzanan vakıf eserlerin geniş yelpazesi içinde, Üsküdar’ın değişen 

yüzünü okumaya çalışmak şaşırtıcı deneyimleri birlikte getirmiştir. Üsküdar’ın tarihi 

mirasını temsil eden, kent dokusunun gelişimine yön veren vakıf eserlerin 

geçirdikleri süreç, onlara yapıtı ortaya çıkaran koşullardan ve yapıldıkları dönemden 

bağımsız bir kimlik kazandırmıştır. Ama uzun tarih yolculuğu içinde değişen var 

olma koşulları, yapıların önemini hiç hafifletmiyor. Tamamen yok olan veya 

bütünüyle yenilenen örnekler bir yana bırakıldığında, yapılar üzerinde geçmişin izleri 

hala varlığını koruduğundan, geçmişi ve geleceği birleştirmek, birbirini izleyen, 

birbirini içeren, değişimleri korumakla mümkün olabilir. Fakat diğer taraftan, 

yapının tarihi, fiziksel ve hatta sosyal yapısını zedeleyen niteliksiz kabukları doğru 

ayıklamak, özgün mimari karakterlerini ortaya çıkarmak, vakıf eserleri, bundan 

sonraki süreçte yeni müdahalelerle zedelenmeyecek evrensel bir maddi varlık olarak 

kabul etmenin ilk adımı. 
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USKUDAR’S WAQF CULTURAL HERITAGE AND PROPOSALS FOR IT’S 

CONSERVATION 

SUMMARY 

Üsküdar situated on the Asian part of the Bosphorus is an integral part of Cultural 

Landscape Site of Istanbul. Starting with the fifteenth century, Üsküdar was 

inhabited by the Ottomans. During the Ottoman period Üsküdar’s importance 

continued.  

Üsküdar is exceptional with its position across the Historic Peninsula and Bosphorus 

views. The hills of Üsküdar commands one of the finest views of the old city, Haghia 

Sophia Topkapı Palace and the Blue Mosque from the Asian side. The Asian side of 

the city is also very impressive at sundown with its sparkling window glasses. The 

silhouette of Uskudar has been the subject of many famous songs and poems.  

Üsküdar also incorporates important elements from the long history of the city. 

Recent excavations at Uskudar harbour revealed interesting archaeological finds 

about the Byzantine past of this district. Starting with the fifteenth century, Sultans 

and high ranking officials had their summer palaces overlooking the Bosphorus and 

wide green areas were allocated for recreation. Until the twentieth century caravans 

which started their way to the East commenced their travel at Uskudar. In nineteenth 

century railways going to Bagdad and Hajj were established, starting from 

Haydarpasa on the outskirts of Uskudar.  

Among the rich cultural heritage of Uskudar, waqf buildings (pious foundation), 

donated by charitable people, have played important social, economical and cultural 

role in the development of urban life. The donators vary from ordinary citizens to the 

sultans and members of their families. The kind of waqf buildings also varies from 

modest public fountains which provided free water to the passerby, to imperial 

mosques; public kitchens serving students and the needy, libraries, dervish lodges 

providing free shelter for guests, hospitals curing the ill. 

Üsküdar has a rich collection of waqf buildings. Most historic monuments, mosques, 

medreses, and caravanserais are waqf property. The prominent waqf establishments 

in Üsküdar started with Rum Mehmed Paşa Complex which was established in 1470 

and continued with Mihrimah Sultan, Kösem Sultan, Ahmediye, Yeni Valide, 

Ayazma, and Selimiye architectural complexes in the following centuries. The 

presence of these monuments determines the past and the future identity of the urban 

area. 

Studying and documenting these monuments is important as the first step in planning 

for the protection of the cultural heritage of Üsküdar. In 1924, just after the 

establishment of the Turkish Republic, all waqf buildings in Üsküdar were surveyed. 

Their condition and location was recorded. This document is kept at the Ismail Hakki 

Konyalı Library which belongs to the Istanbul Regional Directorate Waqf.  It 

provides valuable information as first hand source.  
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Since 1924, several of the buildings on this list have been lost due to construction of 

new roads or neglect. Several have lost their values and authenticity because of bad 

restorations. After 1950’s, rapid population growth and migration to Üsküdar have 

resulted in urban sprawl in historic town. Together with the changes of the social 

composition of historic urban centre, man-made damage and misuse of buildings 

lead to further damages. Especially tombs and fountains are exposed to natural 

damage. After losing the original function, most of the dervish lodges were deserted, 

they are completely neglected and falls into disrepair.  

Today those buildings are administered by the General Directorate of Waqf. Also 

waqf properties preservation is the responsibility of the General Directorate of Waqf. 

The diversity and the vast number of historic waqf buildings in Uskudar make it a 

gigantic task on the part of the General Directorate of Waqf to carry out a successful 

program for the maintenance and restoration of historic complex and monuments. In 

recent years thanks to increased budget of General Directorate of Waqf, restoration 

works have gained acceleration. As the survey of cultural heritage in Üsküdar is not 

yet completed, essential repair priorities can not be determined, serious loss of 

damaged buildings continues.  

The study started with the defining the boundaries of study area. Adresses recorded 

in the 1924 list had changed due to new road construction, merging quarters and 

administrative arrangements. Historic documents, old maps, city guides and other 

historic records were referenced to update adresses information. Completed in 1924-

1935, Pervititich maps are an important work in terms of understanding former 

settlements and defining the study boundaries. These maps, by showing the material, 

floor numbers and function of buildings are permited a detailed study. Data structure 

including old street names can be seen on the edge of the maps. Thus, it has become 

possible to find adress information of altered or lost historical buildings. Another 

source utilized the names of old streets and neighborhoods is Istanbul City Guide 

printed in 1934 by the Municipality of Istanbul. This guide shows the main ways of 

Üsküdar central area in 1/10000 scale map.  

The study area captures 40 quarters located in historic core of Üsküdar. These are 

Kaptan Paşa, Ayazma, Kara Davut Paşa, Salacak, Mirahur, Gerede, Toygar Hamza, 

Tenbel Hacı Mehmet,  Ahmet Çelebi, Selman Ağa, Gülfem Hatun, Evliya Hoca, 

Hacce Hesna Hatun, Solak Sinan, Kefçe Dede, Selami Ali Efendi, Tavaşi Hasan 

Ağa, Selimiye, İhsaniye, Kazasker Ahmed Efendi, Murad Reis, Bulgurlu Mescid, 

Arakiyeci Hacı Cafer, Arakiyeci Kacı Mehmed, Hayreddin Çavuş, Pazarbaşı, 

Durbali, Valide-i Atik, Aşçıbaşı, Debbağlar, Çakırcı Hasan Paşa, Sinan Paşa, Kısıklı, 

Dağ Hamamı, Rum Mehmet Paşa, Şemsi Paşa, Hamza Fakif, Altunizade quarters and 

Ümraniye, Bulgurlu villiges. According the list of 1924 waqf property in Üsküdar 

can be classified as religious buildings (mosques, dervish lodges and tombs), 

caravanseraies, hospitals, medreses, primary schools and libraries, foundations 

related with water such as fountains, wells, water tanks, toilets and timber houses for 

waqf staff, graveyards, and historic gardens. Within the framework of the study all 

waqf property, recorded at the 1924 list, were marked on Pervititch maps. For this 

purpose, Pervititch maps belong to Üsküdar region in 1/4000 scale are merged after 

scanning. To indicate the original function and current condition of waqf buildings, 

icons were prepared by using colors and abbreviations. 

The first step of the study consisted in documenting waqf buildings current situations 

by examine on site and photographs. For the proposals in the progressive stage, 
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database that will allow to analyze all waqf building's priority issues is needed. To 

facilitate this work, temporary survey documents was prepared. Besides basic 

information (name, location, date, construction techniques, materials, protection 

status, related publications, etc.) about monuments, all the visible damages were 

recorded on survey. Historic documents including drawings, photographs and reports 

were inspected in order to reveal interventions as well as changes in surrounding 

urban areas. Besides, public surveys were executed with waqf staffs to understand 

the preservation problems. 

By using these sources, the physical conditions of waqf property were evaluated with 

in the scope of not only essential repair priorities but also values and authenticity as 

affirmed in The Charter of Venice and the Nara Document. Results are treated under 

five headings.  

Depending on their importance, the second step started with the detailed description 

of prominent architectural complex (külliye) and it continued with determination of 

preservation problems of other waqf buildings recorded in the list. Following stage, 

results are presented by a schema and rehabilitation proposals were given according 

to the survey studies. 

Although a lot of research has been done on Üsküdar, it is a place which offers 

quantities for new research topics were faced with new questions when we try to 

examine its structure during a certain period and its evolution through time. Trying to 

discover the changing face of Üsküdar in terms of waqf property including modest 

buildings such as fountains to monumental complexes which were built between the 

15
th

 and the 20
th

 century brought surprising experiences.  

The processes of waqf property which represent the cultural heritage of Üsküdar and 

their interaction with the city give them an independent identity apart from the period 

they were founded. However existence efforts of these buildings changed during a 

long historical journey were not weakened the importance of them.  

Apart from the examples ruined completely or altered, connecting the past and the 

future is only possible by preserving the changes which include each other as the 

marks of the past are still dicernable on the buildings. However, the first step of 

accepting waqf property as the universal values which cannot be damaged by 

interventions in order to preserve the authenticity of the buildings. To prevent further 

damages, by means of the historical, physical and even the social structure of the 

buildings, are only possible by developing integrated conservation proposals for 

Üsküdar’s Waqf Cultural Heritage within the scope of the internationally acceptable 

principles. 
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Git bu mevsimde gurub vakti Cihangir’den bak. 
  Bir zaman kendini karşındaki rüyaya bırak.    

Y.Kemal 

1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Amacı 

Bu çalışma Üsküdar’ın ulusal ve evrensel değerlerini vakıf eserler aracılığıyla ortaya 

koymayı, her biri anıt olan ve İstanbul’u geliştiren, yaşam zenginliği katan vakıf 

kültür mirasının korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.  

Üsküdar’da vakıf aracılığıyla kurulan külliyeler ve anıtsal yapılar Osmanlı başkentini 

taçlandırmış, sosyal ve kültürel hayatın gereklerini karşılayan irili ufaklı pek çok 

vakıf eser şehrin gelişimini hızlandırmıştır. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan 

tarih aralığında Osmanlı mimarisinin en yaratıcı örneklerini temsil eden bu yapılar 

dışında Üsküdar’da toplum hafızasında yer etmiş din ve devlet büyüklerinin, şair, 

hattat, yazar, tiyatrocu vb. tanınmış kişilerin yattığı Büyük Karacaahmed Mezarlığı, 

anıtsal selvi ağaçları, çeşme, sebil ve mescitleriyle İstanbul’un her gün ziyaret edilen 

en büyük şehir mezarlıklarından birisidir.  

1924 yılında 424 sayılı Kanunla birlikte kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü, köklü 

bir geçmişi bulunan vakıf kurumunun ve bu kurum aracılığı ile inşa edilmiş anıtsal 

nitelikli kültür varlığı mirasımızın günümüzdeki temsilcisidir. 23.07.1983 tarihli 

resmi gazetede yayınlanarak yürülüğe giren 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kanununun 3386/2 ile değişik 7’nci maddesinde; “Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflara ait 

taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile gerçek ve tüzelkişilerin mülkiyetinde bulunan 

cami, türbe, kervansaray, medrese, han, hamam, mescit, zaviye, mevlevihane, çeşme 

ve benzeri kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi ” görevinin koruma 

kurulu kararı alındıktan sonra, Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacağı 

belirtilmiştir.  

Üsküdar’ın tarihi kent dokusunu oluşturan bu değerlerden bir bölümü 1970’li 

yıllardan itibaren sit alanı ilan edilerek korunmaya çalışılmaktadır. Ancak toplumun 
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sosyal yapısında giderek hızlanan değişim, hızlı nüfus artışı, teknolojik ilerlemeler ve 

idari-örgütsel değişimler hızlı bir kentleşmeyi beraberinde getirmiş, özellikle 

1950’den sonra teknolojik gelişmeler ve değişen gereksinimler doğrultusunda büyük 

ölçekli yeniden yapımlara dönüşmüştür. Diğer yandan ihmal ve denetimsizlik başta 

olmak üzere, kullanıcıların yapılara ehliyetsiz müdahaleleri, proje ve belgeleme 

olmadan gerçekleştirilen onarımlar, geleneksel malzeme ve yapım tekniklerinin 

kullanımının terk edilerek, modern yapı malzemeleri ile onarıma gidilmesi, uzman 

kadro ve yetişmiş eleman eksikliği gibi nedenlerle pek çok vakıf eser özgün 

niteliklerini kaybetmiş, ya da tamamen ortadan kalkmıştır.  

Kentin var olan yöresel, fiziksel ve tarihsel özelliklerinin kent gelişiminin ayrılmaz 

bir parçası, bütünü olarak değerlendirilmesi kentin çok boyutlu, bilimsel ve çağdaş 

bir tanımının yapılması ve denetlenebilmesi ile mümkün olabilecektir. Üsküdar 

kentinin gelecekte alacağı şeklin stratejilerinin geliştirilebilmesi için kentin 

geçmişten kalan tarihi kent mekânlarının ait oldukları dönemin koşullarında nasıl 

şekillendiğinin irdelenmesi ve belirleyici özelliklerinin kent bütünü içinde 

tanımlanması gerekmektedir. Bu amaçla kentin kendine özgü bir yapıda 

şekillenmesinde önemli rolü olan vakıf eserlerin ortaya çıkma nedenleri, biçimi, 

gündelik yaşama ve kentin fiziksel oluşumuna etkileri incelenecektir. Çalışma, 

geçmişten günümüze kalanlarla gelecek arasında kurulabilecek sürekliliğin 

kurgusunu yapabilmeyi ve tarihi kent mekânlarının kent yaşamının ayrılmaz bir 

parçası olarak değerlendirilmesini hedeflemektedir. 

1.2 Çalışmanın Kapsam ve Yöntemi 

İstanbul’un Asya’ya açılan kapısı olan Üsküdar, yüklü geçmişinin kazandırdığı tarihi 

mirasla önemli bir yerleşmedir. Fetihten çok önce Türk yerleşimi olmaya başlayan 

Üsküdar, İstanbul’un Osmanlı idari sistemi altında değişen görünümü ve mimari 

oluşumunun ilk izlerini barındırır (Eyice, 2002, s.18,19). Osmanlı kent yerleşiminin 

temel öğesi; vakıf kanalı ile yeni fethedilen yerin en yüksek veya merkezi yerine 

cami ve çevresine hamam, bedesten, arasta, imarethane, medrese, darüşşifa; bu 

kurumları finanse etmek için yine vakıf eliyle han, çarşı, fırın, değirmen, boyahane, 

basmahane, salhane gibi halkın temel sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına 

hizmet eden tesislerin kurulmasıdır. Göçle gelen grupların bu tesisler civarında yeni 
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mahalleler kurarak yerleştiği ve kentin en küçük bileşeninin mahalle olduğu sıklıkla 

vurgulanmaktadır (Cerasi, s.71). 

Üsküdar 1470 yılında inşa edilen ve şehrin Marmara’ya siluet veren büyük 

camilerinden olan Rum Mehmet Paşa ile Mihrimah Sultan, Ayazma, Yeni Valide, 

Kösem Sultan, Selimiye külliyeleri gibi sultan vakıfları başta olmak üzere irili ufaklı 

pek çok vakıf yapısını bünyesinde barındırır. En eskisi 15. yüzyılın son yıllarına 

uzanan bu eserlerin incelenmesi, payitahtın üç yönetim merkezinden biri olan 

Üsküdar semtinin fiziksel gelişimine ışık tutacaktır. Günümüzde Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’nün mülkiyetinde olan yapıların pek çoğu yapılan onarımlarla 

özgünlüğünü önemli ölçüde yitirmiş veya yeterli ödenek sağlanamadığı için bakımsız 

ve harap kalmıştır. 19. yüzyıldan itibaren gelişen teknoloji ile birlikte ulaşım 

sistemindeki değişiklikler ve özellikle 1973’de Boğaz Köprüsü’nün açılması ile artan 

trafik yükünü hafifletmek için yapılan yol genişletme uygulamaları sonucu pek çok 

tarihi vakıf eser iz bırakmadan ortadan kalkmış veya kesilerek geri çekilmiştir.  

Yeni açılan yollar çevresinde hızla tarihi yapıların ölçeğine uymayan yüksek yapı 

blokları yükselmiş, değişen yasa ve nizamnameler sonrası yeni yıkımlarla 

Üsküdar’da geçmişin izleri bir daha geri getirilemez şekilde yok olmaya başlamıştır. 

Hemen hepsi vakıf yapısı olan tekke binaları ile küçük ölçekli olmakla birlikte kent 

peyzajının ayrılmaz parçası olan çeşmeler en çok zarar gören eserlerin başında 

gelmektedir. 1925 yılından sonra kapatılan tekke ve zaviyeler bakımsız ve metruk 

bırakılmış veya bilgisiz ve ehliyetsiz hizmetlilere emanet edilmiştir. Pek çoğu ahşap 

yapılar topluluğu şeklinde inşa edilen eserlerin tasarım bütünlüğü, mimari detayları, 

yer seçiminde hangi faktörlerin belirleyici olduğunu anlamayı sağlayacak maddi 

kalıntılar hızla yok olmuştur. Pek çok cami, mescit ve diğer yapı grubunun 

bakımından sorumlu kişilerin ehliyetsiz yaptırdıkları onarımlarla sıkça 

karşılaşılmaktadır. Günümüze kalan eserlerin özgün tasarımları hakkında ulaşılan 

bilgilerin derlenmesi, özgünlüklerinin ortaya konması, uzman ekiplerce sürekli 

bakım ve korunmalarının sağlanması için acil önlemlerin alınması zorunludur.  

Tezin tarihi analiz niteliğindeki ilk bölümü, Üsküdar semtinin Fetih’ten 21. yüzyıla 

kadar geçen dönemdeki fiziksel değişimini ve vakıf eserlerin bu değişimdeki 

etkilerini inceleyen bir giriştir. Çalışmanın bu bölümünde seyyahların gözlemleri, 

eski harita, resim ve gravürler, eski fotoğraflar, mahalle adları ve yaklaşık yapı 
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listelerinin bulunduğu tahrir defterleri, eski gazeteler, vakfiyeler ve ilgili kaynaklar 

bilgilerin derinleşmesine olanak verecek zemini oluşturmaktadır.  

Ayrı bir bölümde Osmanlı idari sisteminde vakıf kültürü ve kent gelişimine etkileri, 

vakıf tesislerinin mekânsal özellikleri; imaret kavramı ve kent bütünüyle ilişkisi 

genel hatları ile açıklanmaya çalışılacaktır.  

1920’de TBMM ile birlikte Şeriye ve Evkaf Vekâleti,  1924’de hilafetin kaldırılması 

ile birlikte bakanlığa bağlı Evkaf Umum Müdürlüğü (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 

kurulmuştur (Öztürk, 1995: s.85). Maarif Vekâleti’nin 5 Teşrinisani 1338H/1922 

tarih ve 170 sayılı genelgesinde, illerdeki tüm eski eserlerin ve tamir edilebilecek 

olan anıtların listesi ile yazıt ve mezar taşlarının tespiti istenmektedir (a.e., s.86). 

Vakıf kökenli taşınmaz eski eserlerin sorumluluğunu alan Evkaf Umum Müdürlüğü 

tarafından İstanbul’da mahallelere göre tüm gayrimenkul mazbut ve mülhak vakıf 

eserlerin tespiti yapılmıştır. Bu tespitlerin yer aldığı arşiv belgesi T. C. Vakıflar Baş 

Müdürlüğü İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi ve Arşivi’nde 4743 numara 

ile kayıtlıdır. Konyalı, iki ciltlik Üsküdar Tarihi adlı eserinde söz konusu belgenin 

Şinasi Akbulut tarafından yapılan transkripsiyonunu vermiştir (Konyalı, C.1, s.54-

57). Bu belgede Üsküdar’da tasnifi yapılmış vakıf binaların listesi ve bulundukları 

mahalleler kayıtlıdır. Vakıf defteri, eserler hakkında tek satırlık bilgilerin verildiği 

toplam 16 sütundan oluşmaktadır. Birinci sayfada ilk sütunda her binaya bir sıra 

numarası verilmiştir. İkinci sütun fihirst defteri numarası başlığı taşımakla birlikte 

değerlendirmeler bazen sayı ile bazen “x” ve “.” işaretleri ile yapılmıştır. Üçüncü ve 

dördüncü sütunlarda sırasıyla vakıf eserin bulunduğu mahalle, cadde ve sokak 

isimleri yer alır. Beşinci sütun “nevi/cinsi” başlığını taşımakta ve yapının işlevi 

belirtilmektedir. Altıncı sütunda her binanın vâkıfının ismi yer almaktadır. Yedinci 

sütunda “Vakfın nevi/cinsi”  meçhul
1
, mazbut, mülhakadan, mazbutadan, evkaf-ı 

mazbutadan, idaresi mazbuta, mazbuta evkaf, mülhaka evkaftan terimleriyle 

belirtilmiş, sekizinci sütunda varsa vakfın mütevellisinin ismi yazılmıştır. “Ne nam 

ile yâd edildiği” başlıklı dokuzuncu sütunda, yapının ismi yer alır. Yapının ne 

durumda olduğu “bulunduğu hal” başlığını taşıyan onuncu sütunda belirtilmiştir. 

Eserin mevcut durumu hakkında arsa, harap, muhterik (yanmış), münhedim 

(yıkılmış), mağsub, yola alınmıştır, muhtac-ı tamir, mamur, natamam, imar 

                                                 
1
 Konyalı (C.1, s. 53), meçhul teriminin binayı vakfedenin belli olmadığı durumlarda kullanıldığını 

belirtmiştir.  
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edilmektedir terimleri kullanılmış, kabristanlar için yine kabristan ve çeşmelerin 

değerlendirmelerinde bazen suyu akmıyor ifadelerine yer verilmiştir. Birinci sayfanın 

son sütununda yapının inşa tarihi Hicri yıl olarak verilmiş birçok yapı için bu sütun 

boş bırakılmıştır. İkinci sayfa yapının bulunduğu mevkii ve müştemilatlarına ilişkin 

daha detaylı bilgilerin yer aldığı 5 sütundan oluşmaktadır. İkinci sayfanın ilk sütunu 

“müştemilatı bulunan hayrat-ı şerifenin esasen cüzden numarası” başlığını taşımakla 

birlikte değerlendirmeler, Osmanlıca yedi ve sekiz rakamlarına benzeyen “v” ve “^” 

işaretleri ile yapılmıştır. Müştemilat başlıklı ikinci sütun yapının plan düzenine, 

malzemesine ve çevresine ilişkin kısa tanıtıcı bilgiler içermektedir. Üçüncü sütunda 

vakıf eserin bulunduğu parseli çevreleyen yol ve bitişik parseller hakkında adres 

bilgileri yer alır. Her yapı için ayrılan satır sırasıyla şarken, garben, cenuben, şimalen 

olmak üzere dörde bölünmüş, Bitişik parseldeki taşınmaza ilişkin bilgiler bazen kapı 

numarası bazen şahıs isimleriyle belirtilmiştir. Örneğin, "Şarken: 3 numara, Garben: 

Nizameddin Bey'in hane ve bahçesi Cenuben: Atik Dere Şimalen: Libade Caddesi."  

Mülhakat
1
 başlıklı dördüncü sütun genellikle boş bırakılmış, örneğin Sinan Paşa 

Camii için “süknası imamına meşrutdur” gibi açıklamalar yapılmıştır. Yedinci sütun 

mülahazat (görüşler) bölümüdür. Örneğin İhsaniye’de Raufi Efendi Tekkesi 

mirasçıları için “malik olub vâkıfın veresesi ba’sered mutasarrıfıdırlar” gibi 

açıklamalara yer verilmiştir. İlk sayfada yer alan bilgilerin doldurulmasına özen 

gösterilmiş, hemen her yapı için görüş belirtilmiştir. İkinci sayfanın doldurulmasında 

adres/hudut bilgilerine öncelik verildiği, diğer sütunların genellikle boş 

bırakılmasından anlaşılmaktadır.  

 Bu listeye göre Üsküdar’da kayıtlı vakıf eserler cami, mescit, tekke, zaviye, hankah, 

türbe, mekteb, medrese, darülkurra, darülhadis, kütüphane, imarethane, çeşme, sebil, 

namazgâh, su terazileri, maksemler, kuyular, su deposu, helâ, imam ve müezzin 

meşrutahaneleri, dükkânlar, kabristanlar, bağ-bahçeler olarak sınıflandırılabilir. 1920 

yılında Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’na göre kurulan Şer’iye ve Evkaf Vekâleti içinde 

Evkaf Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlı vakıfların mülkiyetinin kesin olarak 

saptanması, tescil işlemlerinin yapılması, gayri sahih vakıfların devir işlemlerinin 

memurlar aracılığı ile gerçekleştirilmesi ve diğer taraftan yolsuzluklar ve vakıf 

sistemindeki bozulmalar 1924 yılında hilafetin kaldırılmasına kadar devam etmiştir. 

                                                 
1
 Bir merkeze bağlı olan yerler, ekler ilaveler, katmalar. 
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Vakıf eser olarak kurulmuş hamam, darüşşifa, han, bedesten, köprü gibi eserler 1924 

tarihine kadar vakıf elinden çıkmış olmalıdır.  

Çalışmamız; 1924 tarihli vakıf defterinde kayıtlı tüm eserler ve vakıf yoluyla kurulan 

ancak zaman içinde listeden çıkarılan vakıf eserlerin belgelenmesi ve mimari 

değerlendirmesinin yapılmasını hedef almıştır. Bu çalışma temelde üç aşamalıdır. 

Çalışmanın birinci adımı; listeden yola çıkarak çalışma alanının genel sınırlarının 

belirlenmesi olmuştur. 1924 yılından itibaren zaman içinde bir ya da birkaç mahalle 

idari olarak birleştirilmiş ve başka bir isimle anılmaya başlamış, bazı sokak veya 

caddeler yol düzenleme çalışmaları sonrası ortadan kalkmış, ya da genişletilerek yeni 

bir isimle anılmaya başlanmıştır. Çalışma alanı tarihi Üsküdar içinde yer alan ve 

listede adı geçen 40 mahalledir. Arşivlerden elde edilen haritalar1 ve 1934 tarihli 

İstanbul Şehir Rehberi’nden yararlanılarak çalışma alanının sınırlarını belirlemek 

mümkün olmuştur (Şekil 1. 1).  

Üsküdar ilçesi idari sınırları söz konusu belgenin yayınlandığı tarihten günümüze 

değişiklik göstermiş, bazı mahalle ve sokak isimleri zamanla değiştirilmiş veya yol 

arterlerinin düzenlenmesi sırasında sokaklar kaldırılmıştır. Arazi çalışmalarında 

kullanılmak üzere Üsküdar semti için geçmişte hazırlanan haritalardan amaca en 

uygun olan; Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi tarafından Jacques Pervititch’e 

hazırlatılan 1/4000, 1/1000 ve 1/500 ölçekli renkli haritalar seçilmiştir.  

Modernleşmenin hızlandığı 19. yüzyılda, imar çalışmaları devam ederken 

yüzyıllardır süren tahripkâr yangınlara karşı önlem alınmaya çalışılmıştır
2
. Yabancı 

sigorta şirketleri İstanbul'da şube açmış, kentin yangın riskini gösteren haritaların 

                                                 
1
 Üsküdar’ın İstanbul’un fethi öncesinden başlayıp Osmanlı yönetiminde gelişen yaklaşık 400 yıllık 

dönemdeki imarı,  Matrakçı Nasuh ve Piri Reis’in haritaları başta olmak üzere İstanbul geneli için 

çizilen haritalara yansımıştır. Tanzimat dönemine kadar çoğu basit yöntemlerle çizilmiş olan bu 

haritalar topoğrafik yapıya ve yerleşime ilişkin genel bilgiler yansıtır.  Eski haritalar içinde en doğru 

ölçüler 1789 tarihli Kauffer (Kauffer 1789, Plan Général de la Ville de Constantinople 1913-

1919_Société Anonyme Ottomane d’études et d’entreprises Urbaines) haritasına aittir. II. Mahmut 

tarafından 1837 tarihinde General Moltke’ye çizdirilen imar planı, İstanbul’un topoğrafik ve gerçek 

ölçülere uygun ilk planıdır. Şehrin sistemli imar planının hazırlanması Tanzimatla başlayan ve 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde Prof. Henry Prost’un çalışmalarıyla (1937) devam eden uzun bir 

süreçtir.  
2
 Kentin kadastral planlarının tamamlanmadığı bu yıllarda yangın sonrası ev ve arsa sınırlarının tespiti 

önemli bir sorun olarak gündemdedir. Şehremaneti tarafından İtalya’dan davet edilen Luici İsotori adlı 

uzmanın kurduğu sistem aracılığı ile 1850-1860 tarihleri arası kısmî harik(yangın sonrası) bölgesi 

haritaları oluşturulmuştur (Kayra, s.58) Atatürk kitaplığına nakledilen bu haritalar için örneğin; 

352.961 ÜSK 1337,Harita 6773 Üsküdar Karacaahmet caddesiyle Uncular Sokağı’nın köşesindeki 

harik mahalline aid olup bir parmak oniki arşını göstermek üzere tersim edilen 12 Mart 1325 tarihli 

musaddak haritanın ba’de’l-harik yapılan taksimatına aid kısmının 1:200 mikyasına tahvil edilen 

haritası vb. 
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çizimini üstlenmiştir. Charles Edward Goad, 1904–1906 yılları arasında, merkezi 

Londra'da bulunan şirketine çizimler yapmıştır (Url-1). Pera, Galata, Eminönü civarı 

ve Anadolu yakasında Kadıköy-Haydarpaşa-Moda bölgesine ilişkin bu çizimler 

Üsküdar’ı kapsamamaktadır.  

İstanbul'un ikinci sigorta haritası çalışması, Goad'un girişiminin bir devamı olarak, 

Türkiye Sigortacılar Daire-i Merkeziyesi (L’Association des Compagnies 

d’Assurances) adına Jacques Pervititch tarafından resmi triangülasyon baz 

ölçümlerine göre ayrıntılandırılarak 1922–1945 yılları arasında yapılmıştır
1
.  

1/25000 ölçekli bir adet, 1/4000 ölçekli 5 klavuz paftayla, 1/1000 ve 1/500 ölçekli 27 

paftadan oluşan Üsküdar bölgesi haritaları 1930-1935 yılları arasında 

tamamlanmıştır. 1935 tarihli Nuhkuyusu’na ait 54 nolu haritanın sol üst köşesine “bu 

levha ile birlikte Üsküdar kısmının çizimlerinin tamamlandığı, bu bölgeye ilişkin 

teslim edilmemiş paftaların ertelendiği çünkü buradaki yapıların seyrek ve dağınık 

durumda olduğu, bu paftaların şimdilik çok ilginç olmadığı, yıl boyunca Beyazıt 

Aksaray hattının ve Fatih Kumkapı bölgelerinin çizileceği” notu düşülmüştür.  

Çizilmeyen paftalar, 1/4000 ölçekli klavuz haritalarda işaretlenmiş olan ve daha 

büyük ölçekli çizimleri bulunmayan Çavuşdere Caddesi’nin kuzey yamaçları ve 

Bağlarbaşı’nın bir kısmını kapsayan meyve bahçeleri- 70, Selamsız Mahallesinin 

güneybatı kısmında harap notu düşülmüş boş araziler-71, Selamsız Mezarlığını ele 

alan-72, henüz iskânı yoğunlaşmamış Kuzguncuk sırtları ile Sultantepe’de Arapzade 

Bağlarını ele alan 80, 81, 82, 84, 85 ve seyrek dokulu Kısıklı, Altunizade 

Mahallelerine ait 86 ve 87 numaralı paftalardır.  

1930 yılına ait sokak isimlerinin kullanıldığı notu ile sokak isimleri dizinleri her 

paftada belirtilmiştir. Bu sistem, adres bulma açısından haritaların kullanımını 

oldukça kolaylaştırmaktadır. 1950'de girişilen yeni imar çalışmalarıyla açılan 

caddeler, genişletilen mevcut sokaklar, yıkılan binalar ve değişen idari düzenlemeler 

sonrası birleştirilen mahalleler gibi günümüzde isimleri değişmiş birçok sokağın ve 

mahallenin eski adlarını işaret eden Pervititch Haritaları tarihi bir belge 

niteliğindedir. Bu haritalardan bazı yapıların ve boş parsellerin ne olarak kullanıldığı, 

yapıların yapım tekniği, kat adedi, kapı numarası, binaya giriş yönü gibi birçok 

                                                 
1
 1945 yılında yaşamını yitiren Pervititch’in mezarı Feriköy Latin Katolik Mezarlığın’da 

bulunmaktadır. Hırvat kökenli bir aileden gelen J. Pervititch 1894’te Saint Joseph Lisesi’nden mezun 

olmuştur (Musemma ve Nenad, s. 29-35). 
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ayrıntıya ulaşmak mümkündür. Eski sokak ve mahalle isimleri hakkında yararlanılan 

diğer bir kaynak, 1934 tarihinde İstanbul Belediyesi tarafından bastırılan İstanbul 

Şehir Rehberi’dir. Bu rehberin Üsküdar Merkez Nahiyesi’nin ana yollarını gösteren 

1/10000 ölçekli bir haritası mevcuttur. İlk aşamada 1924 tarihli vakıf defterinde 

kayıtlı gayrimenkul mazbut ve mülhak vakıf eserlerin günümüzdeki durumunun 

belgelenmesi hedeflenmektedir. Yerinde yapılan gözlem ve fotoğrafla belgeleme 

çalışmalarına yardımcı olması açısından geçici envanter fişleri hazırlanmıştır.  

 
 

Şekil 1. 1:1/25000 ölçekli Pervititch Haritasın’da çalışma alanı sınırları, 1931 (İTÜ 

UYG-AR Arşivi). 

İlerleyen aşamada ilgili eserlerin rehabilitasyon projelerinin geliştirilebilmesi için, 

her binanın öncelikli sorunları, çevresiyle ilişkisi, geçirdiği onarım ve değişimleri 

analiz etmeye olanak verecek bir veri tabanına ihtiyaç vardır. Bu amaçla, bilgisayar 

ortamında, bir envanter fişi geliştirilmiştir.  A3 boyutunda olan fişler bir envanter 

numarası ile tanıtıcı temel bilgilerin ve genel gözlemlerin aktarılabileceği metin 

kutucukları içermektedir. Ayrıca harita ve genel fotoğraf gibi görsel malzemelere yer 

ayrılmıştır. Envanter fişi, çalışma alanı içindeki yapılar ve kullanım çeşitliliği göz 
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önüne alınarak, karışıklığa mahal vermeyecek şekilde tanımlanmış temel bilgi ve 

gözlemlerin aktarılabileceği metin kutucuklarından oluşmaktadır. Yapının konumunu 

olabildiğince çevresiyle birlikte gösteren bir harita için de bölüm ayrılmıştır. Bu 

amaçla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan 1/1000 ölçekli kadastral 

planlar kullanılmıştır. Yapılara ait tüm fotoğraflar dijital fotoğraf makinesi ile yüksek 

çözünürlükte (2272 pixel) çekilmiş ve envanter fişinde ayrılan alanın boyutlarına 

göre bilgisayar ortamında yeniden tanımlanmıştır. Yapıya ait eski fotoğraf vb. 

belgeler, scanner ile 400 dpi çözünürlükte tarandıktan sonra ilgili bilgi kutucuğuna 

aktarılmak üzere sınıflandırılmıştır.  

Üsküdar’da vakıf kanalıyla kurulan eserleri tanıtan temel bir kaynak seçkisi 

yapılmıştır. Çalışmanın ikinci aşaması olarak planlanan kaynak ve arşiv çalışmaları 

için başlangıç verilerini içeren temel bibliyografya sırasıyla:  

1. 17. Yüzyıl Evliya Çelebi Seyahatnamesi;  

2. Ayvansarâyî Hüseyîn Efendi’nin İstanbul’da bulunan 821 adet cami ve mescidi 

yerinde inceleyerek 1768–1799 yılları arasında yazdığı eseri Hadîkat-ül Cevâmi 

önemli kaynaklardan birisidir. Hadîkatü’l Cevâmi’de cami ve mescidlerin yanı sıra 

civardaki tekke, medrese, çeşme, sebiller ile bunların vakıfları, vakıf-ı sanileri, 

minber koyanlar, buralarda çeşitli vakıf tesis edenler hakkında da bilgiler 

bulunmaktadır. Alî Satı’ Efendi (1832) ve Süleymân Besîm Efendi (1872) tarafından 

yapılan eklemelerle genişleyen Hadîkatü’l Cevâmi İşaret Yayınları tarafından 

yayınlanmıştır. (Ayrıca bkz. H. Crane, The Garden of the Mosques: Hafız Hüseyin 

al-Ayvansarâyî’s Guide to the Muslim Monuments of Ottoman Istanbul, Leiden, 

Boston, Köln, Brill, 2000). 

3. Mehmet Râ’if Bey’in 1896 tarihli Mir’ât-ı İstanbul eseri de Üsküdar’da bulunan 

cami, mescid, çeşme, türbe vb. yapıların yapım tarihi, banisi, onarımı, kitabeleri ile 

vakıfları hakkında bilgiler vermektedir.  

4. İbrahim Hakkı Konyalı’nın 1976 yılında basılan Abideleri ve Kitabeleriyle 

Üsküdar Tarihi kapsamlı bir çalışmanın ürünüdür. İbrahim Hakkı Konyalı 40 yılı 

aşan bir süre, Üsküdar’da bulunan cami, mescid, türbe, tekke, medrese, hamam, 

kervansaray, çeşme, sebil, su bendi, hastahane, kilise, havra, ayazma, saray ve 

köşklerin yanı sıra kabristan ve mezar taşlarını incelemiştir. İncelenen tüm yapıların 

varsa kitabelerini kaydetmiş, vakfiye suretlerini ve tedavül kayıtlarını incelemiştir. 
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Kaynak olarak başvurduğu Hadîkatü’l Cevâmi ve Mir’ât-ı İstanbul’da tespit ettiği 

yanlışlıkları düzeltmiştir. Bu yayın özellikle eski eserlerin korunmasıyla ilgili Asar-ı 

Atika Nizamnamesi’nin yürürlükte kaldığı yıllar içinde tamamlanmış olması 

bakımından önemlidir.  

5. Üsküdar’a su sağlayan 18 isale hattının güzergâhları, dağıtım şebekeleri, maksem 

ve çeşmeleri hakkında 17 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Kazım Çeçen’in Üsküdar 

Suları adlı kitabı İBB İSKİ idaresince 1999 yılında bastırılmıştır. Kazım Çeçen,  

1924 tarihinde Üsküdar’da mevcut vakıf eserleri tespit eden defterden yola çıkarak, 

kayıtlı 144 çeşme ve 21 su terazisini yerinde incelemiştir.  1934 tarihli İstanbul Şehir 

Rehberi’nde yer alan 1/10000 ölçekli Üsküdar merkez nahiyesi şehir planı üzerine 

topoğrafya eğrileri işlenerek, mevcut veya yıkılmış olan tüm çeşme ve su 

terazilerinin yerleri dağıtım şebekeleri ile gösterilmiştir. Çeşmelerin hangi sularla 

beslendiğini ve yapılış tarihlerini anlamak için kitabelerin çözümlemesinin yapıldığı, 

vakıflarının belirtildiği bu çalışmada yapıların mimari değerlendirmesi araştırma 

dışında bırakılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında yerinde yapılacak gözlemlere 

kolaylık sağlaması açısından K. Çeçen’in oluşturduğu harita, 1/1000 ölçekli Hali 

Hazır Belediye haritalarına işlenmiştir.  

6. Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları arasında,1943 yılında 

bastırılan İbrahim Hilmi Tanışık’ın iki ciltlik İstanbul Çeşmeleri kitabında 

Üsküdar‘da kitâbeleri ve fotoğrafları ile tespiti yapılmış 175 çeşme bulunmaktadır. 

Bu yayında her çeşme için yapılış yılı, yeri, yaptıran, akar durumda olup olmadığı, 

vakfı, mevcut durumu hakkında bilgiler verilmektedir.  

Kitâbeler, anıtın yapılış tarihi, banisi ve geçirdiği onarımlar vb. hakkında gözlerin 

önemli belgelerdir. Genellikle açık hava koşullarına maruz olmaları koruma 

zorluğunu da beraberinde getirmektedir. Eski Türkçe harf karakterlerinin yapısı 

yıpratıcı etkenlerle kolaylıkla değişebilmekte ve anlam yitimine uğramaktadır. 

Kitabelerde genellikle, “tamiye” denilen ve tamamen Osmanlı yazı geleneğine özgü 

harf-kelime dizilişine göre “tarih düşürme” sanatına rastlanmaktadır. Bu şekilde 

belirtilen önemli tarihler günümüzde ancak uzman gözlerin ayırt edebileceği küçük 

kalem hareketlerini doğru okumakla çözülebilmektedir. Kitâbe detaylarındaki 

kayıplar nedeniyle yapılacak okuma- hesap hataları bazen yüzyıllık sapmalara 

tekabül edebilmektedir. Kimi zaman da okuma-hesap hataları literatüre bu şekliyle 

geçmiş ve kabul görmüştür. Bu tür karışıklıkların olabileceği de göz önüne alınarak 
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kitâbeler fotoğraflarla tespit edilmiş, bu konuda uzman tarihçilerin yorumları ve 

Türkçe’ye çevirileri karşılaştırılarak, yapıların tarihleri hakkındaki görüşlere açıklık 

getirilmeye çalışılmıştır.  

İlerleyen bölümde elde edilen tüm verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar 

tablolar, şemalar ve haritalar üzerinde değerlendirilmiştir. Vakıf eserlerin geçmişte 

ve Cumhuriyet döneminde korunma sorunları, yapıların özgünlük durumları ortaya 

konularak, korunabilmeleri yönünde yapılması gerekenler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Vakıf eserlerden oluşan tarihi mirasın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması, 

Üsküdar’ın ulusal ve evrensel değerlerinin kavranması ve koruma bilincinin 

gelişmesine katkıda bulunmak için öneriler geliştirilmiştir. 
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2. ÜSKÜDAR 

2.1 Çalışma Alanının Konumu ve Topoğrafik Özellikleri 

Üsküdar ilçesi günümüzde 35 km
2’

lik bir alana yayılmaktadır. Güneyde Kadıköy, 

doğuda Ümraniye, kuzeyde Beykoz ilçeleri ile sınırlanır. İlçe İstanbul Boğazı’nın 

Anadolu kıyısı boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Coğrafi eşyükselti 

eğrileri doğuda Kocaeli Yarımadası’nın iç bölümlerine, güneyde Marmara’ya, batıda 

ise Boğaz’a doğru eğimlidir. Orta kesimde kabaca kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda uzanan bir sırt yer alır.  

Yeşil alan dağılımı İstanbul genelinde ilçelere göre oldukça yüksek orandadır. Bunun 

başlıca sebebi Üsküdar semtinin sahip olduğu 90 hektarlık tarihi bağ-bahçe ve 

korulardır.  

İklim ılımandır. Yıllık ortalama yağış miktarı m
2
 ye 650-700 kg. kadardır. Nem oranı 

yüksek olup, yıllık ortalama nispi nem %75’dir.  

2.2 Tarihsel Gelişim 

Üsküdar tarihin çeşitli devirlerinde değişik isimlerle anılmıştır. Sırasıyla 

Khrysopolis, Hrisopolis, Skutarion, Scutari ve Üsküdar. Üsküdar’ın İstanbul’un 

fethinden çok önce, henüz Selçuklular döneminde Türk akıncıların istilasına 

uğradığı, bu akıncıların kıyı boyundaki küçük kentlerde ve kutsal yapılarda 

(manastırlar) yaşayabildikleri, Bizansın askeri müdahaleleri ile uzaklaştırıldığı 

bilinmektedir. XIV. Yüzyılda Osmanlı Beyliği’nin batıya doğru ilerleme politikaları 

sonucu, Yıldırım Beyazıd’ın Anadolu yakasının hem kuzeyinde hem de Göksuderesi 

başında bir kale yaptırmış olması bölgedeki Türklerin varlığının delilidir. Bertandon 

de la Broquiére 1432’de yaptığı seyahatinde Anadolu’ya gelmiş ve Türklerin 

yaşamakta olduğu bölge olarak söz ettiği Üsküdar’dan Bizanslı kayıkçılarla karşıya 

geçmiştir. Bu dönem hakkında yerleşime ilişkin yeterli kanıt yoktur. Ancak Bizans 

idaresindeki Üsküdar’ın farklı bir konumu olduğu anlaşılmaktadır. Genel görüş 

Üsküdar’da Bizans Döneminden kalma büyük ve önemli bir yapı olmadığı 
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yönündedir. Tarihi kaynaklar 1204 yılında IV. Haçlı seferinin İstanbul üzerinden 

yapıldığını ve yüksek kademedeki katılımcıların bir süre Scutari/Üsküdar’da 

İmparatorluk Sarayı’nda dinlendiklerini aktarmaktadır. Kaynaklarda kısmen 

İmparatorluğun ileri gelenlerine ait birkaç saray, ayazma ve manastırdan söz edilse 

bile yerleşim yerleri hakkında yeterli kanıt ve belge yoktur. Bu yapılara ilişkin 

günümüze ulaşan izler çok azdır. Geriye yalnızca Bülbülderesi, Sultantepe ve 

Çavuşdere Caddesi yakınında halen mevcut olan işlenmiş sütun başlığı, gövdesi ve 

tabanı gibi dağınık kalıntılar kalmıştır. 

Son zamanlarda gerçekleştirilen Marmaray kazıları şehrin geçmişine dair önemli 

bulguları gün ışığına çıkarmıştır. Bulunan keramik parçaları Antik dönem eserlerinde 

MÖ. VII. yüzyılda kurulduğu belirtilen Chryzopolis/Altın şehir olarak adlandırılan 

kentin varlığını ortaya koymuştur.  

Kazılar bugünkü Üsküdar Meydanı’nın kuzey alanının akropol etekleri olduğunu ve 

doğu-batı kuzey-güney doğrultusunda önemli deniz yollarının üzerinde bulunan 

olağanüstü bir coğrafyanın Bülbül ve Çavuş dereleri ile içerilere kadar uzandığı ve 

birleştikleri noktada oluşan düzlüğün antik liman olduğu görüşünü 

kuvvetlendirmiştir. Kazılar 10. yüzyıla tarihlenen ve 11. ve 12. yüzyıllarda onarılarak 

kullanılmaya devam eden tek nefli apsidal bir yapıya ait kalıntıları gün ışığına 

çıkarmıştır.  

Bulunan sırlı keramik parçalarından bazılarının Selçuklu ustaları tarafından Bizans 

atölyelerinde üretildiği düşünülmektedir
1
. Roma ve Bizans Döneminde büyük bir 

gelişme göstermeyen Üsküdar’ın bu çağlardaki görünümüne ilişkin genel kanı kıyıya 

yakın kesimler dışında dağınık ve doğal peyzajı etkilemeyen bir yerleşme düzeni 

olduğu şeklindedir. Yine de Üsküdar’ın coğrafi yapısı göz önüne alındığında 

Anadolu’ya İzmit’ten uzanan ana ticaret yolunun fiziksel devamlılığından (bu günkü 

demiryolu güzergâhı) ya da izleri belirgin ama tamamen yok olmuş bina 

kütlelerinden söz edilebilir. İstanbul’un fetihten sonraki gelişim çizgisi içinde 

Üsküdar, Osmanlı yönetiminde 3 kadılıktan birisidir. Diğerleri Haliç’in güneyinde 

                                                 
1
 Son zamanlarda günışığına çıkarılan yapı kalıntılarının ve buluntuların sergilenme sorunları ise 

gündemdedir. Örneğin kendisi de mimari bir değer olan Moskova Metrosu ve Atina Metrosu inşaatlar 

sırasında çıkarılan kalıntıların sergilendiği metro müzelerine sahiptir. Üsküdar Belediyesi de 2010 

Avrupa Başkenti İstanbul’u için hazırlanan projelere ek olarak benzer bir öneri geliştirmektedir. 
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Bizans surlarıyla sınırlanmış İstanbul-Dersaadet ve eski Ceneviz kolonisi Galata’dır. 

Mantran’a göre Üsküdar, payitahtın gerçek bir Asya yakası banliyösüdür.  

1. 15. yüzyıl Fatih Devri: Fatih devrinde sur dışında ilk külliye Eyüp’te, yapılırken 

1470’de Üsküdar’da inşa edilen Rum Mehmet Paşa Camii Marmara’ya siluet veren 

ilk büyük camiidir. Bu dönemde iskele kıyısında inşa edilen bedesten ticaretin 

gelişimini sağlamıştır. Üsküdar bu dönemde daha çok Anadolu’dan gelen Türklerin 

yerleştiği yerdir. E. H. Ayverdi, Üsküdar’da Fatih Vakfiyesi’nde söz edilen üç 

mahallenin varlığına dikkat çeker. Tapu tahrir defterlerine göre 16. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Üsküdar’da kayıtlı mahalleler İmaret-i Mehmet Paşa n.d. camii, Bulgurlu 

ve Hergele’dir. Salacak’ta Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa ettirilen küçük mescit 

ve çeşme burada kurulan ilk mahallenin günümüze ulaşan maddi kanıtlarıdır.  

2. 16. yüzyıl: Üsküdar’da yerleşme 16. yüzyıldan itibaren hızlanmıştır. Bunu teşvik 

eden nedenlerden birisi Padişah ve devlet büyüklerinin Üsküdar sahillerinde 

yaptırdıkları külliyeler, saraylar, kasırlar ve has bahçelerdir. Bu dönemin ve bölgenin 

en önemli anıtsal yapılarından biri, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı için yüzyılın 

ortalarında inşa edilen Mihrimah Sultan Camii ve külliyesidir. Programında bir cami, 

medrese, sıbyan mektebi, han, imarethane, tabhane, türbe, şadırvan, çeşmeler ve 

hamam bulunan külliye Mimar Sinan’ın eseridir.   İskelenin kuzeyinde, şehrin 

merkezinde, inşa edilen bir külliyede kervansaray ve tabhane gibi işlevlere yer 

verilmesi, Anadolu ve Asya’ya uzanan ticaret ve hac yollarının Avrupa kapısı olan 

Üsküdar’ın ayrıcalıklı konumundan kaynaklanmaktadır. Bizans Dönemi’nde 

Anadolu’ya yapılacak seferlerin ilk karargâhı olan Üsküdar, Osmanlı Dönemi’nde de 

stratejik önemini sürdürmüştür. Değişen sosyal hayata ek olarak hac yolculuğunun 

ilk durağı Üsküdar olmuş, adına Sûrre Alayları denilen ihtişamlı törenler, her hac 

döneminde tekrarlanarak bir gelenek halini almıştır. Asya’dan gelen insanların da ilk 

durağı Üsküdar’dır. İskele yakınında ve ticari işlevlerin yoğunlaştığı bir noktada 

vakıf kanalıyla inşa edilen külliye, yalnızca yoksullara değil aynı zamanda farklı 

yerlerden gelen yolculara da hizmet etmiş; ihtiyacı olanlara ücretsiz yatacak yer ve 

yemek verilmiştir.  

Ulaşımın vakıf peremeleri ve kayıklarla yapıldığını gösteren kayıtlar vardır. Bu 

yüzyıldan itibaren Üsküdar şehrin en önemli semtlerinden biridir. Yüzyılın sonuna 

doğru Nurbanu Sultan adına inşa edilen Atik Valide Külliyesi, camii, medrese, 

sıbyan mektebi, darülkurra, darülhadis, hankah, imaret, tabhane, dârü’şşifâ ve çifte 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Medrese
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hamam, şadırvan ve çeşmelerden oluşan zengin programıyla Mimar Sinan’ın 

Üsküdar’da gerçekleştirdiği en büyük projedir. Yamaçlara doğru, İstanbul Boğazı’na 

hâkim bir tepede yaptırılan külliye, yerleşimin bu yönde gelişimini hızlandırmış, 

inşaatta çalışan kalfalardan Hacı Ferhat ve Mehmet kardeşler ve Mimar Sinan’ın 

çıraklarından Kurban Nasuh’da Atik Valide Camii’nin artan malzemeleriyle külliye 

yakınında birer mescit yaptırmışlardır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.627). Yüzyılın 

sonlarında Mimar Sinan tarafından, bölgenin ve İstanbul’un anıtsal görünüşünün 

önemli elemanlarından biri olan vezir külliyesi Şemsi Paşa inşa edilmiştir. Üsküdar 

bu yüzyılda Doğancılar-Tunusbağı çizgisine kadar dağınık olarak yayılmış, Atik 

Valide Kompleksi Üsküdar’ın o yönde son yıllara kadar değişmeyen sınırını 

oluşturmuştur.  

Mimar Sinan’ın mimarbaşılığı döneminde Üsküdar büyük sultan ve vezir külliyeleri 

ile donatılmış bunun yanı sıra Ayazma mevkiinde bir saray ve hasbahçe, Salacak’ta 

Şerefabad Kasrı ve Selimiye’de Kavak Sarayı inşa edilmiştir. 16. yüzyılda İstanbul’a 

gelmiş Cornelis de Bruyn, M. Heberer, Pistro Della Valla S. Gerlach, Dilich, M. 

Lorich gibi seyyahların tanımlamalarında deniz yoluyla İstanbul’a gelenler için 

Üsküdar, her yerden yükselip birbiriyle karışan serviler, gemi serenleri, köşkler, 

kubbeler, minareler ve yeşil tepelerle büyüleyici bir yerleşimdir. 

3. 17. yüzyıl: Bu yüzyılda Üsküdar şehrin en önemli semtlerinden biridir. 

Üsküdar’da sultan külliyelerinin yapımına 1640 yılında Kösem Sultan adına inşa 

edilen Çinili Külliyesi ile devam edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik 

ve siyasi olarak 16. yüzyılda eriştiği doruk noktasından sonra, Atik Valide 

Külliyesi’nin komşuluğunda inşa edilen Çinili Külliyesi, programı, boyutları, 

malzemesi ve işçiliği ile oldukça mütevazı bir görünüm sergilemektedir. Dini yapı 

inşaatı daha çok sur dışı ve Üsküdar’dadır. Asya yakasında, Boğaz köylerindeki 

camilerin çoğu bu yüzyıla aittir. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde tapu tahrir defterlerine 

göre 18 mahalle kayıtlıdır. Üsküdar 16. yüzyılda ulaştığı sınırlarda yoğunlaşmaya 

devam etmiş olmalıdır. Evliya Çelebi’ye göre bu yüzyılın başında Üsküdar’da 70 

Müslüman, 11 Rum ve Ermeni, 1 Yahudi Mahallesi bulunmaktadır. Bu rakamlar 

tahrir defterlerinin kayıtlarının çok uzağındadır. Bu sayılar Evliya Çelebi’nin mahalle 

tanımı ile ilişkili olabilir. Mantran’a göre Evliya Çelebi’nin Mahallesi fiili olarak “ev 

blok” veya yığılmalarına tekabül etmektedir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hamam
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4. Lale Devri ve III. Selim: III. Ahmet (1703-1730) Lale Devri adı ile özdeşleşen 

saltanatı süresince başta Üsküdar olmak üzere sahilsaray, kasır, köşk, konak, bahçe 

düzenlemesi gibi sivil mimarlık alanındaki yapı faaliyetlerine ağırlık vermiş, 

Üsküdar’ı çeşme ve sebillerle donatmıştır. Bu dönemde Batı ile geliştirilen düşünce 

ve beğeni alışverişi sonucu o zamana kadar görülmeyen yeni bir mimarlık ortamı 

yaratma tutkusu başlamıştır. Bu anlayış en iyi ifadesini sebil ve çeşme mimarisinde 

göstermiştir. Mimari ve süsleme özellikleri açısından Lale Devri mimarisinin seçkin 

örneklerinden biri iskele yakınında inşa edilen III. Ahmet Meydan Çeşmesi’dir. Sahil 

hattı boyunca devlet ricali ve sultanların yaptırdığı saraylar ve sahil köşkler 

sıralanmaktadır. A. Refik, bu dönemde Üsküdar’da inşa edilen sahilsarayların 

sayısının 100’ü bulduğunu belirtmektedir. Bunlar çok büyük alanlar kaplayan bazen 

iki, genellikle tek katlı pavyon veya köşklerdir. Bu dönemden az sayıda eser 

günümüze ulaşabilmiştir. Bunlar da Üsküdar’daki anıtsal çeşmeler, Ahmediye 

Külliyesi ve sahilde batılı çizgiler taşıyan Yeni Valide Külliyesidir.  Gülnuş 

Emetullah Sultan tarafından inşa ettirilen Yeni Valide Külliyesi, Lale Devri 

üslubundaki çeşme, sebil, şadırvan ve türbesiyle Üsküdar’ın tarihi kent peyzajının 

özgün köşelerinden birini oluşturmaktadır. Padişahlar tarafından yaptırılan 

camilerinin Anadolu yakasına yönelişi yine bu dönemde gerçekleşmiştir. III. 

Mustafa’nın yaptırdığı Ayazma Camii ve I. Abdülhamit’in Beylerbeyi’nde inşa 

ettirdiği cami ve son olarak da 1805’de yaptırılan Selimiye Camii Anadolu yakasında 

siluetin hâkim elemanlarıdır. Bu yüzyılla batının ilk etkileri mimari oluşumda ortaya 

çıkmaya başlamıştır. III. Selim tarafından Eski Kavak Sarayı yerine yaptırılan 

kışlanın yanında, ızgara plan sistemine göre kurulan mahalle batılılaşmanın ilk 

görüntüleridir. Doğancılar’dan Haydarpaşa’ya kayan yerleşme yine bu uygulamadan 

sonra ortaya çıkmıştır. Yerleşme yoğunluğu Üsküdar-Kadıköy yolundadır. 

Doğancılar, güneydoğuda Karacaahmed Mezarlığına kadar uzanmakta ve tamamen 

iskân edilmiş gözükmektedir. Doğu yönünde Atik Valide ve Çinili Camii sınır 

oluşturmaktadır. Kuzeyde seyrek dokulu Sultantepe’de Arapzade bağları sahile kadar 

uzanan geniş bir alana yayılmakta ve Kuzguncuk’la bir sınır oluşturmaktadır.  

5.19. yüzyıl: Bu yüzyıl her alanda köklü değişimlerin yaşandığı bir yüzyıldır. II. 

Mahmut saltanatı sonlarında İstanbul’un ilk imar planı sayılabilecek bir çalışma 

Moltke tarafından hazırlanmıştır. Tanzimat’la birlikte nizamnameler inşaat 

faaliyetlerini düzenleyici sınırlamalar getirmiştir. Avrupai bir düzende yolların 
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düzenlenmesi ve genişletilmesi, meydan düzenlemeleri ve kat irtifaları-malzeme 

seçimini kısıtlayarak kentin mimari oluşumunu etkilemiştir. Nizamname koşulları ve 

Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının açılması ile Bülbülderesi-Tunusbağı, 

Karacaahmet caddeleri genişletilmiş ve Toptaşı Bulvarı açılmıştır. Bu uygulama ile 

pek çok yapı yıkılmış veya geri çekilmiştir. 1873 yılında Bağdat Demiryolu’nun 

İstanbul-İzmit bölümü tamamlanmış ve Üsküdar yeniden Anadolu’ya açılan yolların 

kapısı olma özelliğini kazanmıştır. Üsküdar bu yüzyılda Karacaahmet Mezarlığı’nın 

yerleşmeyi sınırlamasından ötürü Tunusbağı’nda donmuştur. Salacak ve İhsaniye 

mahallelerinde yerleşim yoğunlaşırken Bulgurlu’ya giden yolda yeni bir mahalle 

kurulmuştur. Bu dönemde Haydarpaşa’da askeri hastahane yapılmıştır. 19. yüzyılda 

Üsküdar 25 mahalleli,  50.000 nüfuslu, 74 cami, 42 tekke ve Karacaahmed Mezarlığı 

ile dini yapılar açısından zengin bir kenttir.  

6.20. yüzyıl:1904’de Haydarpaşa Limanı ve 1909’da Haydarpaşa Garı inşa 

edilmiştir. 1927 yılında kurulan Üsküdar-Kadıköy Havalisi Halk Tramvayları Şirketi 

ile bu semtler arasında tramvay seferleri başlamıştır.
1
 

II. Dünya Savaşı’ndan sonraya kadar Üsküdar’da eski kent dokusu niteliklerini ve 

ahşap mimariyi korumakta devam eden başlıca mahalleler; Selamsız, Bülbülderesi ve 

Şemsipaşa ile İnadiye ve İmrahor’ da birkaç sokak olarak sıralanabilir. İstanbul’da 

19. yüzyılda şehircilik anlayışında yaşanan değişimler Pera’da egemen olarak 

buradan Haliç’in Kuzeyindeki Şişli, Nişantaşı gibi bölgelere yayılmış ve o yüzyılın 

varlıklıları (Asya kıyısında, Marmara Denizi’ne paralel olarak Bağdat Caddesi) geniş 

bahçeler içinde yazlık konaklar yaptırmışlardır. 1950 sonrası hızlı apartmanlaşma 

sürecinde Üsküdar nispeten bu dönüşümün dışında kalmıştır. Ancak yine 1950 

sonrası İstanbul’un göçlerle artan nüfusundan Üsküdar da payını almıştır. 

Üsküdar’da hemen tüm mahallelerde betonlaşmayla sonuçlanan değişimler son 50 

yılda gerçekleşmiştir. 1960’da Çamlıca, Bulgurlu ve daha doğudaki alanlarda hızlı 

bir gecekondulaşma başlamıştır. 1973’de Boğaz Köprüsü’nün açılması, özel 

otomobilin yaygınlaşması, Üsküdar ve çevresinde yerleşimi ulaşım kolaylığı 

nedeniyle özendirmiştir. 1970-1980 arasında ilçenin yıllık ortalama nüfus artışı 

%10’u aşmıştır. 1988’de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün tamamlanması ile çevre 

yollarının geçtiği kırsal kesimde hızlı bir yapılaşmanın yaşanması sonucu Ümraniye 

                                                 
1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ç. Gülersoy (1989).Tramvay İstanbul’da, İstanbul: İstanbul Kitaplığı. 
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1987 yılında Üsküdar’dan ayrılarak ayrı bir ilçe yapılmıştır. Böylece Üsküdar ilçe 

nüfusu 1985’te 490.185’ten 1990’da 395.623’e gerilemiştir. 

2.3  Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Yapı 

17.yüzyılda yaşamış olan Evliya Çelebi, Üsküdar halkının çoğunun Anadolu’dan, bir 

bölümünün de Tebriz’den geldiğini yazmakta, 70 mahalle’nin Müslüman, 11 

mahallenin Rum ve Ermeni, 1 mahalle’nin Yahudi Mahallesi olduğunu 

belirtmektedir. 

16. ve 17. yüzyıla ait vakıf defterleri ve tahrirlere göre Üsküdar’a bağlı nahiyelerden 

Kadıköy, Çengelköy, Istavroz (Beylerbeyi-Kuzguncuk), Maltepe ve Kartal’da daha 

çok gayr-i müslimler iskân ederken müslümanlar Bulgurlu, Başıbüyük, Ilısuluk, 

Karamanlu, Nerdubanlu, Reislü, Salihlü, Samandıra, Dudullu, Viran, Yakacık ve 

Yenice köylerinde ikamet etmektedirler (Bostan, s.365-402). 

Üsküdar, padişah ve devlet ricalinin yazlıklarının, av köşklerinin yer aldığı kasırlar, 

bahçeler ve ağaçlıklı tepeleri ile mesire yeri olma özelliğini uzun yıllar korumuştur. 

Boğaza dönük yüksek tepelerde, çeşmeler ve namazgâhlarla donatılmış; menba suları 

ve temiz havası ile ünlü Büyük ve Küçük Çamlıca, Libadiye ve Bulgurlu İstanbul’u 

ziyaret eden birçok seyyahın ilgisini çekmiştir. Pervititch haritalarına göre 

Bülbülderesi vadisi, Çavuşderesi ve Nuh Kuyusu 1930’lu yıllara kadar geniş bostan 

alanları ile kaplıdır.  

16. ve 17. yüzyıllarda yöre halkının büyük çoğunluğu bağcılık, bahçecilik ve hububat 

üretimi ile uğraşmaktadır. Evliya Çelebi’ye göre Üsküdar ahalisi birkaç sınıftır. “Bir 

sınıf askeri zümre, bir sınıf ulema ve salihlerdir. Bir sınıf fakirliğe kanaat etmiş 

fukaralardır ki, pek çoktur. Bir fırkası gemiciler, kayıkçılar, bir fırkası sanat ehlidir”. 

(Seyahatname, s.273). 

17. ve 18. yüzyıllarda ticaret bölgede hızla gelişmektedir. İstanbul Müftülüğü Şeri‘ye 

Sicilleri Arşivi’nde bulunan Üsküdar Mahkemesi’ne ait şeriye sicilleri Üsküdar’ın 

sosyal yapısını kavramaya katkıda bulunmaktadır
1
. Üsküdar’da yaşayan Müslüman 

ve gayr-i Müslim halkın, muaf zümrelerini, görevlilerini, meslek grupları ve unvan 

                                                 
1
 Üsküdar önceleri Gebze ve Kocaeline bağlı bir kadılık olup 16. yüzyılın sonlarında müstakil bir 

kadılık haline gelmiştir. Bu döneme kadar olan fermanların önemli bir bölümü Gebze ve Kocaeli’ni 

ilgilendirmektedir. 
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sahiplerini kısmen tespit etmek mümkün olabilmektedir. Örneğin Sultan III. Mustafa 

devrine (1757-1774) ait 466 nolu Üsküdar Şer‘iye Sicili Defteri’nde geçen 

meslekler: Haffaflar, kalafatçılar, kayıkçılar, hamallar, gözlemeciler, fırıncılar 

manavlar, kahveciler, yağcılar, şekerciler, sütçüler, salepçiler, duhancılar, helvacılar, 

kasaplar, celebciler, habbazlar, terziler, basmacılar, keresteciler, yemeniciler, 

tüccarlar, bağcılar, çiftçiler ve kazazlardır
1
.  

    

                                                 
1
 Meslekler ve hükümlerin dökümü için bkz. (Öztürk, 2006: s.139-154). 
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3. TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE VAKIFLAR   

3.1 Vakıf Kurumu 

Osmanlı Devleti’nin kurumsal ve yasal düzenlemelerine şekil veren ana kaynak 

Kur’an ve İslam düşüncesidir. Kur’an’da vakıf kurmakla doğrudan ilgili bir sure 

olmamakla birlikte, hayır işlemek, iyilik yapmak, mescit, cami vb. mabetleri 

korumak inanan insanlardan beklenen görevler arasındadır. Vakfiyelerin giriş 

bölümünde yer alan hayır eseri yapılmasının yüceliği ile ilgili hadis
1
 ve cümleler 

vakıf eser kurmanın nedenlerini belirleyen dini değerlerdir. Vakıf kuran insanlar, 

hayır işlemek amacıyla mallarının bir kısmını toplum yararına vakfetmişlerdir. Vakıf 

kurucularının dünya görüşleri ve vakıf kurma amaçları söz konusu vakıfların 

vakfiyelerinde yer alır. Vakıf, kurucuları açısından adlarını ölümsüz kılma, öldükten 

sonra varolduğuna inanılan yaşam için hazırlıklı olma aracıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda topumun sosyo-kültürel gereksinimini sağlayacak 

kurumların ve kamu hizmetlerinin çoğunun örgütlenmesi ve işletilmesi devletin 

denetimi altında olmakla birlikte vakıf kurumu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. 

Üsküdar’ın günümüze ulaşan tarihi anıtlarının pek çoğu vakıf eserdir. Cami, mescit, 

tekke gibi dini ihtiyaçlara yönelik hizmetler ile sağlık (hastane, bimarhane, 

darüşşifa), eğitim (sıbyan mektebi, medrese ve kütüphane) ve sosyal yardım 

alanındaki tüm hizmetler (imaret, han, tabhane) vakıflarca kurumu aracılığı ile 

yapılmış, buralarda çalışacak personelin ücretleri ve konut ihtiyaçları vakıflarca 

karşılanmıştır. Vakıf kanalıyla inşa edilen su yollarıyla Alemdağ, Kayışdağı gibi su 

kaynaklarından kente su getirilmiş, hemen her mahallede yaptırılan çeşmelerle halkın 

hizmetine sunulmuştur. Ahmediye’den Karacaahmed’e ve Bağdat yoluna uzanan 

cadde üzerinde, Nuh Kuyusu, Üsküdar Meydanı, gibi ticaretin ve yaya akışının 

yoğun olduğu güzergâhlarda yaz aylarında soğuk su sunan sebiller inşa edilmiştir. 

Kamuya açık bahçeler, mesire yerlerinin düzenlemesi, mezarlık yerleri ayrılması ve 

ağaçlandırılması işleri de vakıflar tarafından gerçekleştirilen kentsel hizmetlerdir. 

                                                 
1
Örneğin hemen her vakfiyenin başında yer alan “İnsanoğlu öldüğü vakit, onun amel defteri kapanır. 

Ancak üç şey hariç olup, bunlar olduğu sürece amel defteri açık olup, sevabı defterine yazılır. Câri 

(devam eden) sadaka, yararlanılacak ilim ve kendisine dua eden iyi evlat” hadisi. 
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Vakfın kuruluş amacı toplumun sosyal-dini ihtiyaçlarına süresiz hizmet etmek 

olduğundan, işleyişin aksaksız ve sağlam sürdürülmesi vakfiyelerde önemle belirtilen 

bir husustur. Örneğin Üsküdar Selimiye Külliyesi’nin kurucusu III. Sultan Selim’e 

ait 11 Nisan 1805 tarihli vakfiyenin kapak sayfasında “Nimetleri bağışlayan Allah’a 

hamd olsun, yeniden ihyasına muvaffak olduğum vakfıma ait bu ikinci vakfiyede 

tayin edilen ve açıklanan şartların tamamı, Allah’ın dilediği zamana kadar geçerli 

olup, olduğu şekilde uygulansın, hiç bir vakit ve herhangi bir sebeple belirtilen 

şartların tersine durumların meydana gelmesine cevaz vermekten şiddetle kaçınılsın” 

denilmektedir (Ateş, s.12). 

Vakfiyeler aynı zamanda şahitler huzurunda tescil edilen resmi belgelerdir. 

Vakfiyelerin son bölümlerinde, vakfın taşınır ve taşınmazlarının İslam Hukuku 

ilkelerine göre düzenlenmiş ve tescil edilmiş olduğunu açıklamak üzere, İslam 

büyüklerinin ilgili görüş ve ilkelerine yer verilmiş, adı geçen İslam büyüğünün 

ardından iyi temenniler sıralanmıştır1. Vakıf kuran kişiler, yapımın yanı sıra, yönetim 

bakım ve onarım masraflarını karşılayacak gelirleri sağlamışlar, eserlerin ayakta 

kalması için koşulları, önlemleri, kaynakları ve onarımı gerçekleştirecek kadroyu 

vakfiyelerinde belirlemişlerdir. Vakıfların gelir kaynakları, han, çarşı, hamam, işlik, 

dükkân, konut ve bağ, bahçe kiralanarak ya da işletilerek gelir getiren gibi 

taşınmazlarla aslında beylik arazi olud dirlik veya temlik yoluyla resmi görevlilere 

mülk olarak verilerek vakfedilmesi sağlanmış topraklardır
2
. Vakfa konu olan yapı ile 

gelir getiren yapılar arasındaki sıkı ekonomik ilişki, genelde mekânsal kurgu olarak 

da korunmuştur. Akarlar vakfa konu olan yapının hemen yanına, duvarı dibine, 

tahtına, inşa edilerek kentsel yerleşimin ve çevrenin gelişimine zemin 

hazırlamışlardır. Bunların dışında Osmanlıların vakıf sisteminde gayrimenkul ile 

birlikte nakit para vakfedilen para vakıfları bulunmaktadır. Üsküdar’da Selman Ağa 

Camii, Gülfem Hatun, Kara Davut Paşa, Toygar Hamza ve Bulgurlu camileri geliri 

para vakfı olan uygulamalara örnek gösterilebilir
3
.  

                                                 
1
 Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife ve yine Hanefi mezhebinin ileri gelenlerinden İmam-ı 

Muhammed, İmam-ı Züfer’in adının ardından “Mülk sahibi Yüce Allah’ın rahmeti onun üzerine 

olsun” gibi, VGM 579 nolu vakfiye s.188’den aktaran (Ateş s.17). 
2
 Örneğin 1617 yılına kadar dirlik sistemi içinde kalan Bulgurlu Köyü bir fermanla Sultan I. Ahmed 

tarafından Aziz Mahmud Hüdâyî ’ye temlik edilmiştir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Zekai Mete, Üsküdar 

Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyü’nün Aziz Mahmud Hüdâyî’ye Temliki, Üsküdar sempozyumu I, 

23-25 Mayıs 2003, İstanbul, s. 69-78). 
3
 Konu ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. T, Özcan (2003). Osmanlı Para Vakıfları, Kanuni 

Dönemi Üsküdar Örneği, Ankara:TTK Yayınları. 
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Vakfiyeler sayfa düzeni altın varaklı çerçevelerle süslenerek simgesel anlamı 

güçlendirilmeye çalışılan özenle kaleme alınmış “dua” bölümü ile başlar. 

Vakfiyelerin son bölümlerinde genellikle vakfın gelirinden kişisel menfaat uman 

veya kötü yöneten, kötü kullanan, vakıf şartlarını amacına aykırı olarak değiştiren, 

vakıf malları yok eden veya eksilten kişiler için beddualar yer almaktadır
1
. Kurulan 

eserin yaşatılması ve gelirlerinin arttırılması için çaba gösterenlere hayırlar 

dilenirken, tersine vakıf eseri yıkan, yerini değiştiren, işleyişini bozan, kötü 

yönetilmesine sebep olan, ihmal eden, maddi kazancına el uzatan kişilerin büyük 

günah-haram yükü altına girecekleri hatırlatılır. Böylece vakfın toplum nezdinde 

saygınlığı ve kendiliğinden korunması manevi güvence altına alınır. Vakıf 

kurumunda ciddiyetle görev yapan kişilerin, hayırsever atalarının dualarıyla 

desteklendikleri inancı bu kurumda çalışmaya manevi bir üstünlük kazandırmaktadır.  

3.2 Vakıflar ve Yönetimi 

İslamiyetten önce de var olduğu bilinen vakıf kurma geleneği İslam toplumlarında 

Hicret’in birinci yılından itibaren gelişimini sürdürmüştür (Köprülü, 1942: s.2). 

Vakıf sistemi, Emevi ve Abbasi döneminde hukuksal esasları da belirlenerek tüm 

İslam âlemine yayılmıştır. Selçuklu İmparatorluğu’nun kuruluşu ile vakıf sistemi 

gelişmiş, Beylikler döneminde de varlığını ve gelişimini korumuştur. Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde vakıf sistemi temel özelliklerini yitirmeden bir kamu 

hukuku kurumu şeklinde devlet kuruluşları arasında yerini almıştır (a.e., a.y). 

Osmanlı vakıfları ile ilgili vakıfnameler ve diğer belgeler büyük ölçüde Ankara’da 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi ve İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 

bulunmaktadır.  

İslam toplumlarında sistemli karşılıksız hizmet vakıf müessesesi ile sağlanır. İslam 

hukukuna göre vakıf kuranlar, mal varlıklarını kendi mülkiyetlerinden çıkarıp 

gelirini toplum yararına bırakır. Kurulan bu vakıfların ölçeği kurucunun maddi 

imkânına göre değişmekle birlikte, önemli olan niyet, hayır işleme duygusudur. Bu 

                                                 
1
 Örneğin Üsküdar Şemsi Paşa İmareti’nin kurucusu Mirza Paşa Oğlu Şemsi Ahmet Paşa’nın Nisan 

1580 tarihli vakfiyesinde imaretinde çalıştırılacak görevlilerin ehil olmayan kişilerden seçilmesi 

halinde şartına uymayanlar hakkında şu şekilde beddua edilmiştir: Vilayet Valileri adet gereği rüşvetle 

veya herhangi bir yolla ehil olmayanları koruyup görevi ihmal ederse, Hazret’i Allah’ın gazap ve 

kahırlarına duçar olsunlar. Hesap gününde şahitler önünde büyük utanç ve acıtıcı azaba müstahak 

olsunlar. VGM 109 K. Nolu vakfiye s.191-192 (Ateş, s.49). 
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nedenle vakıflar yalnızca hükümdarlar, hanım sultanlar, devletin ileri gelenleri ve 

servet sahibi kimseler tarafından değil, orta halli pek çok hayırseverin girişimi ile de 

kurulmuştur. Osmanlı vakıflarının kendine özgü kavramları ve özel bir hukuk 

terminolojisi vardır (Ökte, 1990). Hayır müesseseleri biçiminde kurulan vakıflarda 

kullanımdan, diğerlerinde ise bağışlanan malın gelirinden yararlanılır. Bu nedenle 

vakfiyelerde bağışlayanın ağzından naif konuşma dili ile yapılmış anlatımın yanında 

güçlü bir hukuk dili ile yapılmış açıklamalar birlikte bulunur (Ökte, 1990). 

Vakfiyeler hukuki bir sözleşme niteliğinde olup kişiye ait mülkiyetin hayır amacıyla 

sonsuza kadar toplum yararına adanması amacına hizmet eder. Böylece kişi mülk, 

gayrimülk ve arazilerini “kamu hukuku tahsisine” ayırarak kendinden sonra devamı 

için dinin koruyuculuğunda bir dokunulmazlık sağlamaktadır. Vakıflar kuruluş 

şekline göre ikiye ayrılır. 

a. Gayrisahih vakıflar: Devlet yöneticisi tarafından veya onun izniyle 

Beytülmal’a (hazineye) ait mal ve gelirlerle yapılan ve bu sebeple de gerçek 

vakıf olmayanlardır. Fetihten sonra ele geçirilen topraklar İslam hukukuna 

göre özel mülkiyete konu edilememektedir (Hatemi, 1983). Vakıf kurumu, 

mülkiyeti aslında miri olan bu arazilerin devlet yöneticisinin kararı ile yine 

devletin resmi görevlilerine gelir olarak atanmasına hizmet etmiştir. Bu 

uygulama esas itibariyle devlete gelir getirmenin veya vergi toplamanın bir 

yoludur. Aynı zamanda vakıf gelirlerinin sadece kent içinden değil, kırsal 

alandan da beslenebilmesi anlamını taşımaktadır.  

b. Sahih vakıflar: İslam hukukunun temel kurallarına dayanılarak, mülkiyetin 

aile içinde veya soy aracılığı ile değil de,  ayrı tüzel kişilikler oluşturularak 

yönetilmesi yoluyla kurulan hayır amaçlı vakıflar 

c.  Aile vakıfları: İslam hukukuna göre bir kimse mirasının yalnızca üçte birini 

vasiyet edebilmektedir. Geriye kalan miras bütün mirasçılar arasında pay 

konusudur. İslam hukuku kadınlara da miras hakkı tanımaktadır. Böylece bir 

ailede toplanmış servetin nesilden nesile aynı ailede, özellikle büyük erkek 

evlat elinde kalmasına imkân olmamakta,  ölüm halinde miras dağılmaktadır. 

Ancak İslam hukukçuları tarafından belirlenen fıkıh hükümleri ve örfe 

dayandırılan kararlarla evlat yararına vakıf kurmak uygun bulunmuştur. 

Böylece bir kimse sağlığında vakfettiği malların yönetim ve gelirinden 
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yararlanma hakkını üstlenebilmekte kurduğu vakfın gelirini soyu tükenene 

kadar aile bireylerinin faydalanmasına bırakabilmektedir. 

Vakfa konu olan taşınmazlar; cami, mescit, tekke, zaviye, mektep, medrese, 

kütüphane, hamam, hastane, kervansaray, köprü, su yolu, yol, çeşme gibi yapılarla, 

bu yapıların işlevini yerine getirmesi, bakımı, onarımı, geliştirilmesi, buralarda 

çalışan kişilerin ücretlerinin ödenmesi için sürekli ve düzenli gelir getirmesi 

amacıyla vakfedilmiş diğer yapılar ve arazilerdir. 

Osmanlı hukuk düzeni içinde vakıf yönetimine ilişkin ilk örgütlenme girişimi Orhan 

Bey’in Bursa’da yaptırdığı cami ve zaviyenin nezaretine Sinan Paşa’yı getirmesidir 

(Hatemi, s.1665). Yıldırım Beyazıt döneminde her vilayet için vakıfların yönetimini 

denetleyecek bir “Müfettiş-i ahkâm-ı şeriyye” tayin edilmiştir (a.e., a.y.). İstanbul’un 

fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet kurduğu vakfın denetimini Mahmut Paşa’ya 

vererek sadrazam nezaretini başlatmıştır (Köprülü, s.22). 18. yüzyıla kadar vakıf 

kuran kişiler yönetimi kendilerine veya evlatlarına ve denetimini de sadrazam, 

şeyhülislam, darü’s-saâde ağaları ve kadılara vermişlerdir (Yediyıldız, s.180). Küçük 

ölçekli vakıflar mütevellileri tarafından yönetilirken, büyük vakıflarda kâtip, 

tahsildar, müfettiş, muhasip, veznedar gibi yardımcı görevliler de bulunmaktadır.  

Osmanlı klasik düzeninde tarım topraklarının mülkiyeti hazineye aittir. Miri arazi 

sistemi kural olarak vakıf kurulmasına engel olsa bile, İslam örf ve adetlerine ve 

fıkıh kurallarına göre sultana ve fetihte yararlık gösterenlere arazi temliki yetkisi 

tanınmıştır. Bu nedenle vakıf kurucularının bir kısmı vakfa gelir sağlamak amacıyla 

sultana başvurarak miri arazilerin mülkiyetini istemiş ve bu istekleri geri 

çevrilmemiştir. Bu uygulama zamanla artan vakıf sayıları nedeniyle hazineyi zor 

durumda bırakmıştır. Henüz Fatih Sultan Mehmet döneminde bu uygulamanın 

zararlarının anlaşılması üzerine gelir kaynağı yalnızca miri araziden oluşan vakıfların 

büyük bir kısmının toprakları geri alınmış, II. Beyazıt döneminde, itirazlar üzerine 

alınan araziler yeniden vakfa iade edilmiştir. Kamu yararı ile aile yararının karma 

olarak gözetildiği gayrisahih vakıflar 17. yüzyılın sonundan itibaren giderek 

bozulmuş ve hayır amaçlı vakıf kurumunun saygınlığı zedelenmeye başlamıştır. 

Bazıları vakfiyelerine aile fertlerinin çıkarlarına uygun maddeler ekleyerek miri 

arazilerin bir bölümünü sahiplenme hakkını elde etmiştir. Tanzimat dönemi 

öncesinde Gayrisahih vakıf uygulaması konusunda bazı önlemler alınması gereği 

ortaya çıkmıştır. I. Abdülhamit ve II. Mahmut’un girişimiyle geliri miri arazi olan 
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sultan vakıflarının idaresi bir “Nezaret Şubesi” altında toplanmış ve bu şube 

Darphane-i Amire Nezareti’ne bağlanmıştır. Bu özel yönetim, yeniçeri ocağının 

kalkmasıyla amacını kaybeden yeniçeri nezaretine bağlı vakıfların da katılımıyla 

genişleyerek 1826’da “Evkaf-ı Hümayun Nezareti” adını almıştır (Hatemi, s.1668). 

Batılılaşma sürecinin hızlandığı ve kurum yapılarının yeniden düzenlendiği Tanzimat 

döneminde imparatorluktaki tüm vakıflar 1839 yılında Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne 

bağlanmıştır. Vakıf yönetiminin tek merkezde toplanması, yolsuzlukları önleyecek 

denetimin sağlanabilmesi, vakıf sistemindeki kargaşanın giderilmesi, zamanla 

sahipsiz kalan ve başka kişilerin eline geçmiş vakıfların tespiti, düzensizlik sürecinde 

bakımsız, harap kalmış eserlerin onarılması gibi amaçlar hedeflemesine rağmen 

hukuki kargaşa ve kadro düzensizliği devam etmiştir. Tanzimat dönemi boyunca 

Evkaf Nezareti’ne gereğinden fazla personel tahsis edilmiş, iyi bir mali politika 

izlenemediğinden ağır bir borç yükünün altına girilmiş ve binaların pek çoğu 

bakımsız kalmıştır (Hatemi, s.1666).  

Vakıf kuranlar, vakfiyelerinde bazen kendileri ve yakınları için dua edilmesini vakıf 

şartı olarak belirtmişlerdir. Bu istek genellikle detaylı bir şekilde açıklanmış ve dua 

okuyucuya vakıf gelirinden belli bir ödenek ayrılmıştır
1
. Özellikle sultan veya saray 

eşrafından kişilerin vakfiyelerinde hacca gideceklerin selâmeti, devletin dirliği ve 

İslam ordularının başarıları için de dua okumakla görevlendirilen duacılara 

rastlanmaktadır.2 Bu ve benzer uygulamalar vakıflarda duâguyan yani dua okuyucu 

olarak görev yapan ve nebehân3, eczâhan veya cüzhan4, devirhan5, ihlâshân6, 

müsebbih7, evrâdhan8 gibi sıfatlarla anılan bir meslek sınıfını ortaya çıkarmış, 

zamanla bu meslek padişah fermanıyla berâtlandırılan ve babadan oğula geçen bir 

statüye kavuşmuştur. Mekke ve Medine şehirleri ve bu kutsal şehirlerde vakıflara 

dua okuyacak fakir fukara halkın gözetilmesi birçok vakfiyede belirtilen bir husustur. 

                                                 
1
 Örneğin Üsküdar Şemsi Paşa İmareti’nin kurucusu Mirza Paşa Oğlu Şemsi Ahmet Paşa’nın Nisan 

1580 tarihli vakfiyesine
1
  göre Ayasofya, Sultan Beyazıt veya Fatih Camii, Sultan Süleyman ve Eyüp 

camilerinde “muarrif” ünvanlı kişilerin görevlendirilmiştir. 
2
 Sultan I. Abdülhamid’in 1780 tarihli vakfiyesi’nde banisi olduğu Beylerbeyi Camii’nde vaiz olan 

kişinin devletin bekası için İhlas’la dua etme şartı vardır. VGM 159K nolu vakfiye defteri s.113 ve 

118 den aktaran (Ateş, s.23). 
3
 Kur’an’ın Al-Naba Suresini okuyan kişi 

4
 Kur’an’ın otuz cüzünden birini okuyan kişi 

5
 Cuma günü öğle namazından önce Mülk Suresini okuyan kişi. Devir ve teselsül ile okunduğu için 

devirhan denilmiştir. 
6
 Kur’an’ın İhlas Suresini okuyan kişi 

7
 Tesbih çekerek Sub’han Allah diyen kişi 

8
 Evrad okunması adet olan dini dualar demektir. Evradhan bu duaları okumakla görevli kişidir. 
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1546 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde kayıtlı 2515 vakfiyenin 36 tanesi 

evlada ve evladın evladına ve nesli kalmaz ise Mekke-i Münevvere veya Medine-i 

Muahhara fukarasına bahşedilmiştir. Aynı tahrir defterinde yer alan Mahmut Paşa ve 

Yahya Paşa vakfiyelerinde olduğu gibi her yıl bu şehirlerin fakirlerine dağıtılmak 

üzere evkâfın gelirinden verilecek nakit paradan da söz edilmektedir1. İbrahim Ateş, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü arşiv tasnif çalışmaları sırasında bulduğu ve 2199 numara 

ile ciltleterek tasnif ettiği “Duâguy Esas” adlı arşiv kütük defterinde yer alan, 1873-

1884 tarihleri arasında Hicaz, Mekke ve Medine şehirlerinde dua okuyucu olarak 

görevlendirilen kişilerin tayin yazılarını incelemiş ve bu yıllarda dua okuyucularının 

genellikle bu şehirlerde bulunmasının tercih edildiğine dikkat çekmiştir (Ateş, s.31).
 

Osmanlı İmparatorluğu toprak kaybetmeye başladığı yıllarda Yahya Paşa Vakfı’nda 

olduğu gibi gelir kaynakları sınırların dışında kalan vakıfların şartlarının yerine 

getirilmesi zorlaşmıştır
2
.  

Geliri miri arazi olan gayri sahih vakıfların hakları devam ettiğinden Evkaf 

nezaretinin maddi kaynakları bir bütçeden çok fonlar topluluğu şeklindedir.  

Denetimi Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nde olan Evkaf Hazinesi ile Maliye 

Hazinesinin birleştirilmesi yoluna gidilerek mali problemlere çözüm aranmıştır. 

Gayrisahih vakıflara tahsis edilen arazilerin vergileri kamu yetkileri ile donatılmış 

kişilerce toplatılacak ve masraflar alındıktan sonra gelir vakfa geri verilecektir. Daha 

çok eski tımar sistemini hatırlatan bu uygulamanın sakıncaları kısa zamanda ortaya 

çıkmış, vergi toplama işi ile görevlendirilenler hizmetlerinin karşılığını fazlasıyla 

alabilmek için arazi kullanıcılarını zorlama yoluna gitmiştir. Maliye Hazinesinden 

Evkaf Hazinesine devredilen bu para zamanla devletin bir yardımı gibi görülmeye 

başlamış, bütçede açık çıktığında verilen miktarın kısılması yoluna gidilmiştir. Tek 

geliri miri arazi olan ve masraflarını karşılayamayan büyük vakıflar giderek zor 

durumda kalmıştır. Ancak dini liderlere ve fetihte yararlık gösterenlere yapılan miri 

arazi tahsisleri ile kurulmuş olan ve “müstesna vakıf” adı verilenler bu uygulamaların 

dışında bırakılmıştır. Böylece eski hukuk döneminde kurulan vakıfların bir kısmı 

                                                 
1
1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 878 ve 421 nolu vakfiyeler. Yahya Paşa’nın aynı 

zamanda Üsküp’te mektep ve hamamı da bulunmaktadır . 
2
1878 yılında Dahiliye Nezareti Başvekili Ahmet Vefik Paşa, Mekke ve Medine’lilerin yıllık 

istihkâklarını almak üzere makamını ziyaretlerinde “Oturduğunuz yerden para alıyorsunuz. Buna ne 

hakkınız var? Beyt’ül-mal sizin geçim kaynağınız mıdır?” diyerek gelenleri geri çevirmiş ancak 

Sadaret Kaymakamının; asırlardır süren bir geleneğin aniden değiştirilemeyeceği ve usule riayet 

edilmesi emriyle gereken ödemeyi yapmıştır (Öztürk, 1983: s.75). 
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mali ilkelerdeki düzenlemelerden zarar görürken “vakıf” adını taşıyan bazı tarikat 

örgütlerinin özel statüye kavuşması tetiklenmiştir. 1858’de çıkarılan Arazi 

Kanunnamesi ile vakfa ait miri arazinin kamu gelirlerinin toplanması işini doğrudan 

maliye hazinesine bağlı bir devlet memurunun gerçekleştirmesi kararı alınmıştır. 

Herhangi bir karışıklık olmaması için arazi üzerinde vakıf kanalıyla tasarruf hakkına 

sahip olanlara tuğralı tapular verilecektir. Böylece tasarruf hakkının özel mülkiyet 

hakkına geçmesi sürecinin önü açılmıştır. Aşar vergisinin kaldırılması ve medeni 

kanunun kabulü ile Cumhuriyet döneminde bu gelir tamamen ortadan kalkmış; gayri 

sahih vakıf eserler üzerinde VGM’nün hakkı taviz bedeliyle kaldırılmıştır.  

1870-1895 yılları arasında, yeniçeri vakıfları gibi kuruluş amacını gerçekleştirmesi 

imkânsız vakıflarla, kaybedilen topraklarda kalan kurumlara gelir tahsis etmek için 

kurulan vakıfların ve yangın yerlerinde kadastro yapıldığında fazla kalan parsellerin 

Evkaf Nezareti eliyle Darüşşafaka’ya tahsisine karar verilmiştir.   

1. II. Meşrutiyet döneminde 1909 tarihli padişah emri ile Belediye dairelerinde 

evkaf muhasebeciliği kurulmuştur . Yolsuzlukların önlenmesi, amacı dışında 

kullanılan vakıfların tasfiyesi, sahipsiz kalmış vakıfların tespiti konularında 

önemli kararlar alınmıştır.  

2. Vakıflarda duacı sıfatıyla çalışanlar tasfiye edilmiştir.  

3. Eyüp ve Üsküdar’da bulunan iki imaret dışında tüm imaretler artık 

amaçlarına uygun çalıştırılmadıklarından lağvedilmiş ve medrese 

öğrencilerine tahsis edilmiştir.  

4. 1911’de çıkarılan bir kanunla, cami, mescit dışındaki vakıflardan, zamanla 

yararsız hale gelen bina ve arsalar satılarak gelirlerinin civarlarında bulunan 

hayır kurumlarının masraflarına ve hastanelere harcanması ilkesi kabul 

edilmiştir. 

5. 1912’de Evkaf nezaretine, vakıf binalarının altında, üstünde, sınırları içinde 

ve müştemilatında bulunup başkalarının eline geçen yerler hakkında 

kamulaştırma yetkisi verilmiştir.  

6. 1913’te Gediklerin İlgası Hakkında Muvakkat Kanun: Vakfa gelir amacıyla 

belirli bir iş kolunun icrası hakkına “gedik hakkı” denmektedir (Hatemi, 

s.1677). Başlangıçta yeni fethedilen yerlerde “ahi” örgütü kurulması ve her 

zanaat kolunun başına Türk bir şeyh ya da kethüda geçirilmesi yeni yerleşilen 

yerlerde ticaret etkinliklerinin hızla Türklerin eline geçmesine ve dönüşümlü 
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olarak vakıf yapılarını beslemeye ve güçlendirmeye yaramıştır. Böylece yeni 

kurulan kent kısa zamanda bir ticaret ve yaşam merkezi haline gelmiştir. 

Ancak bu şekilde kurulan vakıflarda herhangi bir zaman kısıtlaması söz 

konusu olmadığından, değişen ekonomik koşullar ve teknoloji sonrası bazı 

gedik hakları sembolik hale gelmiştir. 1913’te bu haklar ilga edilmiştir.  

7. 1918’de çıkarılan Meclis-i Meşayih Nizamnamesi tekke ve zaviyelerin mülk 

durumlarını açıklayıcı sınıflandırmalar getirmiştir; binası vakıf olan tekke, 

mülk tekke gibi (Hatemi, s.1677). Bu sınıflandırma daha sonra 1925’de tekke 

ve zaviyeler kapatıldıktan sonra mülkiyetin kimde kalacağı konularında esas 

alınmıştır. Sahih vakıfların mülkiyeti evkafa geçerken binası mülk olan 

tekkelerde tasfiye güçlüğü yaşanmıştır.   

II. Meşrutiyet dönemi vakıfların ıslahı konusunda yazılan makale, risaleler ve eski 

hukuki terimleri inceleyen bilimsel eserler açısından da önemlidir (Hatemi, s.1677)
1
.  

1920’de TBMM ile birlikte Şeriye ve Evkaf Vekâleti kurulmuş, 1924’de hilafetin 

kaldırılması ile birlikte bakanlığa bağlı bir genel müdürlük oluşturulmuştur (Hatemi, 

s.1678). Bu müdürlük tarafından İstanbul’da yapılan mevcut ve mazbut mülhak vakıf 

eserlerin tespiti,  tez konusunun da ana kaynağını oluşturmaktadır.   

Genel olarak Cumhuriyet döneminin başlangıcında vakıflarla ilgili sorunların geldiği 

nokta şudur: 

-İslam inancına göre kamu yararına olan davranışlar dinin örgütlediği ve uygun 

gördüğü davranışlardır. Vakfın hukuki çerçevesi çok çeşitli kamu hizmetlerini bir 

arada örgütlediğinden, vakfiye şartlarında dini olan amaçla olmayan birbirine 

kenetlenmiş durumdadır. Tanzimat döneminden başlayan merkezileştirme sürecinde 

şer’i hükümlerle kanun hükümleri arasındaki birlik, diğer bir deyişle vakfiye 

şartnamelerinin şeriat/örf, fıkıh/kanun dayanaklarına göre oluşturulmuş ikili anlatımı 

hukuki bir sorundur. Eski hukuk terminolojisi zamanla unutulmuş veya anlam 

yitimine uğramış, Batı’dan aktarılan kanun ve düzenlemelerin uygulanmasında 

vakfiye şartları çoğu zaman ihlal edilmiştir. Bu karışıklık Batılı anlamda sosyal 

güvenlik sistemi olmayan ülkede vakıf kurumunun bir tür sigorta gibi sömürülmesine 

                                                 
1
 Ömer Hilmi Efendi’nin İthafu’l-Ahlaf fi Ahkami’l-Evkaf adlı kitabı,  Hamadazade Hamdi Paşa’nın 

“Muvakkat Talimat-ı İdariye Mecmuası”, Meclis-i İdare-i Evkaf Başkatibi İsmail Sıdkı Bey’in 

Risalesi, 1893 tarihli Hüseyin  Hüsnü Efendi’nin el-ihsaf fi Ahkamil Evkaf ve 1921’de basılan Ali 

Haydar Efendi’nin Tertbu’s Suluf fi Ahkami’l Vukuf’u bunlardan bazılarıdır. 
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olanak vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından bakanlık çatısı 

altına devredilen vakıfların şer’i hükümleri artık geçerli değildir.  

17. yüzyıldan başlayan bir süreçte çıkarılan kanun ve düzenlemelerle gayri sahih 

vakıflara ait taşınmazların özel mülkiyete aktarılma süreçleri hızlanmıştır (Hatemi, 

1983). 1938 yılında çıkarılan Vakıflar Kanunu’na kadar sürdürülen tasfiye işlemleri 

sırasında, milli sınırlar dışında kalan vakıflar, kapatılan imaretler, tekke ve 

zaviyelerin ilgası gibi uygulamalarla kuruluş amacını yitiren vakıflar ile miras ve 

arazi kanunu düzenlemeleriyle değişen koşullar sonrası kargaşa ortamında, 

denetimsizlik nedeniyle pek çok vakıf eserin yağmalanmasına veya haksız kazanç 

elde edilmesine engel olunamamıştır.  

Vakıflar 1920 yılında Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’na göre kurulan Şer’iye ve Evkaf 

Vekâleti içinde Evkaf Müdüriyet-i Umumiyesi’ne bağlıdır (Öztürk, 1995, s.86). 

Hilafetin kaldırılmasının ardından 1924 tarihinde Evkaf Umum Müdürlüğü 

kurulmuştur. Devletin görevi, taşınmaz malların mülkiyetini kesin olarak saptamak, 

tescil işlemlerini yapmak, devir işlemlerini memurlar aracılığı ile gerçekleştirmektir. 

1926 yılında İnşaat ve Tamirat Müdüriyeti yeni yapılan düzenleme ile merkeze bağlı 

bir birim olarak kurulmuştur (Öztürk, 1995: s.193). 1930 yılında İnşaat Müdüriyeti 

adını alan bu birimin görevi eski eserlerin bakım ve onarımı ile ilgilenmektir.  1938 

yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün örgütlenişini düzenleyen Vakıflar Umum 

Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.
1
 1940 yılında 

2/12870 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararı ile kabul edilen Vakıflar Umum 

Müdürlüğü’nün Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Nizamname ile İnşaat 

Müdürlüğü’nün görevleri; vakıf eserlerin her türlü inşaat ve onarımına ait keşif ve 

projelerin hazırlanması, fotoğraf ve haritaların düzenlenmesi, uygulamaların 

denetlenmesi, taşradan gelen proje ve keşiflerin incelenip onaylanması, denetlenmesi 

ve sonuç raporlarının hazırlanması olarak belirlenmiştir
2
.  

 Toplum hayatını yakından ilgilendiren vakıflar İslam hukukçuları tarafından 

işlenmiş, çerçevesi belirlenmeye çalışılmış, sistematikleştirilerek bir anlamda 

kurumlaşmıştır.  Vakıf hukuku, İslam ülkelerinin bulunduğu coğrafyaya, mezheplere 

ve yaşanan yüzyılın gereklerine göre tartışılan, incelenen, geliştirilen bir sistemdir. 

16. yüzyılda üç kıtada en geniş sınırlarına ulaşan, farklı din ve mezhepleri 

                                                 
1
 RG 30.06.1956, No.9346; Tertip:3, Cilt:37, Sayfa: 1567 

2
 RG 28.02.1940, Sayı, 4445, s.13413-13419. 
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bünyesinde barındıran Osmanlı İmparatorluğu’nda, vakıf sistemi üst seviyededir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda din ve devlet arasındaki sıkı ilişki ve yönetim 

örgütlenmesinin bu anlamda biçimlenişi, vakıf kurumunu sadece dinin gerekleriyle 

açıklamanın yetersiz kalacağının ifadesidir. Bahaettin Yediyıldız, vakıf kurumunu 

incelediği kapsamlı eserinde
 
Osmanlı toplumunda vakıf kurma nedenlerini özetle 

şöyle sıralamaktadır: 

1. Toplumun sosyal ekonomik ve dini ihtiyaçlarının karşılanması: Dini 

kurumların ve kamu hizmetlerinin oluşturulması doğrudan devletin görevleri 

arasında görülmemektedir.  Bu ihtiyaçlar fertler tarafından karşılanmakta ve 

sadakalarını1 vakıf yoluyla bağışlayan vakıf kurucuları mallarını ihtiyacı 

olanlara sunarak, Allah yolunda nafile ibadetlerini yerine getirmektedir.    

2. Geleneklere bağlılık: Geçmişin kuruluşlarına bağlılık Osmanlı toplumunda 

geleneklere ve ataya saygıdan ileri gelmektedir.  

3. Sosyal statünün getirdiği baskı: Yardımlaşma geleneği Türk toplumunun 

ortak özelliğidir. Zengin olup da vakıf yapmayanlar toplum nezdinde kınanır. 

Halk üzerinde etkili olan din bilginleri, tekke şeyhleri ve dervişler yaptıkları 

açıklamalarla bunu teşvik etmektedir. Örneğin Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 

İmparatorluğun taşra teşkilatında görev yapan tüm kadılara ve müftülere 

gönderdiği emirde onlardan “tüm Müslümanların fakirlere yardım 

yapmalarını, çocuklarını Kur’an bilgisiyle tenvir etmelerini, camiler, 

mektepler, vs. inşasına katkıda bulunmalarına göz kulak olmalarını” 

istemiştir (Yediyıldız, s.46).  

4. Otorite veya saygınlık sağlama isteği: Devlet yönetiminde üst düzeyde 

bulunan yöneticilerin elde ettikleri zenginliklerin bir bölümünü vakıf aracılığı 

ile halkın yararlanması için sunması, Devlet-i Aliyyeyi temsil eden nüfuzlu 

kişilerin halka gösterdiği hoşgörüyü simgeler; sevgi ve saygı kazanmalarına 

yardım eder. Vakıf eserler kişilerin öldükten sonra da adlarının yaşaması ve 

hayır dua ile anılmaları için vesiledir. 

5. Kendi neslinden gelenlere parçalanmamış ve korunmuş bir miras bırakmak. 

Vakıf kurumu siyasal değişiklikler sonrası yaşanabilecek yağmalamaveya 

gasp, hazine (Beytülmal) adına mallara el konulması gibi hertürlü saldırıya 

                                                 
1
 Sadaka kelimesi Osmanlıca ve Farsça’da vakıf la eşanlamlı olarak çevrilmiştir. 
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karşı şeri’at hükümlerine hürmeten korunmuş olarak yaşatıldığından, bu tür 

yıkımlar karşısında bir tür sigorta görevi üstlenmektedir.  

3.2.1 Vakıfların kuruluşu ve onarımı ile ilgili özgün belgeler 

Vakfın sonu belirsiz bir süre için yapılmış olması ve buna bağlı olarak dini, 

ekonomik, sanatsal değer taşıması yanında ata yadigârı ürünler olması nedeni ile 

onarmaya, değerlendirmeye ve yeniden inşa etmeye yönelik tutumlar sergilenmiştir.  

Vakfiyeler, Şer’iye Sicil Kayıtları, Muhasebe Bilançoları, Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi’nin Şikâyet Ahkâmı, Tapu ve Hazine-i Hassa defterleri, Maliyeden 

devredilmiş eski arşiv kütükleri; Osmanlı yapı zanaatını ilgilendiren inşaat, tamirat, 

keşif, malzeme-i inşâiye, mesarif-i inşâiye, amele ücuratı gibi tarihi belgeler vakıf 

eserlerin onarım sürecinin ekonomik, idari ve yasal yönlerinin izlenmesine olanak 

veren ve dönemin yapım tekniği, malzemelerine ilişkin terimleri içeren tarihi 

belgelerdir. 

3.2.1.1 Vakfiyeler 

Osmanlı İmparatorluğu’nda anıtların korunması ve onarılması vakıf sistemi içinde 

gerçekleşmiştir. Vakıf kurucuları eserlerinin uzun süre yaşaması ve gelecek nesillere 

aktarılması için sürekli gelir sağlayacak ticarethane, dükkân, hamam, tarım arazisi 

vb. gibi başka mülkler de bağışlamış, yönetimde bulunacak kişileri tayin etmiş,  

bakım ve onarım ile ilgili hükümler getirmiş, onarımdan sorumlu görevliler tayin 

etmiş; yönetim kurallarını ve bu işletim sisteminin çalışanlarına ödenecek ücretleri 

vakfiyelerde ayrıntılı olarak belirlemişlerdir. Vakfiyeler, yapıların teknik bir aksama 

olmadan sürekli kullanımına yönelik en belirgin ve öncelikli/acil bozulmalara karşı 

alınması öngörülen tedbirleri açıklayıcı bilgiler sunan belgelerdir. Örneğin Aziz 

Mahmud Hüdâyî, Evâhir-i Rebiülevvel 1031/Ocak 1622 tarihli 9. vakfiyesinde 

Üsküdar’da kurduğu külliyenin bakımı ve gerektiğinde tamiri için tahsisat ayırmıştır. 

Vakfiyede  “Hak Subhanehu ve Teâlâ hazreti, nukud-ı mersûme irtifâından ve akrât-ı 

mestûre intifâından her ne ihsân ederse evvelen ibkâ-i rakabe-i vakf takdîm ve 

masâlih-i bina ve meremmet tetmîm olunduktan sonra... “ denilerek vakfa gelir 
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sağlayan mevkufatın tamir ve bakımlarıyla onların korunmasının ön sırada yer 

alması gerektiği belirtilmiştir.
1
  

Ancak vakfiyelerin yapının yapıldığı dönemde oluşturulması, gelir kaynaklarının ve 

yönetimle ilgili esasların zaman içerisinde çeşitli nedenlere bağlı olarak değişmesi 

gibi etkenlerle, vakfiyede yer alan hükümlerin ne kadar süre ile uygulandığını 

anlamak zorlaşmaktadır.  

Vakfiyelerin ilk bölümünde vakıf taşınmazın konumu, komşu parselde bulunan yapı, 

bağ, bahçe veya diğer evkafın adıyla, eğer varsa “cadde, çıkmaz sokak, deniz ile 

sınırlıdır” ibareleriyle ifade edilmektedir. Bu tanımlamalar ayrıntı içermekle birlikte, 

zaman zaman karışıklıklara sebep olmaktadır. Örneğin Üsküdar’da Hatice Hatun’a 

ait 930 H. Zilkade’sinin evâili tarihli vakfiyede adres “Mahmud Paşa Vakfı ve Davud 

Paşa Hamamı ve tarık-ı âmm ile sınırlıdır.” diye verilmiş, 1600 tarihli İstanbul 

Tahrir Defterinde vakıf kaydedildikten sonra “halen bulunmadı hududunda Dâvud 

Paşa Hammâmı denmiş aslen bu mahalde Dâvud Paşa yoktur ve Mahmud Paşa vakfı 

dahi yoktur dediler” denilerek not düşülmüştür (Canatar, s.162). 1546 tarihli İstanbul 

Vakıfları Tahrir Defteri’nde 1420 numara ile kayıtlı Davut Paşa vakfiyesinde Kara 

Nişancı denilen Küçük Davut Paşa’nın halen Üsküdar’da mevcut caminin dışında 

Merhum Mehmet Paşa Evi yakınında bir hamam ve Şengül Hamamı yakınında iki ev 

vakfettiği kayıtlıdır (Barkan, Ayverdi, s.243). Bu kayıt altına da “Sahibi vakfın 

Rumeli’nde ve Anadolu’da vakıf karyeleri var imiş onun tafsili malum olmadığı 

sebepten yazılmadı” notu düşülmüştür.  

E. H. Ayverdi yorumunda “Mahmud Paşa evi yanındaki hamamın bilinmesi gayri 

kabildir “ demektedir (a.e., a.y., s.243). Üsküdar’ın en eski vakıflarından Davut 

Paşa’nın orijinal vakfiyesinin bir bölümünün 1546 tarihinden önce zarar gördüğü 

ancak 1546 yılında bilinen hamam ve Mehmet Paşa Vakfı’nın yerinin 1600’lü yıllara 

gelmeden unutulduğu anlaşılmaktadır2.  

                                                 
1
Hüdâyî vakfiye-nâmeleri, Evâhir-i Rebiü’ül-evvel 1031/Ocak 1622 tarihli, VGMA Mücedded 26. 

Anadolu defteri, 8.sırada kayıtlı vakfiyeden aktaran, Zülfikar, F. Cangüzel (Güner)., Aziz Mahmud 

Hüdayi Külliyesi’nin Kuruluşu ve İlk Yüzyılı, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1999, Ankara. 
2
1991 yılında çarşı yapımı için yıktırılan Selman Ağa Çeşme Sokak’taki çifte hamam 1660 yılında 

Evliya Çelebi tarafından Sultan Hamamı olarak kaydedilmiştir (Haskan, C.2, s.972). Sonraları Kulluk 

Hamamı olarak anılan Mihrimah Sultan Camii’nin yakınındaki hamamın vakfiyesi ve yaptıranı 

bilinmemektedir. 
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Vakıf kurucuları bazen kendi vakıf eserlerinin dışında diğer vakıf eserlerinin 

onarılması ve görevlilerin ücretlerinin karşılanması için de gelir ayırmış, ya da nesli 

tükendikten sonra vakfının gelirini başka bir vakfa bağışlamıştır. 

956H Receb’inin evailinde Hacı Mescid Mahallesi’nde vakıf kuran Üveys bin 

Abdullah vakıf şartında neslinden kimse kalmadıktan sonra “...Üsküdar’da Davut 

Paşa evkafına mütevelli olan icareye verip imaretin masrafına sarf eyleye” diyerek 

gelirlerini Davut Paşa Vakfına bağışlamıştır (Canatar, s.670).  

Şâhıhuban’a ait 930 Muharrem’inin evaili tarihli vakfiyede kendi mescidi 

dışında,”…ve Kasaba-i Üsküdar’da Kazğancı Mescidü’nün1 imamına ve müezzinine 

yevmi 1,5 akçe verilip günde bir cüz okuyalar ve mâ-zâd Edirne’de Orhondi Hatun 

Mescidi’nin minaresi tamirine ola” denilmektedir (Barkan, Ayverdi, s.239).  

 Başka bir vakfın giderlerinin karşılanması örneklerine sıkça rastlamak mümkündür. 

18. yüzyılda kurulan vakıfların %75’inin yarı –ailevi vakıftır (Yediyıldız, s.18). 

Yediyıldız2 18. yüzyılda kurulan yarı-ailevi vakıfların gelir-gider oranlarının aile 

lehine geliştiğine dair bir örnek olarak 1797 tarihinde Üsküdar’da 1935 zira-kare 

üzerine inşa edilmiş 22 odalı bir menzil ve iki dükkân ile yine Üsküdar’da bir bağ 

vakfeden Halil Efendi bin Mecit Ağa’nın Vakfiyesini incelemiştir. Yediyıldız’ın 

aktardığına göre, vakfın gelirleri Şeyh Himmet Efendi Tekkesi’nin erzakının 

alınması, orada çalışan personelin ücretlerinin ödenmesi, vakıf tarafından yapılmış 

bir çeşmenin bakımının sağlanması ve mütevelli ücreti için harcanacaktır. Vakfın 

tevliyeti ve gelir fazlası, vakfın kurucusuna, ölümünden sonra soyu tükenene kadar 

kendi nesline, ondan sonra azat ettiği kölelere ve onların çocuklarına aittir. Vakfın 

gelir gider toplamına göre vakıf gelirinin %40’ı vakfa, %60’ı aileye aittir.  

Üsküdar ilçesi için incelenen 15.yüzyıla ait vakfiye örneklerinde tamirle ilgili 

hükümler genel bir tanımla ele alınmış, vakıf gelirlerinin öncelikli olarak gerekli 

tamirleri yapmak için sarf edileceği öngörülmüş, tamirin nerelerde yapılacağı 

belirtilmiş ve vakıf eserin bakımından sorumlu kişiler devamlı hizmet kadrosunda 

ücretleri ile gösterilmiştir. Örneğin, 902 Şaban tarihli Sahib-ül Mescid Emin 

Nuriddün Vakfiyesi şartında çeşitli semtlerde ve Bulgaristan’da kurulan dükkân, 

                                                 
1
 1924 tarihli vakıf listesinde Kazğancı Mescidi yer almamaktadır. E. H. Ayverdi dipnot olarak “Bu 

vakıfta adı geçen Kazğancı Mescidi ma’lum değildir”demiştir. 
2
 Halil bin Mecid vakfiyesi, VGM Arşivi, Küçük evkâf Hamis I, s.204-210’dan aktaran (Yediyıldız, s. 

18). 
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hamam, ahır, meşruta vb. gelirlerinin kendi mescidinin masrafı dışında” iki çeşme 

mabeynine getirdiği ve Anadolu’da Bigadic nam kasabaya getirdiği suyun ve 

Üsküdar’da deniz kenarına getirdiği suyun mecralarını ıslah etmeye sarf oluna” 

denilmektedir. Vakfiyede, görevlendirilecek kişilerin görevleri ve alacakları ücret 

hakkında bilgi verilmektedir. Bu vakıfta mescitte dua okuyan ve vergi toplayan 

görevliler dışında sikaye1 günlüğü 2 akçe ve dühn-i sirâc ve hasır2 günlüğü 30 kuruş 

ile görevlendirilmiştir (Barkan ve Ayverdi, s.238).  

3.2.1.2 Üsküdar Mahkemesi şer’iye sicillerine göre vakıf eser onarımı 

Vakıf binaların tamiri ile ilgili olarak vakfiyeye konulan şartlara nasıl uyulduğu, 

vakfın elindeki maddi imkânların devam edip etmediği ile ilgili olmakla birlikte, 

tamirat için ayrılan paranın etkin bir biçimde bu hedef için kullanılıp kullanılmadığı, 

bu tamiratlarda kullanılan malzeme ve yapılan masrafları kadı sicillerinden daha 

ayrıntılı olarak izlemek mümkündür.  

1513 tarihinden başlayan Üsküdar kadılığı sicilleri, 8 Nisan 1924 tarihinde çıkarılan 

"Mehâkim-i Şer‘iyyenin İlgasına ve Mehâkimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil 

Kanun" ile şer'i mahkemelerin lağvedilmesine kadar devam etmiş ve 811 adet 

defterden oluşan bir arşiv oluşmuştur. Diğer İstanbul kadılıklarıyla beraber Üsküdar 

kadılığı sicilleri de bugün, İstanbul Müftülüğü'ne bağlı Şer‘iyye Sicilleri Arşivi'nde 

bulunmaktadır
3
.
 
Üsküdar Mahkemesi’ne ait bir veya iki yılda bir düzenlenen şer’iye 

sicil defterleri Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi arasında yapılan bir 

anlaşma sonucu Yüksek Lisans Tezi kapsamında Latin harfleri ile yayınlanmaya 

başlamıştır. Halen devam etmekte olan bu çalışma, İstanbul’un en eski 

mahkemesinin kurulu olduğu Üsküdar ilçesinin 15-19. yüzyıllar arasındaki sosyo-

ekonomik, coğrafi yapısını ve vakıf kurumunu aydınlatmaktadır. Kadı ve temsil 

ettiği kurumun görevleri arasında vakfiyenin onaylanması, mütevellilerin 

denetlenmesi, gerekli görülen onarımın başlatılması, onarımı yapılacak binaların 

incelenmesi için Divan’dan istekte bulunulması vb. vardır.  

                                                 
1 

Sikaye, içecek suyun toplandığı büvet demektir. Vakfiyeden böyle bir büvetin bakımı ile ilgilenen, 

temizleyen bir görevli olduğu anlaşılmaktadır. 
2 
Caminin kandillerini yakan ve hasırlarını seren görevli 

3 
Üsküdar Mahkemesi’nin bazı sicilleri Yeni Valide Camii’nde bulunmuştur. Yeni bulunan siciller için 

bkz: (Kurt-ve Aydın, s. 15-27). 
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Çizelge 3. 1’de Üsküdar Mahkemesi tarafından onaylanan vakfiyeler ve tarihleri 

verilmiştir: 

Çizelge 3. 1: Üsküdar Mahkemesi tarafından onaylanan vakfiyeler ve tarihleri
1
 

NO ÇEŞİT TARİH NO ÇEŞİT TARİH 

4002 Hüccet 919-927 4203 Hüccet Solak Sinan Vakfiyesi 985-1056 

4019 Hüccet Muamelat-ı Evkaf 963-964 4222 Cafer Ağa Vakfiyesi 1045-1070 

4026 Hüccet Muhasebe-i Evkaf 967-970 4227 Hüccet Bali Çavuş Vakfı 1025-1071 

4029 Muhasebe-i Evkaf 969-974 4231 S. HatunVakfı 1023-1073 

4056 Muhasebe-i Evkaf 972-991 4234 El-Hac Murat Torba Vakfı 1049-1074 

4060 İ.Çelebi Süleyman Ağa Vakfı 984-994 4245 Hüsrev Ağa Vakfı 1045-1078 

4071 Hüccet Muhasebe-i Evkaf 977-997 4246 Katip Hüseyin Çelebi Vakfı 1052-1078 

4073 İsfendiyar Çelebi Vakfı 994-998 4250 İsfendiyar Çelebi Vakfı Hüccet 1044-1079 

4081 Mehmet Paşa Vakfı 984-1000 4256 Fatma Hatun Torbalı Vakfı 1050-1081 

4090 Muhasebe-i Evkaf 987-1004 4345 Hüccet Muhasebat-ı Evkaf 1123-1124 

4112 Mustafa Ağa Vakfı 989-1013 4418 Muhasebat-ı Evkaf 1139-1160 

4122 Muamelat-ı Evkaf 1019-1020 4482 Muhasebat-ı Evkaf 1150-1181 

4129 İsfendiyar Çelebi Vakfı 1017-1025 4494 Hüccet İlâm Muhasebat-ı Evkaf 1165-1187 

4143 Feramin Hacı ve Vakfiye 1032-1033 4499 Muhasebat-ı Evkaf 1177-1188 

4146 Hüccet Vakfiye 981-1034 4514 Muhasebat-ı Evkaf 1175-1194 

4152 Hüccet Vakfiye 981-1034 4524 Muhasebat-ı Evkaf 1185-1198 

4157 Vakfiye 981-1035 4536 Muhasebat-ı Evkaf 1194-1203 

4170 Vakfiye 989-1043 4541 Muhasebat-ı Evkaf 1199-1207 

4171 Vakfiye 992-1043 4552 Muhasebat-ı Evkaf 1198-1214 

4172 Çakırcı Hasan Paşa Vakfı 1007-1043 4178 Vakfiye Hüccet 1008-1044 

4176 Süleyman Ağa Vakfı Hüccet 1015-1016 4189 Muamele-i Evkaf 1022-1049 

4177 Vakfiye Hüccet 1018-1044 4203 Hüccet Solak Sinan Vakfiyesi 985-1056 

4178 Vakfiye Hüccet 1008-1044 4222 Cafer Ağa Vakfiyesi 1045-1070 

4189 Muamele-i Evkaf 1022-1049    

                                                 
1
Bu çizelge (Anonim, 1988)’den yararlanılarak hazırlanmıştır. 



37 

 

Davalara ait kayıtlar genellikle "Ma‘rûz", "Ma‘rûz-ı dai‘i devletleridir ki" ifadesiyle 

başlamaktadır. Üsküdar için “Nefs-i Üsküdar”, “Medine-i Üsküdar” veya “Üsküdar” 

terimleri kullanılmıştır. Vakıfla ilgili davalarda davacının ismi, mesleği, eğer 

mütevelli ise bağlı bulunduğu vakıf, davacının ağzından davanın açılış sebebi, 

davalının inkârı veya itirafı varsa şahitlerin ifadeleri ardından hakimin kararı yer 

almakta ve "tenbih olundu", "huzûr-ı alilerine i‘lâm olundu" ifadeleriyle 

sonlanmaktadır. Keşif davalarında dönemin mimarağasının ismi, vekil gönderdiği 

şahısların isimleri, konu olan arsa, bağ, bahçe veya vakıf taşınmazın yeri, tamirde 

çalışacak kişilerin görev ve ücretleri belirtilmektedir. Sicillerde cami, köprü, han, 

hamam, imaret, tekke, zaviye, türbe, kervansaray, kilise gibi eserler, isimleri ve 

bulundukları mevki ile kaydedilmiştir
1
. 18 yüzyılın ikinci yarısına ait 403 Numaralı 

(1155H/1742) Şer‘iyye Sicili’ ne göre Üsküdar’a bağlı olarak adı geçen köy/karye ve 

mahalleler, mevki, bina ve vakıf isimleriyle ilgili dava numaraları Çizelge 3. 2’de 

gösterildiği gibidir
2
: 403 Numaralı (1155H/1742) Şer‘iyye Sicili’ ne göre 432 

davadan 22 tanesi vakıflarla ilgilidir. Defterde vakıf eserin tamiri ile ilgili iki dava 

yer almıştır. 247 numaralı dava, halkın mahkemeye gelerek, Sabık Çavuşbaşı Ahmed 

Paşa’nın Üsküdar’da Pazarbaşı Mahallesi’nde bina ettirdiği çeşmenin ve su 

yollarının tamire muhtaç olduğunu bildirmeleri ve su sıkıntısı çekmeleri dolayısıyla 

çeşmenin vakıf mütevellisi tarafından tamir ettirilmesini istediklerine dair i‘lâmdır. 

426 numaralı dava, Üsküdar kadısının nezaretinde bulunan Karamürsel Nahiyesinde, 

Halıdere karyesinde bulunan evkafdan İbrahim Efendi Camii’nin harap durumda 

olduğu ancak vakfın 20.000 akçelik nemasının müezzin ve imam meşrutasına 

ayrılmış olduğunu ve tamir masrafları için akarı olmadığını, çevre halkın tamir için 

izin ve miktarın belirlenmesi amacıyla keşif yapılmasını istediklerini bildiren 

ilâmdır3. 

                                                 
1
 “Atpazarı kapusu fevkinde sâbıkan dârü’s-âde ağası merhum Mehmed Ağa Mescidi..” 374 nolu 

Ma’ruz gibi (Fethi, s.247). 
2
 Çizelgenin hazırlanmasında yararlanılan kaynak: Ayhan Uçar, 2004, Üsküdar Mahkemesi'ne Ait 403 

Numaralı(1154-1155H) Şer‘iyye Sicili, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi 

ve Belge Yönetim Anabilim Dalı Y.Lisans Tezi 
3
 Vakıfla ilgili olmamakla birlikte 286 numaralı alacak-borç davasında duvarcı ustasının inşa ettiği 

duvarın ücretinin 53 guruş olduğunu ve yapılan duvarın mimarbaşı tarafından kontrol edildiğini 

öğreniyoruz. 165 numaralı dava da Sultan Tepe’de bir evin bahçesinde veya korumasında olmayan ulu 

bir selvi ağacının rüzgardan dolayı kendiliğinden yıkılmış olup olmadığının sorgulanması bakımından 

ilginçtir.  
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Çizelge 3. 2:403 Numaralı (1155H/1742) Şer‘iyye Sicili’ ne göre Üsküdar’a bağlı 

olarak adı geçen köy/karye ve mahalleler, mevki, bina ve vakıf isimleri. 

MAHALLELER KÖY/KARYE/KASABA 
MEVKİ 

İSİMLERİ 
BİNA İSİMLERİ 

VAKIF 

İSİMLERİ 

Ahmet Çelebi 200 Adalar Nahiyesi 2761 Atpazarı 355 Ağa Hamamı 97 
Aziz Mahmud 
Efendi Vakfı 

187, 238 

Arakiyeci El- Hac Mehmed 339 
Bulgurlu köyü/karyesi 

29,34,69,99,147, 318,319 

Kûh-ı alem 
(Alemdağ)   

117 

Ahmed Paşa Hamamı 

219 

Behram Kethüda 

Vakfı 138 

Aşçıbaşı 77,96 Çengelköy 213,389 
Kule Bahçesi 

425 

Aziz Mahmud Efendi 
vakfı Fırını/kebapçılar 

Fırını 187 

Bostancıbaşı 
Abdullah Ağa 

Vakfı 296 

Bulgurlu   231,3792 

Gebze/Merkepli 
Köyü226, Tutmahal 

Köyü282, Hereke Köyü 

282, 

Kulluk 

119,218 
Bacılar Tekkesi 238 

Civân 

Kapucuzâde 
Vakfı 

Durbali 30,215 
İstavros Karyesi, Köyü 

103, 384,244 

Sultan Tepesi 

165 

Cüzzamlılar zaviyesi 

94 

Çakalzâde Vakfı 

95 

Mirahur 133,266,307 Yakacık Karyesi 329,341  
Mirahur Mahallesi 
Çörek Fırını 266 

 

Murad Reis 43,144,304   
Selami Efendi Vakfı 

Hamamı 176,184 
 

Pazarbaşı 156,247,   

Selman Ağa Mahallesi 

Horasan ve Kireç 

İmalathanesi348 

 

Rum Mehmet Paşa 32,109,262   
Valide-i Atik Hamamı 

239 
 

Selman Ağa 229,327,348   Yakup Paşa Yalısı 425  

Sinan Paşa 67   Yeni Camii 183  

Solak Sinan 62, 88, 230   
Yeni Çeşme/ önünde 
çörekçi dükkânı 379 

 

Şeyh Selami Efendi 14, 

126,142,188,386,246,303,280,313 
    

Şüca’ Bağı 410     

Tenbel Hacı Mehmet 46,343     

Toygar Hamza 23,57,403     

Valide-i Atik 24,50,108,127,     

Yeni 28,39,90,123,149, 
253,349,372,421 

    

Mirahur 133,266,307 

Yakacık Karyesi 329,341 

 

 
Mirahur Mahallesi 

Çörek Fırını 266 
 

Evliya Hoca 105,166,368 
Kadıköy 

205,243,270,275,283,338, 

Üsküdar Çayırı 

52 
Çinili Camii 279 

Evliya Hoca 

Vakıfları 64 

Gerede 179,181,182,183,396 
Karamürsel 

Kasabası/Köyü 12,49 

Üsküdar 

İskelesi 

104,264,407 

Çinili Hamam Külhanı 
394 

Kassam İbrahim 
Ağa Vakfı 72 

Gülfem Hatun 152,163,235,427 Kartal Nahiyesi 2903  Eski hamam 217, 
Mahmud Paşa 

Vakfı 240 

Hace Hatun 265,317,336 
Kuzguncuk Karyesi 

/Köyü 4, 35, 272 
 

Hasan Ağa mah. 
İnadiye Hamamı 244 

Selami Efendi 
Vakfı   176,184 

Hamza Fakih 121 Merdivenköy 387  
İbrahim Ağa Tekkesi 

175,222 

Semizade 

Mehmet Efendi 
Vakfı 194 

Hasan Ağa 17, 245, 289 
Samandıra Karyesi/Köyü 

390, 
 Kaya Sultan Yalısı 177 

Şeyhülislam 

Efendi ile 
Muhtaremeyn 

Vakfı 106 

                                                 
1
 Tuzla, Adalar nahiyesine bağlı köy olarak tanımlanmıştır. Adalar’ın ayrı bir naiblik olarak idare 

edildiğini öğreniyoruz. 
2
 Bulgurlu zaman zaman karye veya köy olarak anılmakta ve yine aynı defterde iki davada mahalle 

olarak geçmektedir.  
3
 Kartal Nahiyesi’ne bağlı olarak Daloyaba, Soğanlık, Tuzla, Yayalar, Şeyhli, Yakacık, Maltepe, Kurt 

köyleri sıralanmıştır.  
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Çizelge 3.2 (devam): 403 Numaralı (1155H/1742) Şer‘iyye Sicili’ ne göre 

Üsküdar’a bağlı olarak adı geçen köy/karye ve mahalleler, 

mevki, bina ve vakıf isimleri 

Hayreddin Çavuş 393, 93 Soğanlık Köyü 237  
Kolluk Yakınında 

Yeni Han 119 

Tenbel el-hac 

Mehmet avarız 
vakfı 343 

Kavacı 122 Tuzla 189  
Mihrimah Sultan 

Camii Medresesi 70 
 

Kefçe Dede 25,116,137,162, 

333,398 
Vani Köy 385  

Minkâri Efendi 

Medresesi 113 
 

Yine 18. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen 466 numaralı Sicil defterine göre 

Üsküdar’da bulunan mahalleler ve bağlı köy/karye’ler Çizelge 3. 3Çizelge 3. 3:’de 

gösterildiği gibidir.1 

Çizelge 3. 3:  466 numaralı Üsküdar Şer’iye Sicili ‘ne göre Üsküdar: 28.Eylül.1764-

16. Eylül.1765. 

 MAHALLELER 

KÖY/KARYE/ 

KASABA 

MEVKİ İSİMLERİ 
BİNA 

İSİMLERİ 
VAKIF İSİMLERİ 

1  Ahmet Çelebi 334 
Bozkır Kazası 

304 

Atpazarı kapısı 300, 

374 

Arakiyeci 

Mahallesi’nde 

tekke 41 

Ahmed Ağa Vakfı 

92,200 

2  
Arakiyeci El-Hac 

Cafer 237,260 
Bulgurlu 110 Balaban İskelesi 232 

Arslan Ağa 

Çeşmesi 73 

Ali Ağa Çeşmesi su 

yolları mühimmatı 

Vakfı 39 

3  
Arakiyeci El-Hac 

Mehmed 41,93,388 

Çengar 

(Çengelköy) 

Karyesi 

34,112,235,317 

Bülbülderesi 310,373 

Atik Valide 

Sultan Camii 

Şerifi 262,374 

Arslan Ağa Vakfı 

22,304 

4  Aşçıbaşı 93 Gekbuze 340 Büyükçamlıca 233 
Bostancıbaşı 

Köprüsü 119 
Cennet HatunVakfı 263 

5  Ayazma 42,9, 225 
İstavros Karyesi 

70 
Çukuristan 41 

Çinili Hamam 

117 
Eminzad Ağa Vakfı 92 

6  Bulgurlu 206, 261 Kadı Karyesi 

35,226, 

230,386,371,376 

Doğancılar Meydanı 

319 

Darüssade Ağası 

Mehmet Ağa 

Mescidi 374 

Es-Seyyid eş-Şeyh 

Osman Efendi Vakfı 

338 

7  Davud Paşa 

94,382,428 

Kartal 

Nahiyesine tâbi’ 

Heğbeli Ada 27 

Pilavcı Yokuşu 303 Debbâğlar 

Mahallesi 

Mescid-i Şerifi 

23 

Gazi Mustafa Paşa 

Vakfı 302 

8  Debbâğlar 23 Kavak Kasabası 

387 

Göynük Tarlası 304 Eğrikabak 

menzili 33 

Hace Hatun Mescidi 

Şerifi vakfı 92 

9  Evliya Hoca 94, 

114, 264 

Kuzguncuk 

Karyesi 259 

Haydarpaşa 303 Eski Hamam 117 Hace Hatun Vakfı 200 

10  Gerede 375 Maltepe Karyesi 

24 

Patran Bağı 95 Eş-şeyh 

Feyzullah Hindi 

Zaviyesi 113 

Hassalar Ocağı 

Neferatı Vakfı 24 

11  Gülfem Hatun 89 Mitberan Karyesi 

93 

Poyrazoğlu Sokağı 

95 

Eyüb’li 

Kahvesi(Çengar’

da)34 

Ivaz Fakıh Vakfı 95 

12  Hace Hatun 22,39, 

73 

Şile Nahiyesi 

100 

Sersitad (Bozkır 

Kazasında) 304 

Gülfem Hatun 

Camii şerfifi 40 

Kahraman Hatun 

Vakfı431 

13  Hasan Ağa 

207,238,385 

Turubanlı 

Karyesi 68 

Seyyid Ahmet Deresi 

303 

Gülleci Bali 

Dede Zaviyesi 

357 

Kapıağası el-Hâcc 

Osman Ağa Vakfı 226, 

386 

                                                 
1
 Çizelgenin hazırlanmasında yararlanılan kaynak: Sadık Fethi, 1997, 466 numaralı Üsküdar Şer’iye 

Sicili 28.Eylül.1764-16. Eylül.1765, Marmara Üniversitesi, SBE, TAE, Tarih Ana Bilim Dalı, 

Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, İstanbul. 
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Çizelge 3. 3 (devam): 466 numaralı Üsküdar Şer’iye Sicili ‘ne göre Üsküdar: 

28.Eylül.1764-16. Eylül.1765. 

14  İhsaniye 

122,202 

Yoros(Beykoz) 

nahiyesine tabi Kavak 

Kasabası 387 

Suvinas 

Pınarı 304 

Rum Mehmet Paşa 

Camii Şerifi 372,378 

Katip Musa Efendi 

Vakfı 40,261 

15  Hayreddin 

Çavuş 228 

Yoros (Beykoz) 

nahiyesi 233, 387,311 

Sıtmabikarı 

93 

İskele başı izâklı 

dükkanı 118 

Kara Kadı Alaeddin 

Vakfı 394 

16  Kadıasker 

303,337 

 Yeniçeşme 

30, 227,277 

Şeyh Musa Zaviyesi 

304 

Merhum Fazlullah 

Paşa Vakfı 235 

17  Kasım Ağa 

304 

  Şeyh Nasuhi Tekkesi 

372, 378 

Mukabeleci Mehmed 

Efendi Vakfı 40 

18  Kefçe Dede  120,201,227,319,277,307,431 Tazıcılar Ocağı 227 Osman Efendi Vakfı 

338 

19  Murad Reis 

117 

  Tophaneyeri İskelesi 

97,425 

Raziye Hatun Vakfı 

92,200 

20  Pazarbaşı 32   Valide-i Cedid Camii 

Şerif İmareti 203 

Şah Paşa Vakfı 200 

21   Rum 

Mehmed Paşa  

29, 117,121,200,318,372,378  Yeniçeri 28 sekbânlar 

odası mühimmatına 

vakıf 202 

22   Selami  95,96,258,379,335,336, 379,381  Zaim Mustafa Efendi 

Vakfı 278 

23  Selman Ağa  310    

24   Solak Sinan  33,98,113,388    

25   Şüca’ Bağı  95,379    

26   Toygar 

Hamza  

37    

27  Valide-i Atik 

208 

    

28  Yeni 9, 20, 69,74, 102, 278,305,306,308,313,38 

29    

18. yüzyılın ikinci yarısına ait iki sicil defterinin toplamında, Üsküdar’da 35 Mahalle 

kayıtlıdır. Kadıköy ve Çengelköy Üsküdar’a bağlı yerleşim birimi olarak 

gelişmektedir. 466 numaralı sicil defterinde vakıfla ilgili davalar ve konuları Çizelge 

3. 4’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3. 4:466 nolu sicil defterine göre vakıf davaları ve konuları. 

Dava konusu Adet % 

a.Vakfa olan borcun ödenmesi gerekliliği 5 1.1 

b.Vakfın işleyişinin aksamış olması, mütevellilerin görev ve sorumlulukları   7 1.5 

c.Vakıf arsasının kime ait olduğu 3 0.6 

d.Vakıf mülklerinin emniyeti 6 1.3 

e.Vakıf arsaları üzerinde yapılan incelemeler (keşif heyeti) 3 0.6 

Vakıf yöneticisi tarafından akar olarak yapılmış vakf mülk “icare-i muaccele” adıyla 

belirlenen rayiç bedelle kiraya veriliyor ve icareteynli yerde kiracı ölene kadar 

“mutasarrıf” oluyor, ölümünden sonra bu yerler mirasçılarına kalıyordu (Kazıcı, 
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s.97). Vakıf malları zımmîlere kiralanabiliyor ve kadınlar da mütevelli olabiliyordu.1 

Vakfa konu olan borç davaları,  kira bedellerinin ödenmemesi ve vakıf malından 

temessük/borç senedi ile ödünç para almış kişilerin bu parayı geri vermemesi sonucu 

mütevellinin kadıya başvurduğu davalardır. Mütevelliler de eksik muhasebe 

bilançosu göstererek veya eksik bütçe ile mütevelliliği devrederek vakıf malını 

kişisel amaçları ile kullanmışlar ve tayin olunan yeni mütevelli tarafından veya 

etraftan kişilerce dava edilmişlerdir. En sık karşılaşılan davalardan birisi de vakıf 

arsa veya bağın sınırları konusunda ihtilafa düşülmesi ve keşif heyeti kurularak kesin 

sınırların belirlenmesidir. Bu davalarda mimarbaşı ve görevlendirdiği kişiler dava 

konusu arsaya gelerek vakıf yöneticileri, kadı ve şahitler önünde araziyi arzen/tulen 

ve terbi’an yani enine boyuna ve yüzölçümü olarak ölçmüşlerdir.2 Mütevelli haklı ise 

vakıf arsanın birikmiş kirasını karşı taraftan talep etmiştir.  

Vakıf yöneticisi, vakıf şartını yerine getirmek üzere bina inşa ettikten sonra binanın 

onaylanması için keşif isteğinde bulunmaktadır. Örneğin Üsküdar, Ermeni Patriği 

Agop Veled-i Bogos, sağlığında Selami Mahallesi’nde “Patran Bağı” isimli bağ 

arsası ve 5000 kuruş nakit ile tescil ettirdiği vakfının şartında, Selami Efendi 

Mahallesi’nde arsasının civarında su yolu için hafriyat yaptırılıp, suya muhtaç 

mahallelinin ihtiyacı için iki çeşme ve su haznesi yaptırılmasını, vakfettiği nakit 

paranın 3500 kuruşunun inşaat için ayrılmasını ve 1500 kuruşunun ise bu yapıların 

bakım ve tamiri için ayrılmasını belirtmiştir3. Mütevelli söz konusu arsa etrafında 

bulunan İvaz Fakıh Vakfı arsası ve Selami Vakfı’nın bahçesinde ve diğer özel 

mülkiyete ait bahçelerde izin alarak ve kira ödeyerek hafriyat yaptırmış ve 

Poyrazoğlu Sokağı’nın üzerinde yaklaşık 5X3.5X3.5 m. boyutunda bir su haznesi ve 

çeşme ile Kahveci Kirkor’un menzili önünde bir çeşme inşa ettirmiş ve keşif 

istemiştir. Söz konusu inşaat, su yolu ve çeşme ile ilgili olduğu için keşif heyeti 

olarak su nazırı ve kethüdaları görevlendirilmiştir. Şahitler önünde yapılan 

ölçümlerde “zikr olunan râh-ı abil dahı keşf ve mesâhe ve vezn eylediklerinde âbâr-ı 

mezkurdan hasıl ma’i  mahalle-i mezbura başına varınca 760 zira lağım ile ve andan 

yüz parça hendek ve altı parmak  künk ile zikr olunan hazine ve çeşmelere cereyan 

eder.... zikr olunan işbu mahalleden mârre’z-zikr çeşmelere gelince mecrâ-ı 

merkûmun tarafeynde âhar lağım ve kökü olmamakla kimesneye aslen zararı yoktur” 

                                                 
1
 466 nolu sicil defteri 92 nolu dava, Raziye Hatun Vakfı’nın mütevellisi Fatma Binti Mehmet. 

2
 Kaydedilen uzunluk ölçüsü birimi zira’dır. Ör:466 nolu sicil defteri 92 nolu dava.  

3
 466 nolu sicil defteri 94 numaralı dava. 
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denilmektedir. 1924 tarihli vakıf listesinde bu mahallede kayıtlı tek çeşme Selami Ali 

Çeşmesi’dir. Yukarıda bahsi geçen eserler günümüze ulaşamamıştır.  

Vakıf mütevellisi, akar olarak yapılmış binaların yıkılıp yerine vakfa daha çok kar 

getireceği düşünülen başka bir bina yapılması için de keşif isteyebilmektedir. 466 

nolu sicil defterinin 226 numaralı davası Babüsaade Ağası Osman Ağa Vakfı 

mütevellisi Rabia Hanım’ın Kadıköy’de bulunan bağ arsası üzerindeki 80 yıllık 

çiftlik evi yerine 13 menzil inşa ettirmek istemesi ile ilgilidir. Mimarağa ve 

yardımcıları keşif için gelerek çiftlik evinin eski olduğunu, istenilen menzillerin 

vakıf için daha hayırlı olduğunu ve inşa edilmeleri halinde etraflarına zarar 

vermeyeceklerini ancak bu isteğin vakıf şartına uygun olmadığını ve 

gerçekleşebilmesi için padişah emri gerektiğini belirtmişlerdir.  

Vakıf kiracıları mütevelli izni olmaksızın herhangi bir ek ve tamir 

yapamamaktadır.466 numaralı defterin 386 nolu dava, yukarıda bahsi geçen 

Babüsaade Ağası Osman Ağa Vakfı’nın Kadıköy’de bulunan bağ arsası kiracılarının 

mütevelli izni olmaksızın ek sokak kapısı açmaları ve içeride tavuk beslemeleri ile 

ilgilidir.  

Çizelge 3. 5: Üsküdar’da kurulan mahalleler
1
 

 18. Yüzyıl Şer’ i Sicil 

Kayıtlarına göre(403&466) 

Üsküdar’da Mahalleler 

19. Yüzyıl Şer’ i Sicil Kayıtlarına 

göre (603) Üsküdar’da 

Mahalleler 

1924 Tarihli Vakıf listesi’ne göre 

Üsküdar’da Mahalleler 

1  Ahmet Çelebi   Ahmet Çelebi   Ahmet Çelebi   

2  Arakiyeci El-Hac Cafer Arakiyeci El-Hac Cafer Arakiyeci El-Hac Cafer 

3  Arakiyeci El- Hac Mehmed   Arakiyeci El- Hac Mehmed   Arakiyeci El- Hac Mehmed   

4  Aşçıbaşı  Aşçıbaşı Aşçıbaşı  

5  Ayazma Ayazma Ayazma 

6  Bulgurlu     Bulgurlu  Bulgurlu     

7   Bulgurlu Mescid Bulgurlu Mescid 

8  Davud Paşa Davud Paşa Davud Paşa 

9  Debbâğlar Debbâğlar Debbâğlar 

10  Durbali   Durbali   Durbali   

11  Evliya Hoca   Evliya Hoca   Evliya Hoca   

12  Gerede   Gerede   Gerede   

13  Gülfem Hatun   Gülfem Hatun   Gülfem Hatun   

14    Kaptan Paşa 

                                                 
1
 Çizelge 403, 406 ve 603 nolu  Şer’ i Sicil Kayıtları ve VSD’ne göre hazırlanmıştır. 



43 

 

Çizelge 3. 5 (devam): Üsküdar’da kurulan mahalleler. 

15    Kısıklı 

16    Ümraniye 

17   Sofiler  

18   İcadiye  

19  Yeni   Yeni    

20   Salacak Salacak 

21   Selimiye Selimiye 

22   Tavaşi Hasan Ağa Tavaşi Hasan Ağa 

23    Altunizade 

24    Çakırcı Hasan Paşa 

25    Dağ Hamamı 

26  Hace Hatun   Hace Hatun   Hace Hatun   

27  Hamza Fakih    Hamza Fakih   

28  Hasan Ağa   Hasan Ağa    

29  Hayreddin Çavuş   Hayreddin Çavuş   Hayreddin Çavuş   

30  İhsaniye İhsaniye İhsaniye 

31  Kadıasker Kazasker Ahmed Efendi Kazasker Ahmed Efendi 

32  Kasım Ağa    

33  Kavacı    

34  Kefçe Dede  Kefçe Dede Kefçe Dede  

35  Mirahur   Mirahur   Mirahur   

36  Murad Reis   Murad Reis   Murad Reis   

37  Pazarbaşı   Pazarbaşı   Pazarbaşı   

38  Rum Mehmet Paşa   Rum Mehmet Paşa    Rum Mehmet Paşa   

39  Selman Ağa   Selman Ağa   Selman Ağa   

40  Sinan Paşa   Sinan Paşa   Sinan Paşa   

41  Solak Sinan   Solak Sinan   Solak Sinan   

42  Şeyh Selami Efendi Şeyh Selami Efendi Şeyh Selami Efendi 

43  Şüca’ Bağı     

44  Tenbel Hacı Mehmet   Tenbel Hacı Mehmet   Tenbel Hacı Mehmet   

45  Toygar Hamza   Toygar Hamza   Toygar Hamza   

46  Valide-i Atik   Valide-i Atik   Valide-i Atik   

47  Hace Hatun   Hace Hatun   Hace Hatun   

Mütevelli, vakfın zararının karşılanmasını ve kapıların yıkılmasını istemektedir. 

Arşiv belgeleri ışığında Üsküdar’da kurulan mahalleler Çizelge 3. 5’ de 

gösterilmiştir. 
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3.2.1.3 Tamirat defterleri 

Vakıf binaların yapımından itibaren geçirdikleri onarımlar, bu onarımlarda kullanılan 

malzemeler ve yapılan masraflar divan hükümleri, kadı sicilleri, maliye ve mühime 

defterleri, yıllık bütçe kayıtları ve benzeri arşiv vesikalarında yer almıştır. Sayıları 

oldukça fazla olan ancak az bir kısmı yayınlanmış olan bu vesikalarda vakıf eserlere 

ilişkin uygulamaları aydınlatıcı bilgiler bulunmaktadır. Tasnif ve tercümeleri 

yapılmış vesikalara göre vakıf binaların onarımı ve bakımlarını sağlamak amacıyla 

bazı önlemler alınmıştır. En çok üzerinde durulan konu su yollarının
1
 ve kubbe 

kurşunlarının onarımıyla ilgilidir (Bakırer, s.125). Yıldırım düşmesi ve fırtına 

nedeniyle onarılan minarelerle ilgili uygulamalar için Ayazma ve Selimiye camileri 

örnek verilebilir. Duvar, sıva, cam, pencere çerçevesi, kapı onarımları diğer 

uygulamalar arasındadır. Hassa mimarları, Selâtin vakıfların tamiratlarında görev 

almakta, keşif raporları hazırlayarak uygulamayı yürütmekte hizmetliler kadrosunda 

mimar bulunmayan vakıf binalarındaki tamirler için de Hassa mimarları görev 

almaktadırlar (Bakırer, s.126).   

                                                 
1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kal’a Ahmet, 2003. Vakıf Su defterleri, Su keşif Defteri, İstanbul Su 

Külliyatı,  C.1, C.2, C3, İstanbul. 
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4. ÜSKÜDAR’IN TARİHİ GELİŞİMİ İÇİNDE VAKIF ESERLER 

4.1 Üsküdar’ın Tarihi Gelişimine Tanıklık Eden Vakıf Belgeleri 

 25 Nisan 1924 tarihinde İstanbul'daki cami ve mescitleri ve diğer vakıf eserleri 

tasnif eden defter VGM Arşivine kayıtlıdır. Konyalı iki ciltlik Üsküdar Tarihi adlı 

eserinde söz konusu belgenin transkripsiyonunu vermiştir. Bu belge ışığında 

Üsküdar’da tasnifi yapılmış binaların listesi ve bulundukları mahalleler 

belirlenmiştir. Listeye göre Üsküdar idari sınırları içinde 40 mahalle kayıtlıdır. 

Bunlar Kaptan Paşa, Ayazma, Kara Davut Paşa, Salacak, Mirahur, Gerede, Toygar 

Hamza, Tenbel Hacı Mehmet, Ahmet Çelebi, Selman Ağa, Gülfem Hatun, Evliya 

Hoca, Hacce Hesna Hatun, Solak Sinan, Kefçe Dede, Selami Ali Efendi, Tavaşi 

Hasan Ağa, Selimiye, İhsaniye, Kazasker Ahmed Efendi, Murad Reis, Bulgurlu 

Mescid, Arakiyeci Hacı Cafer, Arakiyeci Kacı Mehmed, Hayreddin Çavuş, 

Pazarbaşı, Durbali, Valide-i Atik, Aşçıbaşı, Debbağlar, Çakırcı Hasan Paşa, Sinan 

Paşa, Kısıklı, Dağ Hamamı, Rum Mehmet Paşa, Şemsi Paşa, Hamza Fakif, 

Altunizade mahalleleri ile Ümraniye ve Bulgurlu karyeleridir. Konyalı tarafından 

yayınlanan listede Şemsi Paşa,  Rum Mehmet Paşa ve Hamza Fakih Mahalleleri’ni 

içeren ilk sayfanın kayıp olduğundan söz edilmektedir. Ancak özgün belgede söz 

konusu mahallelere ilişkin tespitler yer almaktadır.  

1924 tarihli listeye göre kayıtlı vakıf eserler cami, mescit, tekke, zaviye, hankâh, 

türbe, mektep, medrese, darülkurra, darülhadis, kütüphane, imarethane, çeşme, sebil, 

namazgâh, su terazileri, maksemler, kuyular, su deposu, helâ, imam ve müezzin 

meşrutahaneleri, kabristanlar, bağ-bahçeler olarak sınıflandırılabilir. Bu işlevlerin 

yanında yine vakıf eser olarak kurulmuş olan hamam, darüşşifa, han, bedesten, köprü 

gibi vakıf eserler söz konusu tarihe kadar vakıf elinden çıkmış olmalıdır. 

4.2 Üsküdar’da Tarihi Vakıf Eserlerin Tespiti  

1924 yılında Üsküdar’da, mahallelere göre tüm “gayrimenkul mazbut ve mülhak 

vakıf eserler”in tespiti yapılmıştır. Şinasi Akbulut tarafından transkripsiyonu verilen 

bu listenin özgün hali Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivindedir. Çalışmamız; listede 
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mevcut tüm eserler ve vakıf yoluyla kurulmuş ancak zaman içinde listeden çıkarılmış 

olan Üsküdar tarihi kültür mirasına ait yapı stokunun genel bir değerlendirmesinin 

yapılmasını hedef almıştır. Bu belgeye göre 1924 yılında Üsküdar’da ’de ayrıntısı ile 

görüldüğü gibi toplam 607 adet vakıf eser kayıtlıdır (Çizelge 4. 1).  

Çizelge 4. 1: Üsküdar Vakıf Eser Listesi (1924). 

ÜSKÜDAR VAKIF ESER LİSTESİ (1924) 

CAMİ VE MESCİTLER 77 ADET MEŞRUTAHANE 55 ADET 

DERGAH TEKKE HANKAH 45 ADET HASTAHANE 1 ADET 

ÇEŞME 161 ADET BİMARHANE 1 ADET 

SU TERAZİSİ 18 ADET İMARET 3 ADET 

MEKTEP 46 ADET TÜRBE 29 ADET 

MEDRESE 8 ADET KABRİSTAN 33 ADET 

KÜTÜPHANE 5 ADET BAHÇE 1 ADET 

MUVAKKİTHANE 5 ADET ARSA 3 ADET 

NAMAZGÂH 27 ADET HELÂ 5 ADET 

SEBİL 16 ADET TULUMBA 4 ADET 

KUYU 48 ADET SU HAZNESİ 6 ADET 

MASLAK 10 ADET TOPLAM 607 ADET 

Bu belgede yapının adı, vakıf eserin bulunduğu mahalle
,
 sokak ismi, işlevi, vakıf 

sahibi, yapının fiziki durumu
1
 hakkında kısa bilgiler vardır.  

4.2.1 Yöntem 

Listede adı geçen eserler ve bu eserlerin günümüzdeki durumu, alan çalışması 

yapılarak yerinde incelenmiştir. Gözlem ve fotoğraflarla yapılan bu ilk inceleme 

sonrasında tarihi belge ve kaynaklar doğrultusunda her yapının tarihi süreçte 

geçirdiği fiziki ve işlevsel değişim ile korunmuşluk durumu arasındaki ilişki ortaya 

konulmaya çalışılmış ve aşağıdaki kriterlere göre değerlendirme yapılmıştır. 

1. Özgün şemasıyla günümüze ulaşan  

2. Özgün şemasını kısmen koruyan     

                                                 
1
 Mâmur, Muhtâc-ı Tâmir, Harap, Harap ve Muattal, Muattal,  Münhedim, Mevcut değil, Mağsub, Nâtamam, 

Dört duvardan ibaret, Kabristan, Arsa, ve bazen çeşmeler için Suyu Akmıyor terimleri kullanılmıştır.  
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3. Özgün şemasını kaybeden  

4. Büyük bölümü yıkılmış olan 

5. Mevcut olmayan   

4.2.2 Tespitlerin harita üzerinde gösterimi  

Değerlendirme sonuçları amaca en uygun olan 1/1000 ölçekli Pervititch haritaları 

üzerine simge ile işaretlenmiştir. Kullanılan simge aynı zamanda yapının envanter ve 

sıra numarasını, mevcut olup olmadığını ve ne olarak kullanıldığını belirtecek şekilde 

seçilmiştir (Şekil 4. 1). Simgeler çalışma alanı içindeki yapılar ve kullanım çeşitliliği 

göz önüne alınarak, karışıklığa mahal vermeyecek şekilde renklendirilmiştir. 

 

 

Şekil 4. 1: Üst simge: Mevcut, cami, sıra no:12, Alt simge: Mevcut değil, cami, sıra 

no:4. 

4.2.3 Mimari tanımlama  

Türkiye genelinde yapılan envanterleme çalışmalarına kolaylıkla entegre edilebilecek 

kullanım kolaylığına sahip olması açısından öncelikle her binaya tek bir sıra 

numarası verilmiştir. Yapının adres bilgisi, araştırmaya kaynak teşkil eden 1924 

tarihli vakıf listesinde geçtiği şekilde kaydedilmiştir. Arşiv belgelerinde ve 

kaynaklarda yapı belirgin bir veya birkaç farklı adla anılıyor olabilir. Vakıf listesinde 

belirtilen ad esas yapı adı olarak kabul edilmiştir. Karşılaştırma yapılmasını 

kolaylaştırmak için seçilen ilgili eserlere ayrılan bölümde değiştirme yapılmaksızın 

alıntı gerçekleştirildiği için adlar belirtildiği şekilde bırakılmıştır. Ayrıntılı 

açıklamalara genel tanım bölümünde yer verilmiştir. Açık adres bilgilerinin güncel 
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karşılığı Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanmış 1/1000 ölçekli kadastral planlar 

üzerinde çalışma yapılarak ada/pafta/parsel numaralarıyla belirtilmiştir.  

4.2.4 İçerik  

Çalışmada öncelikli olarak vakıf listesinde yer alan toplam 607 adet taşınmaz yerinde 

incelenmiş 332 adet günümüze ulaşabilen eser tespit edilmiştir. Belirlenen mevcut 

duruma göre Üsküdar İlçesi vakıf taşınmazların günümüzdeki durumları Çizelge 4. 

2’de özetlenmiştir. 

Eserlerin sıralanmasında vakıf sicil defterinde kaydedilen sıra esas alınmıştır. 

Çalışmaya arşiv teşkil eden belgelerin ve ilgili kaynakların sunduğu bilgilerle 

ışığında, yapıların güncel ada pafta parsel bilgileri ve arsasını sınırlayan sokaklar ile 

bazı yapıların yakın çevresinde bulunan vakıf eserler belirtilmiştir. Yapının 

tarihçesini anlatan giriş bölümünde yapan, yaptıran, yapım tarihi bilgilerine yer 

verilmiş, ayrıca bazı kaynaklarda farklı aktarılan bilgilere karşılaştırma yapılabilmesi 

açısından değinilmiştir. Daha sonra sırasıyla yapının geçirdiği onarımlar ve/veya 

yenilenme tarihleri ve nedenleri açıklanmıştır. Eğer yapı ortadan kalkmışsa, bunun 

nedeni, tarihi ve belirtilmiş ulaşılabilen arşiv kayıtları, eski harita ve fotoğraflarla 

yapıların mimari programları tanıtılmaya çalışılmıştır. Günümüze ulaşan yapıların 

mevcut durumları ve kullanım sorunları tanımlanmıştır. Daha sonra yapı ve üzerinde 

bulunduğu arsanın özellikleri ve sırasıyla yapının mimari bileşenleri, malzeme ve 

mimari bezemeleri ve bunların günümüze gelinceye kadarki değişimleri 

belirtilmiştir.  

Çizelge 4. 2: Üsküdar İlçesi vakıf taşınmazlar 

*Özgün şemasıyla günümüze ulaşanlar: 46  *Özgün şemasını kısmen koruyan: 105 

*Özgün şemasını kaybeden: 85 *Büyük bölümü yıkılmış olanlar:8 

*Mevcut olmayanlar: 265 *Yeri tespit edilemeyenler: 49 

*Bu tabloya ek olarak bir adet bahçe, 34 kabristan vardır. 

Üsküdar’ın tarihi merkezini kapsayan koruma amaçlı imar planı 1993 tarihinde 

onanmış ve yürürlüğe girmiştir. Buna göre Rumi Mehmet Paşa ve Ayazma Camileri 

ve Çevresi Koruma İmar Planı, İhsaniye Mahallesi 347 Ada Koruma Amaçlı 

Uygulama İmar Planı, Valide-i Atik ve çevresi Koruma amaçlı Uygulama İmar Planı, 

Yeni Mahalle Koruma İmar Planı, İcadiye-Kuruçeşme Parkı ve Çevresi Koruma 

Amaçlı Uygulama İmar Planı, Toygar Hamza Mahallesi 246 –247 Ada Koruma İmar 
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Planı hazırlanmıştır. Planlama alanı içinde kalan eski eserler KVTVKK’nca 

tescillenmiş yapılardır. Planlama raporlarında günümüze kalabilen eski eserler ile yol 

dokusu ve mekân perspektiflerinin olduğu gibi korunmaya devam etmesi ve sit alanı 

ve çevresinin kentsel dokuyu ve silueti olumsuz etkileyecek bayındırlık projelerinden 

uzak tutulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Koruma kararlarının 

uygulanabileceği detaylı projeler gerçekleştirilmemiştir.  

1985 yılından itibaren Dünya Mirası Listesi’nde olan İstanbul için 2004 yılında 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa getirilen bir ek madde ile “Tarihi 

alanlar için bir yönetim planı hazırlanması ve bu konuda STK’lar, meslek odaları ve 

üniversitelerin ilgili bölüm temsilcilerinden bir danışma kurulu kurulması hükmü 

getirilmiştir. Bu amaçla Tarihi Yarımada, Haliç ve çevresi, Beyoğlu öncelikli bölge 

olarak ele alınmış ve “İstanbul Müzekent” kapsamında bir yönetim planı hazırlamak 

üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bir protrokol imzalamıştır. Üsküdar Bölgesi bu proje 

kapsamının dışında kalmaktadır.   

Pek çok sit alanında da karşılaşıldığı gibi Üsküdar’da detaylı projelendirme eksikliği 

nedeniyle hızla çoğalan modern yapıların, korumaya olumlu katkıda bulunacak 

ulusal projelerin ve belediye uygulamalarının eksikliği nedeni ile risk altındadır. 

Üsküdar ilçesi içinde bulunan kültür ve tabiat varlıklarının korunabilmesi için acil 

olarak bir yönetim planının yapılması, gelecek açısından önem taşımaktadır. Diğer 

yandan insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen İstanbul’un kültürel statüsü, tarihi 

çevreyi oluşturan tüm kültür varlıklarına ulusal ve evrensel bir bakış açısıyla sahip 

çıkılmasını gerektirmektedir. Bu bilince sahip olmak, öncelikle kenti yaşayan miras 

kılan değerlerin farkında olmak, dünya mirası olarak görmek ve bu kimliği taşımak 

demektir. 
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5. ÜSKÜDAR’IN GENEL YERLEŞİMİ İÇERİSİNDE VAKIF ESERLER 

5.1 Külliyeler ve Yakın Çevrelerinin Gelişimi 

1. Atik Valide Külliyesi: Sultan II. Selim’in hasekisi ve Sultan III. Murad’ın annesi 

Nurbanu Valide Sultan tarafından 16. yüzyılda yaptırılan külliye, Üsküdar’ın güney 

yamaçlarında, Boğaz’a hâkim bir tepede ve geniş bir arazi üzerinde yer alan 

görkemli yapılar topluluğudur. Külliyeyi oluşturan yapılar; cami, tekke, medrese, 

mektep, darülkurra, darüşşifa, imaret, kervansaray ve hamam Mimar Sinan’ın 

eserlerinin yer aldığı 16. yüzyıla ait tezkerelerde listelenmiştir (Kuran, s.231, 271-

413). Kentin yeni yapılaşmakta olan sınır bölgesinde, Anadolu ticaret yollarının 

başlangıcında, kervanlara hizmet vermesi ve bölge ihtiyacı için düşünülen anıtsal 

külliye, kapsamlı programıyla Mimar Sinan’ın Anadolu yakasında inşa ettiği en 

büyük külliyedir. Vakıf aracılığı ile kurulan ve sultan vakfı olmasına bağlı olarak çok 

sayıda ve farklı işlevi barındıran bu zengin kuruluşun, konaklama, yeme-içme, 

eğitim, ibadet, sağlık vb. toplumsal ihtiyaçları karşılayarak, Üsküdar yerleşkesinin bu 

yönde gelişimini hızlandıran sosyo-kültürel bir çekim merkezi olduğu muhakkaktır. 

16. yüzyılda kentin uzak noktasında yer alan “Yeni Mahalle”, külliyenin varlığı ile 

birlikte prestijli bir yerleşim olmuş
1
, sınırları genişleyen ve kentle bütünleşen 

bölgede 16. yüzyılın sonlarından itibaren “Valide-i Atik” adını alan yeni bir mahalle 

oluşmuştur. 

Tezkerelerde yer alan bilgiler, Atik Valide Külliyesi’nin Mimar Sinan eseri olduğunu 

ortaya koymakla birlikte, külliyenin tamamlanması farklı yapım evreleri içermektedir 

(a.g.e., a.y.)
2
. Nurbanu Sultan’ın Rebi-ül-âhır 990 (Nisan 1582) tarihli Vakfiyesi’ne 

göre yapımına 1570 yılında başlanan külliye, 1579 yılında Nurbanu Sultan’ın henüz 

vakfiye tescil edilmeden vefat etmesi üzerine 1582-1583 yıllarında mütevelli Pir Ali 

bin Mustafa döneminde tamamlanmıştır. Yapıldığı dönemden itibaren bazı ekler ve 

müdahalelerle değişikliğe uğrayan, farklı işlevlerle yüklenen külliye yapılarının 

                                                 
1
17.- 19. yüzyıllara ait mezartaşlarının bulunduğu Atik Valide Camii Haziresi’nde, çoğu külliye ile 

bağlantılı ilmiye sınıfı, üst düzey bürokrat, hekim vb. mesleklerden dönemin ileri gelen şahsiyetlerinin 

ve ailelerinin mezarları yer almaktadır (bkz. Konyalı, C.1, s.148, Haskan, C.1, s. 375-377). 
2
 Yapıların mimari özellikleri ve geçirdikleri değişimler kendi başlıkları altında anlatılacaktır.  
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özgün işlevlerine ilişkin bilgiler çelişkilidir. Vakfiyede yer alan açıklamalar külliyeyi 

oluşturan binaların külliye içerisindeki yeri ve her binanın kendi iç bölümleri ile ilgili 

bilgiler vermektedir
1
. Yapılar eğimli bir arazide, mevcut yerleşim dokusu içinde 

düzenlenmişlerdir
2
. Külliye genel olarak dik iki aks üzerinde işlev benzerliklerine 

göre bitişik planlanmış yapılar topluluğu halinde inşa edilmiştir ( Şekil 5. 1). 

 
1. Cami 2.  Medrese, 3. Tekke (Hankâh), 4. Kervansaray 5. İmaret avlusu/orta avlu 6. Aşhane, 7. Tabhane 

8. Darüşşifa 9. Darülkurra10. Darülhadis 11.Sıbyan Mektebi 12. Mektep/Kütüphane, 13. Çifte Hamam 

Şekil 5. 1: Atik Valide Külliyesi  (Ali Saim Ülgen, Levha136, 1951). 

Arazinin en yüksek yerinde cami yer almaktadır. Cami çevresindeki yapılar kuzeye 

ve batıya hafif meyilli yamaçlar üzerinde, değişik kotlardaki avlular etrafında inşa 

edilmişlerdir. Caminin revaklarla çevrili ve şadırvanlı avlusu kuzeyde daha alçak bir 

                                                 
1
 Vakfiyede külliyeyi oluşturan çeşitli yapılar şu şekilde sıralanmaktadır.   

1. Üsküdar Yeni Mahalle’de yüksek ve muhteşem cami 

2. Caminin kuzeyindeki harimine muttasıl yeri ve kendisi yüksek bir medrese  

3. Cami kurbunda, Kur’an-ı Kerim öğretmek ve anlamak için tüm Müslüman çocuklarına 

vakfedilen mektep 

4. Cami karşısında ilmi kıraat öğrenmek isteyen Müslümanlara vakfedilen darülkurra  

5. Yine caminin karşısında ve bu darülkurra’nın kurbunda hadis ve tefsir okuyacaklara 

vakfedilen Darülhadis 

6. Bu darülhadis civarında matbahı temiz bir yemekhane, iki han, gelip gidenlerin oturması ve 

misafirlerin içinde i’tam edilmesi için tabhane adıyla maruf hücreleri, bir anbarı, bir 

odunluğu vesair icab eden teferruatı müştemil olarak yaptırılan, fukara ve miskinlere, gelip 

giden misafirlere ve mücavirlere vakfedilen imaret 

7. Cami kurbunde kubbeleri güzel, sahaları geniş birkaç hücreyi müştemil olarak suleha ve 

fukaranın oturmaları için hankah ismi ile maruf ribat.  

8. İmaret-i amire kurbunde  yüksek ve güzel hücreleri ve odaları müştemil olarak yaptırıp her 

nev hastaların mesalih ve tedavileri için vakfedilen darüşşifa  
2
 Arsa sınırlarına uyma zorunluluğu ile düzgün olmayan geometrik şekillerde inşa edilen medrese ve 

tekkede planlandığı gibi külliye bütünü düzenli bir vaziyet planı tasarımı sergilemez. 
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kotta yer alan medrese avlusuna bitişiktir. Caminin güneydoğusunda hazire bulunur. 

Cami-medrese çevre yollarla diğer yapılardan ayrılır. Batıda Kartal Baba Caddesi 

üzerinde diğer aksta toplanan sıbyan mektebi darülhadis, imaret (kervansaray, 

aşhane, tabhane) ve darüşşifa, topografyaya uygun bir şekilde kademeler halinde 

birbirine bitişik planlanmıştır. Farklı kotlarda yer alan ve merdivenli geçitlerle 

birbirine bağlanan, kendi içinde bağımsız bu yapılar geniş avlular etrafında 

düzenlenmişlerdir. İmaretin girişi batıda, Toptaşı Caddesi üzerinde yer almaktadır. 

Giriş kubbeli bir taşlığa açılır. Taşlığın iki yanında kervansarayın kuzey ve güney 

kanatları, doğusunda orta avluya geçilen bir merdiven vardır. Revaklı orta avlunun 

doğusunda diğer bir merdivenli geçitle ulaşılan darülhadis ve sıbyan mektebi 

bulunur. Orta avlunun güneyinde aşhane, kuzeyinde tabhane yer almaktadır. Aşhane 

ve tabhane aynı büyüklükte ve asimetrik “T” biçimli iki avlunun çevresinde 

düzenlenmişlerdir. Tabhanenin kuzeyine bitişik, revaklı bir avlu çevresinde 

düzenlenen darüşşifanın kuzeyde ayrı bir girişi vardır. Bu yapı grubunun 

kuzeybatısında bağımsız bir yapı olan hamam, cami-medresenin doğusunda tekke ve 

güneyinde darülkurra yer almaktadır. 

Atik Valide Külliyesi’ne bağlı yapılar GEEAYK’nun 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı 

kararı ve 12.05.1979 tarih ve 11205 sayılı kararı ile tescil edilmiş tüm yapıların 

koruma derecesi İstanbul III. Numaralı KTVKK’nun 23.02.1995 gün ve 7308 sayılı 

kararı ile 1. derece olarak belirlenmiştir. İstanbul III. Nolu KVTVKK’nun 02.04. 

1992 gün ve 4482 sayılı kararı ile Valide-i Atik Camii ve çevresi sit alanı ilan 

edilmiştir. 1970’li yıllarda anıtsal külliye, çevresini saran ahşap konut dokusu ile 

birlikte pitoresk bir görünüm sergilemektedir (Şekil 5. 2, Şekil 5. 3). Ancak 

uygulama amaçlı imar planı halen hazırlanmamış, geçici dönem yapılaşma koşulları 

içinde külliye çevresini saran ahşap konut dokusu zamanla kaybolmuştur.  
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Şekil 5. 2: Atik Valide Külliyesi ve çevresi 

1970’li yıllar (Goodwin, 1971). 

 

Şekil 5. 3: Dershane, 1970’li 

yıllar (KTVKKA). 

●Atik Valide Camii: Valide-i Atik Camii, Orta Camii, Toptaşı Camii: Toptaşı 

Caddesi, 228 Ada 1 Parsel’de bulunmaktadır. Yapımına 1570 yılında başlanan
1
 

caminin ilk inşası Nurbanu Sultan’ın vakfiyesine göre 1579 yılında tamamlanmış, 

ehl-i İslâm’dan nice büyükler vakit ve Cuma namazlarını camide kılmaya 

başlamışlardır. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.588) caminin mütevelli Pir Ali bin Mustafa 

döneminde yan kubbelerle genişletildiği belirtilmektedir. Mecmua-i Tevârih’de ( 

s.332) yayınlanan ve 10 Rebiülâhır 997H/26 Şubat 1589 tarihli bir fermanla 

doğrulanan bu bilgiye göre caminin açılış tarihi 1589 yılından sonradır (Haskan, C.1, 

s.367). 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından betimlenen üst örtü, ortada büyük bir 

kubbe ile yan kubbelerdir (Seyahatname, C.1, s.472). Konuyla ilgilenen uzmanlar 

yapım aşamasına ilişkin farklı görüşler öne sürmüşlerdir
2
. Genel kanı caminin iki 

aşamada inşa edildiği yönündedir. Caminin 1583 tarihli kitabesi yapının Mimar 

Sinan tarafından veya onun fikirleri doğrultusunda tekrar ele alınıp genişletildiği 

tarih olarak kabul edilmektedir. Vakfiyenin de aynı tarihte tescil edilmiş olması bu 

görüşü desteklemektedir. 

Tarihi kaynaklarda yer alan bilgiler ve yapıdaki izlere göre altıgen tabana oturan tek 

kubbe ile örtülü cami, ilk yapımın ardından, doğu ve batıda ikişer kubbe ile örtülü 

                                                 
1
 VGMA, 2113 Numaralı defter, s. 281. de bulunan ve aslı Arapça olan vakfiye VGM mütercimleri 

tarafından  Türkçeye çevrilmiş ve vakfiye bilgileri bu çeviriden yararlanılarak aktarılmıştır. 
2
 Konyalı’nın caminin yan sahınlarla genişletildiği fikrine karşı sert  itirazları daha çok günümüze 

ulaşan yapının tümüyle Mimar Sinan tarafından inşa edildiği yönündedir (Konyalı, C.1, s.147). 

Kuran’a göre cami iki aşamalı olarak 1579 ve 1582-1583 yılları arasında tamamlanmıştır (Kuran, 232, 

Ayrıca bkz. Müller-Wiener, 402, Öz, s.72,). Yapım tarihini 1589 olarak kabul eden Mamboury 

caminin Davut Ağa tarafından tamamlanmış olabileceğini ileri sürer (bkz. Konyalı, C.1., s.147, 

Haskan, C.1, s.368, Kuban, 2007: s.339).  
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yan kanatlarla genişletilmiştir (Bayramoğlu, s.63). Son cemaat yerinin ikinci bir 

saçakla genişletilmiş olması da bu büyümeye paralel bir yapılanmadır (Kuban, 2007: 

s.339). Yan sahınların ileri çıkarılan kuzey duvarlarının üçüncü bir müdahale evresi 

olup olmadığı yine konuyla ilgilenen uzmanlar arasında tartışma konusudur 

(karşılaştırma için bkz. Kuban, 1961: s 59-60, Kuran, s.189, Bayramoğlu, s.109). 

Günümüzde mevcut izler konuya açıklık getirecek yeterlilikte değildir.  

18. yüzyılda caminin güneybatı köşesine iki katlı ahşap hünkâr kasrı eklenmiştir 

(Tanman, DBİA, C.1, s.409). Üst katta hünkâr ve maiyetine tahsis edilmiş odalar, 

cami içinde kafeslerle çevrili hünkâr mahfili ile bağlantılıdır. İç mekânda hünkâr 

mahfilinin devamı niteliğindeki üç kollu galeri katı bu onarıma aittir. Özgün 

galerinin durumu bilinmemektedir (Kuban, 2007: s.339). 

Doğu ve batıda beden duvarlarına bitişik yükselen tek şerefeli iki minare 

muhtemelen 1766 depreminde zarar görmüştür (Müller-Wiener, s.402). Şerefe 

altında yumurta frizleri ve külah eteğinde girlandlar gibi detaylarla geç dönem 

özellikleri sergileyen minareler 1852
1
 ve 1910

2
 yıllarında tamir edilmişlerdir. 19. 

yüzyılda birçok kez onarılan cami 1858 yılında medrese ve şadırvanla birlikte ele 

alınmış, 1892 yılında  çatı örtüsü ve saçakların yanı sıra dış kapı ile hünkâr mahfili 

onarılmıştır (Müller-Wiener, s. 403)
3
.  

20. yüzyılın ilk yıllarına ait fotoğraflarda genel olarak yapının iyi durumda olduğu 

izlenmektedir (Şekil 5. 4). Avludaki anıtsal çınar ağaçları bakımsız kalmış, şadırvan 

üst örtüsü kısmen bozulmuş ya da kötü bir onarımda değiştirilmiştir.  

Müller-Wiener, 1918 yılından itibaren yapıda birçok hasar meydana geldiğini belirtir 

(Wiener, s. 402). 1941 yılında çınar ağacından bir dal şadırvanın üzerine düşmüş, 

harap durumdaki şadırvanın mermer oyma şebekeleri kırılmıştır (Konyalı, C.1, 

s.146). Konyalı son cemaat yeri saçağının Mihrimah Sultan ve Kılıç Ali Paşa 

camilerinin sundurmaları ile benzerlik gösterdiğini ifade eder (C.1, s.146)
4
. 

                                                 
1
 (BOA, 1268H/1852, İrade, Dâhiliye, 249/ 15203),  

2
 (BOA, 1328H/1910, Şura-yı Devlet, 188/ 25). 

3
 (BOA, Tarih:1275H/1858, Evkaf Defteri, DN: 16828,  ve BOA, Tarih:1310H/1892 İrade-i Evkaf, 

1310C-07 ve Evkaf İdaresi Kataloğu 1/10). 
4
16. yüzyıl yapılarının saçak konstrüksiyonları üzerine incelemelerde bulunan M. Binan, saçak 

köşelerinde uçlarda eşit aralıklı tutulan merteklerin ışınsal dizilimle mail mahya kirişine bağlandığını 

ve bu şekilde taşıyıcı sistemin güçlendirildiğini ifade eder (Binan, s.236). Çizimlerle belgelenen 

Mihrimah Sultan Camii revak sundurmasının o yıllarda köşelerde yuvarlatılmış özgün birleşim detayı, 

bugün Atik Valide Camii’nde de olduğu gibi dik açılıdır. Geç onarımlar sırasında önemsenmeyerek 
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Şekil 5. 4: Atik Valide Camii (Gurlitt). 

İç mekâna ilişkin gözlemlerinde bezeme öğelerinin, özellikle çinilerin üstün 

niteliğine değinen Konyalı (C.1, s.146), tezhip işleri ile bezeli hünkâr mahfili 

tavanlarının geç bir dönemde yağlı boya ile kapatıldığından söz eder. 

1956 yılında VGM tarafından başlatılan onarım ödenek yetersizliğinden dolayı yarım 

kalmıştır (Bülbül, s.37). 1972 yılında yeniden başlatılan onarımda strüktüre ilişkin 

ahşap elemanlar ile bazı kapı ve pencere kanatları onarılmış, vaaz kürsüsü ve bazı 

ahşap elemanlar temizlenerek cilalanmış, kalemişleri elden geçirilmiş, imitasyon taş 

döşeme yapılmıştır (Bülbül, a.y.). 1973 yılı tescil kararının ardından izin alınmadan 

gerçekleştirilen bir onarımda -1941 yılında örtüsü yıkıldığı bilinen- şadırvan üzerine 

betonarme bir kabuk eklenmiş, mermer sütunların yerini kalın betonarme kolonlar 

almış, cami avlusuna kaçak inşaat yapılmıştır (Şekil 5. 5).  

Şekil 5. 5: Şadırvan 20. yüzyıl başı ve 1982’de şadırvan (Gurlitt), (KTVKKA). 

                                                                                                                                          

değiştirilen bu detay, tarihi bir süreklilik gösteren yapım tekniklerinin de yitirilmesi olarak 

yorumlanabilir. 
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Tespit edilen bu durum karşısında 10.07.1982 tarihli, 1400 sayılı GEEAYK 

kararında, ilgili kişiler hakkında yasal kovuşturma açılması, şadırvanın ve tahribata 

uğrayan yerlerin “orijinal” duruma getirilmesi istenmektedir
1
. 1985 yılından sonra 

başlayan onarımda betonarme ekler kaldırılmış, yok olan tarihi şadırvan örtüsü 

yerine geçmişi doğru oranlar ve malzemeyle ifade etmeye çalışan ancak pek başarılı 

olamayan yeni bir örtü inşa edilmiştir (Şekil 5. 6).  

 

Şekil 5. 6: Atik Valide Camii Şadırvanı, 2008. 

1985 yılında darülhadis ve imaretteki muhdes eklerin kaldırılmak istenmesi üzerine 

koruma kurulu Atik Valide Camii ve Külliyesi’nin bütününe ilişkin bir restorasyon 

projesi talep etmiştir. Caminin durumu bu çalışma sırasında fotoğraflarla 

belgelenmiştir (Şekil 5. 7). Fotoğraflara göre, son cemaat mahalline bölücü duvar ve 

bir oda ilave edilmiş, alt pencere söveleri kırılmıştır. Tüm helâlar yenilenmiştir. 

Cami imamı tarafından ev olarak kullanılan hünkâr mahfiline iç bölmeler 

eklenmiştir. Taş duvarlarda ot büyümüş, yüzey kaybı, oyuk vb. hasarlar artmıştır. 

Yapının bütününde kurşun örtüler hasarlıdır. Hazırlanan rölöve ve onarım projeleri 

1993 yılında koruma kurulu tarafından uygun bulunmuştur
2
. Onarım kapsamında iç 

                                                 
1
Gerçek anlamda “orijinallik”ten bahsedemeyeceğimiz böyle bir durumda yıkılmış strüktüre ait özgün 

parçaların veya ayrıntılı rölövelerin varlığı bilinmemektedir.   
2
 1993 yıl 6115 sayılı İstanbul III Numaralı Koruma Kurulu kararı. 
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mekânda kubbe kalem işleri raspalanmış, kapı ve pencereler sökülmüş ve 

onarılmıştır. Ana ve yarım kubbe pencerelerinde dışlıklar sökülmüş, açığa çıkan 

çimento katkılı sıvalar kaldırılmıştır. Yapının kurşun örtülerinin yanı sıra
1
 son 

cemaat revakı ahşap strüktürü ile birlikte yenilenmiştir (Şekil 5. 8). Bu arada hünkâr 

mahfilinde dış kaplamalar temizlenmiş ve kurşun örtü yenilenmiştir. İç mekânda ise 

sıvalar kaldırılmış ahşap strüktür açığa çıkarılmıştır
2
 (Şekil 5. 9).  

 

Şekil 5. 7: Atik Valide Camii, 1985 (KTVKKA). 

  

Şekil 5. 8: Atik Valide Camii 1993-1998 onarımı (KTVKKA). 

                                                 
1
 Ayrıntılı bilgi için bkz. (Goodwin,1995: s.64). 

2
 Koruma kurulu arşivinde basit onarımı aşan bu müdahale ve yöntemine ilişkin ayrıntılı bir teknik 

rapor, izin veya belge bulunmamaktadır. Sıvalar sökülmeden önce müdahale kültür varlığının tarihi 

özgünlüğünü ve bütünlüğünü koruyacak uygun araştırma ve değerlendirmeler sonucu mu 

gerçekleştirilmiştir? Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş. ve Koruma Kurulu arşivinde yapılan 

çalışmalar sonrasında fotoğrafla tespit çalışmaları dışında elde edilen yayınlar yoluyla bu sorunun 

cevabının verilmesi maalesef mümkün görünmemektedir. 
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Şekil 5. 9: Hünkâr Mahfili bir odadan görünüm, 1993-2003 onarımı (KTVKKA). 

Onarım devam ederken 1995 yılında camiden 9 adet çini pano sökülerek çalınmıştır. 

Koruma kurulunun 10.08.1995 tarih ve 7603 sayılı yazısında son zamanlarda artan 

hırsızlık olaylarına dikkat çekilmekte, konunun İstanbul Valiliği ve Kültür Bakanlığı 

kanalıyla İçişleri Bakanlığı’na bildirilerek daha etkin ve yurt düzeyinde bir çalışma 

başlatılması gerektiği hatırlatılmaktadır. 1999 depreminde yerinden oynayan ve 

düşme tehlikesi gösteren çini panolar kısmen sökülüp yeniden yerleştirilmiştir (Şekil 

5. 10).  

  

Şekil 5. 10: Çini panoların onarımı (KTVKKA). 

Çalınanların yerine 2005 yılında, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce Kütahya’da üretilen 

ve Koruma Kurulu’nca onaylanan
1
 çini panolar geçici olarak –çalınan çiniler 

bulununcaya kadar- sökülebilir bağlayıcı malzemeyle asılmış ve panoların altına yeni 

olduklarını belirten pirinç bir levha konulmuştur
2
 (Şekil 5. 11). Bu arada çini 

                                                 
1
  20.04.2005 tarih 538 sayılı koruma kurulu kararı. 

2
Atik Valide Camii'nden 29.04.2004 tarihinde çalınan çini panolardan biri, İtalya'nın eski Fahri Halep 

Konsolosu olduğunu belirten koleksiyoner tarafından Şam'da bir antika pazarından satın alınmış ve 

çalıntı olduğu anlaşılınca VGM’nce yapılan görüşmeler sonucunda Paris Büyükelçiliği'ne teslim 
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bezemelerde yanlış kullanılan çini onarım malzemesi (akemi) ve yanlış pano dizimi 

gibi hasarlar tespit edilmiş ancak farklı desende panolarla yamanan çinilere bir işlem 

yapılmamıştır. 

  

Şekil 5. 11: Yeni çini levhalar ve diğer bozulmalar (KTVKKA). 

1996 yılında, doğu minare Prof. M. Yorulmaz imzalı teknik rapor doğrultusunda 

şerefe üstünden itibaren sökülmüş ve yeniden inşa edilmiştir. Bozulan ve tekrar 

yerine yerleştirilmeyen taş sıraları bugün avluda bulunmaktadır (Şekil 5. 12).  

  

Şekil 5. 12: Atik Valide Camii minare taşları, 1996 (KTVKKA) ve 2010. 

1993-2003 onarımında, 20. yüzyılda yapılan klasik dönem özelliğinde yeni kalem 

işleri raspalanarak 16. yüzyıla tarihlenen özgün kalem işleri ile kubbe eteği ve 

merkezinde kalabilen 19. yüzyıl kalem işleri açığa çıkarılmıştır. Koruma Kurulu’nun 

23.11.1995 tarih ve 7773 sayılı kararında, kalemişlerinin restorasyonuna ilişkin 

                                                                                                                                          

edilmiştir. 28.10.2005 tarihinde yurda getirilen eser halen Ankara Vakıf Eserleri Müzesi'nde 

bulunmaktadır (Url-2).  
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sunulan projeler renk özelliği, çizim tekniği ve ölçülendirme açısından yetersiz 

bulunmakta; Atik Valide Külliyesi’nin mimarlık tarihi açısından değeri hatırlatılarak, 

projenin 28.02.1995 gün ve 378 sayılı KTVKYK ilke kararına göre hazırlanması 

istenmektedir. 1998 yılında koruma kurulu kararı ile kalemişleri onarılmıştır
1
. Ancak 

bu kararın gerekçelerini, beklenen standartlarda bir proje üretiminden çok iki yılda 

tamamen değişen üyelerin beklentilerinde aramak daha yerinde olur. Projeden hiç 

söz edilmeyen yazı, bakım uygulaması için gereken standart şartları tarifleyen bir 

tavır sergilemektedir
2
. Bugün yapıda geç dönem kalemişleri yoktur. Kubbe karnı, 

kemerler, geçiş öğeleri ve diğer bölümlerde uygulanan bezemelerin renk seçimi ve 

desen farklılıkları tarihi verilere uygun görünmemektedir (Şekil 5. 13, Şekil 5. 14). 

İki yarım kubbe arasında payanda duvarının fakulyasına taş taklidi bezeme 

uygulanmıştır (Şekil 5. 15, Şekil 5. 16). 

  

Şekil 5. 13: Onarım öncesi  ve sıva raspası yapıldıktan sonra ana kubbe, 1994 (Vakıf 

İnş. Restorasyon A.Ş. Arşivi). 

                                                 
1
 1998/ 9627 sayılı koruma kurulu kararı. 

2
 Kurul metninde “orijinaline sadık kalınmak şartıyla mevcut kalemişlerinin onarılması, orijinal olan 

kısımların bazılarının işlem yapılmadan örnek olarak saklanması, diğer kısımların mevcut renklerine 

sadık kalınmak şartıyla restore edilebileceği, uygulamanın aşamalarının kurula bildirilmesi, onarımı 

biten kısımların fotoğraf ve raporlarla kurula iletilmesi” istenmektedir. 
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Şekil 5. 14: Atik Valide Camii kubbe, 2010. 

  

Şekil 5. 15: 20. yüzyıl başı ve günümüzde Atik Valide Camii (Gurlitt).  
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Şekil 5. 16: Atik Valide Camii, 1985 onarım öncesi (Vakıf İnş. Restorasyon A.Ş. 

Arşivi) ve 1995-2003 onarımı sonrası (KTVKKA). 

Günümüzde özgün kalemişleri yalnızca ahşap mahfil tavanlarında yer almaktadır. 

1940 yılından önce gerçekleştirilen bir onarımda üzeri yağlı boya ile kapatılan mahfil 

tavanları temizlenmiş, Edirnekâri ve kalemkâri tekniğinde bezeli özgün tavanlara 

başka bir işlem uygulanmamıştır (Şekil 5. 17), (Nemlioğlu, 2003: s.71). Aplike 

tekniğinde yapılan mahfil tavanları 16. yüzyılda bu tekniğin kullanıldığı az sayıda 

örneklerden biridir (Nemlioğlu, 2003: s.69). Mahfil tavanlarında bazı ahşap parçalar 

kaybolmuş, elektrik ampullerinin tavana yakınlığından kaynaklanan ısı nedeniyle 

ahşap yüzeyde kabarma ve kılcal çatlamalar meydana gelmiştir. 

a b 
 

c 

Şekil 5. 17: Mahfil tavanları onarım sonrası (KTVKKA). 

1993 yılında oldukça bakımsız durumda olan hazirede mevcut mezar taşlarının 

envanteri yapılmış, fotoğraf ve çizimlerle belgelenmişlerdir. Avlu duvarları 

bitkilerden arındırılmış, yüzeyi aşınan taşlara tamamlama (imitasyon) uygulanmış, 

taş tozu ve kireçle hazırlanan harç ile yüzeye dolgu yapılmıştır. Bu uygulama 

sırasında batı avlu duvarında kazıma tekniğinde işlenmiş güneş saatine ait izler 

silinmiştir (Aydüz ve Kumbasar, s.62), (Şekil 5. 18). Günümüzde onarım çalışmaları 

biten, hazire ve bahçesi düzenlenen cami ibadete açıktır. Son dönemde sık yaşanan 

hırsızlık olaylarına karşı son cemaat mahalli ve iç mekâna takılan güvenlik 

kameraları ve aksamı gelişigüzel bir görünüm sergilemektedir (Şekil 5. 19). İç 



64 

 

mekânda kadınlar mahfili kumaş perdelerle kapatılmaktadır. Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından yılın belli aylarında kadın hacı adayları için düzenlenen hac 

seminerleri saatinde cami ziyarete kapatılmaktadır.  

  

Şekil 5. 18: Batı avlu duvarı güneş saati. 

  

Şekil 5. 19: Güvenlik kamerası ve kablo. 

Atik Valide Medresesi: Atik Valide Camii’nin kuzeyinde Valide Kahyası ve 

Tekkeönü sokakları ile Kartal Baba Caddesi üzerinde 228 ada 1 parseldedir. Kolları 

eşit olmayan “U” plan şemalı medrese, revaklı bir avlu etrafında dizili 19 hücreden 

oluşur. Medrese bir vakıf kurumu olduğundan işleyişi, mâli kaynakları, bunların 

kullanılması ve denetlenmesi vakıf kuralları içinde yapılmıştır. Nurbanu Sultan’ın 

vakfiyesinde medresenin 15 hücresi “ulûm ve maarif tahsil etmek isteyen taliplere, 

fazl ve kemâl ile nefislerini tehzip etmek isteyen âriflerin” oturmasına, ikisi 

“bihakkın çalışan” mûide, en büyük hücre müderrisin ders okutmasına, bir hücre de 

bevvaba tahsis edilmiştir.
1
 Kurulduğu yıllarda “altmışlı” tabir edilen en yüksek 

                                                 
1
Vakfiyede ayrıca müderris ve talebelerde aranacak ilmi vasıflardan bahsedilmiş, eğitime yardımcı 

olan mûidlere yer verilmiş, müderris, talebe ve diğer hizmetlilerin ne kadar maaş alacağı 

belirlenmiştir. Günlüğü 60 dirhem olan müderris “…bütün vaktini ilim ve tedrise sarf edecek”, 

medrese odalarında kalacak 16 talebe, ilim tahsili ve gerekli kitapları okuyup anlayabilecek kabiliyette 
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dereceli medreselerden biri olan Atik Valide Medresesi’nde talebe ve görevlilere 

külliyenin diğer birimlerinden yararlanma hakkı verilmiş; medresedeki talebeden her 

birine, mûidine, bevvabına ve ferraşına imarette pişen yemekten sabah ve akşam 

olmak üzere iki defa tam yemek
1
 verilmesi şart koşulmuştur. Vakıf şartlarının geçerli 

olduğu yıllarda medresenin bakım ve onarımı vâkıfın belirlediği kadro ile yapılmıştır 

(Kütükoğlu, s.320)
2
. 1792 sayımından, medresede 4’ü izinli 20 öğrencinin 

bulunduğu, muid hücresinin boş olduğu öğrenilmektedir
3
. Evkâf-ı Hümayun 

Nezareti’nin kurulmasının ardından medrese 1837 yılında onarılmıştır (Takvim-i 

Vakayi, nr.144, 5 Zilhicce 1252/13 Mart 1837, s.1)
4
. 1858 yılında cami ve şadırvan 

ile birlikte onarılan medresede (BOA, Ev.d. nr. 16828) 1886 sayımına göre 10 

öğrenci ve 4 mezun ile 9 dâ’iyân olmak üzere 23 kişi vardır (Galitekin, s.863). 1889 

yılında medresenin kurşun örtüleri yenilenmiştir
5
. 1914 yılında çıkartılan Islah-ı 

Medaris Nizamnamesi ile İstanbul medreseleri Dâr-ül Hilâfet’il Aliye Medresesi adı 

altında yeniden düzenlenmiştir. Bu tarihte hazırlanan teftiş raporuna göre iyi 

durumda olan medreseye Dârülhilâfe kadrosunda yer verilmiş, 20-25 civarında talebe 

bulunan medresenin 30 öğrenci alabilecek durumda olduğu kaydedilmiştir 

(Kütükoğlu, s.320). 1918 yılında medresede “İhzâriye” talebesi yaşamaktadır (a.e., 

a.y.). Avlunun güneybatı köşesinde giriş kapısı yanında konumlanan ve geç dönem 

eki olduğu düşünülen ahşap cumbalı, fevkani yapının özgün işlevi bilinmemektedir 

(Tanman, DBİA, C.1, s.410). 20. yüzyılın başlarına ait fotoğrafta şadırvan kaidesinin 

üzerinin ahşap bir çatı ile örtüldüğü izlenmektedir (Şekil 5. 20). 

                                                                                                                                          

olanlar arasından seçilecek ve her birine günde iki dirhem verilecektir. Talebe içinden en kabiliyetli ve 

heveslisi, günde beş dirhem vazife ile muidliğe tayin edilecektir. Medresenin kapısının açılıp 

kapanması işini görecek bevvap ve temizlik işleri ile uğraşacak ferraşa günde 2 şer dirhem tayin 

edilmiştir. 
1
 Vakfiye şartlarına göre tam yemek; çorbadan veya başka pişmişlerden başka bir kepçe yemek ve elli 

dirhem mikdarında bir parça et ve ikiyüz dirhem ölçüsünde bir ekmekten ibarettir.  
2
 Cami-i Şerif, medrese odaları, imaret ve vesair mebanii vakfiyenin onarım kadrosunda kurşunları 

tamir etmek üzere günlüğü 4 dirhemden bir kurşuncu, duvarlara nakış yapan sefihleri bu gibi 

münasebetsizlikten men ve duvarlara yaptıkları nakışları izale etmek üzere günlüğü iki dirhemden bir 

mânii nukuş, günlüğü üç dirhemden iki meremmetçi tayin edilmiştir. Nurbanu Sultan’ın Üsküdar ve 

İstanbul’da kurduğu vakıfların suyollarının tamiri için 7 suyolcu ve her birine birer çırak tayin 

edilmiştir. Bu suyolculardan biri bölükbaşı namıyla reis ve nazır olarak suyollarının ıslahı konusunda 

diğerleriyle beraber çalışacak, ufak bir arıza derhal termim ve tamir edilerek daha büyük bir zararın 

oluşması engellenecektir.  
3
 BOA Kepeci, nr. 6589/1, s.35  tahrir-i nüfus (Ceride Muhasebesi) defterinden aktarılmıştır. 

4 
Bu onarım sırasında ayrıca cami ve son cemaat yeri ve çeşme ile hünkâr mahfilinin yaldızları, minare 

kurşunları ve mermerler tamir edilmiştir.  
5
 Evkaf İdaresi tarafından yaptırılan onarımın maliyeti için 1977 kuruş keşif çıkarılmıştır. BOA, İrade-

ŞD, nr. 5666 ve ekinden aktaran (Kütükoğlu, s.320). 
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Şekil 5. 20: Atik Valide Medresesi (Gurlitt). 

1924 yılında medreselerin kapatılmasının ardından özgün işlevini kaybeden yapıda 

56 nolu Pervititch haritasına düşülen nota göre 1931 yılında fakir aileler kalmaktadır. 

1960-63 yıllarında VGM’nce onarılan ve herhangi bir kuruluşa tahsis edilmediğinden 

boş kalan medrese, bir süre sonra fakir ailelerce işgal edilmiştir (Tanman, DBİA, 

C.1, s.410). 1969-1986 yıllarını kapsayan dönemde Atik Valide Tekkesi, ilgili kurul 

metinlerinde “medrese” olarak tanımlanmıştır. Tekkenin mimari kuruluşu medrese 

plan şemasından geliştirilmekle birlikte, resmi yazışmalarda kullanılan terminoloji, 

külliye yapılarına ilişkin temel bilgi ve kavramlar konusunda yanıltıcı 

olabilmektedir.  

1994 yılı onarımı öncesi
1
 uzun yıllar bakımsız kalan medresedeki bozulmalar 

fotoğraflarla belgelenmiştir (Şekil 5. 21). Medrese etrafındaki yol asfaltlanmış zemin 

kotu yükseldiğinden zemini çevreleyen tek basamaklı platform kısmen yol kotunun 

altında kalmıştır Cephelerde küfeki taşı malzemede yüzey kaybı, kopma vb. hasarlar 

meydana gelmiştir. Özellikle kat ve saçak kornişi seviyelerinde kararma mevcuttur. 

Duvar yüzeylerinde, korniş seviyelerinde bitkilenme ve yosunlanma gözlenmektedir. 

Duvarlara sprey boya ile yazı yazılmıştır. Bacaların külahları düşmüş, bazılarının 

içinden soba borusu uzatılmış veya çimentolu harçla dolgu yapılmıştır. Kuzeydoğu 

köşede bulunan helâların kurşun örtüsü sökülmüş ve saçak zarar görmüştür. 

                                                 
1
 1993 yılında İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan Atik Valide Külliyesi bütününe ait 

ayrıntılar ile ilgili rölöve ve onarım projeleri 6115 sayılı koruma kararıyla uygun bulunmuş, 1994 yılı 

7014 sayılı koruma kurulu kararı ile medresedeki bozulmaların “anıtsal yapı restorasyon kurallarına 

göre” giderilebileceğine karar verilmiştir. 
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Atik Valide Medresesi, onarım sonrası Onarım öncesi dershane ve hücreler üst örtü 

 
Onarım öncesi helalar 

 
Yıkılmadan önce  fevkani yapı 

 
Revaklar 

 
Şadırvan 

Şekil 5. 21: Atik Valide Medresesi (Vakıf İnş. Rest. Arşivi). 

Güneybatı köşede konumlanan geç dönem eki yapı, müezzin evi olarak 

kullanılmaktadır. Çimentolu harçla gelişigüzel sıvanan yapıya bazı ekler yapılmıştır. 

Avluda revaklar sarı badanalıdır. Şeşhane tuğlalı revak döşemesi kısmen zarar 

görmüştür. Avluda şadırvanın sadece kaidesi bulunmaktadır Dershanede mukarnaslı 

geçiş öğelerine yama/dolgu niteliğinde sıva ile müdahale yapılmış, tüm hücreler 

gelişigüzel renklerle badanalanmıştır. Hücrelerde rutubet izleri ile sıvada kabarma 

gözlenmektedir. Hücrelerde ocak yaşmaklarına soba delikleri açılmış, bazı içlik 
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pencereleri kaybolmuş, dershanede ise batı dışlık pencere beton revzenle 

değiştirilmiştir (Şekil 5. 22). 

  

Şekil 5. 22: Atik Valide Medresesi  bazı hücrelerden görünüm (Vakıf İnş. Rest. 

Arşivi). 

Bu tarihte yapıda işgalciler bulunmaktadır. Helâ avlusu çöp ve moloz yığını ile 

dolmuştur. Bahçe bakımsız durumdadır. 1994 yılında başlatılan ve 1999 yılına kadar 

süren onarımda yapı boşaltılmış, çöp ve moloz yığını kaldırılmıştır. Yapı genelinde 

çimento harçlı onarımlar temizlenmiş, revak cephesinde ve hücrelerde sıva raspası 

yapılmıştır. Güneydoğu köşedeki yapının ahşap cumbası yıkılmıştır (Şekil 5. 23). 

Anıtın geçirdiği evrelerin temsilcisi olan ve farklı dönemlerde kullanılan yapım 

tekniklerine ilişkin veriler sağlayan ekin kaldırılması çağdaş koruma ilkelerine 

aykırıdır
1
. Dış cepheler bitkilerden arındırılmış, yüzeyi aşınan taşlara taş tozu ve 

kireçle hazırlan harç uygulanarak plastik onarım yapılmıştır. Uygulamanın çok fazla 

tekrarlanması özgün malzemenin bütünlüğüne zarar vermiştir. Aynı şekilde baca 

külahları da özgün malzeme yerine ahşap kalıplara dökülen suni taş karışımı ile 

yeniden üretilmiştir. Yeni baca külahlarının boyut ve oranları tarihi verilere uygun 

değildir. Helâ cephesinde pencereler kapatılmıştır. Revak cephesi ve hücreler 

sıvanarak beyaz badana ile boyanmıştır. Yapının kurşun örtüleri yenilenmiştir. 

Onarımı biten ve avlusu düzenlenen yapı günümüzde İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy 

Şubesi tarafından kullanılmakta; medresede eğitim kursları ve seminerler 

düzenlenmektedir. 

                                                 
1
 KVTVKK arşivinde kaldırılan ekle ilgili bir karar bulunmamaktadır.  
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Medrese girişi ve fevkani yapı, 2010. 

 
Dershane 

Medrese avlusu 2010 

Şekil 5. 23: Günümüzde medrese, İlim Yayma Cemiyeti Kadıköy Şubesi (Url-3). 

Atik Valide Tekkesi: Atik Valide Camii ve medresesinin doğusunda, Valide 

Kâhyası ve Tekkeönü Sokakları, 219 Ada 1 Parselde yer almaktadır. Kuzeye doğru 

eğimli bir arazi üzerinde inşa edilen tekke, batı, kuzey ve doğu yönlerinde istinat 

duvarları üzerinde yükselmektedir. Yerleşilen arsanın parsel sınırları planı 

etkilemiştir. Hücreler kuzeye doğru genişleyen yamuk planlı bir avluyu dört yönde 

kuşatan revakın gerisinde sıralanmaktadır. Doğuda dışa taşkın olarak düzenlenen 

tevhidhane yer almaktadır. Nurbanu Sultan’ın vakfiyesinde “hankâh” ve “ribât” 

olarak anılan tekkede bir şeyh ile otuziki nefer fukaranın sakin olması 

öngörülmektedir. Mevcut yapıda -tevhidhane hariç- hücre sayısı 33’ dür. Doğu 
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kanadında tevhidhaneye bitişik iki hücre tevhidhane ile bağlantılıdır. Güneybatı 

köşede iki hücrelik yer giriş bölümüne ayrılmıştır. Doğu kanadında, kuzeyden 

güneye doğru dördüncü ve beşinci hücreler arasında, arkadaki helâlara geçit veren 

tonoz örtülü bir koridor yer almaktadır.  

Kurulduğu tarihte Halvetî koluna bağlı olan tekke, 1670 yılında “Karabaş-ı Veli” 

lakaplı Şeyh el-Hac Ali Alâeddin Efendi’nin postnişinliğinde Karabaşî kolunun 

merkezi olmuş, 1713 yılında aynı tarikatın Şabanî koluna intikal etmiştir (Tanman, 

DBİA, C.1, s.410). Tanman’a göre güneybatıda, giriş kapısı üzerindeki tarihsiz 

kitabe bu döneme aittir
1
. 1880’li yıllara ait bir tahrirde Halvetî koluna bağlı olarak 

gösterilen tekkede 1 postnişîn ve 22 derviş olmak üzere 31 kişi bulunmaktadır 

(Galitekin, s.363-365).
2
 1896 yılında Evkaf Nezareti tarafından onarılan

3
 tekke 

tarikatların yasaklandığı 1925 yılına kadar özgün kullanımını sürdürmüştür (Tanman, 

DBİA, C.1, s.410). 20. yüzyılın başlarına ait bir fotoğrafta tevhidhaneden avluya 

uzanan ve şadırvanın üzerini kapatan ahşap bir sundurma eklendiği izlenmektedir 

(Şekil 5. 24).  

 

Şekil 5. 24: Atik Valide Tekkesi (Gurlitt). 

Şadırvan bu tarihlerde mevcuttur ve üzeri kubbe formunda demir şebekelidir. 1931 

yılına ait Pervititch haritasından yapıda fakir ailelerin barındığı öğrenilmektedir. 

1969 yılına ait fotoğraflarda doğuda aynı ada üzerinde 8 parselde bulunan yapı ile 

tekke arasında bulunan bugünkü çıkmaz sokağın ahşap bahçe duvarı ile kapalı 

olduğu izlenmektedir (Şekil 5. 25). Tevhidhane dışında hücre kubbelerinin mermer 

                                                 
1
 “Ne güzel hânkâh-ı Valide Sultan-ı Atik,*Meslek-i Hazret-i Şaban-ı Velî bunda tarik” 

2
Galitekin, İstanbul Tekkeleri Nüfus Vukû’ât-ı Defteri, BOA Kepeci Tasnifi, nr. 6290/1’den 

aktarmıştır (s.363-365). 
3
 bkz. (BOA, 1267H/1896,  İ. Ev. dn. 15, gn. 1314C-01). 
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alemleri yoktur
1
. Uzun yıllar bakımsız ve metruk kalan tekke, 1970’li yıllarda 

onarılarak, İlim Yayma Cemiyeti’ne bağlı öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır 

Tanman, DBİA, C.1, s.410). 1973 yılında korunması gerekli kültür varlığı olarak 

tescil edilen yapı
2
 1985 yılı fotoğraflarına göre harap durumdadır (Şekil 5. 26). 

 

Şekil 5. 25: Atik Valide Tekkesi, 1969 (İstanbul VI Nolu KTVKKA). 

Dış ve iç cephelerde yüzey kaybı, kararma, ot büyümesi vb. hasarlar gözlenmektedir. 

Şadırvan ortadan kalkmış yalnızca temeli kalmıştır. Tekke 1986-1987 yıllarında 

VGM’nce onarılmıştır
3
. Onarım sonrası işlevsiz kalan (Tanman,1990: s.45) ve 1994 

yılı fotoğraflarına göre bir dönem işgal edildiği anlaşılan yapı uygunsuz ek ve 

müdahalelerle zarar görmüştür (Şekil 5. 27). Revak açıklıkları ahşap doğramalarla 

kapatılmıştır. Revak cepheleri ve ahşap revak saçağı sarı boyalıdır. Avluya bakan 

cephelerde alt pencerelerin taş lento ve söveleri kahverengi yağlı boya ile 

boyanmıştır. Hücrelerden birinde yangın çıkmıştır. Revak cephesinde ve saçağında is 

lekesi izlenmektedir. Bakımsız kalan avluda otlar büyümüştür.  

   

Şekil 5. 26: Atik Valide Tekkesi, 1985 (İstanbul VI Nolu KTVKKA). 

                                                 
1
Aynı yıl Belediye Başkanlığı’nın talebi ile 219 ada 8 parselde yapılması istenen inşaata, tekkeye 5 

metre fazladan yaklaşmamak ve 6,50 metreyi aşmamak şartıyla izin verilmiştir. İstanbul III Numaralı 

KTVKK’nun 16.03.1969 tarih ve 4517 sayılı kararı. 
2
 GEEAYK’nun 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı kararı ve 12.05.1979 tarih ve 11205 sayılı kararı. 

3
 İstanbul III Numaralı KTVKK’nun 21.02.1986 tarih 2008 sayılı kararı.  

Onarımın sürdüğüne tanıklık eden Goodwin (1971:s.290) yapıyı 40 hücreli şifahane olarak tanıtmış, 

3’ü büyük 38 hücre ile normal hücrelerin yarı boyutunda 2 tane tonoz örtülü helâdan söz etmiştir. 
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Şekil 5. 27: Atik Valide Tekkesi, 1994 (Vakıf İnşaat Restorasyon A.Ş. Arşivi).  

1994 yılından sonra başlatılan bir onarımda revakları kapatan doğramalar kaldırılmış, 

ahşap revak cepheleri sıvanarak beyaz badana ile boyanmıştır
1
. 1995 yılında koruma 

derecesi 1. derece olarak belirlenen
2
 Atik Valide Tekkesi 2003 yılına gelindiğinde 

bakımsız kalmış, revak cephelerinde sıvada dökülme olmuştur (Şekil 5. 28).  

                                                 
1
Koruma Kurulu arşivinde doğrudan tekkenin onarımına ilişkin yazılı bir belge bulunmamakla birlikte 

1993 yılında hazırlanan külliye bütününe ait ayrıntılar ile ilgili rölöve ve onarım projeleri 6115 sayılı 

koruma kurulu kararıyla uygun bulunmuştur. 
2
 İstanbul III. Numaralı KTVKK’nun 23.02. 1995 tarih ve 7308 sayılı kararı. 
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Şekil 5. 28: Atik Valide Tekkesi, 2003 (KTVKKA).  

2003 yılında VGM’nden külliyenin bütününe ilişkin ayrıntılı rölöve, restitüsyon ve 

restorasyon projeleri istenmiş ve -geçmiş yıllarda olduğu gibi- basit onarım 

kapsamında hiçbir müdahale yapılamayacağı belirtilmiştir
1
. Tekke, 2007 yılında 

Üsküdar Belediyesi ve İstanbul VBM’nce imzalanan bir protokolle eğitim ve kültür 

faaliyetinde kullanılmak üzere 10 yıllığına Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. 

Restorasyon için gerekli projeler bir yıl içinde Üsküdar Belediyesi’nce hazırlatılmış, 

Üsküdar Belediyesi ve Mimar-Nakkaş Semih İrteş’in maddi katkılarıyla onarılan 

tekke, 2009 yılında Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi adı altında ziyarete açılmıştır. 

Sıva ve boyaları yenilenen, ahşap revak saçağı onarılan, kurşunları değiştirilen ve 

avlusu düzenlenen tekkede tezhip, minyatür, ebru, hat ve cilt gibi geleneksel bezeme 

sanatları konusunda eğitim, sergi ve seminerler düzenlenmektedir (Şekil 5. 29). 

Geçirdiği kötü onarımlara ve müdahalelere rağmen Atik Valide Tekkesi özgün 

mimarisini koruyan ender 16. yüzyıl tekkelerinden biridir. 

  

Şekil 5. 29: Atik Valide Tekkesi, 2010. 

                                                 
1
 18.06.2003 tarih ve 13816-2 sayılı İstanbul III Numaralı KTVKK kararı.  
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Atik Valide Kervansarayı, İmarethanesi, Darüşşifası, Darülhadis, Darülkurra 

ve Sıbyan Mektebi: Farklı işlevi barındıran yapılar Atik Valide Camii ve 

medresesinin batısında Çavuşderesi’ne inen yamaç üzerinde yer almaktadır. Geniş 

bir arazide, büyük avlular etrafında kurulan birimlerin bütünleşik düzeni Mimar 

Sinan’ın bilinçli bir seçimi olarak görülmektedir. Yapılar arasındaki kot farkı 

merdivenli ve rampalı geçişlerle çözümlenmiş, açık avlular görsel ve işlevsel 

bütünlüğü sürdüren bir bağlantı öğesine dönüştürülmüştür. Böylece hem bağımsız 

hem de birbirine açık ve bağlı bir yapılar bütünü oluşturulmuştur.  

Kervansarayın ana girişi Toptaşı Caddesi üzerinde yer almaktadır. Tuhfet-ül 

Mimarin’de
1
 “han” olarak adlandırılan yapı Nurbanu Sultan’ın vakfiyesinde  “iki 

han” ve kervansaray denilen menzil olarak tanıtılmaktadır. Sultan II. Mahmud’un 

tuğrasını taşıyan girişin üzerinde geç dönem özellikleri gösteren ahşap bir sayvan 

bulunmaktadır. Duvardaki izler daha önceki giriş saçağı ile ilgili ipuçları verir (Şekil 

5. 30).  

Sayvanın altından kubbe ile örtülü taşlığa girilir. Sıvalar büyük oranda dökülmüş 

olmakla birlikte kubbe eteği ve geçiş öğelerinin geç dönem kalem işleri ile bezeli 

olduğu izlenmektedir. Taşlığın iki yanında simetrik uzanan kervansaray bu ikili 

bölümlenme nedeniyle bazı kaynaklarda çifte kervansaray olarak geçmektedir. 

Evliya Çelebi yüz ocaklı ve biner beygir alan yapının ayrıca bir develiği olduğunu 

belirtmektedir (Seyahatname, C.2, s.174). Vakfiyeden misafirlerin hayvanlarına 

verilmek üzere arpa depolanan bir anbar bulunduğu öğrenilmektedir. Müdahalelerle 

yapı birçok özgün ayrıntısını kaybetmiştir. 18. yüzyıl sonlarından itibaren kışla 

olarak kullanılan yapıya
2
 kat ilave edilmiştir. Mimar Sinan’ın diğer önemli 

eserlerinden Büyükçekmece’deki Sultan Süleyman Kervansarayı ile benzerlik 

gösterdiği düşünülen yapı günümüze, merkezi girişin iki yanında kırma çatıyla örtülü 

iki katlı avlulu birimler halinde ulaşabilmiştir (Şekil 5. 31). 

                                                 
1
 Yapı, Tezkiret-ül Bünyan ve Tezkiret-ül Enbiye’de listelenmemiştir. 

2
 Yaklaşık 1793-1865 yıllarını kapsayan bu dönemde yapılar, III. Selim’in kurduğu Nizâm-ı Cedid 

Ocağı süvari askerine kışla olarak verilmiş, ardından Alemdar Mustafa Paşa’nın Sekban-ı Cihadiye 

askerine ve daha sonra Asakir-i Nizamiye süvarisine tahsis edilmiştir (Crane, s.490, Hadîkatü’l 

Cevâmi, s.589). 
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Şekil 5. 30: Kervansaray girişi. 

1976 yılından sonra VGM’nce Milli Eğitim Bakanlığı’na verilen yapı bir süre 

Üsküdar İmam Hatip Lisesi tarafından kullanılmıştır. Kuzey kanat, 1990’lı yıllarda 

çıkan bir yangında zarar görmüş, üst örtü çökmüştür. 2001 yılında Atik Valide 

Külliyesi’nin kervansaray bölümünde VGM’nce yapılan uygunsuz onarım üzerine 

2003 yılında KTVKK’na bilgi vermek üzere bir komisyon oluşturulmuş ve 

külliyenin durumu fotoğraflarla belgelenmiştir.  

Taşlığın doğusundan merdivenle bir orta avluya çıkılır. Merdivenin iki yanında 

bulunan hücreler kışla kullanımı sırasında kat ilavesiyle yükseltilmiştir. Büyük 

ağaçların yeşillendirdiği revaklı orta avlu, güney ve kuzeyde kendi avluları etrafında 

biçimlenmiş tabhane, mutfak ve yemekhane bölümleriyle ve doğuda merdivenli bir 

geçitle darülhadis ve sıbyan mektebi ile bağlantılıdır. 
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Şekil 5. 31: Atik Valide Kervansarayı güney ve kuzey kanatlar, 2003 (KTVKKA). 

Vakfiyede “darülhadis civarında” bulunduğu açıklanan imaret kervansaray dışında, 

bir matbah, yemekhane, misafirler için tabhane namıyla maruf hücreler,  depo, 

anbar ve gerekli hacimlerden oluşmaktadır. Fukara ve miskinlere, gelip giden 

misafirlere ve mücavirlere vakfedilen imaret, 18. yüzyılın sonlarından itibaren 

değişime uğramıştır
1
. Bununla birlikte 1900’lü yıllara kadar imarette pişen yemeğin 

dağıtılmasına ve vakfiye koşullarının yerine getirilmesine devam edilmiştir
2
. 1890 

yılına ait bir belgeden imaretin Atik Valide Vakfı tarafından kullanıldığı 

öğrenilmektedir
3
. İmaret, 1894 ve 1907 yıllarında Evkaf Nezareti tarafından 

onarılmıştır
4
. 1931 yılına ait Pervititch haritasından imareti oluşturan birimlerin 

Tekel Yaprak Tütün Bakım Atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilmektedir. 1976 

yılında atölyenin taşınması ile Gümrük ve Tekel Müdürlüğü kullanımındaki yapılar 

boşaltılmıştır. 1950’li yıllardan itibaren darülhadis binasını kullanan Toptaşı 

Cezaevi, 1976 yılından sonra aşhaneyi de kullanım alanı içine almış ve 1985 yılına 

kadar burada kalmıştır (Sarı, s.7). Bu kullanım sırasında bir dizi onarım ve müdahale 

geçiren yapının özgün mekân kullanımına ilişkin izler önemli ölçüde yitirilmiştir
5
. 

1987 yılında İmam Hatip Lisesi kullanımına tahsis edilen aşhane bölümünde plansız 

                                                 
1
1827 tarihli bir belgeden imarete ait kargir hücrelerde cephanelik (siyah barut) depolandığı,  

hücrelere havayı cezb ve rutubeti ref‘ için dirsekli künkten menfez kuburları yapıldığı öğrenilmektedir. 

BOA,  29/Z /1237 (H) Dosya No:765 Gömlek No:32302 Fon Kodu: C..AS..  
2
 BOA’nde bulunan imaret kayıtları 1909 yılına kadar izlenebilmektedir. Mazhar Osman’ın (1884-

1951) ifadesine göre oldukça zengin vakıflı külliyede Meşrutiyet’e kadar imaretin kazanı kaynar, her 

gün fukaraya çorba ve fodla dağıtılır, haftada bir defa perşembe günleri pilav zerde verilirdi. 

Muharremlerde aşure pişerdi. Tadındaki nefaset sebebiyle birçok orta halli evler bile bu yemeklerden 

aldırırdı.” (Altıntaş, s. 393).  
3
1873 yılından sonra Toptaşı Bimarhanesi olarak kullanılan darüşşifanın artan hasta nüfusu karşısında 

yeterli gelmemesi üzerine imaretin bimarhaneye tahsisi istenmiş ancak imaret vakıf tarafından 

kullanıldığından terkinin uygun olmadığı belirtilmiştir. BOA, Tarih: 11/Ra/1308 (H) Dosya No:1774 

Gömlek No:121 Fon Kodu: DH.MKT.   
4
 BOA, Tarih: 06/Za/1312 (H) Dosya No:9 Gömlek No:1312/Za-06 Fon Kodu: İ..EV.., BOA, Tarih: 

12/R /1325 (H) Dosya No:175 Gömlek No:80 Fon Kodu: ŞD. 
5
 Aşhanenin fırınlarının yıkılması bu döneme rastlamaktadır. 
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ve denetimsiz bir onarım gerçekleştirilmiştir. Güneydoğu köşedeki iki hücre tuvalet-

duş mahalli olmak üzere duvar örülerek bölümlere ayrılmış, avlunun 

kuzeydoğusundaki ikili hücre mescit, kuzeybatısındaki ikili hücre yatakhane ve revir 

olarak düzenlenmiş, bu hücrelerdeki ocaklar kaldırılmıştır (Sarı, s.7-9). Bugün orta 

avlunun güney ekseni üzerinde bulunan kapıdan “T” biçimli aşhane avlusuna 

girilmektedir. Avluyu üç yönde çevreleyen revaklar doğu ve batıda cephenin yarısına 

kadar devam etmekte ve burada iki yanda hücrelerin duvarlarına saplanmaktadır. 

Tüm revak açıklıkları 1987 onarımında doğu ve batı revaklarının ilk açıklıklarında 

kapı diğerlerinde pencere bırakılmak üzere örülerek kapatılmıştır. Bazı hücrelerde 

yeni pencereler açılırken bazılarının pencere ve kapıları duvar örülerek kapatılmıştır. 

Aşhanenin batısında kubbelerinin tepelerinde havalandırma feneri bulunan ocaklı altı 

hücreden kuzeydeki çift, batı ve güneydekiler dörtlü gruplar halinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu birimlerin özgün durumda iki ayrı mutfak halinde kullanıldığı, 

güneydeki diğer ikili hücrenin yemekhane olduğu düşünülmektedir (Kuran, s.182). 

Doğuda beşik tonoz örtülü hücreler ile kuzeydoğudaki tonoz ve kubbe örtülü 

hücrelerin kiler ve anbar olabileceği ileri sürülmüştür (Kuran, s.182,183). Aşhanenin 

doğusunda bulunan dikdörtgen planlı, tonoz örtülü hücrenin özgün işlevi 

bilinmemektedir. Hücrenin doğu duvarında 55 santim derinliğinde devşirme mermer 

bir küvet bulunmaktadır. İmam Hatip Lisesi’ne tahsisli olduğu dönemde hücre 

abdesthane olarak kullanılmış, küvetin bulunduğu bölüm bir duvarla gizlenmiştir. Bu 

hücrenin batı karşısında benzer boyut ve biçimlenişteki diğer hücre, aşhanenin 

Valide İmareti Sokağı’na açılan servis avlusu ile bağlantılıdır. Avlu zeminine şap 

dökülmüştür. Revak ve hücrelerin zemini dökme mozaik veya şapla kaplıdır. 

Orta avlunun kuzeyinde, aşhanenin karşısında yer alan tabhane bazı farklılıklar 

dışında aşhane ile asimetrik planlanmıştır (Şekil 5. 32). Gelip gidenlerin oturması ve 

misafirlerin içinde i’tam edilmesi için vakfedilen tabhanede hücreleri süpürmek, 

misafirlere yemek vermek ve onlara ait günlük rutin işleri görmek üzere 4 ferraş ve 

misafirlerin mumlarını yakmak üzere iki kişi tayin edilmiştir. 18. yüzyılın 

sonlarından itibaren özgün kullanımını yitiren yapı yeni işlevlerin getirdiği ek ve 

müdahalelerle değişime uğramıştır.  
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Şekil 5. 32: Orta avludan tabhaneye bakış ve tabhane avlusu (KTVKKA). 

Tabhanenin girişi orta avlunun kuzey ekseni üzerinde bulunmaktadır. Giriş 

bölümüne iki katlı bir yapı eklendiğinden bugün avlu dikdörtgen planlıdır. Avlu 

zeminine şap dökülmüştür. Avluyu üç yönde çevreleyen revakın kuzey kanadı 

yıkılmış, doğu ve batıdaki revaklar kuzeyde eklenen tuğla kemerli ve dolgulu birer 

duvar parçasıyla bu yöndeki hücrelere bağlanmıştır. Köşe kemer uçlarındaki izler 

özgün revakın durumu hakkında ipuçları verir (Şekil 5. 33). Avlu cephesi çimento 

sıvalıdır. Yapı oldukça harap durumdadır. Revak cephesi ve çatıda ot ve ağaçlar 

büyümüştür (Şekil 5. 34). Bazı hücrelerde yeni pencereler ile kuzeyde ortadaki 

hücreden darüşşifaya kapı açılmış, bazılarının niş ve pencereleri kapatılmıştır. 

Hücrelerdeki ocaklar kaldırılmıştır (Şekil 5. 35). 

  

Şekil 5. 33: Tabhane avlusu kuzeydoğu ve kuzeybatı köşe. 
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Kuzey batı köşedeki 4 hücrenin kubbelerindeki kurşun örtü kaybolmuş, tuğla örgü 

açığa çıkmıştır. Diğerleri bitümlü malzeme ile kapatılmıştır. Hücrelerin kubbe 

eteklerine açılan pencereler kullanılan tuğla boyutları ve yapım tekniğine bağlı 

olarak 20. yüzyıl ekleridir (Şekil 5. 36). Bacalar ve mermer alemler yoktur. 

Darüşşifanın güney kanadına eklenen kat, çatı seviyesinde tabhane yönüne 

taşmaktadır.  

  

Şekil 5. 34: Doğu ve batıdan tabhane avlusu. 

  

Şekil 5. 35: Hücrelerin birinin içinden görünüm.  
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Şekil 5. 36: Güneydoğu köşedeki kubbe.  

Atik Valide Darüşşifası: Vakfiyeye göre İmaret-i Amire bitişiğinde, yüksek ve güzel 

hücreleri ve odaları ile her nev hastaların mesalih ve tedavileri için vakfedilen 

darüşşifa tabhanenin kuzeyine bitişiktir. Vakfiyeden burada ilaç hazırlanan bir 

yer/eczane ile mescit, aşhane, hamam ve anbar bulunduğu öğrenilmektedir
1
. 

Vakfiyesinde işleyişi hakkında ayrıntılı tanımlara yer verilen darüşşifa vakıf 

kurallarının geçerli olduğu yıllarda tüm hastalıklarla ilgilenen bir hastane olarak 

çalışmıştır. Sultan II. Mahmut döneminde Asâkir-i Hassa Toptaşı Hastanesi adıyla 

askeri hastane
2
 olarak kullanılan yapı 1834, 1841 ve 1843 yıllarında onarılmıştır.

3
 

1873 yılından itibaren Toptaşı Bimarhanesi adıyla devletin resmi akıl hastalıkları 

hastanesi olan
4
 darüşşifa 1880 yılında şehremanetine bağlanmış

5
 ve 1927 yılına 

kadar akıl hastalıkları hastanesi olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bu süreçte 1874 

ve 1881 yıllarında onarılan yapıya artan hasta nüfusu ile birlikte yeni bölümler 

                                                 
1
Oldukça kalabalık bir kadrosu bulunan darüşşifada ikişer tabip ile eczahan, edviyeyi dövmek ve 

sürtmek üzere 2 kişi, bir vekilharc ile bir kâtip, bir imam ve bir müezzin, 2 aşçı, gece ve gündüz 

nöbetleşe görev yapacak ve hastaların ihtiyaçlarıyla ilgilenecek 2 erkek ve yine gece ve gündüz 

nöbetleşe hastaların şişelerine ve bu nevden şeylere bakacak 2 kişi, 1 kâsekeş, 2 erkek çamaşırcı, bir 

külhancı, bir kilerci ve bir ferraş görevlendirilmiştir.  
2
BOA, Tarih: 29/Z /1251 (H) Dosya No:1 Gömlek No:36 Fon Kodu: C..SH. Ayrıca BOA’nde bulunan 

II. Mahmut dönemine ait belgelerden 1835 yılında buraya 1 cerrahbaşı  ve 2 sercerrah tayin edildiği 

yapıda akıl hastalarının da bulunduğu öğrenilmektedir.  BOA, Tarih: 29/Z /1252 (H) Dosya No:320 

Gömlek No:18799 Fon Kodu: HAT , BOA, Tarih: 20/N /1250 (H) Dosya No:5 Gömlek No:223 Fon 

Kodu: C..SH . Hastane,  1856 yılında Üsküdar’da bulunan hasta muhacir kadınların kullanımına 

açılmıştır. BOA, Tarih: 28/B /1276 (H) Dosya No:177 Gömlek No:66 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.    
3
Ata tarihinden aktaran Konyalı, C.2, s.386. Darüşşifanın  kubbelerinin yıkılarak üzerine kat 

çıkılmasının  bu onarımda gerçekleştiği düşünülmektedir. 1841 yılında Topçu Miralayı Hasan Bey 

marifetiyle onarılan yapı 1843 yılında badanalanmıştır. BOA Tarih: 25/L /1257 (H) Dosya No:500 

Gömlek No:20899 Fon Kodu: C..AS., BOA Tarih: 29/B /1259 (H) Dosya No:13 Gömlek No:610 Fon 

Kodu: C..SH. 
4
Süleymaniye Bimarhanesi’nde görülen sarî bir hastalık nedeniyle buradaki hastalar 1289H/1873 

yılında Atik Valide Darüşşifası’na nakledilmiştir (Mecelle-i Umûr-i Belediyye, C. VI, s. 3368, 3372),  

(BOA,Tarih: 12/N /1290 (H) Dosya No:467 Gömlek No:95 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.),  
5
(Mecelle-i Umûr-i Belediyye, 1331H(1912),C. VI, s.3378),( BOA, Tarih: 12/N /1290 (H) Dosya 

No:467 Gömlek No:95 Fon Kodu: A.}MKT.MHM).  
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eklenmiş ayrıca külliyenin diğer yapılarından darülhadis hastanenin kullanımına 

tahsis edilmiştir
1
. Şehremanetine bağlı olduğu 1886 yılında avluya çimentolu şap 

dökülmüştür
2
. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı belge

3
 ve fotoğraflarından yapının iki 

katlı olduğu, erkek ve kadın hastaların farklı bölümlerde kaldığı öğrenilmektedir 

(Şekil 5. 37, Şekil 5. 38).  

  

Şekil 5. 37: Bimarhanenin kadın ve erkek hastalara ayrılan kısımları (Altıntaş, s. 

396-401). 

  

Şekil 5. 38: Günümüzde Atik Valide Darüşşifası. 

1888 onarımının  ardından hasta nüfusunun artmaya devam etmesi ile  1896 yılında 

kadınlar ve erkekler bölümü yeni koğuşlarla genişletilmiştir
4
. 1901-1903 yılları 

                                                 
1
1881 yılı onarımında kadınlar bölümüne 2 büyük koğuş ile erkekler bölümüne yemekhane ve 

tenefüshane eklenmiştir (BOA, Tarih: 06/Ağ/1291 Dosya No:9 Gömlek No:17 Fon Kodu: ZB.), 

(BOA, Tarih: 21/N /1299 (H) Dosya No:699 Gömlek No:59 Fon Kodu: ŞD.) Ayrıca bkz. İstanbul İl 

Yıllığı, 1967, s.461 ve Cantay, G. 1992. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, AKM Yayını, 

Ankara, s.102.  
2
 BOA,Tarih: 27/N /1304 (H) Dosya No:1426 Gömlek No:72 Fon Kodu: DH.MKT.,  ve Tarih: 26/L 

/1304 (H) Dosya No:87 Gömlek No:5151 Fon Kodu: İ..ŞD..  
3
(BOA, Tarih: 22/Ş /1305 (H) Dosya No:717 Gömlek No:12 Fon Kodu: ŞD.) Osman Nuri Ergin, 

erkek hastaların darülhadis binasında kaldığını ifade etmektedir (Ergin, 1331H(1912),C. VI, s.3368) 
4
Üsküdar'da kâin bimarhanenin mevcut hastalara yetecek derecede genişletilmesi için inşasına 

başlanılan koğuşlardan nisa dairesine mahsus olanın tamamlanıp zükûr dairesinin tadilatından dolayı 

ikmal edilen cihetinin masarıfı olan mebaliğin ödenmesi. BOA, Tarih: 03/Ra/1314 (H) Dosya No:9 

Gömlek No:1314/Ra-1 Fon Kodu: İ..ŞE.. 



82 

 

arasında yapı harap durumdadır
1
. II. Meşrutiyetle birlikte Sıhhiye-i Müdüriyet-i 

Umumiyesi idaresine devredilen bimarhanede bir dizi yenileme çalışması 

başlatılmıştır
2
. Darülhadis bölümünde hasta yatak sayısı arttırılmış, hastalar için yeni 

yıkanma yerleri ile çamaşırhane yapılmış; ayrıca etüv makineleri için yeni bir oda, 

poliklinik, hastalar için hafif elişi kurs odaları, konferans salonu ve kütüphane 

yapılması gündeme gelmiştir (Altıntaş, s.404)
3
. 1910 yılı kolera salgınından 

etkilenen bimarhanenin gittikçe kötüleşen şartları ve modern psikolojide yaşanan 

gelişmelerle birlikte bimarhanenin buradan taşınması girişimleri başlatılmıştır. 

Kurtuluş Savaşı ve mütareke yıllarında bimarhane yeniden şehremanetine bağlanmış, 

bir süre daha akıl hastalıkları hastanesi olarak kullanılan yapıya 1922 yılında iki 

koğuş eklenmiştir (Altıntaş, s.409). 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğrafta erkek 

hastaların kervansarayın kuzey kanadını kullandıkları izlenmektedir (Şekil 5. 39). 

  

Şekil 5. 39: 20. yüzyıl başında Toptaşı Bimarhanesi ve  1986 yılında Atik 

Valide Kervansarayı güney avlu (Altıntaş, s. 408), (KTVKKA). 

1927 yılında bimarhanenin Bakırköy’e taşınmasıyla Atik Valide Darüşşifası’na 

Miskinler Tekkesi’nden hastalar nakledilmiş, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar yapı 

hastane işlevini sürdürmüştür (Cantay,1992: s.102). 1931 yılından sonra Gümrük ve 

Tekel Müdürlüğü’ne tahsis edilen yapı 1976 yılına kadar Tekel Yaprak Tütün Bakım 

Atölyesi olarak kullanılmış, bu dönemde revak açıklıkları ve üst kat koridorları tahta 

perdelerle kapatılmıştır (Kuran, s.184, Bayramoğlu, s. 141). Atölyenin taşınması ile 

                                                 
1
 1901 yılında darüşşifanın yıkılmak üzere olan bazı bölümlerinin yeniden inşası istenmektedir (BOA, 

Tarih: 28/N /1319 (H) Dosya No:2574 Gömlek No:83 Fon Kodu: DH.MKT. ). Bimarhane’ye ek 

olarak 1896 yılında başlatılan inşaatın yapımı bütçe yetersizliğinden 6 yıldır tamamlanamamıştır. 

(BOA, Tarih: 18/M /1320 (H) Dosya No:489 Gömlek No:50 Fon Kodu: DH.MKT. )  
2
1 Mart 1336 tarihinden itibaren Etfal Hastahanesi'yle Toptaşı Bimarhanesi'nin Sıhhiye Müdüriyet-i 

Umumiyesi'ne bağlanması. BOA, Tarih: 07/N /1338 (H) Dosya No:19/-12 Gömlek No:1//75 Fon 

Kodu: DH.İ.UM .  
3
Altıntaş tarafından  Osman Nuri Ergin’in,  Müessesât-ı Hayriye-i Sıhhıye Müdüriyeti, s. 47-48’den 

aktarılmıştır..  
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yapı, 1980’li yıllarda Üsküdar İmam Hatip Lisesi’ne tahsis edilmiştir (a.e., a.y), 

(Şekil 5. 40).  

 

Şekil 5. 40: Okul olarak kullanıldığı dönemde darüşşifa (KTVKKA). 

19. yüzyıldan itibaren yoğun kullanım talepleri ile zorlanan Cumhuriyet döneminde 

farklı işlevlerle yüklenen yapı, özensiz onarımlar ve eklerle özgün mimari karakterini 

büyük ölçüde yitirmiştir. Kuzeyde Helvacı Ali Sokağı üzerinde bulunan basık 

kemerli girişin dışında tabhaneden yeni bir giriş açılmıştır. Vakfiyede sözü edilen 

mescite ait izler büyük ölçüde yitirilmiştir (Şekil 5. 41). Hamam nispeten daha iyi 

durumdadır. 

  

Şekil 5. 41: 1951 yılında darüşşifa hamamı ve günümüzde sıcaklık kubbesi (Ali 

Saim Ülgen, Levha, 136). 

Avluyu çevreleyen revakın üst örtüsü tamamen kaldırılmış yerine volta döşemeli 

yeni bir kat eklenmiştir. Revakın gerisindeki mekânlarda kalabilen tromp ya da 

pandantif kalıntıları ile kesik kemerler ilk yapının eğrisel örtü sistemi ve gabarisi 
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hakkında bilgi vermektedir (Şekil 5. 42)
1
. Bazı mekânlarda duvarlar kaldırılmış ya da 

yeni duvarlarla bölünmüş; yeni kapı ve pencereler açılmış, cepheler önemli ölçüde 

değişmiştir. 1995 yılında 1. derece kültür varlığı olarak tescillenen
2
 ve bu yıllarda 

boşaltılan yapı günümüzde harap durumdadır.  

Caminin karşısında ve darülkurra bitişiğinde, hadis ve tefsir okuyacaklara 

vakfedilen darülhadisin doğuda darüşşifa ve tabhaneye bitişik yapı olduğu kabul 

edilmektedir. Nurbanu Sultan’ın vakfiyesinde 1 müderris tayin edilen darülhadisin 

12 hücresi erkek talebelere tahsis edilmiştir.  

  

Şekil 5. 42: Darüşşifanın bazı odalarından görünüm.  

1873 yılından 1927 yılına kadar Toptaşı Bimarhanesi’nce kullanılan ve 1950’li 

yıllardan itibaren Toptaşı Cezaevi kullanımına tahsis edilen yapının plan şeması ve 

görünümü geçirdiği onarım ve eklerle değiştirilmiştir. Yapıya orta avludan 

merdivenli bir geçitle ulaşılmaktadır. Geçidin doğuda sokağa açılan basık kemerli bir 

kapısı bulunur. Üzerine kat çıkılan darülhadisin ilk örtü sistemi ortadan kalkmış; üst 

örtüsü yenilenmiş olmakla birlikte kuzey-güney doğrultusundaki revak dizisi 

günümüze ulaşabilmiştir. 1894 tarihli bir keşifte darülhadisin kubbe aralarının 

onarıldığından söz edilmesi
3
 revakın gerisinde üzeri kubbe ile örtülü hücrelerin 

sıralandığını düşündürmektedir (Kuran, s.178). Ancak revakın kuzey ve güney uçta 

dönerek avluyu çevrelediği bilinmemektedir. İlk yapıya ilişkin duvar örgüsü batı 

cephesinde izlenebilmekte, yapının kuruluş ve gabarisi hakkında ipuçları vermektedir 

                                                 
1
 İlk yapının revaklı bir avlu etrafında kubbeli tek katlı mekânlardan oluştuğu söylenebilir (Kuran, 

s.184). 
2
 1995 yılında Atik Valide Darüşşifası’nin koruma derecesi İstanbul III. Numaralı KTVKK’nun 23.02. 

1995 tarih ve 7308 sayılı kararı ile 1. derece olarak belirlenmiştir. 
3
Toptaşı Bimarhanesi'ndeki Darülhadis'in kubbe aralarının ve gezinti mahalleriyle diğer bazı 

mahallerin icra-yı tamiri. (Şehremaneti 4), (BOA,Tarih: 29/R /1312 (H) Dosya No:750 Gömlek No:3 

Fon Kodu: ŞD.).  
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(Şekil 5. 43). Cezaevi olarak kullanıldığı dönemde yapıya girilemediğinden ilgili 

kaynaklarda bu yıllardaki müdahalelere ilişkin bilgiler sınırlıdır. 1985 yılında 

darülhadis ve imaret binalarındaki muhdes eklerin kaldırılmasına karar 

verilmiştir
1
.1980’li yıllara ait bir fotoğrafta harpuşta seviyesinden itibaren yükseltilen 

doğu çevre duvarı ve güney avludaki ek bina ayırt edilebilmektedir. Kuzey ve güney 

revak açıklıkları henüz kapatılmamıştır (Kuran, s.181). 

 

Şekil 5. 43:Tabhane avlusundan darülhadis, batı duvarı.  

Kuran, 1986 yılında basılan eserinde
2
 yakın zamanda yangın geçiren yapının, son iki 

yılda avlu duvarlarının yükseltildiğinden söz etmektedir (Kuran, s.181, 182). Bu 

yıllara ait fotoğraflarda önüne iskele kurulan doğu duvarının kuzey kanatta daha da 

yükseltildiği, kuzeydeki revak açıklıklarının beton duvarlarla kapatıldığı 

izlenmektedir (Şekil 5. 44). 1993 yılında yapının cezaevi olarak kullanıldığı 

dönemde eklenen muhdes duvarların kaldırılması isteği yenilenmiştir
3
. Daha ayrıntılı 

tanımlar içeren ikinci bir kararla muhdes duvarların özgün harpuşta seviyesine kadar 

yıkılmasına karar verilmiştir
4
. 

                                                 
1
 26.04.1985 tarih 1343 sayılı İstanbul Bölge Kurulu Kararı.  

2
 Yazar, önsöz bölümünü 1985 yılında kaleme almıştır.  

3
5.8.1993 tarih 6060 sayılı  İstanbul III Nolu KTVKK kararı. 

4
 8.7.1993 tarih 5696 sayılı İstanbul III Nolu KTVKK kararı. 
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Şekil 5. 44: 1980’li yıllarda Atik Valide Darülhadisi (KTVKKA). 

Uygulama sonrası alçaltılan duvarlarda tel örgülü bir çitle güvenlik önlemi alınmış, 

güney avludaki ek binalar ile iç mekânlarda sınırlı müdahalelerde bulunulmuştur 

(Şekil 5. 45). Günümüzde boş olan yapı harap durumdadır.  

 
Darülhadis doğu duvarı, 1993 

 

 
Doğu giriş kapısı onarım öncesi 

 
Betonarme duvarlar söküldükten sonra. 

Şekil 5. 45: 1993 yılında Atik Valide Darülhadisi (KTVKKA). 

Vakfiyede caminin kurbünde ifadesi ile yaklaşık olarak yeri belirtilen mektep, Vakıf 

Sicil Defteri’nde yer alan adres bilgileri
1
 (VSD, s.49) ve mimari veriler 

                                                 
1
 Adres bilgilerine göre girişi İmaret Önü Sokak’ta yer alan yapı kuzey ve batıda bimarhane, güneyde 

imaret ve batıda Bağlarbaşı Caddesi ile çevrilidir.  
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doğrultusunda darülhadis’in güneydoğu ucunda, imarete bitişik yapıdır (Ahunbay, 

1988: s.284). İmaret Önü Sokak’tan bağımsız girişi olan mektep, 1924 yılında 

iptidaiye mektebi olarak kullanılmaktadır (VSD, s.49). 1931 yılına ait Pervititch 

haritası ve mevcut izlere göre sıbyan mektebi, kubbe ve tonoz örtülü kapalı mekan 

ile doğuda iki sütuna oturan giriş revağı ve küçük bir avludan oluşmaktadır 

(Ahunbay, a.e., a.y.). Toptaşı Cezaevi’ne tahsis edildiği dönemde yapı hamama 

çevrilmiş, kubbeye fil gözleri açılmış, giriş revağı ve avlu üzerine betonarme kat 

çıkılmış, gözcü kuleleri eklenmiş, iç mekanda pencereler, dolaplar ve ocak 

kapatılmıştır (Şekil 5. 46, Şekil 5. 47). Bu değişimler sırasında yapı mimari 

özelliklerini önemli ölçüde yitirmiştir. Mevcut izler ve tarihi verilerden yola çıkarak 

özgün duruma ilişkin ayrıntılı tespitlerde bulunan ve bir restitüsyon önerisi 

yayınlayan Ahunbay, ilk tasarımın tam olarak anlaşılabilmesi için yapılan 

müdahalelerin dikkatle ayıklanması gerektiğini belirtmektedir (Ahunbay, 1988: 

s.284).  

  

Şekil 5. 46: Toptaşı Cezaevi olarak kullanıldığı yıllar (KTVKKA). 

  

Şekil 5. 47: Günümüzde sıbyan mektebi. 
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 Atik Valide Darülkurrası: Nurbanu Sultan’ın vakfiyesinde caminin karşısında 

ifadesi ile yaklaşık olarak yeri belirtilen darülkurra ilm-i kıraat öğrenmek isteyen tüm 

Müslümanlara vakfedilmiştir
1
. Bir şeyhülkurranın tayin edildiği darülkurrada, 

ciddiyetle çalışan 10 hafız haftanın dört günü hazır bulunacaktır. Yapının barınma 

amaçlı kullanılmadığı ve her gün açılmadığını düşündüren anlatıma göre caminin 

güneydoğusunda, 225 Ada, 2 Parseldeki bağımsız tek katlı, kubbeli yapı 

darülkurradır (Ahunbay, 1988: s.278). 1924 yılı tespitinde Feridun Ağa Kütüphanesi
2
 

olarak listelenen yapı, günümüze birçok değişikliklerle ulaşabilmiştir. 1931 yılına ait 

56 nolu Pervititch haritasında yapının avlu duvarları ve -muhtemelen yine bir geç 

dönem eki olan- giriş saçağı kaldırılmadan önceki durumu gösterilmiştir. 1970’li 

yıllara ait fotoğraflarda yapının işgal edildiği doğu ve batıda avluda başka yapılar 

olduğu izlenmektedir (Şekil 5. 48).  

  

  

Şekil 5. 48: Atik Valide Darülkurrası 1970’li yıllar (KTVKKA). 

                                                 
1
Vakfiyeden Nurbanu Sultan’ın külliyede bir kütüphane kurduğu öğrenilmektedir. Kitapların 

muhafazası ile ilgilenen emin bir hafız-ı kütüb kitapları sadece medresenin müderrisine ve 

darülkurranın şeyhine verecektir. Darülkurra için vakfedilen kitapların  (eimme-i aşereden on imamın 

adı tek tek sayıldıktan sonra)  ilm-i kıraat ve bu babda yazılan muteber ve yüksek kavaid kitapları 

olduğu belirtilmektedir.    
2
1924 yılı tespitlerinde ayrıca darülkurra listelenmemiştir. Feridun Ağa Kütüphanesi adı ile tanınan 

yapının 18. yüzyılda Feridun Ağa tarafından onarıldıktan sonra kütüphaneye dönüştürülerek yeniden 

vakfedildiği ileri sürülmektedir (Kuran, s.178, Haskan, C.2, s.922). 1906 yılına ait bir belge Üsküdar 

Atik Valide Mahallesi’ndeki Feridun Ağa Kütüphanesi'nin tamiri ile ilgilidir. BOA, Tarih: 23/B /1324 

(H) Dosya No:41 Gömlek No:1324/B-23 Fon Kodu: İ..EV.. 
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225 Ada 2 Parselde bulunan ve günümüzde kuzeydoğuda pencere altına açılan 

muhdes bir kapıyla ulaşılan yapı harap durumdadır. Avlu duvarları yıkılmış, giriş 

revağına ait izler yok olmuştur. Yapının yakın çevresindeki yapılar kaldırılmış, 

caddeden dört basamakla ulaşılan zemin kotu güneybatı ve güneydoğuda 

yükseltilmiştir. Kuzeydoğu duvarında ortada yer alan ve duvar örülerek kapatılan 

sokak girişi, zeminden yukarıda kalmaktadır (Şekil 5. 49). Son onarımlarda iç 

mekânda kuzeybatıdaki giriş kotuna kadar döşeme kaldırılmış,  döşemeye çelik 

putrellerle takviye yapılmıştır (Şekil 5. 50). Kubbe ve pandantiflerde kalem işi 

bezemeler bulunmaktadır. Sıvaları raspalanan yapının kuzeydoğu duvarında iki niş 

ile kıble duvarının ortasında mihrap nişi bulunmaktadır. Yapı kıble ve güneybatı 

cephelerinde ikili pencere düzeni ile aydınlanmaktadır. Kuzeydoğu duvarının özgün 

tasarımı değiştirilmiştir (Ahunbay, a.e., a.y). 22.08.1996 tarih ve 8587 sayılı kurul 

kararı ile “Valide-i Atik Mektebi”  olarak tescillenen yapı günümüzde boş ve harap 

durumdadır. 2011 yılında yapının kuzeydoğusuna iki katlı bir bina yapılmıştır. İnşaat 

ve kullanım alanı darülkurranın girişi önünde ve bugün mevcut olmayan giriş seti ve 

revaka oldukça yakın konumdadır.  

  

Şekil 5. 49: Atik Valide 

Darülkurrası, kuzeydoğu 

cephe. 

Şekil 5. 50: Atik Valide 

Darülkurrası, iç mekân 

kuzeybatı cephesi. 

Atik Valide Camii Muvakkithanesi: Atik Valide Camii avlusunun güneybatı 

köşesinde avlu duvarına bitişik bulunan tek katlı yapı 1924 yılında “kısmen kargir 

muvakkithane” olarak listelenmiştir (VSD, s.52). Vakfiyede muvakkithaneden söz 

edilmemekle birlikte, namaz vakitlerini hesaplayıp müezzine bildirmek üzere bir 

muvakkit tayin edildiği öğrenilmektedir. Bugünkü durumda geç dönemde inşa 

edildiği izlenimi veren dikdörtgen planlı yapı iki odadan oluşur. Güney ve batıda 
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cami avlu duvarı ile belirlenen yapı tek katlıdır. Girişin yer aldığı avlu cephesi özgün 

mimari karakterini yitirmiştir. Yapı güney ve doğuda iki pencere ile aydınlanır. 

Güney cephesinde burada bir pencere olabileceğini gösteren izler gözlenebilmektedir 

(Şekil 5. 51). Yapının güneydoğu köşesi duvara gömülü bir sütunla belirlenmiştir.  

Güney ve doğuda çatı eteğini ahşap bir silme dolanır. Üstte kırma çatı yükselir. 

Bugün toplantı salonu ve kütüphane olarak kullanılmaktadır. 

  

Şekil 5. 51: Atik Valide Camii Muvakkithanesi dışarıdan ve avludan görünüm. 

Atik Valide Meşrutahanesi: Vakıf sicil defterinde Atik Valide Şeyh Meşrutahanesi
1
 

olarak kaydedilen ve Atik Valide Musalla Sokak’ta gösterilen meşrutanın yeri tespit 

edilememiştir. Nurbanu Sultan’ın vakfiyesinde görevliler için külliye yapıları dışında 

ayrılan bir meşruta belirtilmemiştir. Bugün Toptaşı Caddesi 227 Ada 5 parselde 

bulunan ve Aşçıbaşı Konağı adıyla anılan yapı VGM mülkiyetindedir. Toptaşı 

Caddesi’nin güneydoğusunda istinat duvarının sonunda köşeyi tutan yapı, Atik 

Valide İmareti kapısı önünde güzel bir meydan kompozisyonu sunar. 1946 yılında 

tescillenen ve kurumsal yazışmalarda Atik Valide Vakfına ait meşruta olduğu 

belirtilen yapıya ilişkin bilgiler sınırlıdır
2
. O. N. Ergin, külliyenin dışında, Sultan II. 

Mahmut döneminde yaptırılan, 1873 yılından sonra Toptaşı Bimarhanesi idare binası 

olarak hizmet veren bir konaktan söz etmektedir (Ergin, 1995: s.3368). Önceki 

bölümlerde belirtildiği gibi, artan hasta nüfusu ile birlikte bimarhane için yeni 

mekânlara ihtiyaç duyulmuş, 1890 yılında bir hane ile bahçe satın alınmıştır. Yeni 

                                                 
1
 Nurbanu Sultan’ın Vakfiyesi’nden tekkenin şeyhi için hücrelerden birinin ayrıldığı öğrenilmektedir. 

Tekkenin dışında darülkurrada görev yapan şeyhülkurradan şeyh olarak da söz edilmektedir. 
2
 1966 yılından önce vakıf elinden çıkan ve 1963 yılında,  imar planı uyarınca arsasının bir kısmı 

belediye tarafından iskân edilen yapı Nurbanu Sultan tarafından yaptırılan külliyeye dâhil olduğundan 

1967 yılında 7044 sayılı kanunla VGM’ne devredilmiştir. GEEAYK 25. Şubat.1967 tarih 732.35.Ç 

1207 sayılı karar. 
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mekânlar elde etmek amacıyla darüşşifadaki aşhane
1
 boşaltılarak külliye 

yapılarından ayrı, yalnızca bimarhane için çalışan bir aşhane inşa edilmiş olabilir.  

Konağa adını veren aşhane ortadan kalkmış, kalıntıları günümüze ulaşabilmiştir
2
 

(Şekil 5. 52). Meşruta yapısı plan şeması ve cephe özellikleriyle 18. yüzyıla 

tarihlenmektedir
3
. 1946 yılı eski eser fişine göre yapının doğu kanadı önceki yıllarda 

bir onarım geçirmiştir. 1968 yılında Tekel Müdürlüğü idaresince çul işleme binası 

olarak kullanılan ve oldukça harap durumda olan yapının mutfak bacası maili 

inhidam nedeniyle kurul izni alınmaksızın yıktırılmıştır
4
.   

  

  

Şekil 5. 52: Üstte Aşçıbaşı Konağı ve aşhane/1946 ve altta kuzeydoğudan bakış, 

2004 (KTVKKA). 

S. H. Eldem, 1970 yılında GEEAYK’na yazdığı bir dilekçede abidevi bacası 

yıktırılan harap meşruta binası için acil tedbirler alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Boşaltılan ve rölöve projeleri hazırlanan yapı 1970’li yıllarda onarılmıştır. 1980’li 

yıllarda alt katı dükkân ve üst katı konut olarak kullanılan yapı 2004-2005 yılları 

                                                 
1
 Nurbanu Valide Sultan, imaretin aşhanesinden ayrı olarak darüşşifada hastalar için yemek pişirilmesi 

öngörülen bir aşhane vakfetmiştir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi imaret içindeki aşhane 

Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar vakıf işleyişini sürdürebilmiş ve yeri bimarhaneye tahsis 

edilmemiştir.  
2
1946 yılı fotoğraflarına göre kargir tek katlı inşa edilen yapı meşrutanın kuzey duvarına bitişikti. 

Ocağın konumu çatıda yükselen baca yerine göre saptanabilmektedir. Ocak batı duvarının ortasında 

yer almaktaydı. Tuğla ile inşa edilen 8 köşeli baca üstte sivri kemerli tüteklikler ve kademeli bir 

kornişle sonlanmaktaydı. 
3
 Yapı hakkında hazırlanan ve onaylanan 1946 yılına ait 22/155 nolu eski eser fişi (Tescili yapan Y. 

Mimar Ali Saim Ülgen ve N. Köseoğlu). 
4
 2.8.1968 tarih ve 2808 sayılı Abide ve Yapı İşleri Müdürlüğü yazısı. 
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arasında VGM’nce onarılmış
1
  ve Üsküdar Musikî Cemiyeti’nin kullanımına tahsis 

edilmiştir.  

Tonoz örtülü bir alt yapı üzerine iki katlı inşa edilen yapı, arazinin eğiminden dolayı 

güneyde tek katlıdır (Şekil 5. 53). Yapı orta sofalı plan şemasındadır. Doğu-batı 

doğrultusunda dikdörtgen planlı sofa, oda duvarlarıyla bölünmüştür. Sofanın 

güneydoğu hariç üç köşesinde odalar yer almaktadır. Kuzey ve güneyden düzenlenen 

girişler ortada bir koridora açılır. Onarım sonrası batıda bir giriş daha açılmıştır. Asıl 

giriş güney cephededir. Cephenin ahşap kaplamaları yakın tarihli onarımlarda boyut 

ve detaylara dikkat edilmeden değiştirilmiştir. Giriş kapısı özgün değildir. Yapının 

en göz alıcı cephesi batıda Toptaşı Caddesi üzerindedir. Bu yönde arazinin eğimine 

göre kademelenerek yükselen zemin kat mekânları, geniş açıklıklı sivri kemerlerle 

düzenlenmişlerdir. Üst katta sofa cephesi geridedir. İki uçta birer cumba ile sokağa 

taşan odalar ahşap dirseklerle desteklenmektedir. Bağdadi teknikle inşa edilen 

yapının batı kanadı -kargir zemin kat hariç- sıvalıdır. Doğuda ve kısmen kuzeyde 

ahşap kaplı cepheler özgün durumu yansıtmamaktadır. 

  

  

Şekil 5. 53: 1946 yılında ve günümüzde Aşçıbaşı Konağı (KTVKKA). 

 

                                                 
1
 2.6.2004 tarih 965 sayılı İstanbul III Nolu KTVKK kararı.  



93 

 

2. Mihrimah Sultan Küllliyesi: Mimar Sinan’ın eseri olan külliye 1540-1547 yılları 

arasında, Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmıştır
 

(Kuran, s.52). Sultantepe eteklerinde, Üsküdar İskelesi ve kıyıya yakın bir arsada 

Boğaza hakim konumda kurulan anıtsal külliye, Mimar Sinan’ın sultan ve ailesi için 

Üsküdar’da inşa ettiği ilk külliyedir. Cami, medrese, mektep, imaret, tabhane, çeşme, 

hazire ve türbelerden oluşan külliye çevresinde gelişen çarşı ile birlikte Üsküdar’ı 

şenlendirmiştir (Şekil 5. 54). İskele yakınında ve ticari işlevlerin yoğunlaştığı bir 

noktada vakıf kanalıyla kurulan külliyede konaklama ve ticari etkinliklere yer 

verilmesi, Anadolu ve Asya’ya uzanan ticaret ve hac yollarının Avrupa kapısı olan 

Üsküdar’ın ayrıcalıklı konumu ve bölge ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

1.Cami, 2.Medrese, 3.Sıbyan Mektebi, 4. Sinan Paşa Türbesi, 5.Edhem Paşa Türbesi, 6. Hazire  

Şekil 5. 54: Mihrimah Sultan Külliyesi (Kuran, s.49). 

Mihrimah Sultan külliyeye su getirmek için Kuzguncuk ve Çamlıcadan başlayan iki 

su yolu inşa ettirmiş, Anadolu ve Rumeli’deki çeşitli karyelerden
1
 toplanan gelirler 

ile İstanbul ve Üsküdar’da hanlar, dükkânlar, çeşitli imalathaneler ve odalar ile 

mezra, çayır ve arazi gibi gayrimenkulleri vakfa gelir olarak tahsis etmiştir. 8’i 

                                                 
1
VGMA 28 kasa numarada karyelerin sınırlarını göstermek üzere düzenlenen bir hudunâme 

bulunmaktadır. Karyelerin ve bağlı bulundukları kazaların listesi için bkz. Zülfikar, 1989:s.20-23.  
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Anadolu’da, 2’si Üsküdar’da bulunan değirmenler ile Üsküdar’da bulunacak iki 

kayık
1
 da vakfın akarları arasındadır.  

Mihrimah Sultan’ın 957H/1550 ve 978H/1578 yılları arasında kaydedilen 

vakfiyeleri
2
, külliye yapılarından bazılarının vâkıfenin veya vakfın olanaklarıyla 

değişik tarihlerde eklendiğini göstermektedir.  Rebiyülevvel 957H/ Mart 1550 tarihli 

en eski vakfiyeye göre cami, medrese, ve imaret ilk yapılar grubunu oluşturmaktadır. 

961H/1553 yılında Rüstem Paşa'nın kardeşi, Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'nın türbesi 

inşa edilmiştir. Rebiyülevvel 957H(1557 Aralık) tarihli vakfiye ile külliye 

programına mektep ilave edilmiş aynı tarihte Rüstem Paşa, Mihrimah Sultan’ın inşa 

ettirdiği hanın karşısında bir han daha yaptırmıştır
3
. 984H/1576 yılında Rüstem 

Paşa'nın oğlu Osman Bey’in açık türbesi yapılmıştır. Mihrimah Sultan Camii’nin 

kuzeyinde, şadırvanın yer aldığı avlunun istinat duvar üzerindeki çeşme, vakfın geliri 

ile 1092H/1681 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.72), (bkz. Bölüm 5.5, 

Mihrimah Sultan Çeşmesi: Sıra No: 510).  1183H/1769 yılında muvakkithane, 1893 

yılında Sadrazam Ethem Paşa Türbesi inşa edilmiştir. 19. yüzyılda avlunun 

güneybatısına fevkâni imam ve kayyum meşrutaları bulunmaktadır (Şekil 5. 55). 

  

Şekil 5. 55: 19.yüzyıl sonlarında Mihrimah Sultan Camii ve çevresi, (II. Abdülhamit 

Albümü), (Kahraman, Yeşildal vd., s. 177). 

Külliyeyi oluşturan yapılardan; cami, medrese ve imaret Mimar Sinan’ın eserlerini  

listeleyen 16. yüzyıla ait tezkerelerde kayıtlıdır.
4
 Külliyenin bir parçası olan 

                                                 
1
13 ve 12 zirâ tûlunde “pirâme/ پکڒٵمھ denilen, ağır, iki kürekli kayıklar gerektiğinde imar malzemesi 

nakli için kullanılacak, boş zamanlarında ücret karşılığı hayvan taşıyacaklardır (VGM, Defter no: 635-

2, 8 no'lu vakfiye, s.50-54).  
2
 VGMA 635 nolu defter 

3
 VGM, Defter no: 635-2, 8 no'lu vakfiye, s.62 

4
 Tezkerede yer alan yapılar için bkz. (Kuran  s.271-413 ve.268-363). 
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mektebin adı tezkerelerde geçmemekle birlikte Mimar Sinan’ın eseri olarak kabul 

edilmektedir
1
. Tezkerelerde adı geçen diğer bir eser de caminin haziresinde bulunan 

Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’nın kabridir
2
.  

Sultantepe olarak bilinen dik bir yamaca sırtını yaslayan külliye, şerit gibi dar bir 

arsa üzerine kurulmuştur. Külliyenin yapıldığı yıllarda denize olan mesafesi ve kıyı 

ile ilişkisi üzerine -fazla bir bilgimiz bulunmamakla birlikte- tarihi kaynaklar ve 

gravürler ipuçları verebilecek niteliktedir. Vakfiyede cami için leb-i deryâ’da 

denilmekte, Evliya Çelebi de külliye yapılarından cami ve kervansarayı iskele 

başında ve deniz kıyısında tarif etmektedir (Seyahatname, C.1, s.327). Eremya 

Çelebi, İskele Camii olarak da bilinen Mihrimah Sultan Camii’nin deniz kenarında 

iken denizin doldurulmasıyla bugün iskele meydanından daha içeride bir yerde 

bulunduğunu belirtmektedir (Kömürciyan, s.280). 19. yüzyıla tarihlenen gravürlerde 

cami ile kıyı arasında kuzeybatıya doğru III. Ahmet Meydan Çeşmesi’nin inşa 

edildiği (YT: 18. yüzyıl), cami ve deniz arasında bir mesafe bulunduğu izlenmektedir 

(Şekil 5. 56, Şekil 5. 57).  

 
Flandin, 1863 

 
T. Allom, 1839 

Şekil 5. 56: 19. yüzyılda Mihrimah Sultan Camii (Kahraman, Yeşildal vd., s. 40,60). 

Cami ve medrese eğimli bir arazi üzerinde yan yana sıralanmışlardır. Bir set ile 

zeminden yükseltilen, kent siluetine hakim anıtsal caminin deniz cephesinde, çift 

revaklı, geniş saçaklı bir son cemaat mahalli bulunur. Camiye göre hafif bir açıyla 

kuzeye yönelen medrese caminin kuzeyinde ve onunla aynı set üzerinde yer 

almaktadır. Sıbyan mektebi caminin güneyinde, Mahkeme Arkası ve Selman Ağa 

                                                 
1
 A. Kuran’ Mimar Sinan’a ait mekteplerden çok az bir kısmının yalnızca Tuhfet-ül Mimarin’de yer 

almasından ötürü külliyenin bir parçası olan sıbyan mektebinin de Mimar Sinan eseri olduğu 

görüşündedir.  
2
Türbe yalnızca Tuhfet-ül Mimarin’de kayıtlıdır (Kuran, s.271-413).  
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Çeşme sokaklarının kesiştiği köşede yer almaktadır. Eğimli bir arsada inşa edilen 

mektep açık ve kapalı kısım olmak üzere iki bölümden oluşur. Kapalı bölümün alt 

katına Selman Ağa Sokak’a açılan eyvanlı çeşme yerleştirilmiştir (bkz. Mihrimah 

Sultan Çeşmesi: Sıra No: 509). Doğuda küçük bir avludan düzenlenen giriş cami ile 

mektep arasındaki merdivenli sokak üzerindedir. Kuran (s.51), cami ile mektebin 

bağlantısının, cami avlusundan Selman Ağa Çeşme Sokağına açılan kapı ile 

sağlandığını belirtmiştir.  İlerleyen bölümde değinileceği gibi yapıdaki izler cami ve 

mektep arasındaki sokağın külliye sınırları içinde kalmış olabileceğini 

düşündürmektedir.  

 

Şekil 5. 57: Mihrimah Sultan Camii ve çevresi, J. Frederick Lewis, 1838, 

(Kahraman, Yeşildal vd., s. 32). 

Günümüze ulaşamayan imaret hakkında bilgiler sınırlıdır. Mihrimah Sultan 

vakfiyesinde yapıların işleyişi ve temel mimari bileşenleriyle ilgili açıklamalar 

bulunmaktadır. Vakfiyede “imaret” başlığı altında kendi içinde farklı işlevleri 

barındıran hizmetler sıralanmıştır. Buna göre imaret, 8 odalı (bâb) misafirhane 

(vakfiyenin kimi bölümlerinde tabhane olarak da geçmektedir), bir matbah, bir 

ekmek fırını, bir kiler, bir anbar, ahırdan (ıstabl) ve handan oluşmaktadır
1
. Evliya 

                                                 
1
VGM, Defter no: 635-2, 12 no'lu vakfiye, s.94. Vakfiyeye göre imarette çalışacak görevliler “imaret 

şeyhi, bir vekil-i harc, bir vekil-i harc kâtibi, bir kilerci, bir kilerci şâkirdi, bir anbâri, biri reisleri 

olmak üzere dört habbâz, biri aşçıbaşı olmak üzere dört aşçı, bir gendüm-kûb, bir hîme-keş, bir hamâl-

ı gûşt, bir kezgan-şûy, iki kâseşûy, dört kâse-keş, dört nekkâd, bir nakîb-i nân, bir nakîb-i gûşt, dört 
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Çelebi daha çok işleyişi ile bilgiler verdiği imaret için “İskele başında, Mihrimah 

Sultan imâreti” demekte; Üsküdar kervansaraylarından söz ederken, “…iskele 

başındaki caminin iki tarafında, deniz kıyısında, yüzer ocaklı, yüzer tavla at alır 

kervansaraydır ki, sağlam bir kaledir. Baştanbaşa kurşun ile kaplıdır ki, gelip gidene 

minnetsiz evdir” diye anlatmaktadır (Seyahatname, C.1, s.174).
1
  İmaretin yeri ve 

yıkım tarihi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. A. Kuran, yan yana inşa 

edildiğini varsaydığı aşhane ve tabhanenin yerini caminin güneybatısında, İskele 

Hamamı’nın işgal ettiği yapı adasında tarif etmektedir (Kuran, s.52).
2
   Kuban’a göre 

(2007: s.267) tabhane 1722 yangını ertesinde ortadan kalkmıştır.
3
 Öte yandan 

BOA’nde bulunan belgeler 19. yüzyılda imarette yemek ve fodla pişirilmeye devam 

ettiğini göstermektedir
4
. 1875 onarımının ardından

5
 1310H/1892 depreminde zarar 

gören ve yeniden onarılan imaret
6
 1924 tarihli vakıf sicil defterinde harap olarak 

kaydedilmiş, yeri Paşa Limanı Caddesi’nde gösterilmiş, tabhane/misafirhane ayrıca 

listelenmemiştir
7
 (VSD, s.87). Konyalı’nın açıklamaları imaret (aşhane) ve hanın 

(kervansaray) iki ayrı yapıdan meydana geldiği yönündedir
8
 (Konyalı, C.1, s.445, 

C.2, s.290, 387).  Konyalı imareti yaklaşık olarak medresenin solunda (kuzeyinde) 

                                                                                                                                          

ferrâş (ikisi misafirhanenin, ikisi hanın temizliğine bakan), bir matbah kayyimi, iki kayyim-hân, iki 

bevvab, bir kennâs-ı helâ, bir ahûrî” olarak belirlenmiştir. 
1
Kervansaray (ya da vakfiyede belirtildiği gibi misafirhane, tabhane veya han) imaret bünyesinde 

işletildiğinden bazı tarihi kaynaklar ve resmi kayıtlarda sadece “imaret” kaydedilmiştir. Örneğin 

Mimar Sinan’ın eserlerinin listelendiği tezkerelerde “imaret” kayıtlıdır. Hadikat-ül Cevâmi’de külliye 

yapıları “cami, medrese, mektep, imaret ve levâzımat-ı sâ’ire olarak sıralanmakta kervansaray veya 

misafirhaneden söz edilmemektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.593). A. Kuran, “imaret” teriminin 

Osmanlı çağında önceleri bina topluluğunu ifade ederken sonradan bir külliyenin aşhane ve 

kervansaray bölümlerini kapsayan daha sınırlı bir parçası olarak ya da sadece yemekhane ve mutfağı 

birleştiren aşhane anlamında kullanıldığını belirtmiştir (Kuran, s.52). 
2
A. Kuran, II. Beyazid Külliyesi’nde olduğu gibi caminin bir yanında medrese bir yanında aşhane-

tabhane olmak üzere üçlü bir yapı grubu oluşturulduğu görüşündedir (Kuran, s.52). 
3
ayrıca bkz. Kuran, s.52. “20 Ekim1722’de Üsküdar Mihrimah Sultan Camii civarında bir dükkandan 

çıkan ateş yalnız etrafındaki ev ve dükkanları değil, yine Mihrimah Sultan tarafından yaptırılan 

tabhane, bât pazarı ve haffafhânenin yanması neticesini verdi” Târih-i Çelebizâde’den aktaran: (Cezar, 

s.350.)  
4
Örneğin; BOA, Tarih: 17/M /1227 (H)/1812 Dosya No:156 Gömlek No:7788 Fon Kodu: C..EV.. 

“Üsküdar'daki Mihrimah Sultan İmareti'ne diğer imaretler gibi tersane anbarından, fodula pişirmek 

üzere buğday verilmesi”, BOA, Tarih: 23/R /1219 (H)/1804 Dosya No:29 Gömlek No:1431 Fon 

Kodu: C..BLD.  “Mihrimah Sultan Vakfı'ndan Üsküdar'da kâin imaretinde aşçı cihetinin tevcihi.” 
5
BOA, Tarih: 15/S /1292 (H)1875 Dosya No:699 Gömlek No:48889 Fon Kodu: İ..DH.. “Mihrimah 

Sultan'ın Üsküdar'daki imarethanesinin tamiri” hakkında. 
6
 BOA, İ.EV., 9/ 1312/Ş-22-(25/Ş /1312-21/02/1895) 

7
Kervansaray imaret bünyesinde işletildiğinden bazı tarihi kaynaklar ve resmi kayıtlarda sadece 

“imaret” kaydedilmiştir. Örneğin Hadikat-ül Cevâmi’de külliye yapıları “cami, medrese, mektep, 

imaret ve levâzımat-ı sâ’ire” olarak sıralanmakta kervansaray veya misafirhaneden ayrıca söz 

edilmemektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.593). 1924 tarihli vakıf sicil kayıtlarında da imaret kaydedilmiş 

ancak 1933 yılına kadar varlığını sürdüren han ayrıca listelenmemiştir (VSD, s.436). 
8
 Kuran (s.52), aşhane ve tabhanenin, caminin güneybatısında İskele Hamamı’nın işgal ettiği yapı 

adasında yer aldığı görüşündedir (Kuran, s.52). 
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bugünkü helâların bulunduğu yerde kervansarayı (han) 
 
ise “Büyük İskele denilen 

Üsküdar İskelesi’nin karşısında” tarif etmiştir (Konyalı, C.1, s.445, C.2, s.290, 387).  

Tarihi belgeler sözü edilen yerdeki yapıların konumu ve görünüşlerine açıklık 

getirmektedir. 1814-1815 yıllarına ait Bostancıbaşı Defteri’nde Kuzguncuk’tan 

güneybatıya doğru yapılar “…balıkçı odası, beylik zahire anbarları, Mihrimah Sultan 

Camii Şerifi ve İmaret-i Âmiresi Üsküdar’ın büyük İskelesi” olarak tanıtılmıştır (İ.A. 

C.6, s.2994). 20. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış olan Alman mavilerinden –Büyük 

Üsküdar İskelesi karşısında- kuzeybatıda medreseye paralel konumda bulunan 

dikdörtgen planlı kargir yapının “Levazımat-ı Umumiye Yem Anbarı” olarak 

kullanıldığı öğrenilmektedir (Şekil 5. 58).  

Alman Mavileri D9 nolu paftada Mihrimah 

Sultan Külliyesi 19. yüzyıla ait bir kartpostalda Üsküdar 

Şekil 5. 58: 19. yüzyılın ilk çeyreğinde harita ve fotoğraflarda han (İBB-AKA). 

1933 yılına ait 66 nolu Pervititch haritasında yapının yıkıldıktan sonraki durumu plan 

izleriyle çizilmiş; yapının işlevi “kurşunlu” sıfatıyla han olarak gösterilmiştir (Şekil 

5. 59).  

Haskan (C.2, s.986), Pervititch’e göre hanın kuzeyinde, avlu etrafında düzenlenen 

yapılar grubunun külliyenin imaretine (aşhane) ait olduğu görüşündedir (Şekil 5. 59). 

Konyalı’nın verdiği adres bilgileri de bu görüşü desteklemektedir. Haritaya göre, 

kuzeyden girilen iç avlunun batı kanadında kubbeli büyük bir hacim ile çift kubbeli 

ön birimler, batıda bu yapıya bitişik 3 birim ve hangar, avlunun doğu kanadında biri 

ahır olduğu belirtilen 4 birim bulunmaktadır. Avlu girişinin batısında ahırın 

karşısındaki su haznesi, adres bilgilerine göre vakıf sicil defterinde Mihrimah Sultan 

Vakfı’na kayıtlı gösterilen su haznesi olmalıdır (bkz. Su haznesi, Sıra No: 512). 

Doğuda dış duvarlar boyunca yer alan kapalı bölümler Harabe halinde gösterilmiştir. 
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19. yüzyıla ait bir fotoğrafta kubbeli yapının üzerinde çatı feneri olduğu 

izlenebilmektedir (Şekil 5. 60).  

 

Şekil 5. 59: 66 nolu Pervititch haritasında Mihrimah Sultan Külliyesi (İTÜ- UYGAR 

Arşivi). 

 

Şekil 5. 60: Mihrimah Sultan Külliyesi (Haskan, C. 2, s.980). 

1931-1933 yılları arasında yeni yol düzenlemeleri yapılırken söz konusu yapılar 

izinsiz olarak yıktırılmış, sorumlular hakkında işlem başlatmıştır (Konyalı, C.1, 

s.445, C.2, s.290, 387), (Şekil 5. 61, Şekil 5. 62, Şekil 5. 63). 
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Şekil 5. 61: Kurşunlu Han ve medrese (KUDEB Arşivi). 

 

Şekil 5. 62: Hanın kuzeyinde bulunan kargir kubbeli yapının yıkım fotoğrafı, 

Encümen Arşivi foto no: 984/ 01.12.1933 (Yılmazörnek, s.40). 

 

Şekil 5. 63: Hanın kuzeyinde bulunan kargir kubbeli yapının yıkım fotoğrafı 

Encümen Arşivi foto no: 985/01.12.1933 (Yılmazörnek, s.40). 
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Mihrimah Sultan Camii: Hâkimiyet-i Milliye ve Paşa Limanı Caddeleri üzerinde 

526 Ada 3 Parselde yer alan cami, GEEAYK’nun 14.4.1973 tarih, 7086 sayılı 

kararıyla tescil edilmiştir. Cümle kapısı üzerindeki kitabeye göre yapımı 954H/1548 

yılında tamamlanmıştır
1
. Zeminden bir setle yükseltilen cami, orta kubbesi üç yönde 

yarım kubbelerle desteklenen, kıble eksenine paralel gelişmiş bir düzendedir. 

Kurulduğu arsanın dar olması nedeniyle avlusu yoktur. Deniz kıyısında, Boğaz 

manzarasına açılan son cemaat mahalli geniş bir revak alanı olarak düzenlenmiştir 

(Kuban, 2007: s.266). Girişin önünde 5 açıklıklı son cemaat mahalli ve onu üç yönde 

çeviren ahşap saçaklı bir ön revak bulunur. Ön revak giriş aksı üzerindeki şadırvanın 

üzerini kapatarak kuzeye doğru uzatılmıştır. Revaka Selman Ağa Sokağı'ndan çift 

yönlü taş merdivenle ulaşılmaktadır.  

1312H/1894 depreminin ardından caminin hasarlı mahalleri ile kurşunları 

onarılmıştır
2
. 1958 yılı onarımında ön revak üst örtüsü kaldırılmış, ortaya çıkan 

durum hakkında hazırlanan raporda, ön revakın muhdes bir ek olduğuna kanaat 

getirilerek kaldırılmasına dair kuruldan görüş istenmiştir
3
. Ön revakın dönem eki 

olarak korunması yönündeki 1958 tarihli kurul kararına rağmen, strüktür bir süre 

açıkta kalmış, çatı 1960 yılında yeniden inşa edilmiştir
4
 (Şekil 5. 64). Eski 

gravürlerde ön revak kemerlerinin kırmızı ve beyaz renkli almaşık görünümlü olduğu 

izlenmektedir (bkz. Şekil 5. 56, Şekil 5. 57). Bugün revak cepheleri sıvalıdır. 

Yenileme sırasında saçakların eğrisel olan köşe dönüşleri dik açılı yapılmıştır.
5
  

                                                 
1
Konyalı (C.1, s.217), Hadikat-ül Cevâmi’de kitabenin tam ve doğru olarak okunmadığını, “Mirat-ı 

İstanbul”un da aynı hatanın tekrarlandığını, caminin 954 yılı Zilhiccesinde tamamlandığını (1548, 

Temmuz) belirtir. 
2
 BOA, Tarih: 16/Ca/1312(H)/1894 Dosya No:127 Gömlek No:16 Fon Kodu: ŞD. “Üsküdar'da vaki 

Mihrimah Sultan Cami-i Şerifi'nin tamiratı haricinde muhtac-ı tamir olan mahalleriyle kurşunlarının 

tamiri ve masraflarının suret-i mahsubu. (Evkaf 4)” İlk yapılan keşifte gerekli görülen tüm mahallerde 

yapılacak onarım harcamalarının 92.170 kuruş tutacağı tahmin edilmiş, tamiratın emaneten yapılması 

ve vakfa masraf kayd olunmak üzere gelecek mali yılda Evkaf bütçesi tertibine alınması 

kararlaştırılmıştır. 1894 yılında ilk keşifte tespit edilemeyen yerlerin de tamir edilmesi gerekli 

görüldüğünden bütçeye 13. 860 kuruş ilave edilmiştir. Tarihi kaynaklardan aktaran (Kütükoğlu, 

s.315). ayrıca bkz (Ürekli, s.47). 
3
 Raporda revakın muhdes olduğuna dair görüşler özetle şöyle sıralanmaktadır; avlu kotları arasındaki 

farktan dolayı, son cemaat mahalli döşemesi yükseltilmiştir. Mermer son cemaat mahalline karşılık dış 

revak kemerleri tuğla ile inşa edilmiş, ilk revakın görünümü kapatılmıştır. Ön revak nedeniyle minare 

kaidesi ve pencere çerçevelerindeki profiller kapanmış, çatı meyili çok dik olduğundan çatı ortak 

revak kubbeleri arasındaki profilin üzerine çıkarılmış, tromp seviyesinde pencereler çatı altında 

kalmıştır. Vakıflar Umum Müdürlüğü, 4.7.1959 tarihli rapor üzerine yerinde yapılan incelemeler 

sonucu koruma kurulu, son cemaat mahallinin sonradan yapıldığı görüşündedir (927 sayılı 18.5.1958 

tarihli GEEAYK kararı). 
4
 GEEAYK’nun 18.5.1958 tarih ve 927 sayılı kararı ile 17.12.1960 tarih 732-909 sayılı kararı.  

5
 Onarım öncesi saçak detayı çizim ve fotoğraflarla belgelenmiştir (Binan, s.236). 
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Sultan ailesine yakınlığı dolayısıyla cami çift minarelidir. Son cemaat yerinin 

köşelerinde minarelere çıkış kapıları vardır. 1310H/1892 depreminin ardından 

kuzeydoğu köşedeki minare onarılmıştır
1
. 1958’de minare külahları yenilenmiş, 

zamanla bakımsız kalan, şerefe korkulukları kırılan minareler 1991 yılında 

onarılmıştır.
2
 

 

Şekil 5. 64: 1958 onarımı sırasında Mihrimah Sultan Camii, (KTVKKA). 

  

Şekil 5. 65: 1958 onarımı sırasında Mihrimah Sultan Camii (KTVKKA). 

20. yüzyılın başlarına ait fotoğrafta ön avlunun -bugün de büyük kısmı mevcut olan- 

kırık mermerle kaplı olduğu, şadırvanın üzerinin kubbe formunda metal bir şebeke 

                                                 
1
BOA,Tarih: 06/M /1313(H)/1895 Dosya No:647 Gömlek No:48484 Fon Kodu: BEO, “Üsküdar 

Mihrimah Sultan Camii'nin sol cihet minaresinin icra-yı tamiri hakkında tezkire-i maruza ve irade-i 

seniyye sureti zirine muharrer buyruldu.  
2
 061 (37,17)81.971 sayılı, 10.06.1991 tarihli KTVKK kararı. 
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ile kapatıldığı izlenmektedir (Şekil 5. 66). Geride sütunlar arası demir şebekelerle 

kapatılmıştır.  

 

Şekil 5. 66: 20. yüzyıl başında Mihrimah Sultan Camii Şadırvanı (Gurlitt).   

1959 yılında cami batı duvarı ve giriş merdivenleri onarılmış, şadırvan avlusunu 

çevreleyen mermer korkuluklar bu bölümlerde devam ettirilmek üzere 

bütünlenmiştir
1
. Özgün helalâr yok olduğundan 1961 yılında avluda yer altında helâ 

yapılmıştır
2
. 1967 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’nca hazırlanan raporda, şadırvan 

avlusunun bakımsız olduğu ve kötü kullanıldığı belirtilmiştir
3
. Bugün şadırvan üst 

örtüsü değiştirilmiş, taş oturma sekilerinin önüne sabit tabureler eklenmiştir. Avlu 

döşemesinin kuzey bölümü düzgün kesme taşla yenilenmiş, cami koruma ve yaşatma 

derneğince avluya ağaç dikilmiştir (Şekil 5. 67). 

1958 onarımında girişin önündeki son cemaat mahalli döşemesinin ilk yapımın 

ardından doldurularak yükseltildiği öne sürülmüştür (Şekil 5. 68). Konyalı (C.1, s.12) 

son cemaat mahalline bir pencere ile açılan ahşap mükebbirenin sonradan eklendiği 

görüşündedir.  

Kuzeyde yer alan mukarnaslı giriş portali ana kubbenin örttüğü orta mekâna açılır.  

İki serbest ayağa oturan kubbe iki yanda ve güneyde kubbeyi destekleyen yarım 

kubbelerin örttüğü ikinci derece birimlerle üç yönde genişler. Köşe alanlar küçük 

kubbelerle örtülüdür. Kuban (2007: s.266), yonca biçimi verilmiş ayakların bu 

camiye özgü olduğunu belirtir. 

                                                 
1
 1254 sayılı 13.12.1959 tarihli GEEAYK kararı. 

2
1667 sayılı, 24.10.1961 tarihli GEEAYK kararı. 

3
 Anıtlar Yüksek Kurulu’nca GEEAYK’na gönderilen, 946 nolu 3.10.1967 tarihli rapor. 
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Şekil 5. 67: Günümüzde Mihrimah Sultan Camii şadırvanı ve ön avlu. 

  

Şekil 5. 68: Son cemaat mahalli avlu döşemesi, 1958 (KTVKKA).  

Mihrap ve minber mermer işçiliğinin en güzel örneklerindendir. Ahşap vaaz kürsüsü, 

giriş kapısı ve pencere kepenkleri itinalı bir kakma tekniği ile yapılmıştır. 1967 yılı 

raporuna göre girişin iki yanındaki mahfillerin önlerine caminin iç mimarisini 

bozucu ahşap kafesler konulmuştur. Bugün doğudaki zemin kat mahfili kadınlar için 

ayrılmış, ahşap kafeslerle kapatılmasının yanı sıra önüne ayakkabı dolapları 

yerleştirilmiş, batıdaki mahfil ahşap camekânla kapatılmıştır (Şekil 5. 69).  
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Şekil 5. 69: Mihrimah Sultan Camii, iç mekân. 

Çürüyen pencere doğramaları 2001 yılı onarımında yenilenmiştir.
1
 20. yüzyıl başına 

ait bir fotoğrafta zemin kat ve geçiş öğelerindeki pencerelerinin içte sade 

düzenlenmiş ahşap doğramalarla kapatıldığı izlenmektedir. Bugün zemin kat 

pencereleri üzerindeki hafifletme kemerleri ile geçiş bölgesi ve kubbe pencereleri 

içte alçı revzenli, renkli vitraylıdır (Şekil 5. 70, Şekil 5. 71).  

Kubbe ve duvarlar kalemişleriyle bezelidir. Bir Osmanlı onarımında geç dönem 

üslup ve anlayışına uygun olarak değiştirilen kalemişleri bir 20. yüzyıl onarımında 

Osmanlı klasik üslubu bezemelerle yenilenmiştir (Şekil 5. 70, Şekil 5. 71). 2005 

yılında VGM yetkililerince yerinde yapılan incelemede zemine rezistanslı keçe 

serilerek yerden ısıtma yapıldığı, iç mekânda kalemişlerine dokunulmadan boya 

badana yapıldığı, iç ve dış duvarlara hoparlör ve güvenlik kamerası yerleştirildiği 

tespit edilmiştir
2
. Aynı yıl cami, VGM onarım programına alınmış, İM Mimarlık 

Restorasyon Ltd. Şti. tarafından hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projeleri 2007 yılında onaylanmıştır. Uygulama henüz başlamamıştır. 

  

Şekil 5. 70: Mihrimah Sultan Camii, kıble duvarı ve tromptan detay (Gurlitt). 

                                                 
1
 21.2.2001 tarih 12115 sayılı KTVKK kararı. 

2
 17.08.2005 tarih, B. 02.1.VGM.1.13.00.101.01/2890 sayılı İstanbul VBM raporu. 
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Şekil 5. 71: Mihrimah Sultan Camii, kıble duvarı ve tromptan detay (Yılmazörnek, s. 

129).  

Mihrimah Sultan Medresesi: Mihrimah Sultan Camii’nin kuzeyinde 526 Ada 2 

parselde yer almaktadır. Medresenin yapım tarihini belirleyen bir yazıt 

bulunmamaktadır. Medresenin ilk müderrisi İmamzâde Mehmet Efendi’nin göreve 

atandığı 954H/1547 yılı (Baltacı, s. 305) inşaatın tamamlandığı tarih olarak kabul 

edilebilir. Dershanenin simetri ekseni üzerinde yer aldığı “U” plan şemalı medrese, 

dört tarafı revakla çevrili bir avlu ve 16 hücreden oluşur. Revak dershane duvarı 

önünde de devam eder, fakat medrese giriş duvarına hücre konulmamıştır. 

Medresenin mukarnaslı giriş portaline cami son cemaat yerinden açık bir geçitle 

ulaşılmaktadır (Şekil 5. 72). Kullanım değişikliği nedeniyle medresenin kuzeyine 

Paşalimanı Caddesi’nden merdivenli bir giriş açılmış, asıl giriş ikinci derecede 

önemli hale gelmiştir.  

  

Şekil 5. 72: Mihrimah Sultan Medresesi. 
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Dışa çıkıntılı kare planlı dershane avluda hücrelerle aynı düzlemdedir. Dershane ve 

yanındaki hücreler doğrudan birleştirilmeyerek arada tonozlu geçitler yapılmıştır. 

Hücrelerde biri avluya bakan üçer pencere, ocak ve nişler bulunur. 

Mihrimah Sultan’ın vakfiyesine göre medresede “…ulûm-ı akliye ve fünûn-ı asliye 

derslerine kâdir bir müderris, ilim ve tahsil etmek isteyen 14 talebe, derslerin tekrar 

ve takrîri ile meşgul bir mûid”, ile bevvab ve ferraş bulunacaktır 
1
. Kurulduğu 

yıllarda “ellili” tabir edilen yüksek dereceli medreselerden biri olan Mihrimah Sultan 

Medresesi’nde mûide günde 5, talebelere günde 2’şer akçe harçlık ile imaretten 

yararlanma hakkı verilmiştir.  

1792 yılında medresede 15 öğrenci ile müderris yaşamaktadır. Hücrelerden 2’si, bir 

talebe sılada biri hacda olduğundan boştur (Galitekin, s.637). 1310H/1892 yılında 

cami, imaret ve türbelerle birlikte medrese de onarılmıştır
2
 (Kütükoğlu, s.315).  

 

Şekil 5. 73: Pervititch haritasında medrese (İTÜ-UYGAR Arşivi).  

1914 yılı raporunda kuzeydeki çamaşırhane ve gusülhanenin salaş halde olduğu, 

zeminin dolması ile bu yöndeki hücre pencerelerinin yarıya kadar toprak altında 

kaldığı, dolayısı ile hücrelerde rutubet problemi yaşandığı tespit edilmiştir 

(Kütükoğlu, a.y). Aynı yıl darülhilafe kadrosuna alınan medresede 35 talebenin 

ikamet edebileceği öngörülmüştür (Kütükoğlu, s.315). 1918 yılına kadar eğitim 

hizmeti veren bina bu tarihten sonra boş kalmış, 1931-1933 yılları yeni yol 

düzenlemesi sırasında yıkımı söz konusuyken, Konyalı’nın (C.2, 290, 386) uyarıları 

üzerine onarılarak Üsküdar Süt ve Mektep Çocukları Bakım Evi’ne tahsis edilmiştir. 

                                                 
1
 VGM, Defter no: 635-2, 12 no'lu vakfiye, s.94. 

2
 BOA, İ.EV., 9/ 1312/1894 Ş-22-(25/Ş /1312-21/02/1895).    
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1933 yılına ait Pervititch haritasında dershanenin doğusundaki iki hücrenin 

birleştirildiği ve kuzeyde helâ mahalli düzenlendiği izlenmektedir (Şekil 5. 73). 

1940’lı yıllara ait fotoğraflarda kuzey cephede dershaneyle aynı hizada, istinat 

duvarına birleştirilen moloz örgülü bir duvar inşa edilmiştir. Geniş açıklıklı 

pencereler helâların iptal edildiğini düşündürmektedir. Dershanenin iki yanında 

avluya açılan dehlizler kapatılmış, kuzeybatı köşedeki hücre kaldırılarak dershaneye 

bitişik hücreden giriş düzenlenmiştir (Şekil 5. 74). Dershane ve medrese batı 

cephesine kıyasla, renk ve taş boyutundaki farklılık batıda dershaneye bitişik 

hücrenin tümüyle yenilendiği izlenimi vermektedir. Batı cephede üst pencere 

revzenleri muhtemelen ahşap doğramalı pencerelerle değiştirilmiştir.  Bacalarının 

külahları ile kubbe alemleri yoktur.  

  

Şekil 5. 74: Mihrimah Sultan Medresesi, 1940’lı yıllar (S. F. Göncüoğlu arşivi). 

1975 yılında Ruh Hastalıkları Dispanseri olarak hizmet vermeye başlayan medrese, 

13.11.1989 tarih ve 89/14771 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla koruma kurulu görüşü 

alınmaksızın Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı’na ana çocuk sağlık 

hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmiştir.
1
 Uygulama projeleri hazırlanıp 

onaylanmadan başlatılan inşaatta, avludaki ağaçlar sökülmüş, dershane ve bazı 

hücreler duvar ve katlarla bölünmüş veya birleştirilmiş, avlu çelik konstrüksiyonlu 

bir çatıyla kapatılmıştır (Şekil 5. 75). Onarılan bacaların külahları suni taş suni taş 

karışımı ile yeniden üretilmiştir. Tarihi verilere ve yapıdaki izlere dikkat edilmeden 

yapılan onarım sonrası bazı detaylar kaybedilmiştir (Şekil 5. 76). Medrese doğu 

cephesi ile istinat duvarı arasında, -resmi yazışmalarda muhdes meşruta binaları 

olduğu kaydedilen yerde- medreseye bitişik ek bir bina yapılmıştır. 1991 yılında 

                                                 
1
 İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü 25. Ekim. 1991 tarih ve 2449 sayılı raporu. 
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izinsiz gerçekleştirilen uygulamaların sorumluları hakkında yasal işlem 

başlatılmıştır
1
. Bugün de sağlık polikliniği olarak kullanılan medresenin özgün 

kimliğine zarar veren ekler varlığını sürdürmektedir. 

 
Medrese kuzey cephesi 1989 

 
Medrese kuzey cephesi 1991 

Medrese avlusu kuzeydoğuya bakış 1989 
 

Medrese avlusu 2010 

 
Şadırvan 1989 

 
2010 

 
Medrese doğu cephesi ve istinat duvarı arası 1989 

 
Doğuda Medreseye eklenen bina, 1991 

Şekil 5. 75: 1991 yılı müdahaleleri öncesi ve sonrası Mihrimah Sultan Medresesi 

(KTVKKA). 

                                                 
1
 7.11.1991, tarih 3812 sayılı KTVKK kararı. 
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Medrese doğu cephesi ve istinat duvarı arasında muhdes 

bina 1989 
 

1991 

Medrese kuzey kanadı hücre ve revak kubbeleri 1989 
 

Medrese kubbeleri 1991 

 Şekil 5. 76: 1991 yılı müdahaleleri öncesi ve sonrası Mihrimah Sultan Medresesi 

(KTVKKA). 

Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi: Sıbyan mektebi caminin güneyinde, Mahkeme 

Arkası ve Selman Ağa Çeşme sokaklarının kesiştiği köşede, 503 Ada 33 Parselde yer 

almaktadır. Eğimli bir arsada inşa edilen mektep açık ve kapalı kısım olmak üzere iki 

bölümden oluşur. Kapalı bölümün alt katına Selman Ağa Sokak’a açılan eyvanlı 

çeşme yerleştirilmiştir (bkz. Mihrimah Sultan Çeşmesi: Sıra No: 509), (Şekil 5. 77). 

Günümüzde dükkâna çevrilen bu mekânın, iç duvarları tamamen PVC esaslı kaplama 

malzemesi ile kapatıldığından, çeşmeye ait detayları ayırt etmek mümkün 

olmamaktadır. 

Mihrimah Sultan’ın vakfiyesinde1 Üsküdar’da bulunan sıbyan mektebinde 

Müslüman çocuklarına Kur’an-ı Kerim, din hükümleri ve edebiyat öğretmek üzere 

sâlih, âlim ve kıraâte kadir bir muallim, “muallim”in verdiği dersleri tekrar ederek 

çocukların öğrenmelerini kontrol edecek sâlih, âlim ve emîn bir halife ile mektebin 

temizliğinden sorumlu bir ferraş görevlendirilmiştir. 

                                                 
1
 VGM 635 nolu defter 1,8 ve 12 nolu vakfiyeler (Zülfikar:1989, Ek II ve Ek III). 
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Şekil 5. 77: 20. yüzyıl başlarında ve günümüzde Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi 

(N. İşli Arşivi). 

Doğuda küçük bir avludan düzenlenen giriş cami ile mektep arasındaki merdivenli 

sokak üzerindedir. Kuran, cami ile mektebin bağlantısının, cami avlusundan Selman 

Ağa Çeşme Sokağına açılan kapı ile sağlandığını belirtmiştir (Kuran, s.51). Mektebin 

camiye dönük, kuzey duvarında, Yeni Dünya Sokağına açılan bir kapı veya pencere 

kanadının yerleşmesi için 57 cm genişliğinde ve 12 cm derinliğinde niş bırakıldığı 

gözlenmiştir (Şekil 5. 78). Yapıdaki izler cami ve mektep arasındaki sokağın külliye 

sınırları içinde kalmış olabileceğini düşündürmektedir. Kapı veya pencere kanadının 

tespiti için kullanılan demir aksama ait yuva, 2006 yılında yapılan dikkatsiz 

onarımda, detayın anlaşılmasını engelleyecek şekilde sıvanarak kapatılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. 78: Sıbyan mektebi, kuzeydoğu köşesi. 
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1964 yılında Çocuk Kütüphanesi olarak işlevlendirilen yapı 1986 yılında 

onarılmıştır
1
. Özgün durumda mektebin doğuda dershaneye bitişik hücresi, yaz 

aylarında kullanım amacıyla yarı açık bir mekân olarak düzenlenmiştir. Geniş 

açıklıklı taş kemerle Yeni Dünya Sokağı ve camiye açılan eyvanlı hacim, 

günümüzde, kapalı alanın arttırılması amacıyla camekânla kapatılmıştır (Şekil 5. 79). 

Biçim ve malzemesiyle yapının tarihi karakterini zedeleyen camekân, aynı zamanda 

yapının özgün kullanım biçiminin algılanmasını güçleştirmektedir.  

  

Şekil 5. 79: Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi yazlık kısım. 

Mektebin sokağa dönük kuzey ve batı beden duvarları, özenli bir işçilik sergileyen 

yanaşık derzli düzgün kesme taşla örülmüştür. Avlu ve bitişik parsele bakan diğer iki 

cephenin köşelerinde, düzgün kesme taş örgü bir kaç sıra devam ettikten sonra, 

yerini moloz taşlı duvar örgüsüne bırakmaktadır. Cepheye son kullanım döneminde 

eklenen bayrak direği, sokak lambası, tabela vb. metal aksam gelişigüzel bir 

düzendedir. Paslanmış bu elemanlar, yağmur sularıyla cephe üzerinde pas lekesi 

yapmaya müsaittir. Dershane penceresinden dışarıya uzatılan doğalgaz borusu, tarihi 

değeri olan böyle bir yapıya yakışmamaktadır. Isıtma sistemi projelendirilirken, 

binanın tarihi ve estetik değerlerinin yanı sıra yapım tekniğini dikkate alan bir 

yaklaşım önemli olmalıdır. Cami avlusundan çıkışta karşılaşılan zemin katın, özgün 

tasarımı zedeleyen müdahalelerden arındırılması ve çocuklara yönelik 

işlevlendirilmesi mektebin bir bütünün parçası olarak algılanmasına yardımcı 

olacaktır. 

                                                 
1
 8.8.1986 tarih, 2511 sayılı KTVKK kararı. 
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Muvakkithane: Mihrimah Sultan’ın Rebiyulevvel 957 (1550 Mart) tarihli 

vakfiyesine göre namaz vakitlerinde camide hazır olan, cemaate devam eden bir kişi 

muvakkit olarak tayin edilmiştir
1
. 18. yüzyılda caminin güneyine muvakkithane inşa 

edilmiştir (Konyalı, C.2, s.223). Eski harita ve fotoğraflardan hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz yapı sekizgen planlı tek katlı ahşap çatılıdır (Şekil 5. 80).  

  

Şekil 5. 80: 1933 yılı Pervititch haritasında muvakkithane ile müezzin ve kayyum 

meşrutaları, 1940’lı yıllarda muvakkithane (S. F. Göncüoğlu Arşivi). 

Caminin batı duvarında muvakkithaneye ait, mermer bir levha halinde asılı güneş 

saati kitabesine göre 1183H/1769 yılına aittir. Derviş Yahya Muhiddin tarafından 

çizilen ve saatçizâde Mehmet Arif Efendi tarafından yapılan güneş saati, günümüze 

ulaşabilen en iyi örnekler arasındadır ( Şekil 5. 81), (Konyalı, C.2, s.223, 224). 

Muvakkithane mekteple birlikte 1892 yılında onarılmıştır.
2
 Muvakkithane ile 

karşısında -o yıllarda “Shell A. Ş.” tarafından kullanılan- kargir yapı Üsküdar 

Belediyesi’nce GEEAYK izni alınmaksızın 1956 yılında yıktırılmıştır
3
 (Şekil 5. 80). 

Meşrutalar: 1924 tarihli vakıf sicil defterinde Mihrimah Sultan Vakfına ait bir 

meşruta yapısı kayıtlıdır. (bkz. Mihrimah Mektebi Muallimi Meşrûtası: Sıra No: 

462). Mihrimah Sultan vakfiyesinden müezzin ve kayyum için meşrutalar tahsis 

edildiği öğrenilmektedir.
4
 Konyalı’ya göre (C.2, s.224) caminin güneyinde avlu 

duvarına bitişik dört odalı meşrutalar 1265H/1848 yılında yangın geçirmiştir (Şekil 

5. 82). 1888 yılında Üsküdar mürur memurlarının ikametine tahsis edilen meşruta 

                                                 
1
 VGM, Defter no: 635-2, 1 no'lu vakfiye, s.36. 

2
 BOA,Tarih: 27/Ra/1306(H)/1888 Dosya No:1569 Gömlek No:114 Fon Kodu: DH.MKT. 

3
 22.3.1956 tarih, 165 sayılı GEEAYK kararı.  

4
 VGM, Defter no: 635-2, 8 no'lu vakfiye, s.48. 
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odaları onarılmış olmalıdır.
1
 1941 yılı onarımında harap durumdaki meşrutalar 

kaldırılmıştır (Konyalı, C.2, s.224).  

 

Şekil 5. 81: Mihrimah Sultan Camii 

güneş saati. 

 

Şekil 5. 82: Meşruta, 19. yüzyıl 

(KTVKKA). 

Türbeler: *Sadrazam Ethem Paşa Türbesi: Mihrimah Sultan Camii avlusunda, 

caminin güneydoğusunda yer alır. 1893 yılında inşa edilen türbe, cami son cemaat 

mahalli revakının eğimli örtüsü kesilerek revak sütunları arasına yerleştirilmiştir. 

Kare planlı yapı sağır tek kubbeyle örtülüdür. Kuzeydoğuda avludan iki basamakla 

yükseltilen giriş platformu, dört mermer sütunla taşınan ahşap sundurma ile 

kapatılmıştır. Giriş cephesinde sundurmanın üzerinde üç pencere ve diğer yönlere 

açılan pencerelerle aydınlanan türbede sekiz lahit bulunmaktadır. Kireç taşından inşa 

edilen yapının cephelerinde kirlenme gözlenmektedir.   

 *Mihrimah Sultan Camii Türbesi, Kaya Sultan Türbesi, Sinaneddin Yusuf Türbesi: 

Türbenin kime ait olduğu ve yapım tarihi kesin değildir. Mihrimah Sultan Camii, 

şadırvan avlusunda, cami ile medrese kapısı arasında yer alır. Klasik Osmanlı 

mimarisi özelikleri gösteren kare planlı yapı, sekizgen bir kasnağa oturan kubbe ile 

örtülüdür. Kuzeyde iki açıklıklı giriş revakı bulunur. Üç yönden iki katlı pencerelerle 

aydınlanan türbede, kuzeyde giriş açıklığının iki yanında dolap yerleri bulunur.  İç 

mekânda dört mermer lahit vardır.    

                                                 
1
 BOA,Tarih: 27/Ra/1306(H)/1888 Dosya No:1569 Gömlek No:114 Fon Kodu: DH.MKT.   
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*Osman Bey’in kabri: 984H/1576 yılında kuzeydoğu minare kaidesinin yanına son 

cemaat mahalli revakına eklenen açık türbedir (Konyalı, C.1, s.222). Kabartma 

tekniğinde motiflerle bezeli mermer lahitin etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir. 

Mezar taşı ve sandukası yeşil yağlı boya ile boyanmıştır.  

Şekil 5. 83: Mihrimah Sultan Camii türbeleri a. Sadrazam Ethem Paşa Türbesi b. 

Sinaneddin Yusuf Türbesi c. Osman Bey’in kabri. 

3. Şemsi Paşa Külliyesi: Üsküdar’da II. Selim ve III. Murad’ın veziri Şemsi 

Paşa’nın 988H/1580-81 tarihli vakfiyesi1 doğrultusunda kurulan külliye, Mimar 

Sinan’ın eseridir (Şekil 5. 84). Cami, girişindeki kitabeye göre 1580 yılında 

tamamlanmıştır.  Medrese, türbe ve camiden oluşan külliye, Boğaziçi kıyısında, 

doğu-batı doğrultusunda, kabaca dikdörtgen planlı bir alanda yer almaktadır. Külliye 

yapıları için ayrılan arazinin dar olması ve kuzeyde deniz ile sınırlanması nedeniyle 

cami-medrese yerleşim düzeni, alışılagelen simetrik bağlantıdan farklı bir 

kompozisyon sunar. Sinan, üç ayrı işlevi kapsayan külliye yapılarını, küçük bir arazi 

üzerinde, üst düzey bir mekân kurgusu ile bir araya getirmiştir (Şekil 5.1. 4). Ölçü ve 

yerleşimine göre bütünle farklı ilişkiler kuran Osmanlı külliye yapılarının 

tasarımında –ilk örneklerden itibaren- sadelik ve bütünlük ilkeleri belirgindir. 

Külliye programı içinde yer alan cami, yükselme devrine kadar dış görünüm, 

strüktürel biçim -kubbe ve kemer- gibi çeşitli unsurlarla öne çıkartılan, anıtsal bir 

ifadeye ulaşmıştır. Sinan’dan sonraki çağda külliyenin egemen öğesi olarak inşa 

edilen anıtsal cami, yerini külliyeyi oluşturan diğer kütlelerle denge gösteren bir 

anlayışa bırakmıştır. Z. Ahunbay, küçük bir paşa külliyesi olan Şemsi Paşa 

                                                 
1 “Vakfiyeye göre Şemsi Paşa, doğduğu şehir olan ve önemli geçiş yolları üzerinde bulunan Bolu’da 

bir cami, kervansaray ve hankah kurdurarak, şehrin gelişimine katkıda bulunmuştur. Bolu’nun 

yakınından geçen ana ticaret yolu üzerinde bulunan Gerede’de yolcular için bir han inşa edilmiştir.” 

(Necipoğlu, s.495). 

a b 
 

c 
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Külliyesi’nin bu modelin öncüsü olarak kabul edilebileceğine dikkat çekmektedir 

(Nayır, s. 18). 

 

Şekil 5. 84: Şemsi Paşa Camii ve arka planda Rum Mehmet Paşa ve Ayazma 

camileri (Haskan C.1, s. 347). 

Avlu, cami ve medresenin ortak kullanımı için düzenlenmiştir. Cami ve medrese 

avlularında ortada yer alması gelenek olan şadırvan, burada avlunun küçük olması 

nedeniyle medresenin doğu kanadında, duvar kenarına sandık tipi şadırvan olarak 

yerleştirilmiştir. Günümüzde son cemaat yerini örten revakların, yan cephede 

kuzeydoğu avlu girişine doğru devam ettirilmesi, cami girişine dolaylı bir yönelim 

sunmaktadır. Cami revakının tek eğimli ahşap çatı örtüsü, her iki cephede sivri 

kemerlerle birbirine bağlanan toplam 9 sütunla taşınır. 20. yüzyıl başına ait hava 

fotoğraflarında sadece caminin avlu girişini karşılayan güneybatı cephesinde revak 

düzeni izlenebilmektedir (Şekil 5. 85). 

1931 tarihli 61 numaralı Pervititch Haritası’na göre cami, daha geniş bir avlu 

kullanımına sahip, revaksız bir kütledir. Detaylı bilgiler içeren bu haritalar çoğu 

zaman geçmişi aydınlatan bir rehber niteliği taşımakla birlikte bazı yanlışlıklar da 

içermektedir. Haritanın yapıldığı yıla ait fotoğraflar, medrese yapısı üst örtü 

sisteminin Pervititch haritasında gösterilenle farklı olduğunu ortaya koymaktadır1. 

Bu çelişkili durum nedeniyle Pervititch haritaları, cami üst örtü sistemi hakkında 

güvenilir bir kaynak değildir. Konyalı (C.1, s.259), 1940 onarımı öncesi yerinde 

                                                 
1
 Karşılaştırma için bkz. (Şekil 5. 85) ve (Şekil 5. 102). 
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incelediği yapıda caminin yıkılmış revakının önünde kalan kaide ve izlerden yola 

çıkarak 5 sütunla taşınan bir “son cemaat mahalli” tarif etmektedir. Yine yapıyı 20. 

yüzyıl başında -muhtemelen 1940 onarımı sonrası- gösteren fotoğrafta caminin 

girişinin yer aldığı kuzeybatı cephesinde revak bulunmadığı gözlenmektedir (Şekil 5. 

86). Onarımlar sonrası düzenlenen çift cepheli cami revak sisteminin dayanakları 

hakkındaki boşluklar İstanbul VBM arşiv belgelerinin kullanılabilir olmasıyla 

doldurulabilir. 

Caminin güneybatı köşesinde yükselen minarenin kürsüsü, caminin beden duvarları 

içinde gizlenerek, dışa fazla çıkıntı yapmadan, tambur seviyesi başlangıcına kadar 

yükseltilmiştir. Tek şerefeli minarenin gövdesi, caminin boyutlarıyla orantılı olarak, 

kısa tutulmuştur. 20. yüzyıl başına ait fotoğraflarda, minarenin pabuç seviyesinden 

itibaren yıkıldığı izlenmektedir. Barok üslupta inşa edilmiş pabuç kısmı, minarenin 

geç Osmanlı döneminde yenilendiğini gösterir. 1940 onarımında, geç dönem izleri 

kaldırılmış ve minare 16. yüzyıl Osmanlı Klasik Çağı minarelerine benzetilmeye 

çalışılmıştır. 

 

Şekil 5. 85:Şemsi Paşa Külliyesi ve çevresini gösteren 20. yüzyıl başına ait 

(muhtemelen 1913–1915), hava fotoğrafı (İTÜ Restorasyon ABD 

Arşivi). 
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Şekil 5. 86: Muhtemelen 1940 onarımı sonrası Şemsi Paşa Külliyesi (KTVKKA). 

 

Şekil 5. 87: Şemsi Paşa Külliyesi-A. Kuran’dan işlenerek. 

Vakfiyede sözedilen Şemsi Paşa’ya ait saray, külliyenin batısında yer almakta iken 

yerine III. Ahmed döneminde (1703-1730) Şerefâbâd Kasrı yapılmıştır (Gültekin, 

s.157). Günümüzde külliyenin batısında görülebilen mimari kalıntılar, Sedat Hakkı 

Eldem’in Köşkler ve Kasırlar adlı eserinde fotoğraf ve çizimlerini yayınladığı 

Şerefâbâd Kasrı’na ait olmalıdır (Eldem, 1964: s.374-388), (Şekil 5. 88, Şekil 5. 89). 
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Şekil 5. 88: 19. yüzyılda Şerefâbâd Sarayı, Şemsi Paşa Külliyesi, Ayazma ve Rum 

Mehmet Paşa camileri (Flandin). 

 

  

Şekil 5. 89: 20. yüzyıl başında külliye güney cephesi ve günümüzde Şerefâbâd 

kasrına ait kalıntılar (DAI arşivi). 

Tek kubbeyle örtülü, kare planlı cami düzgün kesme küfeki taşıyla inşa edilmiştir. 

Sekiz yüzlü yüksek kasnağa oturan kubbeye geçişte mukarnaslı küresel bingiler 

kullanılmıştır. Sağır yüzeyli kasnak köşegenlerinde, küresel bingiler dışarıda 

gösterilmiştir. Kasnağın dört yüzüne, birer kemerli pencere açılır. Sivri kemerli, alt-

üst ikili pencerelerle aydınlanan camide üst pencereler vitraylıdır. Güneydoğu 

cephesinde, mihrabın üzerinde yuvarlak bir kafa penceresi bulunmaktadır. Son 

cemaat yerine açılan basık kemerli giriş, oldukça sade düzenlenmiştir. Hereke 

pudingi ve beyaz Marmara mermeriyle almaşık olarak inşa edilen geçmeli kemer, 

özenli bir taş işçiliğinin ürünüdür. Çerçeve ile kemer arasına dört satırlık, mermer 
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kitabe yerleştirilmiştir1. Marmara mermeri ve yeşil breş ile inşa edilen mihrap, özgün 

tasarım özelliklerini büyük oranda korumaktadır (Şekil 5. 90). Kum saati biçimli 

başlık ve kaidelere oturan köşe sütunceler, kendi eksenleri etrafında serbestçe 

dönebilmektedir. Bu tasarım, teknik olarak binada oluşabilecek oturmaları 

gözlemlemeye yardımcı olmaktadır. Ahşap minber 20. yüzyıl ekidir.  

Konyalı (C.1, s.283), aslı kütüphanesinde bulunan 25.Nisan.1340H/1924 tarihli 

İstanbul’daki cami ve mescitleri sınıflandıran VGM defterinde caminin “yanmış ve 

yıkılmış camiler kısmında 122 numarada harap olarak gösterildiğini” aktarmaktadır. 

Yine VGM, İ. H. Konyalı Kütüphanesi’nde 4741 numara ile kayıtlı İstanbul’daki 

cami ve mescitlerini alfabetik bir şekilde gösteren -tarihsiz- defterde cami, 508 

numarada arsa olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 5. 90: Şemsi Paşa Camii Minberi (Öz, Resim:82). 

Dönemin bilim insanlarının konu ile ilgili yayınları, külliyenin satış işlemlerinin 

durdurularak, yeniden onarım kapsamına alınmasında etkili olmuş olmalıdır.
2
  

Caminin kadro harici bırakıldığı dönemde yağmalanması engellenememiştir. 

Konyalı’nın (C.1, s.283) tarifine göre, giriş üzerinde müezzin mahfeli vardır. Bu 

mahfeli taşıyan iki sütun, cami arsa olarak tanımlanıp, terk edilince taşınabilen diğer 

parçalarla birlikte çalınmıştır. 

                                                 
1 Şemsi Paşa eyledi bu camii bünyâd için*Umarız kim ola merhûmun yeri dârü’s-selâm*Ulvi’ye hâtif 

görünce dedi kim târîhi*Secdegâh olsun Habîb’in ümmetine bu makâm.  
2
Ayrıntılı bilgi için bkz. Konyalı’nın, 7. Nisan.1938 tarihli Tan Gazetesinde kadro harici bırakılarak 

arsası satışa çıkarılacak olan Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi’nin mimari değerini anlatan yazısı ve 

ayrıca  Halil Ethem Bey’in, külliyenin değerini ve hasarlı durumunu anlatan yazısı, Halil Ethem, 

(1933), Camilerimiz, İstanbul: Kanaat Kütüphanesi Yayınları, s.69. 
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İç tezyinatın ayrıntılı bir tanımını veren Konyalı, onarım sırasında kaybedilen 

detaylara tanıklık etmektedir. Cami iç duvarlarının tamamen  sıvalı olduğunu aktaran 

Konyalı (C.1, s.288), kubbe eteğinde, kabartma tekniği ile işlenmiş ayet silmesi 

dolaştığından söz eder. Klasik üsluptaki tezyinat, koyu mor, mor, lacivert, siyah, 

beyaz, kırmızı, sarı renklerle işlenmiştir. 1940 onarımında caminin beden 

duvarlarındaki tüm iç sıvalar soyularak, taş duvarlar çıplak görünümüyle 

bırakılmıştır. Kubbe tezyinatı ve yazılar kalabilen örneklere göre yenilenmiştir. 

Zemin döşemesi, imitasyon tuğla ile değiştirilmiştir. 2007 onarımı sırasında döşeme 

kotundan yaklaşık 4 cm. aşağıda özgün döşeme kaplaması açığa çıkarılmıştır (Şekil 

5. 91).  

 

Şekil 5. 91: Özgün tuğla döşeme. 

Deniz kıyısında inşa edilen cami ve külliyenin temel strüktürü hakkında elde edilen 

bilgiler sınırlıdır. Medrese dış duvarı su basman seviyesinde, yanaşık derzli taş 

blokların demir kenetlerle birbirine bağlandığı gözlenmektedir (Şekil 5. 92).  

 

Şekil 5. 92: Medrese kuzeybatı köşesi. 
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Osmanlı dönemine ait, anıt yapı niteliğindeki kargir eserlerin temel inşaatlarına 

ilişkin araştırmalar, kıyılardaki gevşek suni dolgular üzerindeki yapı temellerinin 

genellikle ahşap ızgara ve altında kısa ahşap kazıklarla oluşturulduğunu göstermiştir 

(Karagöz, s.145,146). Marmaray Projesi Üsküdar Arkeolojik kurtarma kazıları 

sırasında Şemsi Paşa Külliyesi ile aynı kıyı şeridinde bulunan Kavaklı İskele 

Sokağının batısında ortaya çıkarılan Osmanlı dönemine ait yapı kalıntılarından (Şekil 

5. 93), zeminin ahşap ızgara sistemi ile güçlendirildiği ve temel duvarlarının özenli 

bir işçilikle sağlam olarak inşa edildiğini anlaşılmıştır (Karagöz, s.145,146).  

 

Şekil 5. 93: Marmaray kazılarında temel seviyeleri açığa çıkarılan dükkânlar (İTÜ-

UYGAR Arşivi). 

Şemsi Paşa Medresesi: Avlunun güney ve batı tarafında 'L' şeklinde konumlanan 

medrese, kuzeyde tek hücre ilavesi ile “kesik U” biçimini alır. Dershane, batı 

kanadının orta aksında, hücre dizilerinin arasındadır. Kubbeli on iki hücreye sahip 

medresenin, doğu kenarının ucunda tek hücrelik alan helâlara ayrılmıştır. Her birinde 

bir ocak, bir veya iki dolap nişi olan hücrelerde, konum farklılıkları nedeniyle 

pencere sayısı değişebilmektedir. Köşe hücreler hariç, revaklara bakan hücre 

cephesinde ocak ve kapı yer alır. Dışta ise iki alt dikdörtgen pencereyi üstte tepe 

penceresi ortalar (Şekil 5. 94). 
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Şekil 5. 94: Medrese hücresi dış cephe. 

Hücre kubbelerinde geçiş elemanı pandantiftir. Hücreler, kubbe ve ara duvarlardan 

yükselen baca dizileri ile dışarıda izlenir. Boyut olarak hücrelerden ayrılan dershane,  

sekiz yüzlü kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Dershane kubbesinin geçiş elemanı 

tromptur. Kubbeye geçiş elemanları cami kubbesinde uygulandığı gibi dışarıda 

gösterilmemiştir. Buna karşılık sekizgen kasnak, köşe noktalarında pilastr benzeri 

çıkıntılarla desteklenmiş ve cepheler sağır tutulmuştur. Dershane giriş aksının 

karşısında mihrap, onun iki yanında da nişler bulunmaktadır. Diğer nişler, girişin iki 

yanında, kuzey ve güney duvarında yer alır. Basık kemerli, profilli söveli, dikdörtgen 

açıklıklı, beyaz ve kırmızı renkli mermer taşından inşa edilen giriş kapısı titiz bir 

işçiliğin ürünüdür (Şekil 5. 95). Kapının üzerine ayet yazılı mermer bir kitabe 

yerleştirilmiştir
1
.   

 

Şekil 5. 95: Medrese giriş kapısı. 

                                                 
1
 İslam inanışına göre cennetin sekiz kapısı vardır. Medrese kapısı da ilime açılan bir kapıdır. İlim 

İslam inanışında yüceltilmiştir.  
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Yapı, revaklarda ve deniz cephesinde kesme taş, diğer bölümlerde bir sıra kesme taş 

ve üç sıra tuğla almaşık örgülü olarak inşa edilmiştir.  Hücrelerin önünde, onsekiz 

mermer sütunun taşıdığı, revak vardır (Şekil 5. 96). Revak sütunlarında mermer 

dışında, yeşil serpantin breşi, pembe (Mısır graniti) ve siyah granit ile kırmızı-bej 

dalgalı mermer kullanılmıştır. Baklava dilimli sütunlar birbirlerine sivri kemerlerle 

bağlanmışlardır. Eş boyutlu sivri kemerlerin ritim düzeni, dershanenin önünde üç 

geniş ve yüksek kemerle değiştirilerek, giriş vurgulanmıştır. 1940 onarımı öncesine 

ait bir fotoğrafta revak saçak kotunda, sözü edilen kademelenme izlenmemektedir 

(Şekil 5. 97).  

İstanbul Vilayeti Muhasebe-i Hususiye Müdürlüğü’nün 3184/1567 numaralı 

tezkeresiyle ve valiliğin onayıyla, 8. Eylül.1927’de şehremanetine gönderilen 

tezkereden öğrenildiğine göre, Şemsi Paşa Medresesi, İdare-i Hususiye’ye 

devredilmiştir (Konyalı, C.2, s.293). Uzun süre boş bırakılan yapı, 1930’lu yıllarda 

işgalciler tarafından bir ara inek ve koyun ağılı olarak kullanılmıştır (Konyalı, C.2, 

s.291). 

 

Şekil 5. 96: Medrese doğu kanadı. 

Cami güney cephesine yerleştirilen onarım kitabesine göre 1940 yılında VGM’nce 

onarılan medrese, 1953 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca Şemsi Paşa Halk 

Kütüphanesi olarak hizmete açılmıştır. 
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Şekil 5. 97: 1930’lu yıllarda Şemsi Paşa Medresesi (Konyalı, C.2, s.292). 

Şemsi Paşa Türbesi: Şemsi Paşa’nın türbesi, kuzeydoğuda, cami duvarına bitişiktir.  

Dikdörtgen planlı türbenin konumu, Selçuklu geleneğinde karşılaşılan -medrese 

yapısına bitişik türbe- modelini çağrıştırmaktadır. Yapının kütle düzeni oldukça sade 

olmakla birlikte, simgesel düzeyde kurulan ilişkiler türbeyi öne çıkarmaktadır. 

Denize doğru çıkıntı yapan türbe, Boğaz’dan görülebilen, etkili bir konumdadır. 

Türbeyi 1940 onarımından önce gösteren fotoğraflarda, tekne tonozun sivriltilerek 

yükseltilmiş görünümünün günümüzdeki duruma oranla daha belirgin olduğu 

izlenmektedir. Erken 19. yüzyıla ait olduğu düşünülen bir fotoğrafta türbenin denize 

bakan cephesinde ahşap direkli bir sundurma göze çarpmaktadır (Şekil 5. 98). İlk 

fotoğrafa göre daha geç tarihli bir diğer 19. yüzyıl fotoğrafı, yapının onarım öncesi 

oldukça hasarlı bir durumda olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil 5. 99). Türbeye ait 

tonozun kurşun örtüsü yırtılmış ve alemi kaybolmuş, denize uzanan rıhtım harap 

olmuştur.  Kuzey cephede görülen ahşap direkli sundurma ortadan kalkmıştır. Yapıyı 

20. yüzyıl başında gösteren fotoğraflar, bakımsız kalan binada hasarların ilerlediğini 

göstermektedir (Şekil 5. 100). 



126 

 

 

 

Şekil 5. 98: 19. yüzyıl sonu Şemsi Paşa Külliyesi ( N. İşli Arşivi). 

 

Şekil 5. 99: 19. yüzyıl sonu Şemsi Paşa Külliyesi ( N. İşli Arşivi). 
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Şekil 5. 100: 20. yüzyılın ikinci yarısında Şemsi Paşa Medresesi (Fot. Sébah-

Joaillier). 

Türbeye ait kitabe günümüze ulaşamamıştır. Yapıyı 1940 yılından önce inceleyen 

Ayanoğlu, türbe kapısı üzerinde olduğunu belirttiği kitabeyi, kırık bir halde iken 

fotoğraflayarak belgelemiştir
1
 (Şekil 5. 101). Konyalı (C.1, s.386), 1938 yılında türbe 

girişinin yer aldığı ön duvarın çöktüğünden, yer yer çatlaklar bulunan üst örtünün 

kısmen yıkıldığından bahsetmiş ve fotoğrafıyla birlikte yayınlamıştır. Konyalı, 

yıkıntılar arasında parçalarını bularak bir araya getirdiği kitabeyi okumaya çalışmış 

ve Arap harfleriyle aktarmıştır.
2
 Muhtemelen 1894 depreminde hasar gören Şemsi 

Paşa Külliyesi, uzun süre bakımsız kaldıktan sonra 1939-1943
3
 yılları arasında 

VGM’nce, Y. Mimar Süreyya Yücel tarafından onarılmıştır (Gültekin, s.158). Ahşap 

çatılı revakın (Gültekin, a.y.) ve minarenin tamamen yenilendiği (Eyice, 1963: s.57)
4
 

                                                 

1“ * ”, 

Yâ İlâhî son nefesinde Şemsî-i bî-çarenin, Cürmine kılma nazar bir a’mâl yüzünden dahi (Ayanoğlu, 

s.402). 
2
Tercümesi: “Ne yazmıştır oku müşhidman taşında, Ser gencim? bilinsin dersen ağır başımda, Yâ 

İlâhî her nefesinde Şemsî-i bî-çarenin, Cürümüne kılma nazar bir a’mâl yüzünden dahi.” 

 Konyalı’nın yayınladığı kitabe metni ile Ayanoğlu’nun aktardığı metin arasında farklılıklar 

bulunmaktadır. 
3
 1939’da Vakıflar idaresi o zamana kadar bakımsız kalan harap anıt eserleri kurtarmak için 4 yıllık 

bir program hazırlamıştır. Onarımları devam etmekte olan Yeni Camii, Azapkapı, Süleymaniye, 

Mahmut Paşa, Nuru Osmaniye, Sultan Selim ve Mesih Mahmut Paşa Camilerine ilaveten, Şemsi Paşa 

Camii’nin “esaslı bir surette ihya edileceği” duyurulmuştur (Cumhuriyet Gazetesi, 26. Ocak.1939, 

s.2).  
4 
Semavi Eyice, minarenin pabuçtan itibaren yenilendiğinden söz etmektedir.  
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bu kapsamlı onarım sırasında türbe kitabesi yerine konulmamıştır (Kuran s.196, 

Konyalı, C.2,  s.387)
1
. Hadîkatü’l Cevâmi’de, “Türbede olan tarih dahi budur” 

denilerek, türbe içinde bulunan bir diğer kitabe verilmektedir
2
. Kitabe günümüze 

ulaşamamıştır. 

 

Şekil 5. 101: Şemsi Paşa Türbesi kitabesi (Ayanoğlu, Resim 57). 

Türbe ve cami içeride metal şebeke ile ayrılmaktadır. Bu şeffaf bölümlenme, ibadete 

gelenlerin, camiyi yaptıran hayırseveri hatırlamalarını ve onun ruhunu yâd etmelerini 

amaçlayan dini bir düşüncenin ürünüdür. Konyalı (C.2, s.284), türbeye açılan 

yekpare zarif tunç şebekenin ince bir sanat eseri olduğunu, birçok yerinden 

koparıldığını aktarır. 1940 onarımında özgün şebeke değiştirilmiştir. Son yıllarda 

türbe ardiye gibi kullanıldığından türbeye açılan pencere içeriden siyah kumaş bir 

perde ile kapatılmıştır. Güneyde medreseye bitişik olarak düzenlenmiş helâ, cami ve 

medresenin ortak kullanımına hizmet etmektedir. Caminin ön avluda, kıble duvarına 

bitişik küçük bir haziresi vardır. 

 Şemsi Ahmet Paşa Külliyesinin Korunmasıyla İlgili Kurul Kararları: 

Şemsi Paşa Camii ve Külliyesi, GEEAYK’un 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı genel 

kararıyla “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmiştir. 

Üsküdar, 62 pafta, 431 ada 3 parselde bulunan külliye yapılarının koruma grubu, 

İstanbul III. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 

16.11.2005 tarih 1104 sayılı kararıyla I. Grup olarak belirlenmiştir. Şemsi Paşa 

Külliyesi ve çevresinde yer alan taşınmazlara ilgili inşaî ve fizikî müdahaleler, 1981-

2007 yılları arasında GEEAYK ve KTVKK’ları tarafından görüşülen kararların 

                                                 
1
 Sözü edilen kitabe halen camiye ait hazirede bulunmaktadır.  Onarımı devam etmekte olan caminin 

iş kalemlerinde, “türbe kitabesinin özgün yerine konulması” da maddeler arasında yer almaktadır.  
2 “Türbesini kenâr-ı deryâda*Şemsi anın içün eyledi bünyâd*Geçerken bu kenâr-ı deryâdan*Aşinalar 

du’a ile ide yâd*Yâ İlâhî bi-hakk-ı nûr-ı Nebi*Nârdan eyle ol kulun âzâ” (Hadîkatü’l-Cevâmi’, s. 

603). 
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içeriğini oluşturmaktadır. Kurul arşivinde daha önceki yıllara ait müdahaleler 

hakkında belge bulunmamaktadır.  

 Külliye çevresinin geçirdiği değişimler: 

Medrese kütlesinin bu günkü yol kotundan 1-1,5 metre aşağıda kalan su 

basman/zemin seviyesi, yapının geçmişte çevre-zemin ilişkisinin nasıl kurulmuş 

olduğu sorusunu akla getirmektedir. H. Y. Şehsuvaroğlu, caminin önünden Şemsi 

Paşa’ya (Şemsi Paşa Caddesi) devrinin mimarisine uygun köprülü bir yoldan 

geçildiğini, onarımlar sırasında bu geçidin bozulduğunu aktarmıştır (Şehsuvaroğlu, 

s.83).  

 

Şekil 5. 102: 1931 tarihli 61 numaralı Pervititch Haritası (İTÜ-UYGAR Arşivi). 

1931 tarihli Pervititch Haritası’na göre cami kuzey cephesi ile güneydoğu avlu girişi 

arasında yaklaşık 1 metre kot farkı bulunmaktadır. Avlu kapısından caddeye doğru 

kesik çizgi ile belirtilen yol ayrımı, sözü edilen geçit olmalıdır (Şekil 5. 102, Şekil 5. 

103).  

 

Şekil 5. 103: Mostar ve Travnik’ten benzer olduğu düşünülen yol-patika. 
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20. yüzyıl başında, külliye ve yakın çevresini gösteren fotoğraflarda, Duhan Tütün 

Fabrikası belirgin kütle olarak öne çıkmaktadır (Şekil 5. 104). Yapının yıkılmasının 

ardından, 20. yüzyılın son yarısı süresince İskele Meydanından, Şemsi Paşa’ya 

uzanan bölgenin kimliğini Osmanlı dönemi anıtsal camileri belirler. Bu panorama, 

2000’li yıllarda inşa edilen radar kulesi ile zarar görmüştür (Şekil 5. 105). Yaklaşık 

30 metre yükseklikte ve 3 metre çapındaki dev kule, Boğaziçi öngörünüm bölgesi 

olduğundan yapılaşma yasağı getirilen kıyı şeridini ihlal etmektedir. İstanbul III 

numaralı KTVKK ile Mimarlar Odası ve sivil toplum örgütlerinin itirazlarına rağmen 

radar kulesi, İBB tarafından Şemsi Paşa Külliye’sinin 200 metre yakınına inşa 

edilmiştir. Son olarak kubbeli üst örtüsü ile simge yapı olma iddiasındaki yeni nikah 

dairesi tarihi yapıları gölgede bırakan ölçeği ile siluetin belirgin kütlesi olmuştur. 

 

Şekil 5. 104: Şemsi Paşa Camii (W. Schiele, DAI Arşivi). 

 

Şekil 5. 105: Şemsi Paşa Camii, 2011. 

1950’lerden sonra başlayan hızlı şehirleşme hareketleri Şemsi Paşa Külliyesi ve 

yakın çevresini de etkilemiştir. Şemsi Paşa Caddesi’nin Selimiye’ye doğru uzatılması 

ile anıtın çevre dokusu önemli ölçüde değişmiştir. 1970’li yıllarda sahil bulvarı 

açılması planlanırken, külliyenin doğusunda büyük fıskiyeli havuz ve Atatürk Anıtını 

barındıran geniş bir park düzenlenerek külliye ve çevresi yeşil kuşak içine alınmaya 

çalışılmıştır (Şekil 5. 106). Ancak uygulama sırasında sahil yolu güzergâhı külliyenin 
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hemen yanından geçirildikten sonra kıyı şeridine paralel olarak devam ettirilmiştir. 

Günümüzde Atatürk Anıtı ve park yolun karşı tarafında yer almaktadır.  

 

Şekil 5. 106: Üsküdar sahil yolu güzergâhı planlama aşamasındayken ve günümüzde 

külliye çevresi (Anonim, 1975: s.10,11). 

Külliyenin geçirdiği onarımlar: Külliyeyi 20. yüzyıl başında gösteren 

fotoğraflarda, medresenin almaşık duvar tekniği kullanılan cephelerinde tuğla ve taş 

sıralarının geniş derzli tutulduğu anlaşılmaktadır. 1940 onarımı sonrası, derz araları, 

ilk yapımıyla hiç ilgisi olmayan bir biçimde, kabartma sıva şeritlerle kapatılmıştır. 

Medrese hücre ve revak döşemesi 1940 onarımında imitasyon tuğla döşeme ile 

değiştirilmiştir.  

Onarım sırasında, revakların ısı değişimlerinden etkilenmeyen iç hacim mekânına 

dönüştürülmek üzere camekânla kapatılması, oldukça sık karşılaşılan bir 

uygulamadır. Genellikle alüminyum veya PVC esaslı çerçeveyle, sütunlar arasına 

monte edilen camekânlar, revakların algılanmasını güçleştirmekte ve çirkin bir 

görünüm sunmaktadır. 1940’da gerçekleştirilen medrese revakı onarımı ve camekân 

uygulamasının, bu olumsuzluklara ek olarak, kalıcı hasarlara yol açan sonuçları 

olmuştur. 1993 yılında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü tarafından, 

koruma kuruluna sunulan raporda, sütun başlıklarını her iki yönde birbirine bağlayan 

gergi demirlerinin -başlık içine girmeden, dıştan ankre edildiğinden- statik 

bağlayıcılığının bulunmadığı, sütun başlıkları ve kargir yüzeylerde düşeyden sapma 

olduğu, gergi demirlerinin başlığa yakın yerlerinde çürümeler olduğu, tüm sütun 
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başlıklarında, derin kırık ve kopmalar bulunduğu, kargir kemerlerin tepe 

noktalarından çatı üzerine kadar çatladığı belirtilmiştir (Şekil 5. 107, Şekil 5. 108).  

 

Şekil 5. 107: Mederese revakı, sütun başlığı, 1993 (KTVKKA). 

 

Şekil 5. 108: Avludan ve içeriden medrese revakı, 1993 (KTVKKA). 

1994 tarihli “basit onarım yapılabileceğine” dair kurul kararına rağmen, bütçe 

yetersizliği nedeniyle onarım kapsamına alınamayan yapıda, bozulmalar daha ciddi 

boyutlara ulaşmıştır. Dolgu zemin hareketleri nedeniyle oluşan kaymalarla 

zayıflayan strüktür, 17. Ağustos. 1999 depremine hazırlıksız yakalanmıştır. 2001 

yılında “Deprem Fonu”ndan aktarılan bütçe ödeneği ile yapı onarımı yeniden 

gündeme gelmiştir. Deprem sonrası külliyenin bütününde görülen strüktürel 

bozulmalar, hasarların sadece malzemeden kaynaklanmadığını açıkça ortaya 

koymuş; zeminin geoteknik etütlerinin yapılması öncelik kazanmıştır. 2001 ve 2002 

yıllarında çevre drenajı yapılarak, zemin suyu yapıdan uzaklaştırılmıştır. Medrese 

revakları, koruma uzmanlarının görüş ve önerileriyle onarılmıştır. Tarihi yapının 

karakterine uygun, revakların algılanışını fazla etkilemeyecek yeni bir camekân ilave 

edilmiş, gergi demirleri ve sütun başlıkları korunmaya çalışılarak onarılmıştır (Şekil 

5. 109).  
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Şekil 5. 109: 2001-2002 onarımı sonrası medrese. 

Medrese revağı doğu ucunda bulunan sütunun düşeyden sapmış durumu, yapının 

strüktürel sorunların devam etmekte olduğunu göstermektedir (Şekil 5. 110). 

 

Şekil 5. 110: Medrese revağı, düşeyden ayrılma. 

İkinci aşama olarak ele alınan elektrik tesisatı, ısıtma sistemi1, aydınlatma 

armatürleri, elektrik panolarının yenilenmesinde yapılan seçimler, hücre duvarlarının 

plastik boya ile badanalanması, revak döşemelerinin PVC esaslı malzeme ile 

kaplanması, avlu düzenlemesi ve bahçe duvarı onarımı gibi uygulamalar, bu değerli 

tarihi yapının karakterine uygun nitelik ve hassasiyette değildir. Medresenin doğu 

ucunda yer alan hücre, kazan dairesi haline getirilmiştir. Bu ağır teknik donatı için 

hücrenin üst penceresi delinerek havalandırma kanalı dışarıya sarkıtılmış, sistemin 

                                                 
1
 1986 yılında, toprağa gömülü olarak yapımı önerilen ancak uygulama sırasında 1-1,5 metrede deniz 

suyu çıkması nedeniyle avluya inşa edilen kömürlü ısıtma sistemine ait 2.5X4.5 m. buyutlarında ve 4 

m. yüksekliğindeki kazan dairesi ve ilave bacası, ısıtma tesisatının doğalgaza çevrilmesiyle, 

geçerliliğini yitirerek yıktırılmıştır. 



134 

 

ana baca çıkışı, geleneksel ocak içinden hücre bacasına uzatılmıştır (Şekil 5. 111). 

Yapıldığı dönemde odun yakılarak ısıtılan hücreler, küfeki taşı bacalarla 

havalandırılmaktadır. Zarif külahları ve ince kesitleri ile heykelsi mimari öğeler olan 

bacaların külahları çimentolu harçla sıvanmıştır.  

  

Şekil 5. 111: Medrese hücresi. 

2006 yılında VGM’nce gerçekleştirilen onarımda
1
 okuma salonu olarak kullanılan 

revaklı kısmın galvanizli saç levha ile kapatılmış üst örtüsünde, çürüme ve 

delinmeler oluşan bölümlerinde, aynı malzeme ile yenileme yapılmıştır. Medrese 

hücrelerini örten kubbelerde -çimentolu harçla imitasyonu yapılmış- kırık ve eksik 

alemler yenileriyle değiştirilmiştir. Oysa yapıyı 17. yüzyıl görünümüyle anlatan 

Evliya Çelebi ve Eremya Çelebi’nin yazılarından, güneş altında “deniz köpüğü gibi” 

parlayan kurşun örtülü kubbelerin ve yaldızlı alemlerin, bu küçük külliyeye 

kazandırdığı ihtişam karşısında duydukları heyecanı yakalamak mümkündür2. Özgün 

malzeme ile örtüşmeyen ve daha önceki uygulamalarda yapılan yanlışları tekrarlayan 

2006 onarımına, başka iş kalemleri eklemek mümkündür. Örneğin,  bozulan pencere 

doğramaları, özgün ahşap malzemenin kalitesiyle örtüşmeyen çam kereste ile 

değiştirilmiştir. Yöneticilere ayrılan hücreler plastik boya ile boyanmıştır. Helâların 

giriş kısmı düzenlemesi, tekne şadırvanın üst örtüsü ve bahçe duvarına usulsüz 

olarak eklenmiş döküm çeşmeler, kültür varlığının özel bir dikkat ile ele 

                                                 
1
 Vakıflar İdaresi’nin 28.02.2006 tarihli yazısında, İlçe Halk Kütüphanesi olarak kullanılan medrese 

kısmının, İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nce hazırlanan yapılacak işleri tanımlayan raporu 

doğrultusunda yeniden onarımına başlanacağı belirtilmektedir. 
2 

Evliya Çelebi: Şemsi Paşa Camii leb-i deryada küçük bir camidir. Amma o kadar şirin bina 

olunmuştur ki, geriden gören bir kasr-ı müzeyyen zanneder. “...caminin büyük kubbesinin üstünde 

bulunan ve el cesametinde olan yaldızlı âlem, güneşin karşısında pırıl pırıl yanar” (Kömürciyan, 

48,49, İnciciyan, s. 109-110). 
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alınmadığını, geçmiş uygulamalarda zaten önemli ölçüde zarar gören yapının, 

kullanıcılar tarafından da zorlandığını ortaya koymaktadır (Şekil 5. 112).  

   

Şekil 5. 112: Şemsi Paşa Külliyesi avlu. 

Caminin kuzeyinde denize doğru taşma yapan rıhtım, Boğaz’dan gelen rüzgârlara ve 

dalgaların sert çırpıntısına açıktır. Yapıldığı dönemden itibaren sık sık zarar gören 

rıhtım, çeşitli onarımlar sonrası değiştirilmiştir. Rıhtım bu günkü niteliği ile dalga 

genliğini sönümleyecek yapıda olmadığından, türbe kuzey cephesi ve avlu duvarları 

sürekli olarak deniz suyu ile yıkanmaktadır. Şerefâbâd Sarayı rıhtım duvarlarına ait 

kalıntıların fotoğrafları, dalga etkilerine karşı çeşitli önlemler alındığını ortaya 

koymaktadır (Şekil 5. 113, Şekil 5. 114).  

 

Şekil 5. 113: Şerefâbâd Sarayı’na ait rıhtım kalıntıları (Eldem, 1964: s.381). 

Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla rıhtım duvarlarının dış cidarı eğimli yapılmış, 

çıkıntılar içbükey yuvarlatılarak dalga etkisi en aza indirilmiştir. Taş işçiliğinin 

özenli oluşu dikkat çekicidir. Günümüzde var olmayan kalıntıları yerinde inceleyen 

Eldem, 1.5-2 metre yükseklikteki rıhtımın, denizden 1 metre kadar yükselen kısmının 

şevli, geriye kalanların dikey olduğunu, şevli yerlerde çıkıntılı köşelerin 

yuvarlatıldığını, girinti yapan yerlerin çeyrek daire şeklinde ilavelerle 

doldurulduğunu aktarmıştır (Eldem, 1964: s.382,383). Böylece sürekli çırpıntıya 

maruz kalan köşe taşları yerlerinden oynamamakta, kuytu yerlerde ise akıntılar 

rıhtımı etkilememektedir.  
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A: Şerefâbâd 

Sarayı  

B: Rum 

Mehmet Paşa 

Camii 

Şekil 5. 114: Şerefâbâd Sarayı vaziyet planı (Eldem, 1964: s.380). 

İstanbul III Numaralı KTVKK’nun 16.12.2005 tarih ve 1143 sayılı kararıyla 

restorasyon projesi onaylanan cami, onarım kapsamına alınmıştır. VGM 

kontrolörlüğünde gerçekleşen onarım, Yılmaz Yapı ve Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti. 

tarafından sürdürülmektedir. KTVKYK’nun 12.3.1997 tarih ve 534 sayılı kararında 

tescili yapılan cami ve mescitlerin harimlerinde ek yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu 

karar çerçevesinde, imam tarafından cami içine eklenen muhdes oda ve diğer eklerin 

kaldırılması ve ardiye gibi kullanılan türbenin yeniden düzenlenmesi önerilmiştir 

(Şekil 5. 115).  

   

Şekil 5. 115: Onarım öncesi türbenin kullanımı ve avluya açılan türbe penceresinin 

metal şebekeleri. 

A 

B 
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Şekil 5. 116: Onarım öncesi minarenin görünüşü ve Şemsi Paşa türbesini camiden 

ayıran metal şebeke/perde.  

Minarenin deprem sonrası kırılan seren direği nedeniyle zarar gören külah, petek 

bölümleri ve şerefe küpeştesinin sökülerek yeniden örüleceği uygulamada (Şekil 5. 

116); cephe temizliği, yüzey onarımı ve kurşun örtü yenilemesi yapılacaktır. Kalem 

işlerinin yenilenmesi, bozulan parmaklıkların değiştirilmesi ve döşemenin altıgen 

terakota ile döşenmesi de yapılacak işler arasındadır. 

Kurul gündemine alınan konulardan bir diğeri de Şemsi Paşa Külliyesi’ne bitişik 

parselde işletilen çay bahçesi ile ilgilidir. İstanbul III Numaralı Koruma Kurulu’nun 

30.06.2004 tarihli “…külliye cephelerini örtücü nitelikte ve görsel olarak 

algılanmasını engelleyen her türlü kullanım ve yapısal öğenin kaldırılması” kararının 

ardından, işletme tarafından eklenen çadır ve brandalar sökülmüştür. Usulen yapılan 

bu değişiklik, köklü bir çözüm getirmemiştir. Kış aylarında kapalı bir mekâna 

dönüştürülen çay bahçesi, işaretli tente ve pankartlarla tarihi dokuyu örten bir 

görüntü kirliliği ve tabela kargaşası yaratmaktadır (Şekil 5. 117).  

  

Şekil 5. 117: Çay bahçesinin batıdan ve güneyden görünüşü ve yönlendirici tabela. 
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4. Çinili Külliyesi: Üsküdar’da 16. yüzyılda Atik Valide Sultan Külliyesi’nin 

kurulması ile batı yönünde gelişmeye başlayan yerleşim, 1640 yılında Çavuşderesi 

vadisi üzerinde Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından kurulan Çinili Külliyesi 

ile desteklenmiştir. Külliyenin Mimar Kasım Ağa’nın eseri olduğu kabul 

edilmektedir (Emre, s.11,12). Kösem Valide Sultan Üsküdar’da inşa ettirdiği külliye 

için İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar’da gelir getirici mülkler vakfetmiş, Eğriboz 

Sancağı ve bağlı karyelerden toplanan cizye ve ispençeler de vakıf gelirleri arasında 

yer almıştır
1
. Külliyede sunulacak hizmetler avlu kuzey kapısı üzerine yerleştirilen 

kitabede belirtilmiştir
2
. Cami, mektep, hamam sebil ve çeşmeden oluşan programda 

medreseden söz edilmemesi bu yapının 1640 yılından sonra eklenmiş olabileceğini 

düşündürmektedir (Nayır, s.179), (Şekil 5. 118). 

  

Şekil 5. 118: Çinili Külliyesi (Gurlitt ve Nayır, Çizim 126). 

Yeni gelişmekte olan yerleşim bölgesinde kurulan sultan külliyesi, önceki yüzyılda 

inşa edilen Atik Valide Külliyesi’nden farklı olarak mütevazı ölçekte ele alınmış, 

batıda daha uç noktada yer almasına rağmen kent içi külliye programında kullanılan 

işlevlere yer verilmiştir. Topografik koşullar nedeniyle dağınık bir görünüm 

sergileyen külliye yapıları, mevcut bir sokak dokusuna göre yerleşmiş gibi 

görünmektedir. Yamuk planlı bir avluyu çevreleyen medrese ile cami ve şadırvan 

                                                 
1
 BOA, Gömlek No:1222/0002 Fon Kodu: TS.MA.d. 1463 - 1478 savaşının ardından Venediklilerin 

elinden Osmanlı İmparatorluğuna geçen Eğriboz Adası, Ege Denizi’nde Girit’ten sonraki en büyük 

adadır.  
2
 “Mader-i Sultan İbrahim Han*Hazret-i Sultan ekrem Valide*Bu bina-i Hakkı yaptı hayr içün*Ta ola 

beyt-i ibadet âbide*Davet ola beş vakitte rahmete*Menzil ola âbide ve zahide*Yaptı mektep, çeşme, 

hamam ü sebil* Kim ona Hak lûtuf hem ihsan ede*Ehli hayrı bunda taat edeni* Dâhil et ya rab cihan-ı 

Halide*Fevziya lâfzen ve manen tarihi*Oldu binellide hayrül valide” 1050H/1640. 
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ortak bir avlu içinde düzenlenmişlerdir. Zeminden yükseltilen cami merkeze yakın 

bir konumda yer almakla birlikte boyutları oldukça küçük tutularak, külliyeyi 

oluşturan diğer kütlelerle arasında bir denge kurulmuştur
1
. Güneydoğuda, arazinin en 

üst kotunda medrese yer alır. Avlunun kuzeydoğu köşesinde medrese ile avlu duvarı 

arasında zemin altına sarnıç yapılmıştır. Burada bir de kuyu bulunur. Şadırvan, sebil 

ve kuyu kuzeyde avlu girişine yakın bir köşede toplanmıştır. 1266H/1849 yılında 

avlunun güneydoğu duvarına yangın havuzu ile çıkrıklı bir kuyu eklenmiştir
2
.  

Sıbyan mektebi kuzeybatıda küçük bir avlu içinde yer almaktadır. Çavuşderesi 

Sokağı üzerinde çeşmenin haznesi sıbyan mektebi avlusu içinde kalmaktadır. 

Batıda daha alçak bir kotta yer alan çifte hamam külliyenin en büyük kütleli 

yapısıdır. Hamamın avlu duvarları, kadınlar girişi önünde ve batıda kısmen 

korunmuş, diğer yönlerde tümüyle yok olmuştur. 1923 yılından sonra yangın geçiren 

hamam kapatılmış, 1947-1948 yıllarında yalnızca erkekler bölümü açılmıştır (İA, 

C.7, s. 4012). 1963 yılında özel mülkiyete devredilen ve  onarılan hamam 

günümüzde halen özgün işleviyle hizmet vermektedir (a.e., a.y). 

Çinili Camii: Orta Valide Camii, Orta Valide Sultan Camii: Çinili Mescit Sokak ve 

Çavuşderesi Caddeleri üzerinde, 179 Ada 1 parselde bulunan, yaklaşık kare planlı -

9.12X9.16 m.- ve tek kubbe ile örtülü cami, bir platformla zeminden yükseltilmiştir. 

Yapıyı kıble hariç üç yönde galeri çevreler. Kuzey ve batıda avludan merdivenlerle 

çıkılan galeri, arazinin eğiminden dolayı güneyde doğal zeminle aynı kottadır.  

Galerinin sınırları mermer sütunlarla belirlenmiş, sütunlar arası demir kafeslerle 

kapatılarak yarı açık bir ibadet mekânı elde edilmiştir. Galeriyi örten geniş saçaklı 

ahşap çatı, kuzeyde girişi belirleyen orta açıklık üzerinde iki mermer sütunla avluya 

doğru uzatılmıştır. Çöken çatı 1938 yılında vakıflarca onarılmıştır (Konyalı, C.1, 

s.135). Geride caminin beden duvarı yükselir. Sultan ve üst düzey yöneticilerin 

külliyeleri genellikle harçsız kesme taş örgülüdür. Caminin bugünkü horasan harç 

derzli taş duvar örgüsü sonradan yapılan kötü bir onarım sonucudur (Nayır, s.181).  

Kütlesel işleniş bakımından -klasik düzenden farklı olarak- gövde ve üst örtüyü 

ayıran kesin bir yatay çizgi/korniş bulunmamaktadır. Köşe kısımlarda alt yapının 

                                                 
1
Bu modelin erken ve üst düzey bir örneği, Mimar Sinan tarafından 16. yüzyıl sonlarında inşa edilen 

Şemsi Paşa Külliyesi’nde izlenebilmektedir (Nayır, s.18). 
2
BOA, 07/Z /1266H/1849, Dosya No:184 Gömlek No:5569 Fon Kodu: İ..MVL. ; Üsküdar'da Çinili 

Camii içinde inşa olunan havuzun masraflarına dair.  
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bittiğini gösteren korniş gerekenden daha alçak kotta başlatılmış, kubbeyi taşıyan 

kemerler altında kalan üst pencereler dışta tambur içine kaymış gibi gösterilmiştir 

(Nayır, s.180, 181). Böylece örtü öğeleri bir ölçüde alt yapının uzantısı gibi 

yükselmekte, alt yapı olduğundan daha yüksek bir ifade kazanmaktadır. En üstte 

onikigen kasnağa oturan kubbe yükselir. 

Caminin kuzeybatı köşesinde bulunan kare kaideli, tek şerefeli minareye son cemaat 

mahallinin batısından girilmektedir. Külah altında iki kaval silme arasında iri çelenk 

ve şerefe altında akantus yaprağı motifleriyle minare, geç dönem özellikleri 

göstermektedir. Fırtına nedeniyle zarar gördüğünden 1855 yılında Evkaf-ı Hümayun 

Nezareti’nce onarılmıştır (Şekil 5. 119)
1
.  

 

Şekil 5. 119: 20. yüzyıl başlarında Çinili Külliyesi (Gurlitt). 

Ressam Zekaî’nin 1329H/1911 yılına ait bir yazısından, son cemaat mahalli ve yan 

sofaların duvarlarının çini kaplı olduğu öğrenilmektedir
2
. Bugün yalnız  son cemaat 

mahalli kuzey duvarında çini kaplama mevcuttur. Son cemaat mahalli pencerelerinin 

kemer alınlığında yama niteliğinde çini kaplama kullanılmıştır. 17. yüzyıl çini 

sanatının seçkin örneklerini temsil eden panolar yer yer dökülmüş ya da kırılmış,  

                                                 
1
 BOA, 09/C /1272H/1855 Dosya No:349 Gömlek No:36 Fon Kodu: MVL.  

2
Çinili Camii’ni tanıtan bölümün transkripsiyonu, Hadîkatü’l Cevâmi’nin A. N. Galitekin tarafından 

yayına hazırlanan baskısında, kısa bir açıklamayla birlikte yer almaktadır (Ressam Zekaî, “Mübeccel 

Hazîneler”, Şems Matbaası, Dersaadet (İstanbul),  1329H/1911, s.17-22.), (Hadîkatü’l Cevâmi, s.591). 
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kötü onarımlarla gelişigüzel tespit edilmişlerdir. 20. yüzyılda kafeslerin gerisine 

yerleştirilen metal doğramalı camekânla galeri kapalı bir hacme dönüştürülmüştür. 

Tavanlar ve demir aksam yağlı boya ile boyanmıştır.  

İç mekânda kuzeyde, girişin iki yanında zeminden birer basamak yükseltilen sofalar 

ile üstte kadınlar mahfili yer almaktadır. Mihrap bir niş içinde düzenlenmiştir. 

Caminin boyutlarına oranla büyük tutulan anıtsal minber, mihrabın batısındaki 

pencere önünde konumlandırılmıştır. Mahfile kuzeydoğu köşeden ahşap, döner bir 

merdivenle çıkılmaktadır. Külahı çini kaplı minberin alemi yoktur. İç duvarlar üst 

pencerelerin alt hizasına kadar boydan boya çini kaplıdır. Camiye adını veren çini 

kaplamalar döneminin üstün nitelikli ürünleridir. Ağırlıklı olarak mavi, turkuaz ve 

yeşil renklerin kullanıldığı panolarda bitkisel motifler egemendir. Pencerelerin kemer 

alınlıklarında üzerinde ayet yazılı çini panolar yer alır. Minber nedeniyle önü 

kapanan pencerede ayet yazılı pano mihraba doğru kaydırılmıştır. Kündekâri 

tekniğinde ahşap inşa edilen vaaz kürsüsü, pencere ve dolap kapakları iç mekânı 

zenginleştiren öğeler arasındadır. Caminin zemini bir geç dönem müdahalesi sonrası 

ahşap döşeme ile yükseltilmiştir. Kadınlar mahfili batı duvarı çinileri yer yer 

dökülmüştür. Mahfil tavanları ve korkuluklar yağlı boya ile boyalıdır. 

Kesme taşla inşa edilen, üzeri harpuştalı alçak avlu duvarlarına dikdörtgen söveli 

pencereler açılmıştır. Avlu duvarları bakımsızlık ve kötü onarımlar nedeniyle özgün 

karakterini yitirmiştir. Kuzey duvarı ve güneydeki kapı iyi durumdadır. Diğer 

yönlerde moloz taş örgü ve çimento harcıyla dolgu yapılmıştır. Güney ve doğu 

duvarında bulunan pencerelerin bir kısmı kapatılmıştır. Avlunun batı duvarı 

günümüze ulaşamamış yeni bina ve bahçelerle sınır oluşturulmuştur (Şekil 5. 120). 

  

Şekil 5. 120: 1931 yılına ait Pervititch haritasında ve günümüzde Çinili Külliyesi 

(İTÜ UYGAR Arşivi). 
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Çinili Cami, 1814 yılında mektep, medrese ve meşrutalarla birlikte Kirkor Kalfa 

tarafından onarılmış, masraflar Haremeyn Hazinesi’nden karşılanmıştır
1
. 1882-1885 

ve 1890-1893 yıllarında cami, 1902 yılında medrese ve cami birlikte onarılmıştır
2
.  

Bir Osmanlı onarımında geç dönem üslup ve anlayışına uygun olarak değiştirilen 

kalemişleri (Şekil 5. 121), 1938 yılı onarımında raspalanarak klasik üslubu 

bezemelerle yenilenmiştir (Konyalı, C.1, s.135).  

 

Şekil 5. 121: 20. yüzyıl başlarında Çinili Camii, iç mekân (Gurlitt). 

Konyalı (C.1, s.135), 1938 yılı restorasyonunda pencere genişliğinden büyük imal 

edilen yeni revzenlerin yerlerine tespiti sırasında çini panoların tahrip edildiğinden, 

mihrap nişinin yanlarındaki “besmele” yazılı panoların çalındığından söz etmektedir. 

Bugün mihrap nişinin iki yanındaki pencerelerin üzerinde ve ayet kuşağındaki çini 

panolar kötü bir işçilikle tespit edilmişlerdir (Şekil 5. 122). Üst pencerelerin içlikleri 

ise Gurlitt’in fotoğrafında izlenenlerden farklıdır. 1964-65 yılında yıldırım düşmesi 

sonucu minarenin külah ve petek bölümleri yıkılmış, kubbe zarar görmüştür (İA, C.7, 

s.4011). 

                                                 
1
 BOA, 29/Z /1230H/1814 Dosya No:1532 Gömlek No:61 Fon Kodu: HAT   

2
BOA, 14/S /1302H/1884 Dosya No:106 Gömlek No:29 Fon Kodu: ŞD.  ve BOA, 09/Ra/1320H/1902 

Dosya No:31 Gömlek No:1320/Ra-08 Fon Kodu: İ..EV.. Ayrıca bkz ( İA, Çinili Camii, C.7., s.4011), 

(Çobanoğlu , DBİA, C.2, s.519-522). Keşif defterine göre 1902 onarımında cami için 6703 kuruş, 

medrese için 6152 kuruşa ihityaç olduğu anlaşılmıştır (Kütükoğlu, s.323).  
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Şekil 5. 122: Çinili Camii mihrap nişi ve çini panolardan detay (KTVKKA). 

1965 yılında VGM’nce minare ile birlikte yapının zarar gören bölümleri onarılmış, 

kubbe kurşunları değiştirilmiş, son cemaat mahalli çatısı onarılarak Marsilya 

kiremidi ile kaplanmış, iç mekânda sıvası dökülen yerlerde kalemişleri yenilenmiştir 

(Bülbül, s.41). Son cemaat mahallinin imitasyon taş ile döşenmesi ve avluya şap 

dökülmesi bu onarımda gerçekleştirilmiştir (Bülbül, s.41). 1998 yılı fotoğraflarında 

özgün döşeme yalnızca şadırvan çevresinde izlenebilmektedir (Şekil 5. 123).  

  

Şekil 5. 123: Çinili Külliyesi avlu döşemesi 1998 (KTVKKA). 

Çinili Camii, külliyeyi oluşturan diğer yapılar ile birlikte GEEAYK’nun 14.04.1973 

tarih ve 7086 sayılı kararıyla tescil edilmiştir. Zamanla avlu döşemesinde çökmeler 

oluşmuş, beton kaplama yer yer kırılmış, son cemaat mahalli kaplamalarında ise 

yerinden oynama ve kırıklar oluşmuştur
1
. VBM’nce hazırlanan teknik rapor 

doğrultusunda avlu döşeme ve duvarlarında basit onarıma izin verilmiştir
2
. Çinili 

                                                 
1
 Çinili Camii Onarım ve Yaşatma Derneği’nin Üsküdar Kaymakamlığı’na gönderdiği 23.07.1998 

tarihli dilekçe (İstanbul VI Numaralı KTVKKA). 
2
 Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 27.10.1998 tarih ve B.021.VGM.1.13.001.3400 124/1998-

330 sayılı raporu ve İstanbul III. Numaralı KTVKK’nun 16.12.1998 tarihli10602 sayılı yazısıyla 
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Camii Onarım ve Yaşatma Derneği’nce başlatılan onarım devam ederken 17. 

Ağustos.1999 depremi ile yapıdaki hasarlar artmış, kubbede ve duvarlarda sıva 

çatlakları oluşmuştur.  2003 yılına kadar süren onarımda bazı izinsiz müdahalelerde 

bulunulmuştur (Şekil 5. 125). Şadırvan ve çevresindeki özgün döşemeler 

değiştirilmiş, avlunun kuzeybatı ve güneybatı bölümleri, taş malzeme ile medrese 

önündeki set, kilit parke taşıyla kaplanmıştır. Çinili Külhan Sokağı üzerindeki avlu 

girişinin güneybatısına tek katlı, betonarme ve eternit çatılı tuvalet ile hemen yanına 

bir kulübe yapılmış, caminin kuzeydoğusuna cephe boyunca bitişik tek katlı, demir 

doğramalı, eternit çatılı bir kütüphane eklenmiş, Çinili Mescit Sokağına açılan avlu 

kapısı ile yangın havuzu arasına tek katlı Kur’an Kursu odası ile karşısına tek katlı 

öğretmen odası inşa edilmiştir. 179 Ada 2 parseldeki iki katlı imam meşrutası ile 

birlikte Çinili Mescit Sokağı yönündeki avlu duvarları boyanmış, medrese ile 

şadırvan arasına çay ocağı inşa edilmiş ve kuzeyine mermer fıskiyeli bir havuz ile 

etrafına oturma bankları konulmuştur (Şekil 5. 125).  

 
Çinili Camii kuzeydoğuda ek bina, 2003 

 
Çinili Külliyesi avlu batı köşesi, 2003 

 
Şadırvan 2010 

 
Şadırvan ve çay ocağı arası set, 2003 

Şekil 5. 124: Avluda 1998-2003 yılları arasında yapılan müdahaleler (KTVKKA). 

                                                                                                                                          

şadırvan ve çevresinde özgün döşemenin korunmasına, beton kaplamanın sökülerek, özgün döşeme 

taşlarının ölçüsünde, aynı malzemeden ya da aynı malzeme bulunamazsa beyaz gözeneksiz traverten 

taşından kaplama yapılmasına, avlu duvarlarının bozuk kısımlarının küfeki taşı malzemeyle ve özgün 

ölçülere uyularak onarılmasına karar verilmiştir.  
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Medrese ve cami arasındaki döşeme, 2010 

 
Avlu güneydoğu çıkışı, 2010 

 
Avlu güneydoğu genel görünüm, 2007 

 
Hazire, genel görünüm 

Şekil 5. 125: 1998-2003 yılları arasında yapılan müdahaleler (KTVKKA). 

Bu müdahalelere ek olarak son cemaat mahalli zeminine şap dökülmüş, şadırvan üst 

örtüsü yenilenmiş, avlu duvarlarına tuğla kırıklı çimentolu harçla dolgu yapılmıştır. 

2003 yılında İstanbul III Numaralı KTVKK’nun tespit raporu doğrultusunda izinsiz 

müdahalelerden sorumlu kişiler hakkında yasal işlem başlatılmıştır
1
. 2007 yılında ES 

Yapı Şehircilik Mimarlık ve Restorasyon A.Ş. tarafından hazırlanan rölöve, 

restorasyon ve restitüsyon projeleri onaylanmıştır.
2
 İlgili proje doğrultusunda kurula 

sunulan raporda, yapıda ciddi bir yapısal bozulma olmadığı belirtilmiş, niteliksiz ek 

ve yapıların kaldırılması, avludaki niteliksiz taş kaplamanın sökülmesi, bitkilerin 

ayıklanması, yapı elemanlarının temizliği önerilmiştir. Uygulama henüz 

başlatılmamıştır. Proje onaylandıktan sonraki bir tarihte cami yönetimi tarafından 

elektrik tesisatına (kamera, megafon, kablo döşenmesi vb.) ekler yapılmış, ayrıca 

zemin hareketlerinden dolayı eğilme gözlendiği gerekçesiyle Çinili Camii Onarım ve 

Yaşatma Derneği’nce caminin kuzeybatı alt köşesine beton ve devşirme malzeme ile 

müdahalede bulunulmuştur (Şekil 5. 126).  

                                                 
1
 VGM’nün 15.05.2003 tarihli 992 sayılı yazısı. 

2
 İstanbul, VI. Numaralı KTVKK 11.07.2007 tarih ve 513 sayılı kararı. 
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Şekil 5. 126: Çinili Camii kuzeybatı köşesi. 

Çinili Medresesi: Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.590) darülhadis olarak anılan medrese 

Çinili Cami ve Çavuşdere Caddeleri üzerinde, 179 Ada 1 parselde yer alır. Avlu 

yönünde bir kaide ile zeminden yükseltilen medrese, yerleştiği arsanın dar açılı bir 

köşeye sahip olması nedeniyle özel bir plana sahiptir (Ahunbay, 1998: s.15). 

Dershane kuzeybatı köşeye yerleştirilmiş, diğer hücreler avlu duvarları boyunca “V” 

plan oluşturacak biçimde iki kol halinde sıralanmıştır. Vakıf sicil kayıtlarına göre “6 

oda, 1 dershane, derununda kuyu bulunan sundurma tabir olunur gezinti mahalli, 1 

kabristan ve bahçeden” ibarettir (VSD, s.17). Gurlitt’in planında izlenebilen 

muhtemelen ahşap çatılı sundurma günümüze ulaşamamıştır (VSD, s.17), (Gurlitt, 

C4, Resim 31c).  

  

Şekil 5. 127: Çinili Külliyesi, medrese (KTVKKA). 
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Bugün medresenin güney kolunda dört, doğudakinde iki hücre bulunmaktadır. 

Medresenin yerleştiği arsada, kuzeydoğu köşedeki dar açılı dönüş nedeniyle 

dershaneye bitişik ikinci hücre yamuk planlıdır. Avluya bakan cephenin dar olması 

nedeniyle bu yönde penceresi bulunmayan hücrenin üst örtüde açılan fil gözü 

pencerelerle aydınlandığı bilinmektedir (Nayır, s.182). Bugün fil gözü pencereler 

dışarıdan algılanamamaktadır. Mevcut durumda kuzeybatıda sarnıcın olduğu kısma 

doğru açılan tuğla kemerli pencerelerle aydınlanan bu hücrenin, helâ ve gusülhane 

olarak kullanıldığı düşünülebilir (Şekil 5. 128). Medresenin güneybatı köşesinde 

mermer lahitli iki kabir bulunmaktadır.  

  

Şekil 5. 128: Kemerli pencere ve sarnıç kapağı. 

1792 yılı sayımına göre 6 öğrencisi olan medrese 20. yüzyıl başına kadar özgün 

işlevini sürdürmüş, 1914 yılında hakkında yazılan olumsuz teftiş raporuna rağmen 

Dârülhilâfe kadrosuna alınmıştır (Kütükoğlu, s.322, 323). 1918 yılında harap 

durumda olduğu için iskâna uygun olmadığından boşaltılmıştır (Kütükoğlu, s.323). 

1924 yılı kayıtlarına göre hala harap durumda olan medrese, 1927 yılında VGM 

tarafından İdare-i Hususiye’ye devredilmiştir (Konyalı, C.2, s.293). 1938 yılında 

cami ile birlikte VGM tarafından onarılan medrese (Çobanoğlu, s.521) zaman zaman 

Kur’an Kursu olarak kullanılmış, çeşitli müdahalelerle bazı özgün detaylarını 

yitirmiştir. Günümüzde boş olan ve bakımsız durumdaki yapıda, avlu yönündeki set, 

kilitli parke taşı ile kaplanmış; yok olan sundurmanın taşıyıcılarının kaidelerinin 

konumunu anlamamızı sağlayacak izler silinmiştir. Dışta beden duvarlarına çimento 

katkılı harç ile dolgu yapılmıştır. Dershane ve hücre zeminlerine şap dökülmüş, ya da 

ahşap döşeme ile yükseltilmiş, doğu kanadında uçta yer alan hücrenin zemini fayans 

kaplanmış ve mutfak olarak kullanılmıştır. Hücre girişlerinde yer alan mermer 

pabuçluk bazı hücrelerde kaldırılmış, ocakların önlerindeki küllüklere ilişkin izler 

silinmiştir. Tüm mekânlarda duvarlar çimento katkılı sıva üzerine beyaz badanalıdır. 
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Bazı hücrelerde davlumbazlar kaldırılmış, baca girişleri çimentolu harçla kapatılmış, 

güney kanadında batıdan ikinci hücrede yeni pencereler açılmıştır (Şekil 5. 129).  

Kubbe ile örtülü hücrelerin kurşun örtüleri iyi durumdadır. Dershane hariç 

kubbelerin alemleri yoktur. Baca gövdeleri kırmızıya boyanmıştır.  

  

Şekil 5. 129: Medrese güney cephesinde sonradan açılan pencereler ve doğu kanadı 

uçta yer alan hücreden ocak detayı (KTVKKA). 

Çinili Sıbyan Mektebi: Çinili Hamam Sokak ve Çavuşderesi Caddesi’nin 

kesişiminde, 164 Ada, 2 Parselde, küçük bir avlu içinde yer almaktadır. Vakıf sicil 

kayıtlarına göre mektep, 1 dershane ve altında Kösem Valide Sultan Çeşmesi 

haznesi,  1 kuyu, 1 göz helâ ve avludan ibarettir (VSD, s.16). Pervititch haritasında 

çeşmenin önünde olduğu izlenen kuyu ile sözü edilen helâ günümüzde mevcut 

değildir. Avlunun Çinili Hamam ve Çavuşdere Caddesi üzerinden iki girişi vardır. 

Avlu duvarlarının üzeri demir korkulukla çevrelenmiştir (Şekil 5. 130). 

 
Çavuşderesi Caddesi, mektep avlu duvarları 

 
Çinili Hamam Sokağı avlu girişi 

Şekil 5. 130: Çinili Sıbyan Mektebi. 

Haskan, Pervititch haritasında, kuzeydoğuda çeşmenin arkasında olduğu gözlenen 

bahçenin etrafının oldukça alçak kesme taş duvarlarla çevrili olduğunu ve camiye 

gelenlerin burada beklediğini belirtmektedir (Haskan, C.2, s. 906), (Şekil 5. 131). 
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Şekil 5. 131: Pervititch haritasında Çinili Külliyesi ve Çinili Sıbyan Mektebi 

kuzeydoğu cephesi (İTÜ-UYGAR Arşivi). 

Bir bodrum kat üzerine inşa edilen kare planlı derslik kubbe ile örtülüdür. 

Güneybatıda avludan beden duvarına bitişik olarak yükselen tek yönlü merdivenle 

girilir. İç mekânda, batı duvarında ocak, diğer duvarlarda niş içinde düzenlenen 

dolaplar yer almaktadır. Kesme taşla inşa edilen yapı, iki katlı pencere düzeni ile 

aydınlanır. Kubbenin üzerindeki mermer alem ve yanında yükselen baca yapının 

özgün ayrıntılarıdır.  

 

Şekil 5. 132: Çinili Mektebi, kuzeydoğu köşeden bakış. 

1902 yılında inas iptidaiyesi olarak kullanılan
1
 mektep 1909 yılında Evkaf nezareti 

tarafından tamir edilmiştir
2
. Vakıf sicil kayıtlarına göre mektep, 1924 yılında harap 

durumdadır (VSD, s.16).  1964 yılında onarılan (Haskan,  C.2, s.906) ve 1966 

yıllında Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen mektep halen çocuk kütüphanesi 

olarak kullanılmaktadır.  

                                                 
1
 BOA: 16/S /1320H/1902 Dosya No:627 Gömlek No:44 Fon Kodu: MF.MKT.   

2
 BOA: 01/C /1327H/1909 Dosya No:1131 Gömlek No:9 Fon Kodu: MF.MKT.   
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Merdiven ve kapıyı koruyan bir saçak bulunmaması, yapının zamanla bazı 

ayrıntılarını yitirdiğini düşündürmektedir (Ahunbay:1998, s.16). Bugün girişin 

üzerinde metal desteklere oturan eternit kaplı sundurma bulunmaktadır. Bakımsızlık 

ve kötü onarımlar sonucu, pencere söveleri ve duvar işçiliği özgün karakterini 

yitirmiş, güneydoğudaki alt pencerelerden biri kapatılmıştır.    

Çinili Külliyesi Meşrutaları: Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Kösem Valide Sultan, 

camide görev alan kişilere Çinili Camii yakınında Çinili Mescid ve Çinili Hamam 

Sokakları üzerinde 6 meşruta vakfetmiştir.  Bunlardan ikisi 1924 yılından önce arsa 

halindedir (Bkz. Bölüm 5.2.2. Meşrutalar, 3.Murad Reis Mahallesi). Bugün Çinili 

Mescid Sokak 179 Ada 2 parselde bulunan 2 katlı kargir yapı müezzin ve imam 

meşrutası olarak kullanılmaktadır.  

5. Ahmediye Küllliyesi: 18. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı mimarisinde Lâle Devri 

(1703-1730) olarak adlandırılan dönemde, Baruthane Nazırı Eminzade el-Hac 

Ahmed Ağa tarafından 1135H /1723 yılında inşa ettirilmiştir
1
. Külliye Üsküdar 

İskelesi’nden Bağdat Yolu’na uzanan önemli bir güzergâh üzerinde, bugün 

Gündoğumu Caddesi adını alan Menzilhane Yokuşu’nda yer alır. 1705 yılından 

1733’deki ölümüne kadar kesintilerle çeşitli devlet görevlerinde bulunan “melek” 

lâkaplı Ahmet Ağa, Üsküdar’da Ahmediye Külliyesi ile aynı cadde üzerinde bir 

çeşme ve namazgâh yaptırmış, külliye ve çeşmelere su getirmek üzere Bulgurlu’dan 

başlayarak suyolu inşa ettirmiştir
2
 (VSD, s.131), (Mir’ât-ı İstanbul, s.157). Eminzade 

Ahmed Ağa’nın oldukça zengin vakfiyesine göre külliyeye akar olarak Üsküdar 

Kefçe Dede Mahallesi’nde fevkânî ve tahtânî iki bâb mülk menzil ile 5 bâb dükkân; 

İstanbul’da çeşitli mahallelerde ve Edirne’de icare-i muacceleli (peşin kiralı) menzil 

mülk, han, dükkân, fırın, değirmen, anbar, ahır, samanlık, odunluk, bağ ve araziler ile 

Kasımpaşa’da çifte hamamı
3
 bulunmaktadır. 

                                                 
1
“Baruthane Nazırı Eminzade el-Hac Ahmed Ağa bin Mehmet Ağa bin Yahya” vakfına ait 

01/05/1135H/07/02/1723 tarihli vakfiyesi; VGMA, 574 Nolu Defter, 1. sayfa, 1. sıra.  
2
 Eminzade Ahmed Ağa, inşa ettirdiği su yollarının bakımı ve onarımı için bir su yolcu ve koruyucu; 

külliye yapılarının bakım ve onarımı için bir merammat-i taayyün ve kurşuncu tayin etmiş ve vakıf 

gelirlerinden günlük 10 akçenin iktiza eyledikde tamir ve termime sarf olunmak için ayrılmasını 

vakfiyesinde şart koşmuştur.  
3
Sirkeci Müslihiddin tarafından 17. yüzyılda Kasımpaşa’da Değirmen Arka Sokak’ta Sirkeci 

Müslihiddin Camii’ne akar olarak yaptırılan ve Eminzâde Ahmet Ağa tarafından satın alınarak 

külliyenin akarı haline getirilen çifte hamam günümüzde mevcut değildir (Haskan, C.1, s.69).   
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Şekil 5. 133:Ahmediye Külliyesi Rölövesi (Elçi, Ek 6). 

Ahmediye Külliyesi, Kayserili Mimar El-Hac Emin Ağa’nın mimarbaşılığı 

döneminde inşa edilmiştir (Kumbaracılar, 1937: s.60). Cami, medrese, kütüphane, 

sebil, çeşme ile muvakkithane, abdest mahalli ve su haznelerinden oluşan külliye 

yapıları duvarlarla çevrili geniş bir avlu etrafında düzenlenmişlerdir. Yapılar 

Gündoğumu Caddesi üzerindeki avlu kapısı1 ile cami, sebil ve çeşme üzerindeki 

kitabelerde tanıtılmıştır. Medrese kapısı üzerindeki kitabe metni M. Râif’in eserinde 

aktarılmaktadır
2
 (Mir’ât-ı İstanbul, s.151-152). Ahmed Ağa’nın 1137H/1724 tarihli 

                                                 
1
 Emînzâde cenâb-ı Hacı Ahmed*Sütûde menkabet Ağa-yı zî-şân*Bu nâzik-ter mahallin 

Üsküdar’ın*idüb müstağrak-ı na’mâ-yı ihsân*Yapub câmi bu Kebce Mescidi*Getürdü su idüb atşâna 

reyyân*Binâ itdi bir a’lâ dershâne*Bu yolda sarf idüb mâl-i firâvun*Okunsun ilm-i din fıkıh- u 

ferâiz*Ehâdis-i Nebi tefsîr-i Kur’an*Olub hayratı makbûl-i İlâhî*Mu’ammer ide anı Rabb-i 

Rahmân*Müzehheb nusha-i ikbali tâ haşr*Ola vâreste asîb-i devrân*Didi bir ehl-i*dil târîh-i 

sâlin*Zahî tahsîlgâh-ı ilm ü irfân.   

Konyalı, Hadîkatü’l Cevâmi’de yanlış tarih bilgisi verildiğini tarihsiz kitabenin ebced hesabıyla 

1134H/1722’ye tarihlendiğini yazmıştır (Konyalı, CI, s.88). A. N.  Galitekin, iki yazarın kitabeyi 

okumaları arasında fark olmadığını ve ebced hesabı ile Ayvansarâyî Hüseyin Efendi’nin verdiği 1124 

/1712 tarihinin doğru olduğunu belirtmiştir.  Konyalı, kitabenin tarihini ebced hesabıyla 1123H/1711 

olarak vermiştir.  
2
“Cenab-ı sahibü’l hayr ya’ni kim el- Hac Ahmed kim*Anın nakş-ı nigın-i iştiharıdır Emînzâde*Hezar 

ahsent o merd-i akibet-endiş ü agaha*Ki olmaz ziynete-i deh ruze içün dünyaya dil-dade*Bilip dehrin 

fenasın da’ima fikr-i beka eyler*Bugününden hazır eyler dahi zadın yevm-i mi’ada*Bu beyti ilm ü 

fazlı hasbetenlillah edip ta’mir*Ulema sa’yeden talipler için etti amade*Selima zeyl-i itmamında nakş 

ettim bu tarihi*Bu darü’l-zeyn-i ilmi eyledi tekmil Emînzâde.” Kitabe günümüzde mevcut değildir. 
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vakfiyesinde cami aynı zamanda darülkurra eğitimi verilen mekân olarak 

değerlendirilmiştir
1
. 

Külliyenin oturduğu alanın güney ve batıya doğru eğimli oluşu, yapıların değişik 

düzlemlere yerleşmesini gerektirmiştir. Kuzey ve doğuda avlu doğal zemin kotu bir 

setle yükseltilmiş, cami ve medrese önünde, aralarında 1 metre kot farkı bulunan iki 

düzlem elde edilmiştir (Elçi, s.6,7). Avludaki bu kademelenme eğimli geçişlerle 

birbirine bağlanmaktadır. Külliyenin en düşük noktası Gündoğumu Caddesi ve 

Esbabçı Sokaklarının kesişiminde yer almakta, avlu döşemesi batı ve güneyde 

yükseltildiğinden her iki cadde üzerindeki avlu duvarları aynı zamanda istinat duvarı 

görevi yapmaktadır (Şekil 5. 134). 60 nolu Pervititch haritasına göre külliyenin 

güneyinde -bugünkü 29 ve 128 parsellerde- duvarlarla çevrili bir yan avlu vardır 

(Şekil 5. 135)
2
.  

  

  

Şekil 5. 134:Gündoğumu Caddesi kuzey ve güneyden Ahmediye Küllliyesi, altta 

Esbabçı Sokak’tan yukarıda kalan hazire ve Gündoğumu Caddesi 

üzerinde avlu duvarları. 

                                                 
1
Tersane Emini Hacı Ahmet Ağa’nın 1137H/1722 tarihli vakfiyesinde Kur’an-ı Kerim’in ilim ile 

okunması ve bununla ilgili şartlar belirlenerek bir şeyhülkurra tayin edilmiştir (VGMA, No:2225, 

s.191,192’den aktaran; (Köşklü, s.278).  
2
 Karşılaştırma için bkz. Şekil 5. 144. 
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Avlunun kuzey ve doğudan iki girişi bulunur. Kuzeyde Esbabçı Sokak üzerindeki 

kapıdan avluya 10 basamakla çıkılmaktadır. Kuzeyde bir altyapı üzerinde yükseltilen 

kütüphanenin girişi avludandır. Esbabçı Sokağı’nın doğu ucundaki hazire ile avlu 

arasında 1.5 metrelik kot farkı vardır. Cami, avlunun kuzeydoğu köşesinde yer alır. 

Doğuda, Gündoğumu Caddesi üzerindeki avlu girişi eğimden dolayı yukarıda 

kaldığından, bu yöndeki hazire önünde, hafif meyilli bir geçişle cami son cemaat 

mahalli düzlüğüne ulaşılmaktadır. Caminin kuzeydoğu duvarı ile parsel sınırları 

arasında kalan alandaki tek katlı kargir dükkân
1
 19. yüzyılda muvakkithane olarak 

kullanılmıştır (İ.A., C.1, s.379). Sebil döşemesi caddenin eğimine uyarak daha 

yüksekte yapılmıştır. Gündoğumu Caddesi’nin güney ucundaki dershane ise sebil, 

çeşme ve bunlar arasında düzenlenen tonozlu geçit üzerinde yükselmektedir. 

Avlunun en yüksek yerinde medrese hücreleri yer alır. Kubbelerle örtülen revakın 

gerisindeki hücreler, avlunun batı ve güney duvarını bir “L” oluşturacak şekilde 

çevreler. Güneyde medrese ve sebil arasında su haznesi ve üzeri beşik tonozlu, 

revaklı bir abdest mahalli bulunur.  

Ahmediye Camii: Kefçe (Kebce) Dede Camii: Kitabesine göre, Ahmediye Camii, 

16. yüzyılda inşa edilen Kefçe Dede Camii yerine Emînzade Ahmed Ağa tarafından 

1722 yılında yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.617). Caminin onarımı üzerine 

yazılmış kitabelere kaynaklarda yer verilmiştir. Konyalı (C.1, s.89), giriş kapısı 

üzerine yerleştirilen kitabeye göre caminin, 1860 yılında Ali Efendi tarafından tamir 

edildiğini belirtmektedir. Mir’ât-ı İstanbul’da (s.517) “Kefçe Dede Camii” başlığı 

altında yayınlanan kitabe metnine göre cami 1301H/1883 yılında Sultan II. 

Abdülhamid tarafından tamir ettirilmiştir
2
. Bugün giriş kapısının üzerinde 1722 

tarihli Arapça kitabe ile üzerinde, ayrı bir levha halinde Sultan II. Abdülhamid’ın 

tuğrasını taşıyan madalyon yer almaktadır (Şekil 5. 136). Caminin girişi bir 

sundurma ile kapatılmış, kitabenin alt mısrası saçağın altında kalmıştır. 

                                                 
1
 “…Üsküdar’da vaki maru’z-zikr müceddeden bina ve ihya eylediğim Cami-i Şerife muttasıl çeşme 

kurbunda bir bâb kargir dükkânımı yevmi iki akçe icare-i muaccele ile icar ve vakf-ı mezbura ilhak 

olunmuştur”. Baruthane Nazırı Eminzade el-Hac Ahmed Ağa’nın 1135H/1723 tarihli vakfiyesi, 

VGMA 574 nolu defter, 1. sayfa, 1. sıra. 
2
 “İmâmü’l-müslimîn Sulân-ı dîn Abdülhamîd Hân’ı*Hudâ zâtın anın taht-ı hümâyûnunda kılsın 

pîr*Cihân âbâdan olmada anın ahdinde ez-cümle*Bu câmi dahi oldu sâyesinde hüsn-i sûret-gîr*Binâ-

yı âsuman durdukça ol mihr-i cihân-tâbın*Furûğ-ı re’yini te’yîd ü istisvâb ede takdir*Düşürdü bir 

güzel mısra’ ile bî-bedel tarih*Bu a’lâ ma’bedi Sultân-ı âlem eyledi ta’mîr.”   
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Kare planlı, kubbeli hârim ile kuzeydoğu duvarına bitişik minareden oluşan caminin 

son cemaat yeri yıkılmıştır. Bugün avluda son cemaat yeri kuzeybatı köşesini 

sınırlayan duvar kalıntısı mevcuttur. Kalıntılardan kuzeybatı duvarında avluya açılan 

kemerli bir kapı ile güneydoğu duvarında bir pencere boşluğu olduğu anlaşılmaktadır 

(Elçi, s.12).  

Son cemaat mahalli yerine 19. yüzyılda Rufaî tarikatına bağlı ahşap bir tekke 

yaptırılmıştır (İA, C.1, s.379). 1930-1933 yılları arasında çatısı çöken ve harap 

duruma gelen yapı yerine R. Sevinçsoy’un planı ile eski fotoğraflarda izlenebilen 

ahşap iki katlı bir yapı inşa edilmiştir (İA, C.1, s.379).  

 

Şekil 5. 135: Ahmediye Külliyesi planı, R. Sevinçsoy, 1956 (İA, C.1, s.380). 

Gündoğumu Caddesi ve kıble cephelerinde 2 sıra taş, iki sıra tuğla almaşık duvar 

örgüsü kullanılmış, buna karşılık, giriş ve avluya bakan güneybatı cepheleri, sıra 

gözetmeyen almaşık duvarla inşa edilmiş; tuğla ve taş sıraları yer yer birbirine 

karışmıştır. Giriş cephesinde, zemin katta duvarla aynı zamanda inşa edildiği 

anlaşılan bir mihrap nişi bulunur. Üst kat mahfiline açılan kemer biçimi verilmiş taş 

lentolu ve taş eşikli kapıya, avluya sonradan eklenen metal döner bir merdivenle 

çıkılmaktadır. Bu veriler doğrultusunda, daha önceleri giriş cephesine bitişik, iki katlı 

bir son cemaat mahalli olduğu düşünülmektedir (Elçi, s.49).  
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Şekil 5. 136: Ahmediye Cami, giriş,  güneydoğu cephesi ve kitabe (KTVKKA). 

Kuzeyde son cemaat mahallinden düzenlenen giriş, kıble ekseninde değil, batı uca 

doğru planlanmıştır. Girişin yanında ahşap korkuluklu bir sofa bulunur. Sofanın doğu 

ucuna 2007 yılından sonra ahşap bir bölme eklenmiştir (Şekil 5. 137). Bir niş içinde 

düzenlenen mihrap nişi beyaz yağlı boya ile boyanmış, Konyalı (C.1, s.89) tarafından 

sözü edilen Kâbe tasvirli çini panodan iz kalmamıştır. Kuzey duvarı boyunca uzanan 

ve ahşap direklerle taşınan kadınlar mahfilinin girişi son cemaat mahalli ikinci 

katından düzenlenmiştir. Mahfil, 20. yüzyılda yenilenmiştir (Yüksel, DBİA, C.1, 

s.137). İçeride kumaş perdelerle kapatılan kadınlar mahfili bu şekliyle cami ibadet 

mekânından soyutlanmıştır. Kesme taşla inşa edilen kare kaideli, tek şerefeli 

minarenin girişi kadınlar mahfilindendir. 

  

Şekil 5. 137: Giriş (2009) ve kadınlar mahfili (KTVKKA). 

İçte cami beden duvarları beyaz badanalıdır. Köşelerde dilimli trompların içleri ve 

kemerleri ile kubbe eteği bezemeleri bir 20. yüzyıl onarımında yenilenmiştir (Şekil 5. 

138). Üst örtüye geçiş bölgesinde  ism-i celal, ism-i nebi ve cihar-yar yazılarının yer 

aldığı panoların kenarlarındaki sıvalar kabarmıştır.  
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Şekil 5. 138: Onarım öncesi (1996) ve günümüzde kalemişleri (KTVKKA). 

   

Şekil 5. 139: Minber ve vaaz kürsüsü. 

Cami beden duvarında iki sıra pencereler düzenlenmiştir. Kubbe pencere içlikleri 

sade alçı şebekeli ve vitraylıdır. Mermer minber ve vaaz kürsüsü iç mekânda Lale 

Devri bezeme anlayışını yansıtan özgün örneklerdir (Şekil 5. 139). Minber kapısına, 

mukarnaslı bir korniş ile üzeri Rumî işlemeli bir taç yerleştirilmiş, iki yanına çiçekli 

vazo motifleri işlenmiştir. Benzer bir bezeme anlayışı üç yüzlü vaaz kürsüsünde de 

kullanılmış, her yüz oyma tekniğinde çiçek motifleriyle bezenmiştir. 

Ahmediye Medresesi: Medrese, güney ve batı yönünde avluyu çevreleyen revak ve 

geride hücre dizisi ile ana kütleden ayrı inşa edilen dershaneden oluşur. Mir’ât-ı 

İstanbul’da (s.151-152) yayınlanan 1722 tarihli kitabede, medrese odalarının 

bulunduğu yerdeki bir yapının “ulûma sa’yeden talipler” için Eminzâde Ahmet Ağa 

tarafından tamir edildiği belirtilmektedir
1
. 1792 ve 1869 yıllarındaki sayımlarda 

medresede 11 öğrenci olduğu bilgisi verilmektedir (Kütükoğlu, s.318).  

                                                 
1
“Cenâb-ı sahibü’l-hayr ya’nî kim el-Hâc Ahmed kim* Anın nakş-ı nigîn-i iştihârıdır 

Emînzade*Hezâr ahsent o merd-i âkibet-endiş ü âgâha*Ki olmaz ziynete-i deh rûze (çün) dünyâya dil-

dâde* Bilip dehrin fenâsın dâ’imâ fikr-i bekâ eyler*Bugünden hâzır eyler dahi zâdın yevm-i 
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Dershanenin kitabesi, dershaneye açılan kapıda yer almaktadır (Şekil 5. 140).  

Kitabeye göre, dershanede din ilmi, fıkıh, ferâiz1, ehadis-i nebi (hadis-i şerifler) ve 

Kur’an tefsiri okutulacağı belirtilmiştir
2
. Bazı kaynaklarda dershanenin 19. yüzyılda 

tekke olarak da kullanıldığı nakledilmektedir (İA, C.1, s.379,  Yüksel,  DBİA, C.1, 

s.137).  

  

Şekil 5. 140: Ahmediye Külliyesi, dershane ve dershane girişi üzerindeki kitabe. 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.152) yayınlanan kitabe metnine göre bir yangında zarar 

gören yapı 1775 yılında Osman Efendi tarafından sıbyan mektebi olarak 

yenilenmiştir
3
. Fevkanî dershane, sekizgen plan şemasına sahiptir. Gündoğumu 

Caddesi’nden avluya açılan tonozlu geçidin kuzeyinden çift kanatlı bir kapı ile -

dershane katına çıkan- merdiven sahanlığına ulaşılır. Yapının zemin katında ve 

geçidin kuzeyinde merdiven sahanlığına bitişik aynalı tonoz örtülü bir oda ile 

güneyde sebil ve su haznesi bulunur. Gündoğumu Caddesi üzerindeki çeşmenin 

arkasına isabet eden odanın geçide açılan ayrı bir kapı ve penceresi ile hazireye 

bakan pencereleri vardır. Türbedar ve bevvaba tahsis edilen odada kapının yanındaki 

                                                                                                                                          

mi’âda*Bu beyti ilm ü fazlı hasbetenlillâh edip ta’mîr*Ulûma sa’yeden tâlipler için etti âmâde*Selîmâ 

zeyl-i itmâmında nakş ettim bu târihi*Bu dârü’l-zeyn-i ilmi eyledi tekmîl Emînzâde”. 
1
İslam hukukuna göre mirasçılardan her birine düşen hisse paylarının hesaplandığı ilim. Şer-i miras 

ilmi. 
2
Baruthane Nazırı Eminzade Ahmet Ağa’nın VGMA’nde 574 nolu defterde kayıtlı 1135H/1723 tarihli 

vakfiyesine göre 1 muallimin görev alacağı dershanede pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere 

haftada iki gün ders verilecektir.  “…tefsir ve hadis ilminde mahir ve ulum-u akliye ve nakliye 

tedrisine kadir salah ü takva ile mevsuf ve zühd ve vera’ ile ma’ruf alim-i rabbani müeyyidi mezheb-i 

nu’mani bir kimesne dershane-i mezkurede haftada iki gün yevm-i isneyn ve yevm-i hamisde talebe-i 

uluma ifade-i ulum-u nafi’a ve tedris edüp ve vakf-ı mezkure nezaret eylediğinde tedris 

mukabelesinde vazife-i yevmiyesi onbeş akçe ve nezaret mukabelesinde vazife-i yevmiyesi iki akçe 

ola”.   
3
“Ahmediyye Câmii bânisi kılmışdı binâ*Bu mahalde’tdirip (bir) pâk u râ’nâ mektebi*Çok zamânlar 

kâ’im olmuşken geçende bir harîk*Hâ’ile eyledi ihrâk u (hem) imhâ mektebi*Bânî-i sânî olup Osmân 

Efendi hayr ile*Yaptı bu kere esâsından pek a’lâ mektebi*Cevherî târîhini okur ezber Senîh*Bu 

mücedded etdi inşâ (hem) bu vâlâ mektebi” 1189H/1775. 
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duvarda iki dolap nişi bulunur
1
. Sebilin üzerinde yükseltilen dershane, tek kubbeli 

kapalı bölüm ile kuzeyde üç açıklıklı revaktan oluşur. Kesme taşla inşa edilen 

dershane dört kenardan altlı üstlü yedi pencere ile aydınlatılmaktadır. Diğer kenarlara 

alt pencerelerle aynı hizada ve boyutta nişler yapılmıştır. Pencere doğramaları ve niş 

kapakları 20. yüzyılda yenilenmiştir. Güneybatı yüzünde dershanenin dışa taşan 

çokgen planlı mihrabı bulunmaktadır. Mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsarayla 

zenginleştirilmiştir. Kubbe göbeğinde altıgen biçimli renkli motifler görülmektedir 

(Şekil 5. 141).  

  

Şekil 5. 141: Dershane mihrap nişi ve tavan göbeği. 

Mermer sütunlu revak açıklıkları ortada aynalı tonoz, iki yanda beşik tonozla 

örtülüdür. Örtüye geçiş öğesi olarak geleneksel köşe bingileri yerine düz atkılı 

üçgenler kullanılmıştır. Günümüzde camekânla kapatılan revak, 20. yüzyıl başında 

çekilen bir fotoğrafta açık olarak görülmektedir (Şekil 5. 142).   

Gurlitt’in fotoğrafından yapının 20. yüzyıl başında iyi durumda olduğu 

gözlenmektedir. R. Schiele’ye ait fotoğraf, 1972 yılında sebilin kurşun çatı örtüsünün 

yenilenmesi sırasında çekilmiştir (Şekil 5. 142). Konyalı (C.2, s.300) da, çatının 

kurşunları çalındığı için onarıldığından söz etmektedir. 

                                                 
1
VGM Arşivi 574 nolu defter 1. sayfa, 1. sıra. Vakfiyede, görevliler ve alacakları ücretler 

belirlenirken sebilde çalışacak kişinin aynı zamanda bevvap ve türbedar olarak da görevlendirilmesi 

öngörülmüştür.  “…Ve salifü’l-beyan sebil için hizmetin uhdesinden gelmeğe kadir salih ve 

mütedeyyin bir müstehak kimse sebilî olup kaide-i ma’mule ma’lume üzere ala vechi’l-ihtimam eda-i 

hizmet eylediğinde vazife-i yevmiyesi 7 akçe ola ve  sebîl-i mezbur türbedar ve bevvab olup hizmet-i 

lazimesin tekmil ve eda eylediğinde türbedarlık için yevmi 2 akçe vazifeye ve kezalik bevvablık için 

dahi yevmi 2 akçeye mutasarrıf ola”. 
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Şekil 5. 142: 20. yüzyıl başında ve 1972 yılında Ahmediye Mektebi (Gurlitt), (R. 

Schiele, DAI Arşivi).  

19. yüzyılda “inâs Rüşdiye mektebi” olarak kullanılan yapı, 1924 tarihli vakıf sicil 

defterinde mektep olarak listelenmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.157), (Ahmediye 

Mektebi: Sıra No: 532, VSD, s.92). Yapı genel olarak iyi durumdadır. Metal 

aksamdan dolayı, cephede pas lekesi ve saçak kornişi alt seviyelerinde kirlenme 

gözlenmektedir. Günümüzde Kur’an Kursu olarak kullanılan dershaneye kalorifer 

tesisatı döşenmiştir. Tesisat boruları ve radyatörler kötü bir görünüm sergilemektedir. 

  

Şekil 5. 143: Dershane/kalorifer tesisatı. 

11 medrese hücresinin 7’si batıda 5’i güneyde sıralanır. Batı kolu ucundan tonoz 

örtülü bir geçitle ulaşılan helâlar, güneybatıda küçük bir avlu etrafında 

düzenlenmiştir. 6 birimli helâ mahallinin doğu bölümü PVC panolarla bölünerek duş 

alma yeri haline getirilmiştir. 60 nolu Pervititch haritasına göre batıda yan avludan 

medreseye bitişik bir merdivenle de helâ mahalline giriş verilmiş, 1945 yılında 

güvenlik nedeniyle girişin önü duvar örülerek kapatılmıştır (İA, C.1, s.389), (Şekil 5. 
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144). 1980’li yıllarda sebilin yanındaki su haznesi de bir süre helâ olarak kullanılmış; 

1985 yılında VGM’nce uygulamaya son verilerek ekler kaldırılmıştır
1
. 

 

 

 

Şekil 5. 144: Ahmediye Külliyesi, 60 nolu Pervitich haritası detay;  helâ mahalli batı 

duvarı, 1971 (KTVKKA). 

Medrese hücreleri kare planlıdır. Avludan bir kapı ile girilen hücrelerin bir ocağı, 

dolap nişleri ile konumuna göre avluya ve dışa açılan pencereleri bulunur. 

Güneydeki hücreler dışa birer pencere ile açılırken, batı kanattaki hücrelerin ikişer 

penceresi vardır. Güney kanattaki hücrelerde ocak yerleri tuğla ile örülerek 

kapatılmış, soba için baca delikleri açılmıştır. Hücre duvarları, kubbe içleri ile revak 

kubbeleri beyaz badanalıdır. Gurlitt’in fotoğrafında güney kanadı avlu duvarlarının 

20. yüzyıl başında gelişigüzel badanalandığı izlenmektedir (Şekil 5. 145).  

Hücrelerin önünde yer alan revakı taşıyan mermer sütunlar yuvarlak kemerlerle 

birbirine bağlanır. Medrese hücreleri ve revakın üzeri kubbe ile örtülüdür. Gurlitt’in 

fotoğrafında izlenen kubbe alemleri 1976 yılından önce ortadan kalkmıştır (Şekil 5. 

146). Bazılarında yalnızca pabuç kısmı bulunmaktadır. Revak açıklıkları sonradan 

alüminyum çerçeveli camekânla kapatılmıştır (Şekil 5. 147). Kubbelerin yanında 

sekizgen gövdeli, sivri külahlı bacalar yükselmektedir (Şekil 5. 148). Hasarlı bacalar 

2001 yılında kubbe kurşunları yenilenirken onarılmıştır
2
. 

                                                 
1
İstanbul Vakıflar Baş Müdürlüğü’nün 30. Nisan.1985 tarihli Hay-İş K/5 765 sayılı yazısı. 

2
İstanbul III Numaralı KTVKK’nun, 01.02.2006 tarih ve 7892 sayılı kararı ve B. 16. KTV. 4. 34. 00. 

00.720/0248 sayılı yazısı. 
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Şekil 5. 145: Ahmediye Medresesi 

(Gurlitt). 

Şekil 5. 146: Ahmediye Medresesi, 1976 

(DAI Arşivi). 

 

  

Şekil 5. 147: Medrese revakı. Şekil 5. 148: Ahmediye Medresesi, çatı örtüsü 

2008 (KTVKKA). 

Medrese hücreleri kaba yonu taşla inşa edilmiştir. M. Raif, medrese duvarında 

çıkmış olan bir servi ağacından söz etmektedir (Mir’ât-ı İstanbul, s.152). Kesme taş 

kullanılarak onarılan batı duvarı özgün dokusunu kaybetmiştir (Şekil 5. 149).  

 
Batı cephesi 

 
Güney cephesi 

Şekil 5. 149: Medrese hücreleri dış duvarlar. 
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Medrese, 1945 yılında Vakıflar ve Kızılay'ın imareti haline getirilmiş ve 1965 yılına 

kadar Üsküdar'ın fakir halkına buradan yemek dağıtılmıştır (İA, C.1, s. 378, 379). 

1986’li yıllından itibaren güney hücreleri Üsküdar İlçe Müftülüğü’ne bağlı yatılı 

Kur’an kursu olarak kullanılmaya başlanmıştır (Elçi, s.5). Batı kanadındaki hücreler 

VGM’nce imaret olarak kullanılmakta iken 2011 yılında Kur’an kursunun 

kullanımına verilmiştir. İşlev değişikliği nedeniyle bazı ekler yapılmıştır. Medresenin 

güney kolundaki hücrelerden 5’i yatakhane olarak kullanılmaktadır. Yatak sayısını 

arttırmak için revak bölümüne metal taşıyıcılı ek kat yapılmış, duvarlar pencere alt 

hizasına kadar ahşap lambri ile kaplanmıştır (Şekil 5. 150). Güney kanadı ekseninde 

mutfak ve yemekhane olarak kullanılan iki hücrenin zemini fayans kaplanmıştır.  

  

Şekil 5. 150: Medrese güney kanadı ve mutfak olarak kullanılan hücre (KTVKKA). 

Ahmediye Kütüphanesi: Eminzâde Ahmet Ağa tarafından yaptırılmıştır (Hadikat-ül 

Cevâmi, s.617). Kapısının üzerinde kitabe yoktur. 1727 yılında düzenlenen bir 

vakfiyeye göre kütüphaneye Şâmi Mehmet Efendi tarafından 50 kitap vakfedilmiştir 

(Erünsal, s.204). Beşik tonoz örtülü bir alt yapı ile zeminden yükseltilen kütüphane, 

medrese kütlesinin kuzey ucuna, Esbabçı Sokağa cephe verecek şekilde 

yerleştirilmiştir. B. Ünsal tarafından “mahzen katı” olarak tanımlanan zemin kat, 

parsel sınırları nedeniyle yamuk planlıdır (Ünsal, s.102). Avludan 10 basamak 

inilerek ulaşılan mahzen tek bir hacimden oluşmakta iken, günümüzde tuvalet olarak 

kullanılmak üzere duvarlarla bölünmüştür. Üst katta kare plan elde edebilmek için 

kuzeyde Esbapçı Sokağa doğru kademeli konsollardan yararlanılmıştır (Şekil 5. 151). 

Güneyde avludan düzenlenen giriş 1.35 metre genişliğindeki koridora açılır. 

Koridorun kuzey ucundan bir merdivenle üst kata, üç açıklıklı revak bölümüne 

çıkılır.  
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Şekil 5. 151: Esbabçı Sokak’tan Ahmediye Kütüphanesi kuzeybatı ve kuzeydoğu 

cepheleri. 

Güneyde kütüphane ile medrese arasına –kare plan elde etmeye olanak sağlayan- 

boydan boya bir geçit yerleştirilmiştir (Şekil 5. 152). Revakın güney bölümü geçit 

alanına açılmakta, buradan batı uca yerleştirilen gusülhaneye ulaşılmaktadır. 

Kaynaklarda, küçük bir çeşme ve helâdan oluşan gusülhaneye, sakalar tarafından su 

taşındığı belirtilmektedir (İA, C.1. s.380, Haskan, C.2, s.945). 

  

Şekil 5. 152: Kütüphane planı, Ahmediye Külliyesi Rölövesi (Elçi, Ek 6). 

Alt-üst ikili pencere düzeniyle aydınlanan kütüphane basık kemerli bir kapı ve bunun 

iki yanında yer alan pencerelerle revaka açılır. Kuzey duvarında üç, batıda bir çift 

pencere ile güney duvarında geçide açılan bir pencere ile bol ışık alan bir mekândır. 

İç mekânda batı duvarında girişin karşısında yaşmaklı ocak yer alır. Ocağın yanında 

üç katlı mermer nişler ile batı ve güney duvarlarında kapaklı dolap nişleri 

düzenlenmiş, özgün kapaklar kaybolmuştur.  

medrese 

Esbabçı Sokak 

avlu 
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Yapı yanaşık derzli kesme taşla inşa edilmiştir. Batı duvarının zeminden pencere 

altına uzanan bölümünde görülen özensiz taş işçiliği yapının kötü bir onarım 

geçirdiğini ortaya koymaktadır (Şekil 5. 153). Bu yönde zemin kata sonradan bir 

pencere açılmıştır. 20. yüzyıl başında ahşap kaplama tahtaları ile kapatılan revak 

açıklıkları bunlar sonraki bir dönemde alüminyum çerçeveli camekânla 

değiştirilmiştir (Şekil 5. 154). 

 

Şekil 5. 153: Ahmediye Kütüphanesi batı cephesi. 

Kütüphaneyi örten kubbe, dershanede olduğu gibi geleneksel köşe bingileri yerine 

yatay üçgen taşıyıcılar üzerinde yer alan sekizgen bir kasnak üzerine oturtulmuştur. 

Revak ortada kubbe, iki yanda aynalı tonozla örtülüdür. Güneyde medrese ile bitişen 

geçit, beşik tonoz; gusülhane, aynalı tonozla örtülmüştür. Gurlitt’in fotoğrafında 

izlenen alemler mevcut değildir (Şekil 5. 145). Yapının dış yüzeylerinde bezeme 

öğesi olarak, revak kemerlerinin kilit taşlarında rozetler görülmektedir. Esbabçı 

Sokağa bakan kuzey cephede iki kuş evi vardır (Şekil 5. 154). 
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Şekil 5. 154: Ahmediye Kütüphanesi avludan doğu cephesi ve kuzey cephede kuş 

evleri, 2007. 

İç mekânda, ocak ve mermer nişler alçak kabartma tekniğinde bitkisel motiflerle 

bezelidir (Şekil 5. 155). 

  

Şekil 5. 155: Ahmediye Kütüphanesi ocak ve üç katlı niş (KTVKKA). 

1945 yılında Evkaf ve Kızılay tarafından yönetim binası olarak kullanılan kütüphane 

(İ.A., C.1, s.380), günümüzde Üsküdar Müftülüğü’ne bağlı Kur’an kursu olarak 

kullanılmaktadır. İç mekâna okuma sıraları ve koltuklar yerleştirilmiş, ocak nişi 

perde ile kapatılmıştır. Cepheler kirlenmiş ve otlar büyümüştür. 

Ahmediye Külliyesi’ni oluşturan yapılar farklı duvar örgüleriyle inşa edilmişlerdir. 

Kesme taşla inşa edilen dershane ve kütüphane daha özenli bir yapım tekniği 

sergilemektedir. Mermer sütunlu revaklarda baklavalı ve mukarnaslı olmak üzere iki 

tip sütun başlığı kullanılmıştır. Medrese hücreleri kaba yonu taşla inşa edilmiş, 

hücreler arası yan duvarlarda tuğla örgülü taşıyıcı kemerler kullanılmıştır. Yapının 
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güneybatı köşesinde ve kütüphanenin güney cephesinde bu kemerler 

görülebilmektedir (Şekil 5. 156).  

 
Kütüphane güney cephesi 

 
Medrese güneybatı cephe 

Şekil 5. 156: Tuğla örgülü taşıyıcı kemerler (KTVKKA). 

Taş-tuğla almaşık inşa edilen camide Gündoğumu Caddesi ve kıble duvarı, önemine 

bağlı olarak daha özenli bir işçilik sergilemektedir. Tüm açıklıklar taş söveli veya 

lentoludur. Açıklıkların üzerinde tuğla örgülü hafifletme kemerleri bulunur. 

Yapıların tamamında eğrisel örtü öğesi kullanılmıştır.  

Ahmediye Külliyesi yapılarında yapım tekniğinden kaynaklanan bazı strüktürel 

sorunların oluştuğu gözlenmekte, tasarımda hatalı uygulamalar göze çarpmaktadır. 

   

Şekil 5. 157: Ahmediye Külliyesi Dershane planı ve yan kubbe (Elçi, Ek 6). 

Dershane revakında iki yandaki kubbeler içte tek parça küfeki taşı kirişlere 

oturmaktadır. Revak ve dershanenin birleştiği yerde çıkan üçgene yakın kısımlar düz 

tavanlıdır. Kirişler dershane beden duvarı ve açık uçta konsollarla desteklenmiştir 

(Şekil 5. 157). Gerilme kuvveti nedeniyle kirişlerden biri çatlamıştır. Revak ve kapalı 
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bölüm arasında plandan kaynaklanan hafif bir dönme nedeniyle taşıyıcı sistemde 

zorlanma gözlenmektedir. Kuzeybatı açık uçtaki kemerin sütuna oturduğu yerde 

çatlak oluşmuştur (Şekil 5. 158). 

 

Şekil 5. 158: Dershane revakı sütun başlığı. 

Cami batı duvarındaki alt üst pencereler birbirine çok yakın tutulmuştur. Oldukça 

basık tutulan (50 cm) ve düzensiz bir şekilde örülen hafifletme kemerleri, üzerlerine 

gelen yükleri tutmaya yeterli olamadıklarından pencere sövelerinde çatlaklar 

oluşmuştur.  

 

Şekil 5. 159: Ahmediye Cami batı duvarı. 

Ahmediye Külliyesi VGM tarafından 2006 yılında onarım kapsamına alınmıştır.  

Piray İnşaat Mühendislik Mimarlık Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan ve 

2008 yılında koruma kuruluna sunulan rölöve,  2009 yılında onaylanmış,
1
 restitüsyon 

ve restorasyon projeleri uygun bulunmamıştır. 

                                                 
1
03.06.2010 tarih ve 2714 sayılı İstanbul VI numaralı KTVKK kararı. 
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6. Yeni Valide Külliyesi: Lale Devri sanat eğilimlerini barındıran Yeni Valide 

Külliyesi, büyük sultan külliyelerinin 18. yüzyılda İstanbul’daki en erken tarihli 

uygulamasıdır. Üsküdar meydanının güneyinde, güneydoğuda Hâkimiyet-i Milliye, 

kuzeybatıda Balaban caddeleri, batıda İmam Nasır Sokak ile sınırlanmış bir yapı 

adası üzerinde yer alan külliye, cami cümle kapısı üzerindeki kitabesine göre Sultan 

III. Ahmed’in annesi Gülnuş Emetullah Valide Sultan adına (1120H-1122H)/1708-

1710 yılları arasında yaptırılmıştır. Sultan III. Ahmed’in kendi adına yaptırdığı 

anıtsal bir camisi yoktur. 17 Cemâziyelevvel 1123H/1711 tarihli vakfiyesine göre
1
 

Gülnuş Emetullah Valide Sultan’ın Medine-i Üsküdar’da, Zincirlikuyu denilen 

mahalde kurulan külliyesi; cami, imaret, sıbyan mektebi, kütüphane, sebil, çeşmeler, 

muvakkithane, mahyacı odası, kurucunun türbesi, meşrutalar ve arasta 

(dükkanlar)’dan oluşmaktadır (Seçkin, DBİA, C.7, s.268). Külliyenin masrafları için 

Üsküdar’da çeşitli nam mahallerde gelir getirici mülkler vakfedilmiş, cami ve külliye 

yapılarına su getirmek üzere, Validebağı Sultan Abdülaziz Köşkü önünden cami 

avlusundaki hazneye ulaşan su yolları inşa edilmiştir (Çeçen, s.68). Cami ve 

külliyenin hangi mimar tarafından yaptırıldığı kesin değildir. Genel olarak caminin, 

dönemin baş mimarı Kayserili Mehmet Ağa’nın eseri olduğu kabul edilmektedir 

(Emre, s.11,12). Yeni Valide Külliyesi iskânı yoğunlaşmamış alanlara yerleştirilen 

büyük sultan külliyelerine göre daha yoğun dokulu bir kent parçasına yerleşmiştir. 

Cumhuriyet döneminde yol, kıyı düzenleme çalışmaları ve yıkımlarla külliyenin 

yakın çevresi değişmiştir. 1934 yılına ait Pervititch haritasıyla yakın tarihimizde 

yitirilenleri tespit edebilmek mümkündür (Şekil 5. 160). Çarşı içinde, denize yakın 

bir konumdaki külliye yapılmadan önce çevresinde, kuzeybatıda İstanbul’un 

Anadolu ile bağlantısını sağlayan ve canlı bir ticari merkez olan Balaban İskelesi, 

iskele etrafında hanlar, depolama mekânları, kahvehane ve kayıkhaneler, kuzeybatıda 

Üsküdar Meydanı’ndan Bağdat Yoluna uzanan önemli bir güzergâh olan bugünkü 

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ve etrafında gelişen her dönemden anıtlar ile dükkânlar 

ve debbağhane vardı
2
. Yakın çevresi Rum Mehmet Paşa, Mihrimah Sultan, Şemsi 

Paşa ve Gülfem Hatun külliyeleri gibi kente karakter kazandıran önemli anıtlarla 

                                                 
1
 VGM Arşivi 1640 nolu defterde kayıtlı vakfiye hakkında daha fazla bilgi için bkz. Akbulut, 

Müşfika, 2003,Üsküdar Yeni Camii ve Külliyesi, Yüksek Lisans Tezi, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İstanbul. 
2
 Marmaray Kazıları kapsamında Üsküdar Meydanı’nda yeni Valide Camii yakınında sürdürülen 

arkeolojik kazılarda Bizans dönemi mimarisine ait temel duvarları ile erken ve geç Osmanlı dönemine 

ait çok sayıda yapının temel duvarları,  çanak, çömlek vb. diğer buluntular burasının erken tarihlere 

uzanan sürekli bir iskân bölgesi ve liman kenti olduğunu ortaya çıkarmıştır (Şehrazat, s. 137-166).  
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şekillenmişti. Atatürk Kitaplığı arşivinde bulunan 1252H/1863 tarihli bir risale, 

dönemin vakanüvislerinden daha ayrıntılı bir şekilde Yeni Valide Camii ve 

Külliyesi’nin inşası hakkında bilgi vermektedir
1
. Risalede, geniş bir avlu içine 

kurulan cami ve külliye binalarına yetecek kadar arazinin sahiplerinden kendi rızaları 

ile satın alındığı bilgisi verilmektedir. Külliyenin mühendisleri resmine (çizimlerine) 

göre sınırları belirlenen alanda 1120H/1708 yılında hafriyata başlamışlardır. Zemin, 

Mimar Sinan Dönemi’nden bu yana kullanıldığını bildiğimiz Osmanlı temel yapım 

ilkelerine uygun olarak ahşap kazıklarla sağlamlaştırıldıktan -yaklaşık üç ay- sonra 

caminin temeli atılmış, büyük ihtimam ve özenle bina yapımına başlanmıştır. 

 

Şekil 5. 160: 64 nolu Pervititch haritasında Yeni Valide Külliyesi ve çevresi (İTÜ-

UYGAR Arşivi). 

                                                 
1
 Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Tasnifi No: k 154’de kayıtlı risale hakkında daha fazla bilgi için 

bkz. Aras  Neftçi, Üsküdar Yeni Valide Camii’nin Yapım Hikâyesi, Sanat Tarihi Defterleri, Özel 

Sayı, Filiz Özer’e Armağan, Sayı 13-14, Ege Yayınları, 2010, İstanbul, s.139-163. 
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İnşaat öncesi hazırlık aşamasında külliye yapılarının yeri ve boyutlarına ilişkin bir 

çalışma yapıldığı açıktır. Yeni Valide Külliyesi’nin vaziyet planındaki etrafıyla 

bütünleşen konumu Lale Devri Mimarisi’nin kentsel çevreye duyarlı olmaya 

başlayan eğiliminin büyük külliye örneğinde bilinçli bir uygulaması olarak kabul 

edilebilir. Klasik çağın merkezi konumdaki anıtsal cami, revaklı ve şadırvanlı iç 

avlu, etrafında büyük dış avlu gibi temel yerleşim ilkeleri korunmakla birlikte plan 

ayrıntılarında, özellikle kent içi yaya akışıyla ilişki kuran dış-iç avlu geçişleri, avlu 

önünde türbe-sebil-çeşme gruplaşması, tek katlı dükkân dizileri, caminin batı yüzünü 

kaplayan ahşap konut görünümündeki hünkâr kasrıyla şehirle bütünleşme yönünde 

çözümler aranmıştır. Duvar çeşmesi, sebil ve açık kafesli türbe yalnızca kütle 

tasarımı ile değil yüzey bezemeleriyle de kenti süsleyen göz alıcı bir kompozisyon 

sunar. Bu yapı ile birlikte 18. yüzyıl taş ustalarının natüralist ayrıntılarla taş oyma 

sözlüğünü zenginleştiren hünerleri şehir mekânında varlığını ortaya koymaya 

başlamıştır (Ögel, s.168). 

Külliye yapıları, içinde başka binaların da bulunduğu iki yapı adasına yerleşmiştir. 

Diğerine göre daha büyük olan yapı adasında cami, sıbyan mektebi, çeşme, sebil, 

türbe, muvakkithane, sarnıç, yangın havuzu, abdest muslukları ve helâ mahalli yer 

almakta, imaret ve güney köşesindeki çeşme kuzeyde farklı adada bulunmaktadır.  

İç avlulu cami, bulunduğu yapı adasında etrafını dört yönde çevreleyen bir dış 

avlunun yaklaşık olarak ortasına yerleştirilmiştir. Klasik revaklarla çevrili, ortasında 

bir şadırvanın yer aldığı cami avlusu zeminden bir platformla yükseltilmiştir. Dış 

avlu kuzeydoğu, güneydoğu ve batı yönlerinde yapı adasını çevreleyen yollardan, 

üzerinde pencereler bulunan bir duvar ile ayrılmıştır. Dış avluya çeşitli yönlerden beş 

ayrı giriş düzenlenmiştir. Cami avlusuna girişte, anıtsal portal, şadırvan ve cami 

girişiyle aynı eksen üzerinde gelişen bir akış şeması izlenirken, dış avluya girişlerde 

çevre sokak dokusu, dolayısıyla yaya akışı etkili olmuştur. Kuzeybatı yönündeki asıl 

giriş, Balaban İskelesi Caddesi aksında, üzerinde sıbyan mektebinin yer aldığı 

yüksek sivri tonozlu bir geçitle düzenlenmiştir. Girişin kuzeyinde, sokak üzerinde 

avlunun dış duvarı boyunca dükkân dizileri sıralanır. Avlu içinde, dükkânların 

arkasına isabet eden bölümde abdest muslukları; kuzey köşede helâ mahalli ve 

yangın havuzu bulunmaktadır. Külliye yapılarından çeşme, sebil, türbe ve 

muvakkithane doğu köşede, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde birbirine bitişik 

planlanmıştır. Caddenin güneye doğru devamında, caminin güneydoğusunda hazire 
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bulunur. Hazire, avlu içinde pencereli duvarlarla çevrelenmiştir.  Hazirenin güney 

ucunda, komşu parsel bitişiğinde, avlunun güneybatısına bağlanan dar bir geçiş 

düzenlenmiştir. Güneybatıda yüksek ve sağır avlu duvarları komşu parsellerle sınır 

oluşturmaktadır. Bu yönde avlu içinde duvarlara bitişik olarak sarnıç ve tabutluk 

olarak kullanılan yapılar bulunmaktadır.  

Yeni Valide Camii: Valide-i Cedid Camii, Cedid Valide Camii, Gülnuş Emetullah 

Camii: Denize yakın bir mesafede kurulan anıtsal cami genel görünüşte kent siluetine 

hakim bir yapıdır. Üç yönden merdivenlerle çıkılan cami ve iç avlu yüksek bir su 

basmana oturmaktadır. Cami yaklaşık kare planlı bir avluyu üç yönde saran 

revakların güneydoğusunda yer alır.  

Yeni Valide Camii, beş açıklıklı son cemaat mahalli, sekiz dayanaklı sisteme bağlı 

olarak kıble ekseni doğrultusunda büyük kubbeyle örtülü merkezi mekân ile doğu ve 

batıda üçer birimli yan sahınlardan oluşur. Çift şerefeli iki minare son cemaat 

mahallinin cami cephesiyle birleştiği köşelerdedir. Avludan bağımsız girişi bulunan 

hünkâr kasrı doğuda camiye bitişik olarak düzenlenmiştir.  

Cümle kapısı üzerindeki Emir Buhari Tekkesi Şeyhi Karamanizade Ahmed Tâib 

Efendi tarafından söylenen tarih kitabesine göre cami 1120H-1122H/1708-1710 

yılları arasında inşa edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.594). 1863 tarihli risalede yer 

alan çarpıcı ayrıntılar ve tasvirlerden strüktürün evrelerini bir ölçüye kadar takip 

edebilmek mümkündür. Önce cami beden duvarları büyük askı kemerleri seviyesine 

kadar tamamlanmıştır. Avlu revakları ve cami büyük kubbesi ile kurşun örtülerin 

yerleştirilmesi daha sonraki bir aşamadadır. Padişahın sefere çıkması gerektiğinden 

bir fermanla beklenen tarihten önce açılış merasimi yapılmak zorunda kalmış, hünkâr 

mahfili, şadırvan ve şadırvan avlusu duvarlarında bazı yerler ile kapı saçakları 

sonradan tamamlanmıştır. 

Caminin onarımıyla ilgili 1223H/1808 tarihli bir belgeden cami ve kubbe kasnağı ile 

şadırvanda kırılmış olan camların ve tamire muhtaç yerlerin elden geçirildiği 

öğrenilmektedir
1
. Çevre sakinlerince kaleme alınmış 1281H/1864 tarihli bir 

arzuhalde caminin tamir edilmesi istenmektedir
2
. Evkaf-ı Hümayun Nezaretince 

1324H/1906 yılında başlatılan onarımda cami ve minareler tamir edilmiş,  kurşun 

                                                 
1
 BOA, Tarih: 29/Z /1223H/1808 Dosya No:1507 Gömlek No:41 Fon Kodu: HAT.  

2
 BOA, Tarih: 19/Za/1281H/1864 Dosya No:467 Gömlek No:98 Fon Kodu: MVL. 
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örtüler değiştirilmiştir
1
. Yıldız Albümleri’nde yer alan fotoğraflara göre 19. yüzyılın 

ikinci yarısında cami iyi durumdadır (Şekil 5. 161). 

  

Şekil 5. 161: 19. yüzyıldaYeni Valide Camii ve şadırvanı (Sultan II. Abdülhamid 

Albümü). 

20. yüzyıl başına tarihlenen fotoğraflarda, cami ve şadırvan pencerelerinde kırıklar 

olduğu görülmektedir. Kubbe kurşunları ve alemlerde hasarlar oluşmuştur. 

  

Şekil 5. 162: 20. yüzyıl başında Yeni Valide Camii (Gurlitt ). 

Cümle kapısı yanında yer alan kitabeye göre cami 1940 yılında Vakıflar Umum 

Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Onarıma ilişkin ulaşılabilen yazılı ve görsel 

veriler yetersizdir. 1953 ve 1969 yılları arasında VGM tarafından sürdürülen onarım 

ödenek yetersizliğinden kesintilerle devam etmiştir. Bu yıllar arasında camide zemin 

sunî taş döşeme ile kaplanmış, kalemişleri aslına uygun olarak yenilenmiş, metal 

                                                 
1
 BOA,  Tarih: 23/B /1324 H/1906   Dosya No:2908 Gömlek No:218042 Fon Kodu: BEO, BOA, 

Tarih: 24/M /1325 H/ 1907Dosya No:43 Gömlek No:1325/M-14 Fon Kodu: İ..EV. 
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şebekeler, pencere revzenleri ve kubbe kurşunları değiştirilmiş, güneybatıdaki 

minare üst şerefeden itibaren sökülüp yeniden inşa edilmiş, hünkâr kasrı ve imaretin 

ayakta kalabilen bölümleri onarılmıştır (Bülbül, s.44).  

 

Şekil 5. 163: 1960’lı yıllarda Yeni Valide Külliyesi (KTVKKA). 

1990’lı yıllarda basit onarım kapsamında kalemişleri yenilenmiştir. Günümüzde 

camide gözlenen bozulmalar yapısal hasarlardan çok niteliksiz ek ve uygunsuz 

müdahalelerdir. Cami yan girişlerindeki ahşap saçaklı kısımlar sonradan camekânla 

kapatılmıştır (Şekil 5. 164). Yapıdaki izler önceleri var olan saçak hakkında ipucu 

vermektedir. 

  

Şekil 5. 164: Yeni Valide Cami batı yan giriş ve saçak detayı. 

Son cemaat mahallinden düzenlenen girişe ek bir çarpma kapı yapılmıştır. Son 

cemaat yeri cephesindeki pencerelere dıştan sineklik takılmış, zemin kat pencereleri 

alüminyum doğramalarla değiştirilmiştir. Klima, elektrik kablosu, hoparlör gibi 

donanımlar cephede kötü bir görünüm sergilemektedir. Girişin güneybatısındaki 

mahfil camekânla kapatılarak oda haline getirilmiş, buradaki pencereden son cemaat 

mahalline soba borusu uzatılmıştır. 
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Şekil 5. 165: Yeni Valide Camii; son cemaat yeri cephesi. 

19. yüzyıl fotoğraflarından iç mekânın özgün koşullarını değerlendirmek mümkün 

olmuştur (Şekil 5. 166). Cami içindeki klasik dönem kalemişleri korunmuştur. 

Mihrabın yanında asılı Kâbe örtüsü 2000’li yıllarda çalınmıştır. Bugün örtüye ait 

pano boştur. Cami zeminine yerden ısıtma sistemi döşenerek üzerine çimentolu şap 

dökülmüştür. Hünkâr kasrından hünkâr mahfiline geçişte güvenlik amacıyla demir 

parmaklık yapılmıştır. Kadınlar mahfili uygunsuz perdelerle kapatılmakta, galeri katı 

iç mekândan soyutlanmaktadır (Şekil 5. 167).   

  

Şekil 5. 166: Yeni Valide Camii iç mekân (Sultan II. Abdülhamid Albümü). 
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Şekil 5. 167: Yeni Valide Camii mihrap nişi ve üst galeriden görünüm. 

Gurlitt’in bir fotoğrafından, avluda yer alan şadırvanın abdest almak için 

kullanılmadığı, musluk, su yatağı ve oturma yerlerinin sonradan yapıldığı 

anlaşılmaktadır (Şekil 5. 168). Şadırvanın metal olması beklenen kontrol kapağı PVC 

pencere ile değiştirilmiştir. Kuş suluklarının bir kısmı kırılmış ve hasarlıdır. 

Şadırvanın alemi düşmüş, son yıllarda yenilenmiştir.  

  

Şekil 5. 168: Yeni Valide Camii şadırvanı 20. yüzyıl başı ve 2010 (Gurlitt). 

19. yüzyıl fotoğrafında minarelerin petek bölümünden külaha geçişte izlenen 

kabartma bezemeler onarımlar sonrası kaybedilmiştir (Şekil 5. 169).  
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Şekil 5. 169: 19. yüzyılda ve günümüzde Yeni Valide Camii minareleri (Sultan II. 

Abdülhamid Albümü).  

Hünkâr kasrı, kuzey uçta yüksek ahşap sütunlarla desteklenen bir cumba ile 

geleneksel konut mimarisi karakteri kazanmakta, pencere düzeni ve ahşap çatı örtüsü 

bu etkiyi güçlendirmektedir.  Hünkâr kasrı 1976 yılında onarılmıştır (Haskan, C.1, 

s.383). Gurlitt’in bir fotoğrafında kısmen izlenebilen cephenin ahşap kaplamaları bu 

günkü duruma göre daha geniştir (Şekil 5. 170). Cumbayı destekleyen ahşap sütunlar 

cami onarım derneğince değiştirilmiştir.  

  

Şekil 5. 170: Yeni Valide Camii Hünkâr Kasrı 20. yüzyıl başı ve 2010 (Gurlitt). 

Cami dış avlusunda zemin beton bordür ve kilit taşlarıyla döşenmiş, avluya muhdes 

bir yapı eklenmiştir. Abdest muslukları üzerindeki ahşap sundurma Marsilya 

Kiremiti ile yenilenmiş, duvarlar fayansla kaplanmış ve yeni musluklar takılmıştır. 
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Cepheleri süsleyen kuş evlerinde parça kopması ve kirlenme görülmektedir. 

Haziredeki mezar taşlarından bir kısmı devrilmiş toprak altında kalmıştır. 

  

Şekil 5. 171: Yeni Valide Camii, avluda ek yapı ve abdest muslukları. 

433 Ada ve 1 Parselde yer alan Yeni Valide Camii ve Külliyesi, 14.11.1973 tarih ve 

7086 sayılı koruma kurulu kararıyla tescil edilmiştir. VGM’nce onarım kapsamına 

alınan Yeni Valide Camii’nin Avunduk İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 

hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 19.06.2007 tarih ve 479 sayılı 

VI nolu KTVKK kararıyla uygun bulunmuş, uygulama henüz başlatılmamıştır.  

Yeni Valide İmareti: Şemsi Paşa ve Balaban caddeleri ile çevrili 418 nolu yapı 

adasında, 29 parselde Yeni Valide Külliyesi kuzeybatı avlu kapısı karşısında yer 

almaktadır. Bugünkü durumda Güneydoğuda Balaban Caddesi üzerindeki giriş 

küçük bir avluya açılır. Avlunun batı köşesinde Sineperver Valide Sultan çeşmesinin 

haznesi ile kargir bir yapı bulunur. Giriş ekseni uzantısında tonozlu bir geçitle 

kuzeybatıda daha geniş bir mekâna ulaşılır. Tonozlu geçitin iki yanında dikdörtgen 

planlı mekânlardan güneybatıdaki iki manastır tonozu ile örtülmüştür. Burada iki 

ocak yeri bulunur. Kuzeydoğudaki mekân ise fenerli iki kubbe ile örtülmüştür.  

  

Şekil 5. 172: Pervititch haritasında ve günümüzde Yeni Valide İmareti vaziyet planı 

(İTÜ-UYGAR Arşivi). 



178 

 

1959 yılında Üsküdar Belediyesince gerçekleştirilen istimlâk ve yıkımlarla çevre 

dokusu değişmiş, imaretin kuzey doğuya doğru uzanan avlu duvarları ile bazı 

bölümleri yıkılmıştır
1
. Bu yıla ait resmi yazışmalarda imaretin doğusundaki 

bedestenin yıkıldığı, imaretin mozaik kırma atölyesi ve keresteci dükkânı olarak 

kullanıldığı belirtilmektedir (Şekil 5. 173)
2
.  

 

Şekil 5. 173: 1950 yılında bedesten yıkılmadan önce imaretin kuzeydoğu cephesi, 

(KTVKKA). 

1965 yılında 2747 sayılı GEEAYK kararıyla imaretin bitişiğine turizm danışma 

bürosu yapılmasına karar verilmiştir. İmaret yapısı ise hayrat eserlerden olması 

hasebiyle -Eski Eserler Müşavirliği beyanı ile- kiraya verilmemektedir. Yapı 

GEEAYK’nun 14.4.1973 tarih ve 7086 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. 1990’lı 

yıllarda imaret Gima T.A.Ş. Mağazası olarak kullanılmaktadır. Yine bu yıllarda 

imaretin kuzeydoğu cihetine izinsiz olarak büfeler inşa edilmiş, sonradan 

kaldırılmışlardır (Şekil 5. 174). 

                                                 
1
İmaretle aynı yapı adasında 30 ve 32 parsellerdeki yapılar, vakfa ait olmakla birlikte özel mülke 

geçmiş,  1960 yılında İstanbul Belediyesi tarafından istimlâk alanı içine alındıklarından tapu kayıtları 

kapatılarak sicilden düşürülmüşlerdir. Bununla birlikte yapılar yıkılmadan günümüze kadar 

gelebilmişlerdir. 2007 yılında yerinde yapılan incelemede fodla fırını ve imarete ait konut olduğu 

belirlenen yapılar 1. grup anıt eser olarak tescil edilmişlerdir. Ancak 2006 yılına ait 1/1000 ölçekli 

Üsküdar Merkez Uygulama İmar Planı’na göre söz konusu parseller yol alanında kalmaktadır. 
2
 6.5. 1959 tarih ve 732-266 sayılı GEEAYK kararı, GEEAYK’na sunulan5.5.1959 tarihli dilekçe. 
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Şekil 5. 174: 1990’lı yıllarda imaret (KTVKKA).  

2000’li yıllarda harap durumda bulunan imaret kullanılmamaktadır (Şekil 5. 175). 

Kuzeydoğuda avlu duvarları yeni duvar eklenerek çevrelenmiştir. Balaban Caddesi 

üzerindeki kapının yanında alt katı dükkân olarak kullanılan iki katlı kargir bir yapı 

bulunmaktadır.  

 

Şekil 5. 175: Yeni Valide İmareti, 2005 (KTVKKA). 

Marmaray Projesi kapsamında yapımı gerçekleştirilen Üsküdar yeraltı istasyonunun 

yanında yer alan yapı, istasyon inşaatından etkilenmiş, kuzeybatı duvarında 

strüktürel sorunlar oluşmuştur. 2005 yılında Marmaray projesi uygulama 

sorumlularınca imaret çevresinde zemin sağlamlaştırma etüdlerinin yapılarak yapının 

izlenmesine ve onarılmasına karar verilmiş,
1
 aynı yıl Bilgen İnş. Ltd. Şti tarafından 

                                                 
1
 20. 5.2005 tarih ve 535-2 sayılı KTVKK kararı. 
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hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylanmıştır
1
. VBM ve 

Bilgen İnş. Ltd. Şti-Melikoğlu İnş. Ltd. Şti. ortaklığı arasında restore et-işlet-devret 

modeli ile ihale edilen yapının onarımına başlanmıştır (Şekil 5. 176).  

  

Şekil 5. 176: Yeni Valide İmareti, 2010. 

Yeni Valide Sıbyan Mektebi: Yeni Valide Külliyesi’nin kuzeybatıya açılan dış avlu 

kapısının üzerinde, 433 Ada 1 parselde yer alır (Şekil 5. 177). Balaban Caddesi’nden 

avluya açılan tonozlu geçidin güneybatısından çift kanatlı bir kapı ile merdiven 

sahanlığına ulaşılır. Dershane güneybatıda tonoz örtülü kapalı bir giriş bölümü ile 

kuzeydoğuda daha yüksek bir tonozla örtülen derslikten oluşur. Bugün caminin 

meşrutası olarak kullanılan yapının cepheleri iyi durumda olmakla birlikte aldığı 

eklerle özgün plan şemasını kaybetmiştir. Kuzeydoğudaki ocak yerine ait izler 

mevcut olmakla birlikte bacası yıkılmış, tonoz örtüler kurşun taklidi çimentolu şapla 

kaplanmıştır.  

  

Şekil 5. 177: Balaban Caddesi ve avludan sıbyan mektebi. 

                                                 
1
 20.04.2005 tarih ve 544 sayılı KTVKK kararı. 
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7. Ayazma Külliyesi: 18. yüzyılda, Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah 

Emine Sultan ve kardeşi Şehzade Süleyman adına yaptırılan külliye, Şemsipaşa-

Salacak semtleri arasında Boğaz’a hâkim bir tepede kurulmuştur (Şekil 5. 178).  

 

 

Şekil 5. 178: Ayazma Camii genel görünüm ve yerleşim krokisi (Bayram ve Tüzün, 

s.224). 

Külliye; cami, sıbyan mektebi, çeşme ve su yapıları ile vakıf görevlileri için 

meşrutalardan oluşmaktadır. Sultan III. Mustafa’nın 15 Muharrem 1178/16 Temmuz 

1764 ve 20 Ramazan 1178/11 Mart 1765 tarihlerinde düzenlenen vakfiyelerinde
1
 

külliyenin bakımı ve masrafları için yakın çevrede
2
 buyût-ı adîde (birçok ev), 

hamam, mumhâne, yağhâne, enfiyehâne, çeşitli dükkânlar,  kârhâneler, hanlar ile 

fırın ve değirmenlerden oluşan gelir getirici mülkler tahsis edilmiştir. Külliye ve 

bağlı yapılara su getirmek üzere “Çamlıca nâm mahal havalisinden” başlayan 

suyolları inşa edilmiştir. Yapıldığı dönemde geniş bir alana yayılan külliye yapıları 

“Ayazma Bahçesi” olarak bilinen Ayşe Sultan Vakfı’na ait arazinin bir kısmı üzerine 

kurulmuştur (Bilge, s.612)
3
. Vakfiyede külliyenin kurulacağı yer tarif edilirken, 

“Civar-ı Saltanat-ı Aliyyede, Medine-i Üsküdar’da” denilmektedir. Caminin yeri 

olarak “Ayazma Bahçesi sahnında” ifadesi kullanılmıştır. Yine tarihi belgeler ve 

vakfiye bu arazi sınırları içinde bir saray yapısı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Kaynaklarda Atik Sultan Sarayı (Eski Saray) veya Ayazma Sarayı olarak 

                                                 
1 
VGMA’nde kayıtlı 642 nolu defter.  

2
 Vakfiyede bu yapıların “Cami-i Şerif etrafında ve hudûd-ı mezkûre dâhilinde müceddeden bina 

buyurulan musakkafattan” oldukları açıklanmaktadır. 
3
 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, 9874 nolu 1171H/1757 tarihli defter ve 5466 nolu belgeden aktaran 

(Bilge, s.612). 
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adlandırılan yapı veya yapı gruplarına ilişkin bilgiler sınırlıdır. S. Eyice, Atik Sultan 

Sarayı’nın 1740’lı yıllarda iyi durumda olduğu görüşündedir (Eyice, DVİA, C.4, s. 

231)
1
. Sultan III. Mustafa’nın 1764 tarihli vakfiyesine göre Üsküdar’da kurulan vakıf 

programı için padişah ve saltanatın “emlak-ı hümayun” adı verilen mallarından olan 

Ayazma Sarayı arazisi ayrılmıştır (Bilge, s.618)
2
. İnşaat harcamalarının, işçiliklerin 

ve nakliye ücretlerinin ayrıntılarıyla gösterildiği 1759 tarihli keşif defterine göre
3
 

eski saraya ilişkin yapı malzemelerinden bazıları yeni inşaatta değerlendirilirken, 

“saray-ı mamure”den yapılar tamir edilmiştir. 

15. yüzyıldan itibaren devlet ricali ve imparatorluk anıtlarıyla şenlenen Üsküdar 

Meydanı ve civarındaki yerleşim Rum Mehmet Paşa ve Şemsi Paşa’da 

yoğunlaşmaya devam ederken kabaca bugünkü Salacak ve Harem sırtları arasında, 

geniş hasbahçeler ve köşklerle daha seyrek dokulu bir yerleşim söz konusudur. 18. 

yüzyılda Sultan III. Osman, 1755 tarihli Büyük İhsaniye Camii ile birlikte İhsaniye 

Mahallesi’nde, bina ve menazil (ev, konut) arsaları için bir kısım araziyi isteyene 

kiralanmak yöntemiyle iskâna açmıştır (Kal’a, C.1, s.32). Vakfa gelir getirmesi 

amacıyla kiralık konut yapımının programa alınmaya başlanması, İhsaniye Camii 

çevresindeki yapılaşmanın tamamen kendiliğinden olmadığını, imar hareketinin 

büyük oranda vakıf sistemi ile gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. İhsaniye’nin 

kuzeyinde Salacak Mahallesi ile birleşen Ayazma yerleşmesi için de benzer bir 

oluşum söz konusudur.  Vakıf ve arşiv belgeleri ile bölgeyi tasvir eden harita ve 

gravürlerde, Ayazma Mahallesi yerleşim alanının yapıldığı dönem hakkında bilgiler 

bulunmakla birlikte, yerleşim yeri sınırlarını ve konutların sayılarını değerlendiren 

kesin bir tanımlama yapılamamaktadır. 1764 tarihli vakfiyesine göre Sultan III. 

Mustafa, mektebin bitişiğinde, müezzin, 2 kayyum ve 2 mütevelli için muhtelif 

odalar ile bir kısmı cami çevresinde ve bir kısmı başka yerlerde bulunan 64 adet 

dükkân, 43 menzil, 3 fırın, 3 han, 2 değirmen ve 2 bahçe vakfetmiştir. Bunların 

dışında İstanbul ve Rumeli’de vakfedilen gayrimenkullerin gelirlerinden Ayazma 

Camii ve külliyesinin tamir ve termimlerine de pay ayrılmıştır.  

                                                 
1
Ayrıca bkz. BOA, Tarih: 20/Ra/1147H/1734 Dosya No:58 Gömlek No:2933 Fon Kodu: C..SM.. 

“Üsküdar'da Şemsi Paşa Camii civarında Ayazma denilen mahaldeki sarayın ve müteferruatının 

keşfini ve mesahasını gösteren defter.” 
2
 TSMA, D. 9874, Tarih 1171/1757 ve TSMA, D. 5466, Tarih 1172/1758 den aktaran Bilge, s. 618.  

3
İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan 1137 Sayılı Ayazma Camii Tahrir Defteri’nin 

yeni harflerle çevirisi için bkz. (Bayram ve Tüzen, s. 199-288). 
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Külliye ve bağlı binaların inşası ile iskâna açılan bölge, bir cazibe ve çekim merkezi 

haline gelmiş, ilerleyen yıllarda cami ve yakın çevresinde kentin ileri gelen aileleri 

ve üst düzey yöneticilere ait görkemli konaklar inşa edilmiştir
1
. Flandin’in Şerefabad 

Sarayını betimleyen bir gravüründe, Ayazma Camii ile denize inen yamaçlarda 

topoğrafyayla uyumlu bir şekilde manzaraya dönük 2-3 katlı yapılar olduğu 

izlenmektedir (Şekil 5. 179). 

 

Şekil 5. 179: Şerefâbâd Sarayı ve Ayazma Camii, 19. yüzyıl (Flandin). 

Külliye’nin özgün yapılarından cami ve çeşme dışındakiler yok olmuş, ya da 

yıkılmıştır. Osmanlı döneminde birçok onarım geçiren caminin avlusuna 1857 

yılında bir yangın havuzu inşa edilmiştir
2
. Günümüze ulaşamayan ancak tarihi 

kaynaklarda söz edilen muvakkithanenin yapım ve yıkım tarihleri kesin olarak 

bilinmemektedir
3
. Caminin güneyindeki sıbyan mektebinin yerini -yapımı 1917 

yılında tamamlanan- Ayazma Vakıf İbtidâ Mektebi almıştır
4
 (Yavuz, s.208), (Şekil 5. 

180). 

                                                 
1
 BOA, Tarih 1251H/1835 D. BŞM. BNE, nr. 16436, Belge (4 sayfa) ve BOA, D. BŞM. BNE, nr. 

16513, Belgeden (12 sayfa) aktaran; Bilge, s. 618.  Örneğin, Sultan II. Mahmut döneminde 

Doğancılar’da bulunan postahane binası yerine, Muhafız Ağa’ya ait bir konak inşa edilmiştir.  
2
BOA, Tarih: 03/M /1274H/1857 Dosya No:354 Gömlek No:37 Fon Kodu: MVL  “Üsküdar'da 

Ayazma Camii avlusuna havuz inşası” (7. Takrir). 
3
Ayvansarayi, camiyi tanıtırken muvakkithanenin varlığından söz etmektedir (Hadikât’ül Cevâmî, 

s.559).  

BOA, Tarih: 18/R /1263H/ 1846 Dosya No:143 Gömlek No:7377 Fon Kodu: İ..DH.. “Üsküdar'da 

Ayazma'da Sultan Mustafa Camii muvakithanesinin yeniden inşasıyla eski muvakkithanenin 

hademeler için tamir ve ilavesi”. 
4
Ayazma Vakıf İbtidâ Mektebi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Yıldırım, s.208-212). 
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Şekil 5. 180: Ayazma Vakıf İbtidâ Mektebi. 

1932 yılına ait Pervititch haritasında mektebin batısında yer alan hamama ait 

kalıntılar bu gün bir otoparkın bahçesi içinde kalmaktadır (Şekil 5. 181, Şekil 5. 

182). S. Bayram ve A. Tüzün’e göre Pervititch haritasında batıda mektebin avlu 

duvarına bitişik olduğu izlenen tonoz örtülü depo dizileri dokuma atölyelerine ait 

dükkânlardır (Bayram ve Tüzün, s.221).  

 

Şekil 5. 181: 1932 yılına ait 59 nolu Pervititch haritası (İTÜ-UYGAR Arşivi). 
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Şekil 5. 182: Hamama ait kalıntılar. 

Bugün okulun bahçesi genişletilmiş ve söz konusu yapılar yerine tek katlı betonarme 

bir bina inşa edilmiştir. Eski bir fotoğrafta Mumhane Sokağı üzerinde ve caminin 

karşısında olduğu izlenen ve Muhasibzade Celal Bey’in anlatımına göre 100’den 

fazla işçinin çalıştığı, 5 katlı ahşap basmahane yapısı 1920’li yıllarda terk edilmiş ve 

bir süre sonra yıkılmıştır (Haskan, C.1 s. 86), (Şekil 5. 183). Vakfiyede söz edilen 

enfiyehane ve değirmen bulundukları sokağın isminde yaşamaktadırlar.  

 

Şekil 5. 183: Mumhane Sokağı’ndan Ayazma Camii’ne bakış ve basmahane (N. İşli 

Arşivi). 

Caminin kuzeydoğusunda bugün park içinde kalan tonoz örtülü kargir yapı 

kalıntılarının da külliyeye dâhil olduğu düşünülmektedir (S. Bayram, A. Tüzün, 

s.221), (Şekil 5. 184). Avlunun dışa dönük kuzey köşesinde, iki sokağın kesiştiği 
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kavşak noktasında, Sultan III. Mustafa’nın adıyla anılan çeşme bulunur (bkz. Sultan 

Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 381). Vakıf sicil defterinde listelenen ve Pervititch 

haritasında konumları belirlenen su hazneleri günümüze ulaşamamıştır (bkz. Ayazma 

Camii Su Haznesi: Sıra No: 371). İmam ve müezzine ait iki meşruta dışında 

vakfiyede sözü edilen konutlar günümüzde mevcut değildir.  

  

Şekil 5. 184: Ayazma Camii kuzeydoğusunda su yapıları. 

Ayazma Camii: Ayazma Camii, Üsküdar’ın yüksek bir tepesinde Boğaz’a ve 

Marmara’ya hâkim konumu ile Üsküdar’ın tarihi siluetini belirleyen önemli 

anıtlardan biridir. Ayazma Camii, inşaat defterine göre 1171H/1757-1173H/1760 

yılları arasında inşa edilmiştir (Bayram ve Tüzün, s.200). Söz konusu defterin son 

sayfasında binâ emîni es-Seyyid İshak Ağa’nın adı yazılmakla birlikte yapının 

mimarı kesin olarak bilinmemektedir
1
. 

Ressam Ali Rıza, Enfiyehane ve Mehmet Paşa Değirmeni sokakları ile çevrili 376 

nolu yapı adasında, 2 parselde, etrafı harpuştalı duvarlarla çevrili geniş bir avluda yer 

almaktadır. Avlu eğimden dolayı aralarında yaklaşık 2 metre kot farkı bulunan iki set 

halinde düzenlenmiştir. Cami doğal zeminden bir platformla yükseltilmiştir. Avluya 

girişler camiye yaklaşımda önemli öğeler olarak öne çıkarılmıştır. Bunlardan 

kuzeybatı girişi Ressam Ali Rıza Bey Sokağı yönündeki eğim dolayısıyla yukarıda 

kalmış, bu yöndeki cümle girişine çift yönlü rampalar düzenlenmiştir (Şekil 5. 185). 

Bugün rampalar üzerine asfalt dökülmüş, taş korkuluklar büyük oranda betonla 

değiştirilmiştir. 

                                                 
1
 Genel olarak, dönemin başmimarı Mehmed Tahir Ağa Ayazma Camii’nin mimarı olarak kabul 

edilmektedir (S. Bayram, A. Tüzün, s.200). 
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Şekil 5. 185: Sébah- Joaillier’e ait bir kartpostalda Ayazma Camii kuzeybatı giriş 

portali (DAİ Arşivi).  

Cami eksenindeki kuzey  giriş saçak kornişine doğru genişleyen sütun başlıkları, dış 

ve iç bükey eğrilerle zenginleşen saçak kornişi, kesme taş üst örtünün eğrilerle 

belirlenen kompozisyonu, stilize edilmiş alem gibi Barok ayrıntılarla belirginleşir. 

Güneydoğuda hazirenin yer aldığı yüksek bölüme Ressam Ali Rıza ve Mehmet Paşa 

Değirmeni sokakları üzerindeki karşılıklı girişlerden ulaşılmakta, ayrı bir girişi 

bulunan mektep de bu düzeyde yer almaktadır. Yan girişlerin her iki cephesinde 

simetrik nişler ile sokağa bakan cephelerinde kuş evleri bulunur. Üst örtüler 

kuzeydekinden farklı olarak kurşunla kaplanmıştır. Yan girişlerin alemleri 

günümüzde mevcut değildir. Kuzeydeki avlu girişine büyük ve uygunsuz aydınlatma 

elemanları yerleştirilmiştir.  

Avlunun dışına, güneybatı duvarına yerleştirilmiş, muıhtemelen sonradan yapılmış
1
 

bir bölümde bugün depo olarak kullanılan mekânlar ile küçük bir avlu etrafında 

düzenlenmiş helâ mahalli bulunmaktadır. 2004 yılından sonra çatı örtüsü yenilenmiş 

ve avlunun üzeri kapatılmıştır (Şekil 5. 186). Avluda yer alması gelenek olan 

şadırvan yerine caminin güneybatı duvarında 9 musluklu abdest alma mahalli 

                                                 
1
1930 tarihli Pervitich haritasında helâ mahalli bugünkü durumuyla gösterilmiş olmasına karşın vakıf 

sicil defterinde Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılan ve adres bilgilerinde günümüzde adı Öğdül 

Sokak olan Ayazma İskelesi Sokağı üzerinde olduğu belirtilen ancak 1924 yılından önce ortadan 

kalkan bir helâ mahalli kayıtlıdır (VSD, s.29), (bkz. Helâ Mahalli: Sıra No:373). 
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bulunur. Abdest muslukları üzerine eklenen ondülin kaplı ahşap sundurma niteliksiz 

bir ektir. Son yıllarda avlunun kuzeybatı bölümüne bir şadırvan inşa edilmiştir (Şekil 

5. 187).  

  

Şekil 5. 186: Helâ mahalli 2004 ve 2010 (KTVKKA), (Çelebi, s. 56). 

  

Şekil 5. 187: Ayazma Camii abdest muslukları ve şadırvan (Fot. Z. Ahunbay). 

Kuzeyde beş açıklıklı son cemaat mahalli, güney-batı duvarına bitişik minare ve 

kuzeydoğuda hünkâr kasrı bulunur (Şekil 5. 188).  

  

Şekil 5. 188: 1970’li yıllarda ve günümüzde Ayazma Camii Hünkâr Kasrı (DAI 

Arşivi). 

Hünkâr Kasrı’nın girişi kıble yönündeki avludandır. Cami içinde -galeri katında, 

kuzey duvarının doğu köşesinde- hünkâr mahfiline bu kasırdan geçilerek ulaşılır. 

Arazinin eğiminden dolayı hünkâr kasrının altında tonoz örtülü bir alt yapı 

düzenlenmiştir. Günümüzde depo olarak kullanılan bu bölümün cami yapıldığı 
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zaman ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Burada kıble yönündeki avlu ile ön 

avluyu bağlayan bir geçit bulunur (Şekil 5. 189). Geçidin önü bugün demir 

parmaklıklıdır. Kuzeyde avlu ve hünkâr kasrının kapalı bölümü altında bodrumu 

aydınlatan kemer dizisi yangın havuzunun inşasıyla kapanmıştır.  

  

Şekil 5. 189: Ayazma Camii kuzey ve güney avluyu bağlayan geçit ile yangın 

havuzu. 

Hünkar Kasrının birinci katı, kuzeydoğu köşesinde “L” planlı bir merdivenle üst kata 

çıkılan aynı zamanda camiye girilen yarı açık bir geçiş mekânıdır. İkinci kat, 

hünkârın dinlenme odası, helâ ve abdest alma mahalli ile bunların kapılarının açıldığı 

bir sofa ve galeri katı ile bağlanan yarı açık bir geçitten oluşmaktadır. Cami dışında 

küçük bir köşk kimliğindeki dinlenme dairesi kesme taşla inşa edilmiş, doğuda taş 

konsollarla hafif bir çıkma yaparak sokağa taşırılmıştır. İç mekânda mermer kaplı 

yüzeylerde pilastrlar ile kapı ve niş kemerlerinde, kalemişi bezemelerde eğrisel 

dönüşler Barok etkilerdir. S. H. Eldem tarafından fotoğrafları yayınlanan ahşap tavan 

göbeği ve dolap kapakları günümüze ulaşamamıştır (Şekil 5. 190). İki sıra pencere 

düzeniyle aydınlanır. Tepe pencerelerinin içlik ve dışlıkları “S” ve “C” kıvrımlıdır. 

Üst örtü yükseltilmiş manastır tonozunun Barok bir yorumudur. Tepesinde alem yer 

alır. 1970’li yıllarda hünkâr köşkü üst örtüsünün harap durumda olduğu, yapının 

yağmur sularından etkilendiği bilinmektedir (Konyalı, C.1, s.101).  
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Şekil 5. 190: Hünkâr Kasrının tavan göbeği ve dolap kapakları (Eldem, 1986: C.2, 

s.229)  

Camiye bağlanan geçit bölümü ise her iki katta mermer sütunlarla taşınır. Sütunlar 

taştan “S” ve “C” kıvrımlı kemerlerle birbirine bağlanmakla birlikte, birinci katın 

kuzey bölümünde sütunlar arası düz atkılıdır. Güney cephede hünkâr dairesi giriş 

saçağı geri çekilerek cephe boyunca devam ederken, kuzeyde katlar arası bir korniş 

ile belirlenmiştir. Her iki katta sütunlar arasında mermer korkuluklar vardır. Birinci 

kat bugün el sanatları atölyesi olarak kullanılmaktadır. Açıklıkların arası sonradan 

metal çerçeveli camekânla kapatılmıştır. Hünkâr köşkünü camiye bağlayan geçidin 

mermer kornişlerinde kırıklar mevcuttur. Mermer yüzeylerde kirlenme ve bitki 

büyümesi gözlenmektedir (Şekil 5. 191). 

 

Şekil 5. 191: Ayazma Camii Hünkâr Kasrı kuzeydoğu cephesi. 
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Tonozlu bir alt yapı üzerinde yükseltilen caminin son cemaat mahalline avludan 

dairesel planlı 10 basamakla çıkılır. Kuzeybatı cephede abdest muslukları yanındaki 

ikinci giriş cami inşaatından kısa bir süre sonra açılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 38). 

Bugün girişin önü ahşap bir sundurma ve camekânla kapalıdır (Şekil 5. 192).  

  

Şekil 5. 192: Ayazma Camii, son cemaat mahalli ve kuzeybatı cephesi girişleri. 

Son cemaat mahallinin yan açıklıkları yükseltilmiş birer seki niteliğindedir. Bu 

bölümde simetrik mihrap nişleri ve salâ köşkleri bulunur. İçeride girişin iki yanında 

mermer korkuluklu maksureler ile bunların üzerinde mermer sütunlarla taşınan galeri 

katı yer almaktadır. Mihrap nişi  mermer bir çerçeve içinde düzenlenmiştir (Şekil 5. 

193). Mihrabın iki tarafında sütunların taşıdığı korniş, üzerinde kitabe, onun üzerinde 

dekoratif bir alınlıktan oluşan kompozisyon ile somaki mermer, mermer taklidi ve 

yaldızın bir arada kullanılışı dönemin yeniliklerindendir (İnci, s.235, Kuban,1954: 

s.29). Galeriye caminin kuzey ve batı köşelerinde bulunan merdivenlerle çıkılır. 6 

mermer sütunla desteklenen hünkâr mahfili caminin kuzeybatı duvarına bitişiktir 

(Şekil 5. 194).  

  

Şekil 5. 193: Ayazma Camii, mihrap. 
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Şekil 5. 194: Ayazma Camii galeri katı ve hünkâr mahfili. 

 “L” planlı galeri sultana ait bir oda ve bu odanın kuzeyinde yer alan bir sofadan 

oluşmaktadır.  Galerinin güneyinden bir kapı ile hünkâr mahfiline girilmektedir. 

Hünkâr mahfilinin kuzey duvarında, kemer aynası kitabeli bir pencere bulunur. 

Mahfilin cami içine bakan güney ve batı yönleri siyah mermer sütunlar ve sütunlar 

arasında yaldızlı ahşap kafeslerle çevrilmiştir. Kuzey ve doğu duvarlarının kesiştiği 

yerde mermer bir kavukluk yer alır (Şekil 5. 195). Kavukluğun iki yanında kullanılan 

İtalyan çinileri büyük ölçüde dökülmüş, ya da çalınmıştır (Konyalı, C.1, s.102).  

  

Şekil 5. 195: Hünkâr Mahfili ve kavukluk 1988 ve 2004 (KTVKKA), (Çelebi, s. 83). 

Mermer ve renkli taşların kullanımıyla biçimlendirilen minber ve vaaz kürsüsü 

döneminin üstün nitelikli örnekleridir (Şekil 5. 196). Caminin geç dönem özellikleri 

sergileyen kalemişleri 1988-89 onarımında yenilenmiştir (Bayram ve Tüzen, s.204), 

(Şekil 5. 197).  
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Şekil 5. 196: Ayazma Camii minber ve vaaz kürsüsü. 

  
Şekil 5. 197: Ayazma Camii kubbe iç görünüşü onarım öncesi ve sonrası 

(KTVKKA), (Fot. C. Yılmaz). 

İç dekorasyonu zenginleştiren bir başka unsur da kandillerin arasına asılan, 

günümüze az sayıda örneği ulaşabilmiş yaldızlı ve püsküllü devekuşu 

yumurtalarıdır
1
. Kırılan ya da kaybolanların yerine yapay örnekler yerleştirilmiştir 

(Şekil 5. 198).  

  

Şekil 5. 198: Hünkâr mahfili önünde özgün devekuşu yumurtaları ile imitasyon 

örnekler. 

                                                 
1
 Ayazma Camii inşaat defterine göre iç mekân için 19.630 kuruş masrafla 151 devekuşu yumurtası 

alınmış, süslemek için ibrişim ve som sırma püskül kullanılmıştır (Konyalı, C.1, s.99, 100).  
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İç mekânda, kuzeydoğu köşeyi kapatan ahşap çerçeveli oda, kadınlar mahfiline 

takılan kumaş perde, avize, resim, hoparlör vb. eşyalar anıtın tarihi kimliğini 

zedeleyen uygunsuz eklerdir (Şekil 5. 199).  

   

Şekil 5. 199: Ayazma Camii, iç mekân. 

Güney-batı duvarına bitişik tek şerefeli minareye dışarıdan, kaide üzerindeki kapıdan 

ulaşılmaktadır. İnce oluşuyla dikkat çeken minare kare planlı bir kaide üzerinde 

yükselmektedir. Kaidenin köşeleri payelerle vurgulanmıştır. Alt ve üst kısımları 

bilezikle belirlenen pabuç bölümü minare gövdesinden biraz daha kalın bir silindir 

halindedir. Pabuç kısmı geçiş öğesi olma özelliğini bütünüyle kaybetmiştir 

(Eyice:1963, s.65). Pabuç yüzeyi oyma tekniğinde dikdörtgen çerçevelerle 

bezenmiştir (Şekil 5. 200). Şerefe altında iki sıra halindeki konsollar, stilize edilmiş 

mukarnas görünümündedir. Taş külahların bugünkü durumu 19. yüzyıl 

yenilemesinin sonucudur.
1
 Son cemaat revakında kemer dizisi, tek sayılı gruplanma, 

simetri, gibi klasik şemanın temel bileşenleri kullanılmakla birlikte, farklı bir 

düzenleme ve yorum sunulmaktadır (Şekil 5. 201). Kuban’a göre (2007, s.543) 

revak, Osmanlı Mimarisinde başka örneği olmayan ünik bir uygulamadır. Revak 

cephesinde ilk göze çarpan görüntü kemer biçimi ve oranlarındaki değişimdir. Klasik 

şemadaki sivri kemerler yerine yuvarlak kemerler kullanılmış, yan birimlerden 

oldukça yüksek kemerli orta eksen, üstte yukarı taşırılarak ön plana çıkarılmıştır. İki  

                                                 
1
Kuban, taş külah uygulamasının ilk defa Nur-u Osmaniye Camii ile başladığı görüşündedir. S. Eyice 

eski fotoğraflara dayanarak Nur-u Osmaniye Camii’nin kurşun kaplı minare külahlarının sonradan taş 

külaha çevrildiğini ileri sürer. Taş külah uygulaması dönem camilerinde karakteristik olmakla birlikte 

Ayazma Camii minaresinin 1285H/1865 onarımının ardından 1309H/1891 yılında yıldırım 

düşmesiyle yeniden onarıldığı bilinmektedir. BOA, Tarih: 26/L /1285H/1865, Dosya No:587 Gömlek 

No:40841 Fon Kodu: İ..DH.. “Ayazma'daki Sultan Mustafa Camii minaresinin tamiri” BOA, Tarih: 

22/Ra/1309 H/1891 Dosya No:111 Gömlek No:6644 Fon Kodu: İ..ŞD..  “Üsküdar'da Ayazma 

mahallesinde vaki Sultan Mustafa Han cami-i şerifi minaresinin hedmine dair”., BOA, Tarih: 

16/Ca/1312H/1894, Dosya No:125 Gömlek No:46 Fon Kodu: ŞD. 

“Üsküdar'da vaki Ayazma Cami-i Şerifi'nin saika isabetiyle zedelenmiş olan minaresinin tamir 

masrafları (Evkaf 4).” 
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Şekil 5. 200: Ayazma Camii Minaresi pabuç bölümü ve gövde (KTVKKA),  (Çelebi, 

s.96). 

yan birimin kemerleri bir hafifletme kemeri altında düzenlenmiş, bir anlamda 

cephede üçlü bir düzenlemeye gidilmiştir.Benzer bir düzenleme yan revak 

cephelerinde de uygulanmış üstte bir hafifletme kemeri altında iki açıklıklı revak 

düzeniyle son cemaat mahalli enine genişletilmiştir. Kemer biçimindeki bu değişime 

paralel olarak sütun başlıkları dönem mimarisinde sıklıkla kullanıldığı gibi stilize 

istiridye kabuğu ve akantus yapraklarından oluşan motife sahiptir. Cephedeki üçlü 

düzenleme örtü düzeyinde de sürmektedir. Yan revak açıklıklarına tekabül eden yan 

birimler eliptik kubbelerle, orta açıklık aynalı tonozla örtülüdür.  

  

Şekil 5. 201: Ayazma Camii giriş cephesi ve cepheye ilişkin restitüsyon önerisi 

(Kuban, 2007: s. 543), (Kolay, Resim 6, s.14). 

Ayazma Camii İnşaat defterindeki harcama kalemleri ve yapıdaki izlerden yola çıkan   

Dr. İ. Kolay, ilk yapımda revak cephesinin kapalı olduğunu ileri sürmektedir (Kolay, 

s.23). 1940’lı yılların ilk yarısına ait bir fotoğrafa göre yan birimlerde sütunlar arası 

kemer aynasından itibaren camekânla kapatılmıştır (Şekil 5. 202). Bu fotoğraftan 



196 

 

hünkâr köşkünü camiye bağlayan geçidin yarı açık olduğu ve kubbe kasnağı 

pencerelerinin dikdörtgen çerçeveli revzenlerle örtüldüğü tespit edilebilmektedir. 

1960’lı yıllara ait fotoğraflarda sütun aralarının üzeri sıvalı duvarlar ve camekânlarla 

kapatıldığı izlenmektedir (Şekil 5. 203). Sıvanın döküldüğü yerlerden giriş açıklığı 

üzerindeki duvarın bağdadi tekniğiyle inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu duvarda bir 

pencere bulunmaktadır. 1964-69 onarımında son cemaat mahalli yeniden kapatılmış, 

1990’lı yıllarda KTVKYK kararıyla sütunların arası açık bırakılarak, son onarımın 

müdahaleleri kaldırılmıştır (Konyalı, C.1, s.98, Bülbül, s.51).  

 

Şekil 5. 202: Ayazma Camii kuzeydoğu cephesi 1940’lı yıllar (DAI Arşivi). 

Cami ana kütlesinde askı kemeri altında dört sıra pencere düzeni izlenir. Sivri 

kemerli pencereler yatayda silmeler ve düşeyde pilastrlarla sınırlandırılmıştır. Yatay 

silmeler alttan birinci ve ikinci silmeler arasında daha yüksektir. Pilastrların üst 

pencerelerin arasında kalan aleme benzer tepelikleri yapı bütününde tekrarlanan bir 

bezeme unsuru olarak dikkat çekicidir. 
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Şekil 5. 203: Ayazma Camii kuzeydoğu cephesi 1960’lı yıllar (KTVKKA). 

1960’lı yıllarda batı cephesi dış pencerelerinin bir kısmı ile kasnak pencerelerinin 

badem revzenli olduğu izlenmektedir (Şekil 5. 204). 1989 onarımında (Bülbül, s.51) 

batı ve kıble cephesi pencereleri dikdörtgen çerçeveli olarak yenilenmiş olmalıdır. 

Bugün diğer cepheler ile kubbe kasnağındaki pencereler badem revzenlidir.  

   

Şekil 5. 204: Ayazma Camii batı cephesi, 1930’lu yıllar ile 2010, ve giriş revakı 

üzerinde kubbe kasnağında kırık revzenler (KTVKKA). 

Askı kemerini belirleyen silme takımı sade bir profile sahiptir. Kemer eğrisi üstte 

merdiven biçimli bir kademelenme ile sonlanmaktadır. Cephelerin iki yanında ağırlık 

kuleleri bulunur. Her yüzüne pencereler açılan ağırlık kuleleri kurşun kaplı kubbe ile 

örtülüdür. Askı kemeri üzerinde kasnak yükselir. Sivri kemerli kasnak pencerelerinin 

aralarında saçak kornişine doğru incelen geniş başlıklı payandalar düzenlenmiştir. En 

üstte kubbe yükselmektedir. Dört cephede tekrarlanan bu temel düzen kuzeybatıda 

son cemaat revakı, kuzeydoğuda hünkâr köşkü, güneybatıda minare kaidesi ve abdest 

muslukları ile değişmektedir. Güneydoğuda mihraba karşılık gelen bölüm sağır 
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bırakılmıştır. Kesme taşla inşa edilen camide, pilastrlar, silmeler ve büyük 

pencerelerden oluşan klasik görüntü içinde Barok biçimler sınırlı bir düzenlemeyle 

ele alınmıştır. Kuzeyde ağırlık kuleleri arsındaki eğrisel profilli geçişler dışında 

yalnızca cephe yüzeyi söz konudur.  

Cephelerde dikkate değer diğer bir bezeme unsuru olarak kuş evleri 18. yüzyılın en 

yetkin örneklerindendir (Şekil 5. 205). Batı cephesinde ilk sıra pencereler hizasında 

mermer bir levha halinde 1177H/1763 tarihli güneş saati bulunur.  

  

 

Şekil 5. 205: Üstte Ayazma Camii batı cephesi, kuş evi ve güneş saati, altta kıble 

cephesi kuş evleri. 

Kıble cephesinin batısında izleri bulunan kuş evi günümüzde mevcut değildir. 

Diğerlerinde de aşınma, parça kopması ve kirlilik gözlenmektedir. Ağırlıklı olarak 

küfeki taşı kullanılan cephelerde kirlenme, aşınma, yüzey kaybı; zemine yakın 

bölgelerde rutubet izi, yosunlanma gibi bozulmalar gözlenmektedir. Kubbe 

kasnağındaki pencerelerde kırılmalar mevcuttur. Çoğu Enderun’dan yetişmiş önemli 

şahsiyetlerin ve nadir yeniçeri mezarlarının bulunduğu hazirede (Konyalı, C.1, s.103)  

birkaç mezar taşı kırılmıştır. 1930’lu yıllardan sonra avluda yürüme yolları 

düzenlenmiş ve zemine beton dökülmüştür.  
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Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri 2006-2007 yıllarında Piray Mimarlık 

tarafından hazırlanan Ayazma Camii, VGM tarafından onarım programına alınmıştır. 

Uygulama henüz başlatılmamıştır.  

8. Sultan Selim Camii ve Külliyesi: III. Selim döneminde (1801-1808) inşa edilen 

Selimiye Külliyesi, Tarihi Yarımada’nın karşı kıyısında; Marmara ve Haliç'e hâkim 

bir tepe üzerinde kurulmuştur.  Külliye yapıları 1220/ 1805 tarihli III. Selim 

Vakfiyesi’ne göre Cami, büyük kışla (Selimiye), Tulumbacı Kışlası, hankah, mektep, 

mutfak, şariyyehane (erzak deposu), değirmen, fırın, cami görevlileri ve subaylar için 

konutlar, kiralık konutlar, dükkânları ile birlikte çarşı, sekiz ayrı han, kumaş ve 

kadife imalathaneleri, hamam, matbaa, hastane, su deposu, dört ayrı çeşme, taş bir 

iskele, liman ve birçok hizmet biriminden oluşmaktadır. Bugün kışla, cami, mektep, 

çeşmeler ve hamam dışındaki yapılar yok olmuştur. Hankah ve büyük kışla binası II. 

Mahmut döneminde tamamen yenilenmiş ve günümüze gelinceye kadar onarım ve 

eklerle değiştirilmiştir. İki meşruta dışında konut grubundan günümüze ulaşan bir 

örnek bulunmamaktadır. Ancak bölgeye karakterini veren ızgara planlı yol şeması 

izlerini korumaktadır. 

III. Selim’in 1216H/1801 tarihli vakfiyesine göre (VGMA. Defter No: 643) 

Üsküdar’da kurulan vakıf programı için padişah ve saltanatın “emlak-ı hümayun” adı 

verilen mallarından olan Kavak Sarayı mahallinin ayrıldığı öğrenilmektedir. 

Vakfiyeye göre Sultan Selim Camii ile Selimiye Kışla binası, eski Kavak Sarayı 

arazisinin
1
 bir kısmı üzerine yapılmıştır. 

                                                 
1
 Vakfiyeye göre Kavak Sarayı arazisi: (Önceden?) Batıda sınır oluşturan deniz kenarında, Harem 

İskelesi denilen yerde bulunan su  (Mâ ,  )ٱمkuyusundan sahil boyunca 375 zirâ' / 284 m. ileride ve 

yine deniz kıyısında Şekerkaya Burnu’na; oradan 570 zirâ' / 432 m. ötedeki Kavak İskelesi’nde 

bulunan tatlı su çeşmesine (Mâ’-i Lezîz Çeşme) ; oradan Kavak İskelesi ve Haydarpaşa tarafında, 

sahilde bulunan sapa/münharif yere doğru ilerlendiğinde 360 zirâ' / 273 m. uzaklıkta, sahilde ve 

kuzeydeki Kirişhane Burnu arasında kıyı boyunca 360 zirâ' / 273 m. ilerde, güneyde ve tepe eteğinde 

mevcut bağ yakınına; bu noktada üç adet eski Kavak ağacı köşesindeki nişantaşına; oradan  güneyde 

Haydarpaşa’dan gelen cadde kenarında, 87 zirâ' / 254 m. ilerdeki eski sınır taşına; oradan kuzeye 

doğru, mevcut tarla kenarından, 335 zirâ' / 254 m. ilerleyerek Haydarpaşa tarafındaki Taş Minber-i 

Şerif’in batı tarafında, Haydarpaşa  yolundaki yeni nişantaşına; oradan doğuda Haydarpaşa’dan gelen 

yolun batı tarafından ileriye 453 zirâ' / 343 m. ötede ve yolun batı tarafındaki, 22 adet Sıra Serviler 

diye bilinen ağaçlığın bitimindeki yeni nişantaşına kadar; burada  yoldan, Şerif Mezarlığı’nın batı 

tarafından ilerlendiğinde, 400 zirâ' /303 m. uzaklıkta bulunan Miskinler Camii’nin yakınındaki yeni 

nişantaşına; oradan 540 zirâ' / 409 m. ilerde, güneyde Karacaahmet Türbesi’nin yanındaki yaya 

yolunun başında yer alan su terazisine; oradan 325 zirâ' / 246 m.  ileride, solda ve doğuda bulunan 

mezarlık duvarının batısındaki yaya yoluyla, eskiden beri varolan dut ağacının önünden devam 

edildiğinde ulaşılan Harem Kapısı denilen yerdeki Nuri Bey Kapısı önündeki yolun başında yapılan 

yeni nişantaşına oradan aynı doğrultuda yol boyunca ilerlendiğinde 510 zirâ' / 386 m. ilerde 

Tunusbağı’na giden yolun başına kadar, buradan yol güzergâhı üzerinde batıya doğru ilerlendiğinde, 
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Kabaca, bugünkü Harem ve Salacak iskeleleri arasında bulunan Kavak Sarayı ile 

ilgili sınırlı sayıda görsel tasvir, saray yapısının anlaşılmasına yardımcı olmakla 

birlikte, ayrıntılı bir betimlemeye olanak vermemektedir.  Sarayın özellikle sahildeki 

bölümü görsel kaynaklar aracılığı ile daha iyi anlaşılmaktadır. Hillary’nin albümünde 

yer alan bir gravürden saray kompleksinin birbirinden bağımsız tek ya da iki katlı 

yapılardan meydana gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. Saray duvarlarının üzerinde sivri 

çatılı bir kule resmedilmiştir (Şekil 5. 206). Bağ ve bahçeler olarak düzenlenmiş açık 

geniş alanlara sahip olan Kavak Sarayı arazisi sınırları kuzeyde, yazlık sarayların 

bulunduğu Ayazma bölgesi ile birleştiğinden kaynaklarda sık sık Kavak, Ayazma, 

Üsküdar Sarayları karıştırılagelmiştir.  

 

Şekil 5. 206: Kavak Sarayı (Kahraman, Yeşildal, Güngör vd. s.14). 

Vakfiyede ayrıntısı ile tarif edilen Kavak Sarayı arazisinin sınırları, Pervititch 

haritaları ve Miskinler Tekkesi, Karacaahmet Türbesi yakınındaki su terazisi gibi 

1930’larda da varlığını sürdüren röper noktaları ve vakfiyede yer alan -bu noktalar 

arasındaki- uzaklık ölçümleri yardımı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak vakfiyede 

tanımlanan arazi sınırları, özellikle İhsaniye ve Selimiye mahallelerinin ayrımını 

belirlemek konusunda yetersiz kalmaktadır. Yangınlar nedeniyle harap olan yapı 

adaları yeniden kurulurken vakfiyede adı geçen coğrafi mekânlar (Karlık Çukuru, 

vb.) ve bazı yollar ortadan kalkmıştır (Şekil 5. 207). 

                                                                                                                                          

Karlık Çukuru isimli yerde, yol yakınındaki nişantaşına, yine aynı doğrultuda 420 zirâ' / 318 m. 

uzaklıkta, batı tarafında, deniz kenarında, cebel sırtına (deve hörgücü biçimli bir tepe, tümsek) uzanan 

yaya yoluyla, sahilde Harem İskelesi’ne kadar olan toplam 13 yük 62.467 zirâ' araziden 

bahsedilmektedir.  
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1.Harem İskelesi, 2. Şekerkaya Burnu, 3. Kavak İskelesi, 4. Kirişhane burnu, 5. Miskinler Tekkesi, 

6. Su terazisi, 7.Karacaahmet Türbesi, 8. Tunusbağı Caddesi ve Haydarpaşa Caddesi kesişimi. 

Şekil 5. 207: Eski Kavak Sarayı arazisi. 

Kavak Sarayı, uzun süre kullanılmayarak bakımsız kalmış ve 1779’da büyük bir 

yangın geçirmiştir (Haskan, C.3, s.1260, Ramazanoğlu, C.1, s.67).
1
 Tarihi 

kaynaklardaki bilgiler saray kapsamındaki bazı binaların külliyenin inşasına 

başlandığı sırada varlıklarını koruduğunu ve kullanıldığını belirlemektedir
2
. 

Vakfiyede ve Câbî tarihinde yer alan ifadelere göre kışlanın inşasından önce saray 

arazisi içinde Zağarcılar Ocağı ve Tazıcılar Ocağına ait binalar ve eski kışla odaları 

bulunmaktadır
3
. VGMA 643 nolu defterde kayıtlı vakfiyede, külliye programı için 

ayrılan alanlar yüzölçümleri (zirâ'
2
) ile birlikte verilmiştir (Çizelge 5. 1). 

 

                                                 
1
 Söz konusu yangınla ilgili arşiv belgesi: BOA. CS. 6823, BOA. CM. 7429.  

2
 Sultan III. Selim’in sırkâtibi Ahmet Efendi Ruznamesi’ne göre, III. Selim Kışla’nın temel atma 

törenini Kavak Sarayı arazisindeki Mehmet Paşa Köşkü’nden izlemiştir (Haskan, C3, s.1260, Hadikat-

ül Cevami, s. 597). Câbî tarihinde Mehmet Paşa Köşkü’nün onarılarak Nefs-i Hümâyûn için biniş 

mahalli haline getirileceği kayıtlıdır (Beyhan, s.40). 
3
“Terbi’an 4800 zirâ' mahalde kain Tazıcılar Ocağı.....Terbi’an 3800 zirâ' arsada kain Zağarcılar 

Ocağı...”, VGMA 643 nolu defter; (Beyhan, s.40,42).  
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Çizelge 5. 1: Vakfiyeye göre III. Selim Külliyesi 

                                                 
1
Vakfiyede toplam 2 yük 13934,5 zirâ' ve 11 yük 48532 zirâ' olarak ayrı ayrı verilen değerlerin 

toplamı yine vakfiyede 13 yük 62467 zirâ' arsa olarak belirtilen toplam kışla mahali alanını 

vermektedir. Ancak yük teriminin 100 bin birim=1 yük olarak ifade edilebileceği düşünülmektedir. 

Vakfiyeye göre 213614 zirâ' alan, toplamda 2 yük 13934,5 zirâ' ve 271419 zirâ' alan, toplamda 11 yük 

48532 zirâ' olarak belirtilmiştir. Osmanlı ölçü birimlerinin günümüz ölçü birimleriyle karşılaştırılması 

için bkz. (Acar, s.85 92). 

III. Selim Vakfiyesinde belirtilen sıraya göre 

külliyenin kurulacağı arazide adı geçen birimler 

Yüzölçümleri: III. Selim Vakfiyesinde Üsküdar’da adı 

geçen diğer yer, mekân ve yapılar 

Zirâ’2   

Bostaniye Kışlağı mahali 20550  Kavak Sarayı, Harem Kapısı denilen 

yerde Nuri Bey Kapısı, Haydarpaşa, 

Şekerkaya Mevkii, Tunusbağı, 

Miskinler Camii, Karacaahmet Türbesi 

yakınında su terazisi, Haydarpaşa 

tarafında Taş Minber-i Şerif, Kavak 

İskelesi, Kavak İskelesi’nde bulunan 

Mai leziz-(tatlı su) çeşmesi, Kirişhane 

Burnu, Karlık Çukuru, 22 adet Sıra 

Serviler tabir olunan ağaçlık, 

Karacaahmet/Şerif Mezarlığı, Harem 

İskelesi 

 

 

 

 

 

Cenaheyn Kışlak 2840  

Talimhane Meydanı 72362,5  

Kasr-ı Hümâyûn 

Atik Mahal 

2 adet mutfak 3080  

Eski su haznesi 432  

Kavak Camii Şerifi 500  

Mekteb 100  

Kavak Camii Şerifi Helâ Mahali 80  

Kışla askerleri için hastalar mahali 2370  

Asıl Kavak Sarayı arazisi (Cephane ve 

mühimmat anbarları için ayrılan alan) 

91200  

Tazıcılar Ocağı mahali 4800  

Zağarcılar Ocağı mahali 3800  

Cami-i Şerif için terk olunan arsa 12000  

TOPLAM 2 yük 13934,51  

2 Bâb küphane ve yanlarındaki arsa 3805  

Zağarcılar Bostanı 21600  

Tazıcılar Bostanı 10800  

1 kıt’a bağ 21600  

TOPLAM 11 yük 48532  

KIŞLA MAHALLİ İÇİN GENEL TOPLAM 13 yük 62467  

47 Bâb dekakin (dükkan) 13 yük  90000 

1 kargir hammam ve camekan  

Menazil(konut)  ve dekakin (dükkan) inşa 

edilmek üzere kiraya verilen arazi 

10 yük 80967  
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Ekonomik, askeri ve siyasi açıdan gerileme döneminin yaşandığı 18. yüzyıl 

sonlarında, Osmanlı devletinin kurum ve kuruluşlarında köklü değişiklikler yapan 

III. Selim, değişim ve yenileşme çabalarının öncüsü bir padişah olarak anılmaktadır. 

Yaptırdığı külliye, onun reformcu kimliğinin yansıması olarak, kuruluş aşamasından 

başlayarak yapıların mimari kimliğine kadar uzanan yenilikler içermektedir.  

Klasik dönemde külliyeler, genellikle merkezi konumda cami ve etrafında medrese, 

mektep, aşevi, çeşme, gibi sosyal yardım amaçlı yapılardan oluşurken, Selimiye 

külliyesinde yeni ordu -Nizam-ı Cedit- için inşa ettirilen, kışla binası ve görkemli 

selâtin camisi ile iki odaklı bir hiyerarşi gözlenmektedir.  

Klasik dönemde yeni kurulan mahallelerde, konut dokusu vakıf aracılığı ile kurulan 

cami veya külliye çevresinde belirli bir planlama olmadan kendiliğinden 

gerçekleşmektedir. Manzaraya, topografyaya ve güneşe göre yönlenen yapı 

kütlelerinin yol düzeni kendiliğinden oluşmuş, kuralsız bir görünüm sergilemektedir 

(Cerasi, s.88). Vakfa gelir getirmesi amacıyla han, çarşı, hamam gibi ticari amaçlı 

yapılar veya bağ bahçe olarak kullanılan tarım arazileri ile bu arazide yer alan 

bağ/çiftlik evleri inşa edilmiş, imam, müezzin veya kayyımlar için meşrutalar 

yapılmıştır.  

Üsküdar’da 18. yüzyıldan başlayarak, vakfa gelir getirmesi amacıyla kiralık konut 

yapımı programa alınmaya başlanmıştır
1
. Selimiye Mahallesiyle batıda birleşen 

İhsaniye Mahallesi yerleşim alanı bu yolla kurulmuştur. Hadîkatü’l Cevâmi’de 

(s.637)  Küçük İhsaniye’deki evlerin, Hatice Sultan’ın Ayvansaray’da sur dışındaki 

sahil-sarayının yakınında bulunan cami, mektep ve sebilinin gelir vakıfları olduğu ve 

III. Osman’ın 1755 tarihli Büyük İhsaniye Camii ile birlikte İhsaniye dâhilinde 

bulunan evleri vakfettiği yazılıdır.
 
 Ahkâm defterlerindeki kayıtlardan, 1171/ 1758 

tarihinden önce, yeni yapılan İhsaniye Mahallesi’nde, bina ve menazil (ev, konut) 

arsaları için bir kısım arazinin isteyene kiralanmak yöntemiyle iskâna açılmış olduğu 

belirtilmektedir (Kal’a 1998: s.32).
 
Vakıf ve arşiv belgeleri, tarihi kaynaklarda yer 

alan kısa notlar ile bölgeyi tasvir eden harita ve gravürlerde, İhsaniye Mahallesi 

yerleşim alanının yapıldığı dönem hakkında bilgiler bulunmakla birlikte, yerleşim 

                                                 
1
Bu uygulamanın İstanbul genelinde 17. yüzyıldan itibaren örnekleri çoğaltılabilir. 1743 yılına ait 

uygulamalar için bkz. Ahmet Kal’a, (proje ve yayın yönetmeni), (1998a), İstanbul Ahkam Defterleri, 

İstanbul Vakıf Tarihi C.1, (1742-1764), İstanbul Külliyatı V., İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür 

İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul. s.17 Örneğin, Tavaşi Süleyman Ağa 

Mahallesi’nde üç katlı her katında mutfaklı ve helalı konuta ilişkin bilgi (Kal’a,1998: s.32). 
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yeri sınırlarını ve konutların sayılarını değerlendiren kesin bir tanımlama 

yapılamamaktadır. Benzer bir durum Selimiye Mahallesi için de geçerlidir. III. 

Selim’in 1216H/1801 tarihli vakfiyesine göre 10 yük 80967 zirâ' alan menazil 

(konut) ve dekakin (dükkân) inşa edilmek üzere kiraya verilmek üzere iskâna 

açılmıştır. Ancak arşiv belgeleri ve tarihi kaynaklar Selimiye kışlası çevresindeki 

yapılaşmanın büyük oranda kışla yapımıyla birlikte gerçekleştirildiğini, yapılaşmanın 

tamamen kendiliğinden olmadığını ortaya koymaktadır
1
. III. Selim, 1220/ 1805 

tarihli ikinci vakfiyesine göre kendi mal varlığıyla bir kısmı Karacaahmed yolunda, 

bir kısmı Harem İskelesi tarafında ve bir kısmı başka yerlerde bulunan 50 adet 

dükkân yaptırmış; kiraya verilmek üzere 10 adet konut, ayrıca cami görevlilerinin 

ikameti için 6 adet konut inşa ettirmiştir. Ramazanoğlu, 1218/ 1803 tarihli kesin 

hesap raporu niteliğindeki iki belgeye dayanarak, vakıf arazi üzerinde inşa edilen 

kışla, subay konakları, çarşı dükkânları, değirmen, kâgir hamam, matbaa, hastane, 

cephane binaları, ahırlar, talim meydanı, tulumbacı kışlası, su haznesi, çeşme, su 

terazileri, som iskele, liman, lağımlar, duvarlar ve çeşitli binaların harcamalarının -

III. Selim’in kendi mal varlığı dışında- İrad-ı Cedid hazinesinden karşılanarak 

“devlet eliyle” inşa edildiğini öne sürmektedir (Ramazanoğlu, Ek 10)
2
. 

Vakfiyeye göre arazinin bir kısmı
3
 konut ve dükkân yapılmak üzere kiraya verilmek 

için ayrılmıştır. Câbî’ye göre, Bostancıbaşı İsmail Ağa, Büyük Gümrükçü Hasan Ağa 

gibi kimseler de konaklar yaptırmışlardır (Beyhan, s.44-45). 

İhsaniye ve Selimiye mahallelerinin yer aldığı bölge Melling’in 1805 yılına 

tarihlenen gravürlerinde betimlenmiştir (Şekil 5. 208). Bu gravürlerde Selimiye’nin 

batısında yer alan İhsaniye Mahallesi’nin henüz Selimiye’ye ulaşacak kadar 

genişlemediği izlenmektedir. Selimiye mahallesinin yapılacağı yamaçlarda yerleşme 

izine rastlanmamaktadır. Kadıköy yönünden bakışı yansıtan ikinci gravüre göre, kışla 

binası yüksek bir su basman/kaide üzerinde yükselmektedir. Kuleler yoktur. Kışlanın 

ilerisinde ve yüksek bir tepe üzerinde iki katlı bir yapı bulunmaktadır. 

                                                 
1
 III. Selim Vakfiyesi: VGMA 643 nolu defter, BOA.CS. 1164; BOA.CA. 51941 (Ramazanoğlu, Ek 

15),( Hadîkatü’l Cevâmi, s. 601). 
3
 BOA.CS. 1164; BOA.CA. 51941.   aynı bilgi Câbî tarihinde de doğrulanmaktadır (Beyhan, s.40). 

3
 “on yük seksen bin dokuz yüz altmış yedi zirâ' arsa” VGMA 643 nolu defter. 
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Şekil 5. 208: Melling’in gravürlerinde Selimiye (İBB-AKA). 

Üsküdar’ın gelişiminin izlendiği diğer bir önemli kaynak 18. yüzyıl sonunda 

Mühendis Kauffer’in yaptığı ve Hellert tarafından geliştirilen plandır. Harita o 

zamanki Selimiye ve İhsaniye bölgeleri hakkında fikir vermektedir (Şekil 5. 209). Bu 

planda kışla yapıları, ilk yapıldıkları halleriyle dağınık yapılar topluluğu olarak 

görülmektedir. Selimiye Kışlası yapıları bir garnizonu andırmakta, Sultan Selim 

Camii’nin yanında bir basımevi gözlenmektedir. Kavak İskelesi’nde Kavak Sarayı 

Camii yer almaktadır. İhsaniye Mahallesi Selimiye sınırlarına kadar genişlemiştir. 

Topografya ile uyumlu gelişen yapı adaları, denize doğru inen dik sokaklarla 

bölünmektedir. Selimiye yerleşmesi bu planlarda izlenmemektedir. Ancak erken 

tarihli haritada Selimiye bölgesinin konumunda hatalar olduğu dikkati çekmektedir. 
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Şekil 5. 209: Kauffer haritası (Kayra, s.54). 

 

Şekil 5. 210: J. Sloniewski haritası, 1887 (Kayra, s.59,60). 

1808 yılında çıkan Yeniçeri isyanında kışla yanmış ve talan edilmiştir (Haskan, C3, 

s. 1263). 1826 da II. Mahmut tarafından genişletilerek yeniden inşa edilmeye 

başlanmıştır (Konyalı, C.2, s.358, Ramazanoğlu, C.1, s.85). Arşiv kaynakları bu 

genişletme sırasında, kışla civarındaki 14 haneye istimlâk bedeli ödendiğini 

göstermektedir
1
. Kışla Abdülmecit döneminde de onarılmış, yeni mekânlar eklenerek 

geliştirilmiştir (Konyalı, C.2, s.359, Ramazanoğlu, C.1, s.97). Yeni kışla binası 1860 

sonrası yapılan Sloniewski planında izlenebilmektedir (Şekil 5. 210). İhsaniye ve 

                                                 
1
İstimlâk işlemleri, Temmuz 1826’da tamamlanmıştır. Bu sırada çevredeki 14 haneye 3 yük 51.500 

kuruş bedel biçilmiştir. Ancak meblağın fazla görülmesi nedeniyle, mal sahipleriyle ayrı ayrı 

görüşülüp uzlaşılarak belirli bir indirim yapılmıştır. Ayrıca 4.600 kuruş istimlâk bedeliyle iki ayrı arsa 

daha alınması gerekmiştir. Toplam istimlâk bedeli 3 yük 28.700 kuruş tutmuştur (BOA. MAD. 8959, 

s: 170), (Ramazanoğlu, Ek 15). 
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Selimiye Mahalleleri gelişimlerini tamamlamıştır. Her iki mahalle, doğuda 

Karacaahmet Mezarlığı, batıda deniz ile sınırlanmaktadır. İhsaniye Mahallesi olarak 

bilinen bölgedeki yapı adaları belirgin bir geometrik düzen göstermemekle birlikte 

Selimiye’ye göre daha büyük parçalıdır ve yolların denize doğru inen net çizgileri 

seçilebilmektedir.  

20. yüzyıl başına tarihlenen haritada bölgenin karakteri daha iyi anlaşılmaktadır 

(Şekil 5. 211). Bu plana göre Haydarpaşa Garı ve mendirek tamamlanmış, güneyde 

Askeri Tıbbiye Binası inşa edilmiştir.  

 

Şekil 5. 211: Belâd-ı Selâse Haritası, 1911 (Kayra, s.163). 



208 

 

 

 

Şekil 5. 212: 1930 tarihli 1 ve 2 numaralı Pervititch kılavuz paftaları. 

 Selimiye Mahallesi: 

İhsaniye Mahallesi: 
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Mahalle sınırlarının renk ayrımı ve isimleri ile belirtildiği Pervititch haritalarında, 

İhsaniye ve Selimiye Mahallesi olarak işaretlenen bölge günümüz mahalle sınırları 

ile büyük oranda örtüşmektedir. Haritalarda, İhsaniye Mahallesi konut dokusu belirli 

bir planlama olmaksızın topografyaya ve manzaraya göre şekillenmiş gözükürken, 

Selimiye Mahallesi’nde ızgara planlı yol şeması belirgindir. 1931 yılında yıktırılan 

Kavak İskelesi’nde, Kavak Camii ve bağlı binalar ayaktadır. Salhane – mezbaha 

binası kışlanın batısında, burunda yer almaktadır. 1930 tarihli Pervititch haritasında 

(Şekil 5. 212) ve 1918 tarihli hava fotoğrafında Selimiye Mahallesi’nin, geniş 

yollarla ayrılan yapı adalarından meydana geldiği, genellikle 2-3 katlı olan ahşap 

yapılardan oluşan yerleşimin yoğunluğunun fazla olmadığı görülmektedir.  

18. yüzyıldan itibaren kent politikaları ve yönetimi, Batının kent tasarım ilkelerinden 

etkilenmiş, Selimiye Külliyesi ile batıdan örnek alınan yeni kurumlar, yeni bina 

tipleri olarak Osmanlı Mimarisi içinde yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yenileşme hareketlerinin gelişimini izleyen kent monografileri arasında “Payitahtın” 

Asya Yakası’nı bütünüyle ele alan az sayıda ayrıntılı çalışma vardır
1
. İstanbul’un 

“modernleşme” tarihi içinde batı tarzı şehircilik ilkelerine uygun ilk mahallelerin 

Üsküdar’da kurulmasının nedenleri nedir? Tarihi kaynaklarda, Salacak’tan 

Haydarpaşa’ya uzanan sahilin yoğun yerleşim alanı olmadığı, Ayazma’da bu adla 

anılan bir saray ve has bahçe olduğu, Kavak İskelesi’nin üst sırtlarında yer alan 

bugünkü Selimiye yerleşmesinin yerinde Kavak Sarayı ve kasırlarının bulunduğu 

belirtilmektedir. Kışla ve külliye inşaatı için geniş alanlara ihtiyaç duyulduğundan 

has bahçe ve yazlık saraylara ait olan geniş açıklıklar yer seçiminde kolaylıklar 

sunmuş olabilir. Sultan Selim Külliyesi’nin bulunduğu mevkii Sarayburnu’nun 

karşısında Marmara’ya ve Boğaza hâkimdir. Üsküdar’ın Lale devrinden itibaren 

padişahlar ve önemli kişiler tarafından tercih edilen bir yerleşim yeridir. 

                                                 
1
Zeynep Çelik, 1986, The Remaking of Istanbul, Portrait of an Ottoman City in the Nineteenth 

Century, Çev. Selim Deringil, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, 1996, İstanbul adlı eser 1838-1908 yılları arasında Osmanlı Başkenti dokusundaki 

dönüşümleri incelerken Üsküdar ve Boğaz’ın Asya yakasındaki yerleşmeleri çalışmanın kapsamı 

dışında tutmaktadır.  Doğan Kuban danışmanlığında Y. Mimar Serim Denel tarafından hazırlanan 

“Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekânların Değişimi ve Nedenleri” nde mimari 

ayrıntılar ve mekânlardaki değişim, kronolojik sıra içinde bazı örnekler öne çıkarılarak işlenmiştir. 

Dönemi ve toplumu etkileyen kişiler, sosyal olaylar ve toplumun yapısı, anlatım örgüsü içine 

katılmıştır. Böylece farklı disiplinler tarafından farklı yöntemlerle çözümlemelere ulaştırılan yayınlara 

alternatif olarak ilk defa mimari değişimin kültür boyutu vurgulanmıştır. İstanbul’un 18. yüzyıldan 

başlayan Batılılaşma sürecinde kentsel dönüşümü gözden geçiren bu bilimsel eser, gelişmelerin 

anlaşılmasını ve izlenmesini sağlayacak arka planı çizmekte ancak genel bilgiler vermektedir.  
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Birçok işlevin bir araya getirilişi ve mekân organizasyonu, klasik dönem 

külliyelerinden farklı yeni bir yapılaşma düzeni ortaya koymuştur. Oldukça geniş bir 

alana yayılan yapılar topluluğu, bir kentsel düzenlemeye göre yerleşmiş olabilir. 

1220/1805 tarihli III. Selim Vakfiyesi’nde bölgenin “Selimiye” adıyla anılması 

yerleşimin önceden bir planının hazırlanmış olabileceği düşüncesini 

desteklemektedir. Ancak, ızgara planlı sokak dokusunun III. Selim döneminden 

kaldığını gösteren bir belgeye henüz ulaşılamamıştır. Tarihi harita (Şekil 5. 212) ve 

kaynaklar (ilgili vakfiye, Cabi Tarihi vb.), arazinin farklı işlevler için bölgelere 

ayrıldığını göstermektedir. Vakfiyede kumaş üretim atölyeleri ve hanların Harem 

İskelesi civarında olduğunun belirtilmesi ve yine Pervititch haritalarında izlenen 

Bükücüler Hanı Sokağı’nın konumu, tekstil üretimine yönelik işliklerin Harem 

İskelesi ve çevresinde yoğunlaştığını ortaya koymaktadır. O sırada İstanbul’un hâkim 

ulaşım yolunun deniz olması, üretime yönelik işlevlerin konumunun seçiminde 

belirleyici olmuştur. Kauffer planına göre, Darüttıbâa (matbaa) da Harem 

İskelesi’nin yakınındadır. Günümüze ulaşan cami, hamam ve mektep, sosyal 

yaşamın canlı olduğu merkezin konumu hakkında önemli röper noktalarıdır. Cami 

görevlileri için yapılan konutlar caminin kuzeybatısında, Harem İskelesi Sokağı 

üzerinde yer almaktadır. Câbî tarihine göre kışlada görev yapan önemli kişi ve 

paşalara ait konaklar kışlanın karşısında bulunmaktadır (Beyhan, s.44,45)
1
. Yine 

Câbî tarihine göre, hamam çarşı içinde yapıldığından, dükkânların cami, mektep ve 

hamamın çevresinde kurulduğu anlaşılmaktadır (Beyhan, s.45). Kısaca III. Selim 

döneminde, Selimiye yerleşim alanının, Harem İskelesi yakınında sanayi/üretim 

bölgesi ve yakınında çoğunlukla bu hizmet sektöründe çalışanların ikamet ettiği orta 

gelir grubuna ait konutlar ile kışlanın kuzeybatısında, manzaraya dönük olarak üst 

düzey görevlilerin ikamet ettiği konaklar-konutlar bölgesi, subay ve cami görevlileri 

için konutlar ve çarşı ile birbirinden farklı işlevsel bölgelere ayrılmış olduğu ileri 

sürülebilir (Şekil 5. 213).  

                                                 
1
Kışlanın deniz tarafında talimhane meydanı bulunduğundan bu konakların kışlanın kuzeybatısında 

manzaraya dönük olarak, tepede inşa edildiği düşünülmektedir.  
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Şekil 5. 213: İşlevlere göre Selimiye yerleşim bölgesi. 

Yerel kumaş üretimini canlandırma ve ekonomik gücü yeniden arttırmaya önem 

veren III. Selim’in Üsküdar’daki Selimiye yerleşiminde 5 adet boyacı kârhanesi ve 1 

adet iplik ağartıcılar kârhanesi ile 7 ayrı Sandalcı Hanı ve pınar esnafı için bir han 

yaptırdığı vakfiyesinde kayıtlıdır.
1
 Pervititch haritasında Harem İskelesi civarında 

yer alan Bükücüler Hanı Sokağı, burada bir diğer hanın varlığına işaret etmektedir 

(Şekil 5. 214).  

 

Şekil 5. 214: 1931 yılına ait 51 numaralı Pervititch Haritasında Bükücüler Hanı 

Sokağı (İTÜ-UYGAR Arşivi).  

                                                 
1
BOA.YA. Res. 22/46 numaralı belgede Sandal’ın ipekten yapılmış bir dokuma türü olduğu 

belirtilmektedir. VGMA 643 nolu vakfiyede pınar esnafının sandalcı esnafına bağlı (mülhak) olduğu 

kayıtlıdır. Ramazanoğlu bu bilgiden yola çıkarak pınar esnafının da ipekli kumaş dokumasıyla ilgili 

bir iş yaptığını ileri sürmektedir (Ramazanoğlu, CI., s.229). 
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Osmanlı ordularının 17. yüzyıldan itibaren Batının askeri gücü ve tekniği karşısında 

yetersiz kalmaya başlamasının ardından ıslahat adı verilen bir dizi önlem alınmaya 

çalışılmıştır. Ordunun Batılı standartlarda yeniden düzenlenmesi için başlatılan 

girişimlerden birisi 1734 yılından itibaren askeri eğitim veren okulların kurulmaya 

başlanmış olmasıdır.  Konuyu inceleyen araştırmalarda birkaç yıllık tarih sapmaları 

bulunmakta ve Üsküdar genelinde farklı mekânlar adres gösterilmektedir
1
. III. 

Selim’in düşündüğü reformların eğitim alanındaki öncülleri olan askeri rüştiyeler, 

yeniçerilerin gelenekleri dayatan itirazlarının gündemde olduğu sancılı süreçte 

sürekliliklerini koruyamamış olabilir. Ancak farklı tarih aralıklarıyla anılan askeri 

okulların varlıklarını sürdürmesi için çaba gösterilmiş ve Üsküdar’da bu okulların ilk 

örnekleri kurulmuştur. III. Selim tarafından başlatılan Batılı anlamda eğitim almış 

yeni bir ordu kurma girişimi, 19. yüzyılda bozulan yeniçeri ordusunun dağıtılması ile 

sonuçlanmıştır. Nizam-ı Cedid, Sekban-ı Cedid ve son olarak Asakir-i Mansure-i 

Muhammediye adıyla tekrar kurulan yeni orduların karargâhı Üsküdar’da,  III. 

Selim’in yaptırdığı ilk kışla binasının yerindedir. III. Selim’e ait kışla binası 1808 

isyanında yakılarak yağmalanmış, 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile II. 

Mahmud tarafından hemen hemen aynı yerde yeni bir kışla binasının inşasına 

başlanmıştır (Ramazanoğlu, s.136). Arşiv kayıtları ve keşif defterlerinden yapının 

gelişimini izleyen Ramazanoğlu, 1841’de kapsamlı bir onarım geçiren ve 1847’de 

yarısından fazlası yanan 1826 tarihli kışla binasının, plan şeması ve kütle biçimiyle 

günümüze ulaşan kışlanın aynı mimari ilkeleri ve kütle boyutlarını taşıdığını ileri 

sürmektedir (Ramazanoğlu, s.146). Orduda gerçekleştirilen yeniliklerin yansıması 

olan büyük ölçekli kışla binası, İstanbul’un fiziksel görünümüne yeni bir boyut 

eklemiştir. 1828 yılında İstanbul’u ziyaret eden Mac Farlene’nin anlatımına göre, 

kışlanın uzun beyaz cephesi ve seçkin kuleleri, kayalık sahil boyunca 

uzanmaktadır(Ramazanoğlu, s.89). Deniz tarafından bakıldığında, kışlanın ve 

yeşillikler içinden seçilebilen konakların birlikte oluşturduğu manzara Boğaz’ın en 

etkileyici görünümlerinden biridir. Kışla binası cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 

toplumu etkileyen bazı sosyal olaylarda rol almıştır.  1854 yılında, Kırım Savaşı 

yıllarında kışla İngiliz askerlerine ayrılmıştır (Konyalı, C.2, s.362). Bu amaçla kışla 

binası, Haydarpaşa Hastanesi ve Topçu Süvari Ahırları onarılmıştır (Ramazanoğlu, 

                                                 

1
 Osmanlı’da ilk askerî eğitim, 1735 yılında Üsküdar’da Ayazma Sarayı’nda kurulan Ulûfeli 

Humbaracı Ocağı’nda gerçekleştirilmiştir. Osmanlı ordularına topçu yetiştirmek üzere Üsküdar 

Toptaşı’nda Humbarahane adıyla askeri okul açılmıştır. 
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s.99). Savaş yıllarında kışla binasının bir kısmı hastane olarak kullanılmış ve 

Florence Nightingale Üsküdar’a gelerek kışlada kalmıştır. BOA belgelerinde bayram 

ve özel günlerde kışladan top atışları yapıldığı kayıtlıdır. Yabancı generallerin 

ağırlandığı kışla binasında askeri misafirhane de yer almaktadır.  

BOA’nde bulunan belgelerden yapının çeşitli dönemlerde tamir edildiği, değişen 

ihtiyaçlar doğrultusunda yeni mekânlar eklendiği anlaşılmaktadır. Bu onarımlar iç 

düzenleme şeklinde olmuş ve kışla bütününde kapsamlı değişiklikler getirmemiştir. I. 

Dünya Savaşı yıllarında bakımsız kalan kışla 1918’de bombalanmış ve işgal 

yıllarında İtalyanların kontrolü altına girmiştir. Savaş yıllarında hasar gören bina 

cumhuriyetin erken yıllarında mali sıkıntılardan dolayı hemen ele alınamamış ancak 

askeri amaçlı kullanımı devam etmiştir.  

20. yüzyılın ilk yarısından itibaren Selimiye Kışlası’nın genel yerleşim planı, sahil 

yolu açılması ve deniz kenarındaki özel iskele ve yapılarının yıkılması nedeniyle 

önemli ölçüde değişmiştir (Çiftçi ve Seçkin, s.53). 1950’de, Selimiye Kışlası, 

İstanbul Valiliği tarafından, Yunanistan’dan gelen göçmenlere tahsis edilmiştir 

(Anonim:2005, s.49-52). Yine bu yıllarda Selimiye Camii tarafındaki kuzey 

koridorlar Tekel Tütün Deposu olarak kullanılmıştır (Anonim:2005, s.52). 1959 

yılında, kışlanın tamamının askerî rüştiyeye dönüştürülmesi için çalışmalara 

başlanmış ve 1962 yılına kadar kışla askeri öğretim binası olarak hizmet vermiştir 

(Anonim:2005, s.52). 1960 yılında, kışlanın kat döşemelerinin betonarmeye 

dönüştürülmesine başlanmıştır. 1961’de 700 kişilik konferans ve sinema salonu 

yapılmış, bugünkü bando binası ile Beylik Çeşme onarılmış ve Harem (batı) 

tarafındaki alan ağaçlandırılmıştır. 1960’lı yıllarda, kışlanın Selimiye Camisi’ne 

bakan kolunun, girişten itibaren Haydarpaşa’ya doğru uzanan kısmında dış duvarlar 

korunarak döşemeler betonarme olarak, yeniden düzenlenmiştir. 1963 yılında, 1. 

Ordu Komutanlığı Karargâhı ve Karargâh Grup Komutanlığı, Selimiye Kışlası’na 

yerleşmiştir. GEEAYK ‘nun 14.11.1971 tarih ve 6068 sayılı raporundan kışlanın bu 

tarihte bir onarım geçirdiği anlaşılmaktadır. Raporda taş satıhların raspa edildiği, 

koltuk silmesinin yeniden ve uygun olmayan “kurşuni” renkte sıvandığı, pencere 

başlıklarının sıvanarak eski karakterini yitirdiği belirtilmektedir. GEEAYK, 

14.04.1973 tarih ve 7086 ve III Numaralı KVVKK’nun 26.03.1990 tarih ve 2232 

sayılı kararıyla Selimiye Kışlası, bando binası (şehriyehane), Tazıcılar Ahırı Çeşmesi 

ve su kuyusu ile I. grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 1990 



214 

 

yılında kışlanın tüm dış cepheleri boyanarak, çatısı aktarılmıştır (A.Çiftçi, s.89). 

1996, 1999, 2001 senelerinde dış cephelerde kimyasal ve mekanik temizleme 

yapılarak, yüzey kayıpları onarılmış, metal elemanlar raspalanarak koruyucu ile 

kapatılmıştır (A.Çiftçi, s.89).  

Selimiye Kışlası, günümüzde yine askerî amaçla, Türk Silahlı Kuvvetleri 1. Ordu 

Komutanlığı Karargâhı olarak kullanılmaktadır. Kışla binasının yeni ihtiyaçlar 

doğrultusunda uygun olmayan müdahalelerle onarılması, özgün mimari kimliğine 

zarar vermiştir. Kışlayı çevreleyen geniş arazi yeni yapılaşmalara ve yollara açılarak 

zamanla dolmuş, kışla binası ve bağlı yapıları çeşitli tarihlerde yapılan onarım ve 

müdahalelerle özgün planlarını ve cephe özelliklerini büyük oranda yitirmiştir.  

Selimiye Camii: Sultan Selim Camii olarak da bilinen yapı, Osmanlı Barok 

mimarisinin seçkin örneklerinden biridir. Yapımına 1802’de başlanan cami, 

kitabesine göre dört yılda tamamlanmıştır. 1768’de yayınlandıktan sonra Ali Satı 

tarafından güncellenen Hadîkatü’l-Cevâmi de (s.596-601) özetle “Bânisi, Sultan 

Selim Han-ı Salis’tir. Eyüp Camiini tecdid ve ihya buyurduktan sonra Bina Emini 

olan rical-i Devlet-i Aliyye’den Uzun Hüseyin Efendi bu camiye dahi bina emini 

tayin olunup 1216 (1801-1802) senesi yapımına başlanıp, 1220 Muharreminin 5. 

günü (5 Nisan 1805) tamamen bitmiş olup ibadete açılmıştır.” denilmektedir. Cami 

ve külliyenin mimarının kim olduğu,  ilgili araştırmacılar için tartışılan bir konu 

olmakla birlikte, kesin bir belgeye ulaşılamamıştır. Mir’ât-ı İstanbul’da (1898-99) 

“Cami-i şerifin hin-i inşasında Uzun Hasan Efendi emin-i bina nasp olunmuş, inşaat 

dört senede hitam bulmuştur...” ifadesiyle bina emini, yani harcama sorumlusunun 

Uzun Hüseyin Efendi olduğunu vurgulamıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.113). Caminin 

yapılmasının tasarlandığı 1216H/1801 yılında Hassa Başmimarı Mehmed Arif 

Bey’dir (Ramazanoğlu, C.1, s.202). S. Batur, caminin yapımının tamamlandığı 

dönemde Ahmet Nurettin Efendi’nin başmimar olduğunu belirtmiştir (Batur, S., 

s.376). Kuban’a göre (1954: s.26) de başmimar İbrahim Kâmi(le) Efendi (1800-

1803) iken yerine Ahmet Nurettin Efendi geçmiştir. Haskan’a göre (C.1, s.329) cami, 

Musa Ağa’nın başmimarlığı döneminde tamamlanmıştır. Kevork Pamukciyan (s.85-

87), Hişadakaran (Abide veya Muhtıra) adlı tarih kitabında yayınlanmış, kaynağı 

belirsiz ve Ermeniceye çevrilmiş bir fermanda, “Foti Kalfa’ya Üsküdar Selimiye 

Camii inşaatında göstermiş olduğu hizmetlerden ötürü bazı imtiyazlar verilmesi” 

ifadelerinden yola çıkarak Foti Kalfa’nın Selimiye Camii mimarı olduğundan söz 
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etmektedir. Selimiye Kışlası’nın inşaatında taşeron olarak çalışan Foti Kalfa, 

Selimiye Camisi’nin inşaatında da çalışmıştır. Bu hizmetinden ötürü kendisi, oğulları 

ve iki hizmetkârının vergiden muaf tutulması için ferman çıkarılmıştır 

(Ramazanoğlu, C.1, s.202).  

III. Selim’in 1216 H/1801 tarihli vakfiyesine göre cami görevlileri: hatip, ser mahfil, 

her fenden ulumu nafi’a tedris edecek biri, üç ayrı vaîz ve nâsıh (nasihat edici), 

imam-ı evvel, imam-ı sâni, müezzinler
1
,   kayyımlar

2
, bir na’thân (Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’i öven şiirleri okuyan), bir tarifhân (kurallara uygun Kur’an okumayı tarif 

eden), 2 devirhân (sürekli Kur’an okuyarak devreden), bir müstahfız oda-i 

kaimmakâm (kaimmakâm odasının koruyucusu), bir muvakkit (namaz saatlerini 

hesaplayan kişi), bir avlu bevvabı, bir mahyacı, ser bölük rah-ı âbî, bir gulâm-ı 

miftâh rah-ı âbî, (su yolu anahtarcısı), bir mezbelekeş (çöpçü)’den oluşmaktadır. 

Cami, Selimiye Kışla Sokağı, Şerif Kuyusu Sokağı, Selimiye Camii Sokağı ve 

Çeşme-i Kebir Sokağı ile çevrili geniş bir avluda yer alır (Şekil 5. 215, Şekil 5. 216). 

Avluya dört yönden giriş vardır. Caminin üzerinde bulunduğu eğimli arazi tesviye 

edildiğinden Selimiye Camii Sokağı üzerindeki asıl girişe yol kotundan yükselen çift 

taraflı rampa/merdivenle ulaşılır. Cami avlusu denize ve yola açılan bir iç bahçe gibi 

düzenlenmiştir. Mektep, muvakkithane, şadırvan, su deposu ve helâ Şerif Kuyusu 

Caddesi’ne bakan avlu duvarı boyunca sıralanmıştır. Selimiye Kışlası Sokağı’na 

açılan avlu kapısının iki tarafında caminin haziresi yer alır. Avluda kitabesiz bir 

sandık şadırvan bulunmaktadır. Selimiye Kışlası’nın Nizamiye Kapısı (kuzey kapısı) 

tarafındaki köşesinde, köşeyi tanımlayan duvarların dış yüzlerinde, 1919 yılına 

tarihlenen birer çeşme vardır. Vakfiyeye göre camide ayrıca mahfil-i hümayun 

(hünkâr mahfili) ve mahfil-i hümayun ile bağlantılı bir abdest odası ve muvakkithane 

kayıtlıdır. Ayrıca bir kaîmmakam odası ile müezzinler ve kayyımlar için talimhane 

odaları vardır. Cami görevlileri için yapıldığı kaydedilen “altı bab haneler” caminin 

müştemilatıdır. İç avluda yer alan bir rikâb-ı hümayun taşından söz edilmektedir 

(VGMA, Defter No: 643). 

                                                 
1
müezzin, müezzin-i sâni, müezzin-i sâlis, müezzin-i râbi,  müezzin-i hâmis, müezzin-i sâdis, 

müezzin-i sâbi. 
2
ser kayyım, kayyım-ı sâni, kayyım-ı sâlis ve ferraş, kayyım-ı râbi, kayyım-ı hâmis, kayyımân-ı 

mulâzım. 
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Şekil 5. 215: 51 numaralı Pervititch haritası/1931’de ve günümüzde Selimiye Camii 

ve çevresi (İTÜ-UYGAR Arşivi). 

 

Şekil 5. 216: Muhtemelen 1915 yılına ait hava fotoğrafı (İTÜ Mimarlık Fakültesi  

Restorasyon Arşivi). 

Caminin beden duvarları ile sınırlanan ibadet mekânı dikdörtgen planlıdır (Şekil 5. 

217). Ana ibadet mekânını yaklaşık olarak 14.60 m. çapındaki tek büyük kubbe 

belirler. Girişin iki yanında sınırları üst galeriyi taşıyan iki ince sütunla belirlenen 

sofalar bulunur. Güneyde mihrap oldukça geniş tutulmuş dikdörtgen bir niş ile dışa 

çıkıntı yapar. Üst galeriye kuzeyde girişin iki yanında ayaklar içine yerleştirilen 

merdivenlerle ulaşılır. Üst galeri yayvan kemerli ahşap kafeslerle kapatılmıştır. 

Kuzeyde beş açıklıklı son cemaat mahalli bulunur. Girişi belirleyen orta açıklık avlu  
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Şekil 5. 217: Selimiye Camii Planı, (S. Batur). 

zemininden on basamakla yükseltilen dikdörtgen bir platformun üzerine doğru 

taşırılmıştır.Son cemaat mahallinin kıble duvarı, girişin her iki yanında yer alan 

mihrap nişleri ve caminin galeri katına açılan ahşap kafesli pencerelerle 

hareketlendirilmiştir. Girişin batısında üst galerideki pencereden son cemaat 

mahalline uzatılan ahşap salâ köşkü yapıya sonradan eklenmiş olabilir (Kuban: 1954, 

s.33). Son cemaat mahallinin iki yanında yükselen minarelerin pabuç bölümleri 

soğan biçimlidir. Şerefe korkuluklarında dalgalı perde motifleri, külahların hemen 

altında ise askı çelenk motifleri bulunur. Doğu ve batıda camiye bitişik, avluya açık 

yan sahınlar tüm bina boyunca uzanır. Kemer ve sütunlara yerleştirilen metal kenet 

ve miller bu bölümlerin istenildiğinde meşin, hasır perdeler veya demir kapaklarla 

kapatıldığını göstermektedir. Caminin abdest muslukları, batı ve doğu cephesinde 

yan sofaların altına yerleştirilmiştir. Yapının doğu cephesini betimleyen Allom’a ait 

19. yüzyıl gravüründe, abdest musluklarının narin mermer sütunlarla desteklenen bir 

sundurma ile örtülü olduğu izlenmektedir (Şekil 5. 218). Gravürde sundurmayı 

destekleyen sütunlardan sadece batı uçtaki ahşap bir direk olarak gösterilmiştir. 

Gravürde belgelenen bu detay, mermer sütunun o tarihlerde kırılarak değiştirilmiş 

olabileceğini düşündürmektedir. Yapıyı 20. yüzyıl başında gösteren fotoğraflarda, 

sundurmanın ahşap direklerle desteklendiği izlenmektedir (Şekil 5. 219, Şekil 5. 

220). Caminin güneybatı köşesinde yer alan hünkâr kasrı, yan sahın üzerinde devam 

ederek iki katlı bir cephe görünümü sunar (Şekil 5. 221). Bir galeri ile cami ibadet 

mekânına açılan hünkâr locasının doğu uzantısında, hünkâr ve maiyetinin dinlenmesi 

için odalar hazırlanmıştır. Hünkâr locası Barok özellikler sergileyen ahşap bir şebeke 

ile kapatılmıştır. Pilastr ve silmelerle masif etkiler kazandırılan, yan yana üç yayvan 

kemerli ahşap bölümlenme, stilize akantus yaprakları ile taçlandırılmıştır. Caminin 
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kuzeybatısında devam eden hünkâr kasrının zemin katı, dışa açık olarak 

düzenlenmiştir. Bu bölüme yerleştirilen tek kollu merdivenle birinci kata ulaşılır. 

Geniş bir hol ile kuzeyinde, ortadaki daha büyük olmak üzere, üç odanın sıralandığı 

birinci kat, holün sonunda yer alan bir kapı ile kadınlar mahfiline bağlanır. 

Caminin güney cephesinde bulunan iki katlı köşk görünümünde tasarlanmış kuş 

evleri ince bir taş işçiliğinin ürünüdür. Işık ve gölge oyunları ile cepheye hareketlilik 

kazandıran bir bezeme unsuru olarak kuş evleri, Osmanlı mimarlığında 

hayırseverliğin geleneksel göstergelerinden biridir. 

Taşıyıcı sistem: Selimiye Camii’nde karşılaşılan Barok biçimler strüktürel ifadeye 

plastik bir etki vermektedir. Saçaklar, askı kemerleri ve kat kornişlerini dolanan 

silme takımları ile pencere söveleri ve pilastrlarda kullanılan silmeler; ağırlık 

kuleleri, payandalar, ayak, sütun gibi strüktürel elemanların biçimlenişindeki uyum 

yapıya bütünlük veren bir niteliktedir. Kubbede geçiş öğesi olarak pandantif 

kullanılmıştır. Pandantiflerin oturduğu askı kemerleri, beden duvarlarından taşan 

ayaklarla desteklenmektedir. Mimari kompozisyonun belirleyici öğesi olan kubbenin 

tamburu yüksek tutulmuştur. Köşelerde aydınlık fenerini andıran ağırlık kuleleri yer 

alır. 

Üst Örtü: Tek kubbeli yapıda, mihrap nişi, son cemaat mahalli ve yan sahınlar beşik 

tonoz örtülüdür. İki katlı hünkâr kasrının üzeri kurşun kaplı kırma çatıdır.  Batıda yan 

sahın üzerine yerleştirilen hünkâr locasının üst örtü sistemi tekne tonozdur. 

Malzeme: Yapıda ağırlıklı olarak küfeki taşı kullanılmıştır. Caminin taşıyıcı 

sisteminin düşey elemanları, yığma ve taş duvarlardan oluşmaktadır. Tambur 

seviyesi ve payandalarda iki farklı kotta tuğla kuşak kullanılmıştır. Hünkâr kasrının 

bazı bölümleri bağdadi tekniği ile inşa edilmiştir. Giriş tonozunun sıvası dökülen 

saçak kornişinde tuğla malzeme kullanıldığı gözlenmektedir. Mavi damarlı beyaz 

Marmara mermeri, ağırlıklı olarak zemin ve iç cephe kaplaması olarak kullanılmıştır. 

Sütun ve sütun başlıkları, kapı ve pencere söveleriyle, hünkâr mahfili ve yan sahın 

korkuluklarında da mermer tercih edilmiştir. Akantus yaprakları ve istiridye 

kabuklarıyla bezeli kapı alınlıkları, abdest musluklarının ayna taşları; mihrap, 

minber, vaaz kürsüsünde gözlenen mermer işçiliği Barok üslubun zenginliğini ortaya 

koyan örneklerdir. 
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Hasarlar: Genel olarak cami strüktürü iyi durumdadır. Hünkâr mahfili doğu 

cephesinde taşıyıcı kemerin kilit taşında oynama ve kemerin üstündeki mermer 

kaplamanın derzinde ayrılma gözlenmektedir. Hünkâr mahfili ve son cemaat 

mahallini destekleyen sütunların başlıklarında, korozyona uğrayan demir aksam 

nedeniyle kılcal çatlaklar oluşmuştur. Ağırlık kuleleri ve “S” kıvrımlı küfeki taşı ile 

örülü uçan payandalarda yüzeysel aşınma meydana gelmiştir. Payandaların altındaki 

demirler korozyon nedeniyle üzerlerindeki taştan ayrılmışlardır. Kubbe saçaklarına 

yerleştirilen babaların bir kısmı kırılmıştır. Genel olarak yapının kurşun çatı 

kaplamasının yırtılma ve deformasyonu; cephelerde su akışından kaynaklanan yüzey 

kirliliği, sıvalı yüzeylerde bozulma ve bitki oluşumları; taş yüzeylerde kısmî erime 

ve oyuklar vb. bozulmalara neden olmuştur. Güney ve batı cephesi çörtenlerinde 

kırılma ve oynamalar olduğundan su akışı düzgün sağlanamamaktadır. Minarelerin 

dış duvarlarında yüzey kirliliği ve taşlarda erime, şerefe korkulularında kopma 

bulunmaktadır. Minarelerin alemlerinde düşeyden sapma gözlenmektedir. Cami 

beden duvarı ve kasnak seviyesindeki pencerelerin bazılarında revzenler kırılmıştır. 

Hünkâr kasrı pencerelerinin ahşap doğramalarında deformasyon mevcuttur. Ahşap 

pencere kapaklarının bir kısmı kopmuştur. Kuş evlerinin her ikisinde kopmalar ve 

yüzey kirliliği gözlenmektedir. 

Avluda yer alan muvakkithane, sarnıç ve giriş tonozu çatı örtüleri niteliksiz malzeme 

ile yapılan gelişigüzel onarımlar nedeniyle karışık bir görünüm sunmaktadır. Giriş 

tonozunun barok saçağının sıvaları dökülmüş, tuğla örgü açığa çıkmıştır. Müştemilat 

ve helâ bölümünde yapı ile uyuşmayan PVC doğrama ve fayans, karo seramik gibi 

kaplama malzemeleri kullanılmıştır. Cami, günümüzde, kışladan tamamen bağımsız 

bir yapıdır. Ancak, avlunun güneybatı kısmı askerî güvenlik bölgesi olarak kabul 

edilmektedir. İstanbul’da vefat eden Kara Kuvvetleri mensubu subayların askerî 

cenaze törenleri, Selimiye Kışlası’nın Muhafız Bölüğü tarafından Selimiye 

Camisi’nde yapılmaktadır. Bu törenler sırasında kullanılmak üzere müştemilat 

odalarından bir tanesi makam odası olarak düzenlenmiştir.  Alçı plakalı asma tavan 

ve PVC döşeme kaplaması vb. malzemeler kullanılarak yenilenen dekorasyon, tarihi 

yapının özgün mimari karakterini zedelemektedir. Avluda yer alan sandık şadırvanın 

üzeri niteliksiz ahşap çatı ile kapatılmıştır. Cami avlusuna açılan avlu kapıları 

yıpranmıştır. Avlu duvarları ve harpuştalarda çatlaklar, yüzey aşınması ve kopmalar 

gözlenmektedir. Avlu döşemesi, beton taş plaklarla kapatılarak yükseltilmiştir. Bahçe 
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içi ve hazirede yer alan anıtsal ağaçlar bakımsız durumdadır. Yürüme alanları dışında 

cami personeli ve cemaatince yetiştirilen bitkiler düzensiz bir görünüm 

sergilemektedir.  

 

Şekil 5. 218: Selimiye Camii, Thomas Allom (1804-1872) (Kahraman, Yeşildal, 

Güngör vd., s.36). 

 

Şekil 5. 219: Selimiye Camii, 1854 (Fot. James Robertson). 
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Şekil 5. 220: II. Abdülhamid döneminde (1892-1905) Selimiye Camii, (Sultan II. 

Abdülhamit Albümü).  

 

Şekil 5. 221: Selimiye Camii Hünkâr Mahfili. 

*Selimiye Külliyesinin Korunmasıyla İlgili Kurul Kararları: Mülkiyeti VGM’ne 

ait olan Selimiye Camii hazire, mektep, muvakkithane ve helâları ile GEEAYK’un 

14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı genel kararıyla “korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı” olarak tescil edilmiştir. Üsküdar, 3 pafta 322 ada ve 1 parselde bulunan 

külliye yapılarının koruma grubu, İstanbul III. Numaralı KTVKBK’nun 07.03.2006 

tarih 1441 sayılı kararıyla I. Grup olarak belirlenmiştir. Kurul arşivinde 1984 

yılından öncesine ait belge bulunmamaktadır. Daha önceki yıllara ait uygulamalar 

hakkında ulaşılabilen bilgiler sınırlıdır. İstanbul VBM kayıtlarına göre yapı 1952, 

1972, 1976 yıllarında onarım geçirmiştir. 1952 yılı onarımında çatı üst örtüsünün 

tamamı, kapı ve pencere pervazlarının bir kısmı ve hasarlı ahşap kısımlar 
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yenilenmiştir (Bülbül, 60). 1952 yılı onarımı 1960’li yılların başına kadar duraksamış 

ve onarım yarım bırakılmıştır (Konyalı, C.1, s. 264). Bu uzun süreçte yapının 

bakımsız kaldığını ve hasarların ilerlediğini Konyalı’nın anlatımından izlemek 

mümkündür.
1
 Kasır ve mahfilin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından sonra 

cami 1967 yılında yeniden onarılmıştır (Batur, s.376). 1976 yılı onarımında,  ahşap 

kapı ve doğramalar yenilenmiş, alçı işi işçilik ve yaldızlama yapılmış, kalemişi 

bezemeler elden geçirilmiştir (Bülbül, s. 60). VGM’nce 1985 yılı yatırım programına 

alınan Selimiye Camii ve Külliyesi’nde KTVKBK’nun 26.4.1985 tarih ve 1331 

sayılı kararı ile basit onarım yapılmıştır. Bir yıl içinde tamamlanan onarımda, cami, 

son cemaat yeri ve yan revaklarda sıva raspası yapılarak kalem işleri elden 

geçirilmiş, açıkta kalan demir aksam anti pas ile boyanmıştır. 1985 yılı onarımı 

harcama kalemlerinde 4,557 m
3 

moloz taş duvar yapım işinin yer alması
2
, bozulmuş 

olan taş duvar dokusunun büyük oranda yenileme tekniği kullanılarak onarıldığını 

göstermektedir (Bülbül, s. 60). Hünkâr mahfilinin çatı kurşunları değiştirilmiş, 

bağdadi duvarların bozulan kısımları yenilenmiştir (Bülbül, s. 60). 1984 yılında 

Koruma Kurulu’nca onaylanan ısıtma sistemine ilişkin proje doğrultusunda 

kütüphane olarak kullanılan hünkâr mahfiline kalorifer tesisatı döşenmiştir. Bu 

bölümün altında yer alan kısmî bodrum, kalorifer kazanı ve gerekli aksamın 

konulacağı mekân olarak değerlendirilmiştir. Ancak kuzeye cephe veren bu bölümde 

kalorifer kazanının geçebileceği boyutta bir açıklığın bulunmaması, özgün duvarların 

bu amaçla kısmen yıkıldığını göstermektedir. Yapının geçirdiği onarım ve 

değişimlerle ilgili bilgi ve arşiv belgelerinin eksikliği, yapılan müdahalelerin tam 

olarak değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. 1997 yılında VBM teknik 

elemanlarınca hazırlanan rapor, onarım adı altında gerçekleştirilen uygulamaların 

daha karmaşık koruma sorunlarına yol açtığını belgelemektedir. Raporda, hünkâr 

                                                 
1
  “...Ben burasını 25 yıl önce, 1972-74 yıllarında ve 28 Nisan 1975 Pazartesi günü beşinci ve altıncı 

defa inceledim. Korkunç ve tüyler ürpertici durum hakkında Yeni Asya gazetesinde feryadnameler 

neşrettim. Dinleyen bir kulak bulamadım. Ahşap döşemeli bu kasrın kapıları, Hünkar Mahfilinin 

camiye açılan pencereleri yok olmuş, tavanları ve döşemeleri çökmüş, serserilere, baykuşlara yuva 

olmuştur. Ben burasını incelediğim gün Müezzin Necati Kurucu kurşun hırsızlarını yakalamıştı. 

Buranın (Hünkar Mahfili) camiye açılan kapıları ve pencereleri kırılmıştır. Camiinin halı, şamdan ve 

levhalarının çalınması muhtemeldir. …Camiinin solunda bir mahfil vardır. Burası da iki katlıdır.  

Kapısı kuzeye açılır. Ahşap merdivenlerden korkarak çıktık. ..Burada şerbet ve kahve ocağı ile iç içe 

birisi salon halinde üç oda vardır. Dolapları, dolap kapakları tavanları ve döşemeleri yıkılmış Harap 

olmuştur. ...Bu mahfilin sundurmasını tutan sağdaki mermer sütunun mermer başlığı çatlamış sütun 

kaidesinden fırlamış ve eğilmiştir. Yakında yerlere serilecektir. Acil bir müdahale lazımdır.” 
2
 Koruma Kurulu ve VBM arşivinde Saruhan İnş. Kol. Şti’nin üstleniciliğinde gerçekleşen onarım 

hakkında detaylı bilgiye ulaşılamamıştır.  
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mahfili çatı örtüsünün geçmiş onarımlarda saç ile kaplandığı, yapının çatıdan su 

aldığı, bu nedenle tezyinatların bozulduğu,  ahşap doğramaların çürüdüğü, ahşap 

çıtalı iç mekân bölme duvarlarının tamamının çimentolu harçla sıvandığı; bağdadi 

sistemle bağdaşmayan sıvada çatlaklar, nem, kusma olduğu, horasan harçlı dış 

cephede yer yer çimento harçlı sıva ile onarım yapıldığı ve sıvanın koruyucu 

niteliğini kaybettiği belirtilmiştir. Raporda ayrıca giriş revakında gözlenen statik 

problemlere dikkat çekilmektedir. Uzmanlarca 2000 yılında hazırlanarak Bölge 

Koruma Kurulu’na sunulan teknik rapor, hasarı ayrıntısı ile tanımlamakta ve yapının 

daha fazla bozulmasını engelleyecek önlemleri özetlemektedir. Raporda hünkâr 

mahfili giriş revakının dış kolonlarında düşey akstan kayma olduğu, çatının hareketi 

ile başlıklarda kırılmalar oluştuğu, girişin üstündeki tonozda bu hareketlerle uyumlu 

çatlaklar izlendiği ve giriş kapısının üzerindeki lentonun alt yüzü boyunca çatlama 

olduğu belirtilmiştir. Bina içinde orta ahşap dikmede boyuna çatlaklar vardır. 

Revakta gözlenen kolon deplasmanının olduğu gibi bırakılarak, çatlaklara basınçla 

epoksi enjekte edilmesi veya yapının askıya alınarak kolonların şakülüne getirilmesi 

ve yeni kolon başlığı üretilmesi önerilmiştir. Bölge Koruma Kurulu’nun, 24. Ekim. 

1997 tarih ve 1946 sayılı yazısıyla basit onarım kapsamında çatı onarımı 

gerçekleşmiş bunun dışında yapılacak onarımlar, Selimiye Camii ve Külliyesi’ni 

bütünüyle ele alan 2002 yatırım programı içinde değerlendirilmiştir. 02.05.2006 tarih 

ve 1599 sayılı kurul kararı ile Selimiye Camii rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projeleri ile rapor ve ekler incelenerek uygun bulunmuş, istenilen ek ve revizyonların 

koruma kuruluna sunumuyla yapı onarım kapsamına alınmıştır. Restorasyon 2009 

yılında tamamlanmıştır.  

1950’li yıllardan itibaren günümüze kadar yapılan onarım müdahalelerinin hemen 

hemen aynı bölümlerde tekrar edilmiş olması, uygulama konusunda yetersiz 

kalındığını göstermektedir. Selimiye Camii ekonomik sıkıntıların yanı sıra bilinçsiz 

müdahaleler ve geçici çözümlerle yıpranmıştır. Yapının bünyesini sağlamlaştırıcı 

önlemler almak yerine niteliksiz malzeme ile yenileme yoluna gidilmesi bozulma 

sürecini hızlandırmıştır. Kısıtlı bütçenin kalemişi bezeme ve yaldızlama gibi 

dekorasyon ağırlıklı işlere ayrılması, kurumlar arası ilişkilerin kopukluğu nedeniyle 

eser üzerinde benzer çalışmaların yaptırılması zaman ve emek kaybına neden 

olmuştur. 
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2004 yılında hazırlanan ve 2006 yılında onaylanarak uygulamaya konulan 

restorasyon raporuna göre yapılacak uygulamaların ana çerçevesi, yapıya sonradan 

eklenen niteliksiz eklerin ayıklanması ancak hem fiziki hem de estetik açıdan yapıyla 

uyum sağlayan ve modern restorasyon ilkeleri ile çatışmayan değişimlerin korunması 

olarak belirtilmiştir. Genel olarak cephede görülen yüzey kirliliği, oyuk, kopma gibi 

hasarlar ile daha önceki onarımlarda yapılmış olan çimento karışımlı dolguların 

temizlenmesi İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı 

Müdürlüğü’nün 26.07.2006 gün ve 353 sayılı yazısı ile sunulan rapor doğrultusunda 

gerçekleştirilmiştir
1
. Kırık ve ayrışmış yüzey taşları, pencere söveleri, kubbe 

kasnağına yerleştirilmiş babalar, korniş ve saçak bordürleri, doğu ve batı cephesinde 

yer alan “S” kıvrımlı payandalar plastik onarımla yenilenmiştir. Yapının tüm kurşun 

örtüleri değiştirilmiştir. Kurşun levhaların altında yalıtım malzemesi olarak 

geleneksel yapım yöntemlerinde kullanılan çamur sıva yerine plastik membran 

döşeme uygulanmıştır. Hünkar mahfili ve giriş tonozu üzerinde Allom’un gravürü ve 

20. yüzyıl başına ait fotoğraflarda görülen üçlü alemlerin yerleştirilmesi önerilmiştir. 

Yan revaklarda da izleri mevcut olan alemler yeniden üretilerek yerleştirilecektir. 

Yerinden oynamış çörtenler eski yerlerine yerleştirilmiştir. Kubbe kasnağı ve üst kat 

pencerelerde kırık revzen ve camlar onarılmıştır. Çürüyen ahşap pencere ve kapı 

doğramaları ile ahşap merdiven korkulukları değiştirilmiş, eksik menteşe ve kulp gibi 

metal aksam yenilenmiştir. Yağlı boya ile kapatılan ahşap elemanlar raspalanarak 

gomalak cila sürülmüştür.  Hünkâr mahfili ve konut bölümlerinde ısı cam kullanılmış 

tüm pencerelere yeni ahşap kapaklar önerilmiştir. Hünkâr mahfili kuzey ve batı 

cephelerinde sıva raspası yapılmış bozulan ahşap çıtalar yenilenerek horasan harcı 

sıva ile kapatılmıştır. Bu bölümün altında yer alan bodrum katında 1970’li yıllarda 

eklenen yetersiz donatı ve kesitteki betonarme kolonlar mantolama sistemiyle 

takviye edilmiştir. Konut bölümü üst kat galeriyi taşıyan kemerde yerinden oynayan 

                                                 
1
Caminin taş ve mermer yüzeylerinin temizliği düşük basınçlı spreyleme usulü su kullanılmıştır. 

Çıkmayan kirlerin bulunduğu bölgelerde plastik tırnak fırçası ile temizleme yoluna gidilmiştir. Bu 

işlemlerin ardından lekeli kalan yüzeylerde raporda belirtilen uygulama esaslarına göre lokal olarak 

kağıt hamuruna emdirilmiş %10 luk amonyum karbonat çözeltisi kullanılmıştır.  Yoğun kirliliğin 

bulunduğu mermer yüzeylerin temizliğinde AB57 ticari adı ile bilinen pasta ile kimyasal temizlik 

yapılmıştır. Metal yüzeylerin temizliği için mekanik yöntemler (bistüri, dişçi tur motoru vb.) 

kullanılmıştır. Patinaya zarar vermeden tamamlanan temizleme işleminin ardından metal yüzeyler 

koruyucu+anti pas sürülerek kapatılmıştır. Oyulma biçiminde bozulmuş yüzeyler ve daha önceki 

onarımlarda çimento karışımlı dolguların temizlenmesi ile açılan yüzeyler benzer malzeme ile 

hazırlanan harçla doldurularak ve gerekli yerlerde epoksili cam elyaf çubuklarla destekleme 

yapılmıştır. Taş yüzeylerde bitki oluşumunu engellemek için derz dolgusu elden geçirilmiştir. 
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kilit taşı ve mermer sütun başlığı harçla enjeksiyon yöntemiyle konsolide edilmiştir.  

Minarelerin her ikisi de düşeyden saptığından külahtan itibaren sökülerek, yeniden 

örülmüştür. Şerefe korkuluklarında aşınmış ve ayrışmış taşlar plastik onarım ile 

onarılmıştır. Kenet ve pimler paslanmaz demirle (herhalde çelik?) değiştirilmiştir. 

Avluda yer alan muvakkithane, sarnıç ve giriş tonozu üzeri kurşun, geriye kalan 

müezzin odaları, helâ ve deponun üzerinde alaturka kiremitle kapı yeni çatı 

önerilmiştir. Bu bölümde tarihi yapıyla uyuşmayan tüm PVC doğrama ve demir 

kapılar kaldırılacaktır. Avlu döşemesinde beton plaklar kaldırılarak kontrollü yürüme 

alanlarında küfeki taşı yer döşemesi, gezi yollarında ise çim ve kayrak taşı 

önerilmiştir.  Son cemaat yeri ve yan kollarda geç uygulamalarla kapatılmış tüm 

alüminyum/demir doğrama ve camekânlar kaldırılmıştır. Günümüzde yan kolların 

sütunlarında mevcut olan demir pim ve kenet izlerinin Allom’un gravüründe görülen 

dış pencerelere ait olduğu düşünülerek bu bölümlerin gravürdeki gibi mermer 

şebekelerle kapatılması önerilmiştir. Yapıyı 20. yüzyıl başında gösteren fotoğraflarda 

söz konusu cephelerin ahşap rabıtalarla kapatılmış görünümü yapıya değişik 

evrelerde farklı ek ve ilaveler yapıldığını belgelemektedir.  Söz konusu gravür 

yapının ilk yapıldığı dönemlere ait önemli görsel verilerden biri olmakla birlikte bazı 

hataları da içermektedir. Ancak restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanırken 

değerlendirilmeye alınmayan ve yapının kuzey cephesini gösteren J. Robertson’a ait 

1854 tarihli fotoğraf, son cemaat mahallinin de cami beden duvarları ve kasnak 

pencerelerinde kullanılana benzer bir şebeke ile kapatıldığını göstermektedir. Oysa 

erken tarihli her iki belgede günümüze ulaşmayan başka değişiklikler de saptanabilir. 

Örneğin söz konusu belgelerde minare külahları kurşun olarak görülmektedir. Kuzey 

cephesini gösteren J. Robertson’ a ait fotoğrafta batı minare kaidesi ve hünkâr 

mahfili arasında yarım kemerin altının simetriği gibi açık olduğu belirgindir (Şekil 5. 

219). Geleneksel olarak Osmanlı anıtsal mimarlığında, cephelerde renk 

kullanımından kaçınılmakta ve taşın çıplak görünümü tercih edilmektedir. Selimiye 

Camii’nin 20. yüzyıl başına kadar izlendiği tüm fotoğraf ve gravürlerde, askı 

kemerlerinin üzerinde kalan bölümler ve kubbe kasnağı renklendirilmiştir. 1854 

tarihli fotoğrafta hünkâr mahfili ve konut bölümü cephelerinde pencere üstünde 

kalan ve iki yanda pilastrlerle sınırlanan yaklaşık pencere yüksekliğinin yarısı 

uzunluğundaki sağır yüzeyler renkli bir bordürle çerçevelenmiştir
1
. 1980’li yıllarda 

                                                 
1
Allom’un gravüründe pencere uzunlukları ve pilastr başlıkları abartılarak çizildiğinden bu 
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kütüphane olarak düzenlenen hünkâr mahfili T. Allom’un gravüründe bu günkü 

durumdan farklı olarak iki kapı ile üç tarafı merdivenle çevrili, avludan yükselen bir 

sahanlığa/platforma açılmaktadır
1
. Gravüre göre yine hünkâr mahfilinde, giriş 

kapılarının önündeki sahanlığın mermer korkuluklarla çevrelendiği görülmektedir. 

Bu gün de kenet ve pim izleri yapıda mevcuttur. Allom’un gravüründe giriş revakı 

sütun başlıkları bu günkü sade görünümüyle alakası olmayan bir şekilde süslü iyonik 

başlıklar olarak betimlenmiştir. Hünkâr locası cephesinin dört pencereli olarak 

çizilmiş olması Allom’un belirgin hatalarından bir diğeridir. Yine bu cephede hayali 

bir payanda resmedilmiştir.  

Restorasyon, tarihi kültür varlığını bir belge niteliğinde korumak için yapılan 

müdahalelerdir. Selimiye gibi büyük bir yapı kompleksinin meydana geldiği fiziksel 

çevre koşulları, zamanın getirdiği işlevsel, teknik ve kültürel zorunluluklarla 

değişmiştir. Bu değişimlerin izlenebildiği tarihi belgeler kaynak gösterilerek, tarihi, 

estetik ya da işlevsel olarak bütüne bağlı elemanların yapıyı herhangi bir çağdaki 

biçimine döndürmek için subjektif bir değerlendirmeyle değiştirilmesi, mimari eserin 

hiç olmadığı bir biçimde yeniden yorumlanması anlamına gelmektedir. Benzer bir 

anlayışın ürünü olarak II. Dünya savaşı sonrasında Barok ve Rokoko etkiler taşıyan 

Batılılaşma dönemi Osmanlı süslemeleri ve geç dönem ekleri, Türk sanatına girmiş 

yabancı etkiler ve yozlaşmış üsluplar olarak kabul edilerek pek çok yapıda 

kaldırılmıştır. Selimiye Camii’nde de 1950’lerde günün düşüncesine ve modasına 

uyarak verilen bir kararla kalemişleri, Osmanlı Klasik Çağ bezemelerinden 

kopyalanarak değiştirilmiştir. 2004 yılına ait restorasyon raporunda son cemaat 

mahalli ve yan revakların dışlık pencereleri ile abdest muslukları üzerinde bulunduğu 

düşünülen sundurmanın 19. yüzyıldaki haline döndürülmesi önerilirken yapı ile 

uyumsuz hayali kalemişi bezemelerin 20. yüzyılın ortalarında gerçekleştirilen çarpık 

restorasyon anlayışını belgelemek üzere korunduğu ileri sürülmektedir.  

Restorasyon öncelikle yapının tarihi kimliğini korumak için yapılmalıdır. Sadece 

estetik ölçütler söz konusu olduğunda ve bir ek kendi başına estetik olmaktan çok 

yapının bütünlüğünü zedeliyorsa kaldırılması daha uygun görülebilir. İşlevsel bir 

amaç için yapılmış camekân gibi eklerin yeniden eskiye benzediği düşünülen 

                                                                                                                                          

dekorasyon okunamamaktadır. 
1
Yapıyı 20. yüzyıl başında gösteren fotoğraflarda ve S. Batur’un çiziminde sahanlık izlenebilmektedir. 
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elemanlarla değiştirilmesi -özellikle büyük yüzeyler söz konusuysa- yeni yapılanların 

yıkılanlardan da kötü olması riskini taşımaktadır. 

5.2 Dini Vakıf Eserler 

5.2.1 Camiler ve mescitler 

1. SELİMİYE MAHALLESİ 

*Sultan Selim Câmii Şerifi: Sıra No: 1  

      

     Adres: Selimiye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Cami, III. Selim’in külliyesinin parçasıdır. Cami,  külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi, Selimiye Külliyesi). 

*Defterdâr Tâhir Efendi Câmii Şerifi: Sıra No: 2   

 

  Adres: Harem İskelesi 

  1924 yılında yapının durumu:  Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Selimiye İskele, Selimiye Ambarı ve Kavak Bayırı sokaklarının çevirdiği 303 

Ada’da bulunmaktadır (Şekil A. 1). Konyalı’ya göre (C.1, s.298), Defterdar Tahir 

Efendi tarafından mektep ve çeşme ile birlikte 1832 yılında yaptırılmıştır. Caminin 

kuzeybatı köşe kornişinde sıva üzerine 1242H/1826 tarihi okunmaktadır (Şekil A. 2) 

1
. Hadîkatü’l-Cevâmi’de yer alan  “1122 (1710) senesi Harem İskelesi’nde bir 

sahib-i hayr tarafından bina olunan mescidi şerif vardır.” ifadelerinden zamanla 

harap olan bir mescidin yerine Tahir Efendi Camii’nin yapılmış olduğu 

anlaşılmaktadır (Konyalı, C.1, s.298). Mektep ve çeşme günümüze ulaşamamıştır. 

19. yüzyıl başında Üsküdar’da inşa edilen büyük ve kapsamlı Sultan Selim 

Külliyesi’ne oldukça yakın olan cami, Harem İskelesi civarında faaliyet gösteren 

esnafın dini ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verdiği düşünülen mütevazı bir yapıdır
2
. 

Pervititch haritalarına göre deniz kenarında olan ve tarihi kaynaklarda İskele Camii 

olarak da anılan cami, Harem İskelesinin yapımı sırasında denizin doldurulmasıyla 

                                                 
1
 Defterdar Tahir Ağa’nın vakfiyesi 1243H/1827 yılında düzenlenmiştir.  

2
Caminin doğu tarafında ulu çınar ağaçlarının bulunduğu bir park bulunmaktadır. Burası 51 nolu 

Pervititch haritasında Selimiye Külliyesine aktar olarak yaptırılan “Bükücüler Hanı”nın bulunduğu 

sokak olarak işaretlenmiştir. Haritaya göre caminin kuzey tarafında bu gün Harem Oteli’nin 

bulunduğu yerde, 1940 ‘lı yıllarda yıktırılan ve sokağa adını veren Büyük Selimiye Ambarı 

bulunmaktaydı.  
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içeride kalmıştır. Cami’nin güney tarafında deniz kenarında bir park vardır. 

Üsküdarlı ressam Ali Rıza Bey, bu parkın ve burada bulunan bir kahvehanenin 

resmini yapmıştır (Şekil A. 3). Barok dönem özellikleri sergileyen cami, iki sıra tuğla 

bir sıra kesme taşla inşa edilmiştir. Eğimli bir arsada kemerli bir set üzerinde 

yükselen caminin zemin katı dükkânlara ayrılmıştır. Fevkani caminin üzeri kırma 

çatı ile örtülüdür. Batıda beden duvarına bitişik yükselen minare yapıldığı dönemin 

sanat anlayışını yansıtmaktadır (Şekil A. 4). Konyalı, dükkânların bir süre gübre 

deposu olarak kullanıldığını ve harap bir hale gelen caminin 1962 yılında onarıldığını 

aktarmaktadır (Konyalı, a.y). Bu onarım sırasında cami ve minare tamir edilmiş, 

avluya abdesthane ilave edilmiştir. Selimiye İskele Sokağı üzerinde avluya açılan 

mermer sütunlu sundurmanın tavanı betonarmeye çevrilmiştir (Şekil A. 5). Caminin 

kuzeyinde ahşap son cemaat yeri 1962 onarımı sırasında betonarmeye çevrilmiştir 

(Haskan, C.1, s.251), (Şekil A. 6, Şekil A. 7). Rölöve, restitüsyon ve restorasyon 

projeleri 2005 yılında E-S Yapı Şehircilik Mimarlık ve Restorasyon San. Tic. Ltd. 

Şirketi tarafından hazırlanan cami günümüzde HB Restorasyon İnşaat Taahhüt ve 

Tic. Ltd. Şirketi tarafından onarılmaktadır. Uygulama sırasında ilk etapta, caminin 

kuzeyine eklenen betonarme yapı, ahşap görünümlü olarak yeniden ele alınmış; 

caminin geçmiş onarımlar sırasında Marsilya kiremiti ile kaplanan çatısı alaturka 

kiremitle değiştirilmiştir (Şekil A. 8 ). Onarım halen devam etmektedir.  

 *Lala Beşir Ağa Câmii Şerifi: Sıra No: 3            

          Adres: Kavak İskelesi 

  1924 yılında yapının durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Kavak Mescidi: 3 nolu Pervititch haritasında ve 1911 yılına ait bir fotoğrafta Harem 

İskelesi’nde mevcut olduğu izlenen cami Lala Beşir Ağa tarafından 1077H (1666) 

yılında inşa ettirilmiştir (Hadîkatü’l-Cevâmi, s.634), (Şekil A. 9) ( Şekil A. 10). II. 

Mahmut Dönemi Bostancıbaşı Sicillerine göre, Lala Beşir Ağa Camii, Zağarcılar 

Bostanı Ocağı ve Haydarpaşa Ocağı arasında Selimiye Camii’nin önündedir (Kayra 

ve Üyepazarcı, s.156). Konyalı (C.1, s.183, 184)
1
 ve Öz (C.2, s.37) tarafından iki 

katlı olduğu belirtilen cami kadro harici bırakıldıktan sonra harap olmuş ve 1959 

yılında yıktırılmıştır.  

                                                 
1
Konyalı Kavak İskelesi Camii ve Kavak İskelesi Mescidi olarak iki ayrı yapıdan söz etmiştir. Lala 

Beşir Ağa Camii’ne ait olan bu bilgiler hemen hemen birbirine yakındır. Ancak eserde yapıların yıkım 

tarihleri sırasıyla 1929 ve 1939 olarak verilmiştir. 
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2. İHSANİYE MAHALLESİ 

*İhsâniye Câmii Şerîfi: Sıra No: 21 

            

          Adres: İhsâniye 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Cami, eski Dr. Sıtkı Özferendeci Sokağı ve Neyzenbaşı Halil Can Sokağı arasında 

352 Ada 10 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 11). 1169H/1755 yılında Sultan III. 

Osman tarafından yaptırılmıştır. Kitabesine göre ilk yapılışında ahşap olarak inşa 

edilen cami 1863 yılında bir yangın geçirmiş ve 1873 yılında Sultan Abdülaziz Vakfı 

tarafından kargir olarak yeniden inşa ettirilmiştir (Haskan, C.1, s.218). İki katlı inşa 

edilen caminin tavanı bir 20. yüzyıl onarımı sırasında betonarmeye çevrilmiştir. Çatı 

kiremitle kaplıdır. Tek minaresi ve tek şerefesi olan minare tuğladan inşa edilmiştir 

(Şekil A. 12). Pabuç, şerefe ve külah kısmı kesme taştır. 1999 depreminde hasar 

gören minare kısmen yıkılmış durumda iken 2000 yılında sökülerek yeniden 

yapılmıştır (Url-4). Caminin ana giriş kapısı niteliksiz alüminyum doğrama ile 

kapatılmış, cepheleri çimentolu harçla sıvanmıştır (Şekil A. 13). Caminin avlusunda 

Hafız İsa Ağa'nın, 1240H/1824  tarihinde yaptırmış olduğu büyük hazneli abdest 

muslukları mahalli ve Cemil Paşa'nın 1301H/1883'te yaptırmış olduğu küçük bir 

abdest teknesi bulunmaktadır. Çeşme gelişigüzel onarılmıştır (Bkz. İsa Ağa Çeşmesi: 

Sıra No: 33a). Avluda yer alan niteliksiz kargir iki katlı bina 20. yüzyılda inşa 

edilmiştir (Şekil A. 14). Yapı müştemilat olarak kullanılmaktadır.  

*İhsâniye-i Sagîr Câmii Şerîfi: Sıra No: 22 

             

          Adres: İhsâniye-i Sagîr 

 

  1924 yılındaki durumu: Tâmir olunmaktadır. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

İhsaniye İskelesi Sokağı ile İhsaniye Cami Sokağı’nın birleştiği yerde, 346 Ada 3 

Parselde bulunmaktaydı. Büyük İhsaniye Camii ile birlikte 1169H/1755 yılında 

Sultan III. Osman tarafından yaptırılmıştır (Hadîkatü’l-Cevâmi, s.637). Mescid 

Sultan III. Mustafa tarafından 1179H (1765–66) yılında tamir ettirilmiş ve Derviş 

Ahmet Efendi tarafından 18 Cemaziyelâhir 1218 (5 Eylül1803) tarihli bir vakfiye 

tahsis edilerek cami haline getirmiştir (Haskan, C.1, s. 219). 1932 yılına ait 52 

numaralı Pervititch haritasında mevcut olduğu izlenen cami (Şekil A. 15), 1980’li 

yılların sonunda arsa haline gelmiştir (Haskan, a.y). 1988 yılında VGM tarafından 

aynı yerde betonarme iki katlı yeni bir cami inşa edilmiştir (Şekil A. 16, Şekil A. 17). 
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3. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ 

*Kazasker Ahmed Efendi Câmii: Sıra No: 40 

            

          Adres: Divitçiler Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Divitçiler Caddesi ile Salı Sokağı’nın birleştiği yerde bulunmaktaydı. Muallimzade 

Kazasker Ahmet Efendi (1504-1572) tarafından yaptırılmıştır (Hadîkatü’l-Cevâmi, 

s.632). Yapım tarihi (16.yy) tam olarak bilinmemektedir. Tezkiretü’l-Mi’marîn’de 

“Üsküdar’da Mevlâna Efendi Camii” olarak kayıtlı caminin Mimar Sinan’ın eserleri 

arasında olduğu kabul edilmektedir (Kuran, Ek 1, s. 254, Haskan C.1, s.239). 55 nolu 

Pervititch haritasında yeri hasarlı olarak işlenmiş ve yangın geçirdiği belirtilmiştir 

(Şekil A. 18). Yangın sonrası caminin kalıntıları 1941 yılına kadar varlığını 

korumuştur (Konyalı, C.1, s.140). Arsasının bir kısmı 1960’lı yıllarda Nuh Kuyusu 

Bulvarı açılırken yola gitmiş, haziresindeki mezar taşları Salı Sokağı’nın karşısındaki 

Karacaahmet Mezarlığı’na nakledilmiştir (Haskan C.1, s.239). Bugün kısmen yola 

giden arsasında Zeynep-Kâmil İlköğretim Okulu bulunmaktadır.  

4. MURAD REİS MAHALLESİ 

*Murad Reis Mescidi: Sıra No: 51                

          Adres:  Mescid Sokağı 

 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir 

  Bugünkü korunma durumu:Mevcut Değil. 

Kaptan Murad Reis tarafından 1579 yılında yaptırılmıştır (Hadîkatü’l-Cevâmi, 

s.627). 55 nolu Pervititch haritasında Çinili Mescid Sokağı ve Tahtlı Revancı Sokağı 

kesişiminde mevcut haliyle çizilmiştir (Şekil A. 19).  Plandan, caminin, kırma çatı ile 

örtülü olduğu, mihrabının dışa taşma yaptığı, minarenin girişin doğusunda cami 

duvarına bitişik yükseldiği ve son cemaat yerinin üzerinin bir sundurma ile kapalı 

olduğu izlenmektedir.  Doğusunda hazire vardır. Vakıflarca kadro harici bırakılan 

mescidin yerine 1973 yılında kesme taşla yeni bir cami yapılmıştır (Haskan, C.1, 

s.284).   

*Çinili Câmii Şerifi: Sıra No: 52 

             

           Adres:  Çinili Câmi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Allame Caddesi ve Çinili Hamam Sokağı’nın köşesinde, 179 Ada 1 Parselde yer 

almaktadır. Mahpeyker Kösem Sultan tarafından yaptırılan cami, kapısındaki 

kitabeye göre 1640 yılında tamamlanmıştır. Mimarı Kâsım Ağa olarak kabul 
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edilmektedir. Cami, Çinili Külliyesi’nin bir parçasıdır. Külliyede camiden başka 

medrese, şadırvan, sebil, mektep, çeşme ve çifte hamam bulunmaktadır. Caminin 

geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi, Çinili Külliyesi). 

5. BULGURLU MESCİD MAHALLESİ
1
 

*Bulgurlu Mescid: Sıra No: 64 

               

           Adres: Bulgurlumescid 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Tavukçubakkal Sokak ve Çavuşdere Caddesi'nin birleştiği yerde 253 Ada 11 

Parsel’de bulunmaktaydı. Bulgurlu Mescit hakkında Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.646): 

“Bânisinin ismi ve kabri bilinmiyor. Küçük evkafta ve Üsküdar avarızı hüccetinde 

Bulgurlu Mescid diye yazılmıştır. Yakınında olan mektebi Mehmet Ağa namında 

hayır sahibi 1090 (1679) senesinde bina etmiştir. Sonradan Sadrazam Ragıb Mehmet 

Paşa mescidi fevkânî olarak ihya ettirmiştir. Mescidin mahallesi vardır.” 

denilmektedir. 

Bugün abdest musluklarının üzerinde bulunan tamir kitabesinden, caminin 

bilinmeyen bir tarihte Berber Şaban tarafından fevkâni olarak yeniden yaptırıldığı, 

ancak bir yangın geçirdiği ve 1852 yılında Bağdatlızade Hacı Ahmet Bey tarafından 

yeniden yaptırıldığı öğrenilmektedir.  Haskan, bu mescidin 1958–59 yılları arasında 

ihya edildiğini ileri sürmektedir (Haskan, C.1, s.131). 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta, 

kargir duvarlı, ahşap çatılı ve ahşap minareli olduğu izlenen bina (Şekil A. 20), (Öz, 

C.2, s.13), 1992 yılında yıktırılarak yerine Cami Derneği’nce Mimar Zeki Şerifoğlu 

tarafından VGM kontrolörlüğünde betonarme yeni bir cami yaptırılmıştır (Şekil A. 

21, Şekil A. 22 ), (Haskan, a.y.).  

                                                 

1
1940 yılında Bulgurlu Mescid ve Evliya Hoca Mahalleleleri birleştirilerek İnkılâp Mahallesi ismini 

almıştır. 
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6. ARAKİYECİ HACI CAFER MAHALLESİ 

*Arâkiyeci Hacı Câfer Mescidi: Sıra No: 70 

               

           Adres: Kör Bakkal Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Divitçiler Caddesi ile Kör Bakkal Çıkmazı Sokağı’nın köşesinde, 213 Ada 24 

parseldedir. 54 nolu Pervititch haritasında, caminin üzerinde bulunduğu sokağın adı 

Mahalle Cami Sokağı’dır (Şekil A. 23). Kitabesine göre Arâkiyeci Hacı Câfer 

tarafından 1653 senesinde yaptırılmıştır (Şekil A. 24). Hadîkatü’l-Cevâmi’de 

(s.628) 1537 tarihinde Mehmet Ağa adlı bir hayırsever tarafından yaptırıldığı 

belirtilmiştir. Haskan (C.1, s.356), “Osmanlı Arşivi Evkaf Defteri II, No: 13454 ve 

III, No: 25971” numaralı belgeye dayanarak mescidin 1793 yılında Hâce Nefise 

Hanım tarafından onarıldığını ileri sürmektedir. 1940 yılında harap durumda olan 

cami 1996 yılında hayırsever bağışlarıyla onarılmıştır (Konyalı, C.1, s.89). 1996 

onarımı sırasında cami imitasyon taş ile kaplanmıştır (Şekil A. 25, Şekil A. 26). Bu 

onarım sonrasında, artan cemaat ihtiyacına cevap veremediği gerekçesiyle camiye 

betonarme ek yapılmıştır. Ek yapılırken minaresi yıkılmıştır (Şekil A. 27). Ahşap 

kırma çatısı Marsilya kiremiti kaplıdır. Hazire bakımsız durumdadır (Şekil A. 28).  

7. ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ 

*Kapu Ağası Câmii: Sıra No: 73 

               

           Adres: Kapıağası 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.      

Arakiyyeci Mescidi: Toptaşı Caddesi ve Harmanlık sokaklarının birleşiminde, 205 

Ada 1 Parselde bulunmaktaydı. Arakiyeci Hacı Mehmed tarafından yaptırılmıştır. 

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir (16. yüzyıl), ( Hadîkatü’l Cevâmi, s.628). 

1753 yılında Sadrazam Mehmet Paşa tarafından onarılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.184). 55 nolu Pervititch haritasında yangın geçirdiği notu ile Harabe halinde 

çizilmiştir (Şekil A. 29). Caminin kalıntıları 1940 yılından önce ortadan kalkmıştır.  

Bugün yerinde betonarme Divitçiler Camii bulunmaktadır (Şekil A. 30).  
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*Cevri Usta Câmii: Sıra No: 74 

               

           Adres: Kapuağası 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.     

Nuh Kuyusu Camii: Nuh Kuyusu ve Yeni Toptaşı caddelerinin kesiştiği yerde, 204 

Ada 40 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 31). Vakıf sicil kayıtlarına göre Hazinedar 

Cevri Usta tarafından 1301H/1883 yılında yaptırılmıştır (VSD, s.124). Hadîkatü’l 

Cevâmi (1768)’de bu camiden söz edilmemektedir. Mir’ât-ı İstanbul’da (s.194), 

caminin 1302H/1884 tarihinde Cevri Usta tarafından tamir ve ihya edildiği yazılıdır. 

Caminin haziresinde Bektaşî şeyhlerinden Fethi Dede (ö.1813) ve İsmail Efendi 

(ö.1785)’ye ait mezar taşları bulunmaktadır. Haskan (C.1, s.296), Mir’ât-ı 

İstanbul’daki ifadelerden ve haziredeki en erken tarihli mezartaşından yola çıkarak, 

caminin yapımından önce burada bir Bektaşî tekkesi bulunabileceğinden söz 

etmektedir. Son yıllarda genişletilen Zeynep Kamil Hastanesi'nin bahçesi içindeki 

cami, Toptaşı Caddesi açılırken yol kotunun yukarısında kalmıştır (Haskan, C.1, 

s.296). Güneyinde küçük bir hazire bulunur. Konyalı (C.1, s.124), caminin kıble 

tarafına abdesthane yapmak için Vakıflar yönetimi tarafından gerçekleştirilen kazı 

çalışmaları sırasında mezar taşlarının zarar gördüğünü belirtir. Bir su basman 

üzerinde yükselen kare planlı cami tek kubbe ile örtülüdür. Camiye 6 beton 

basamakla çıkılmaktadır. Kuzeyinde ahşap kırma çatılı bir son cemaat yeri bulunur. 

Son yıllarda son cemaat yerinin önüne  tek katlı, betonarme bir giriş mekanı 

eklenmiştir. Tek şerefeli minare batı cephesine bitişiktir. Kısa külahı kurşun 

örtülüdür. Alemi düşeyden saparak yerinden oynamıştır (Şekil A. 32). İki yanı ibadet 

alanı olarak ayrılan son cemaat yerinden  bir sofa ile harime ulaşılır. Dışa açılan 

büyük pencerelerle aydınlık bir mekan olan harim, taşıyıcı kemerlere oturan basık 

büyük sağır kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçiş elemanı panadantiflerdir. Son cemaat 

yerinin batısından  yükselen merdivenle galeri katı şeklinde düzenlenen ahşap 

kadınlar mahfiline çıkılır (Şekil A. 33). Mihrap nişi ve vaaz kürsüsü mavi ve altın 

yaldızlı  bezeme öğeleri ile boyalıdır. Alınlıklı bir kubbecik ile taçlandırılan ahşap  

minber bir müdahale sonrası gelişigüzel boyanmıştır. Kalemişleri son yıllarda 

yenilenmiş olmalıdır. Cami, hastanenin kalorifer sisteminden gelen su ile 

ısıtılmaktadır. İstanbul Üsküdar Hazinedar Cevri Usta Camii ve İhata Duvarları 2008 

Yılı Proje Çizim İşi, 16.04.2008 tarihinde imzalanan sözleşme ile ANB Mimarlık 
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Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir (Url-5). Yapı, VGM 

tarafından onarım programına alınmıştır. 

* Alacaminâre Câmii: Sıra No: 75 

               

           Adres: Alacaminâre 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Alaca Minare Sokağı ve Kartal Baba Caddesi’nin birleşiminde 201 Ada 23 Parselde 

bulunmaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre Hoca Murad tarafından yaptırılan 

caminin yapılış tarihi (17. yüzyılın ilk yarısı) kesin değildir. Hadîkatü’l Cevâmi’de 

zamanla harap olan ve minaresi yıkılan mescidin Saliha Sultan (1730–1754) 

tarafından müceddeden bina ve ihya edildiği yazılıdır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.628). 

Cami, 1892 yılından önce yıkılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.134). Konyalı (C.1, s.90), -

55 nolu Pervititch haritasında kalıntıları izlenen- caminin minaresinin ayakta 

olduğundan söz etmektedir (Şekil A. 34 ). Konyalı’nın anlatımına göre küpü taş, üst 

kısmı taş tuğla almaşık inşa edilen minare ve avluda bulunan mermer su teknesi 1990 

yılında yol genişletme çalışmaları sırasında ortadan kalkmıştır (Haskan, C.1, s.71).  

Bugün caminin bulunduğu yere Üsküdar Belediyesi tarafından yeşil alan ve park 

yapılmıştır.  

8. HAYR-ED-DİN ÇAVUŞ MAHALLESİ 

*Şeyh Osman Efendi Câmi: Sıra No: 98 

               

           Adres: Atpazarı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Dört duvardan ibaret.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Atpazarı, Toptaşı Caddesi ve Beygirciler Sokağı’nın kesişiminde,  256 Ada 82 

Parsel’de bulunmaktaydı. 18. yüzyılda Şeyh Osman Efendi (ö. 1728) tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.53). Vakıf sicil defterinde (s.53) “medhal avlusu ve bir kuyu, 3 

musluklu üstü açık kebir su haznesi, tabutluk mahalli ve cami-i şerifin cenubunda el- 

yevm bostan halinde kullanılan dükkân odaları mahalli” nden ibaret olduğu 

kaydedilmiştir. Mir’ât-ı İstanbul’da (s.183) ahşap minareli olduğu belirtilen 

caminin, aynı zamanda tekke olarak kullanıldığından söz edilmektedir
1
. 1921 yılında 

kadro harici bırakılmıştır (Konyalı, C.1, s.242). 56 nolu Pervititch haritasında “bir 

inşaatın devam etmekte olduğu” notu ile çizilen arsasının yerine, 1984 yılında 

Semiha Şakir Vakfı tarafından betonarme yeni bir cami yapılmıştır (Şekil A. 35). 

                                                 
1
 Ayrıca bkz. Haskan, C.1, s.78. 
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Yeni yapılan cami Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Hacı Bedel Mustafa Efendi’nin 

adıyla anılmaktadır. 

*Hayreddin Çavuş Câmi: Sıra No: 99 

               

           Adres: Hayr-ed-din çavuş 

  1924 yılındaki durumu: Arsa halindedir .  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Hayreddin Çavuş (ö.1557) tarafından yaptırılmıştı (Hadîkatü’l Cevâmi, s.624). 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.177) 1262H/1845 yılında yangın geçiren caminin yerinin 

arsa olduğu yazılıdır. 1965 yılında kadro harici bırakılan (Konyalı, C.1, s.163) 

caminin yeri Beygirciler ve Ferah Sokak kesişimde 254 Ada 49 Parseldedir. Bugün 

iki büyük çitlembik ağacı ve Hayrettin Çavuş’un kabrinin bulunduğu küçük hazire 

demir parmaklıkla çevrelenmiş ve arsanın bir bölümü Üsküdar Belediyesi tarafından 

çocuk parkı olarak düzenlenmiştir (Şekil A. 36).  

9. PAZARBAŞI MAHALLESİ 

*Pazarbaşı Mescidi: Sıra No: 110 

               

           Adres: Mescid Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

Kabzımal Sokak üzerinde 480 Ada 9 Parsel’de bulunmaktaydı. Pazarbaşı Ahmed 

Ağa tarafından 1109H (1697–98) yılında yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.190). 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.190)  kârgir olarak inşa edilen caminin ahşap minareli 

olduğu belirtilmiştir. Vakıf sicil defterinde “mihrabı önünde ve doğusunda vâkıfın 

medfun olduğu kabristan ve bahçe içinde ahşap 2 oda,1 helâ ve matbah; ahşap 

sakıflı ve demir tulumbalı, taş bilezikli kuyu ve 2 musluklu muattal şadırvan ile 

tabutluk; 1 göz hela ve çevre duvarlarından ibaret” olduğu belirtilmiştir (VSD, s.28). 

Konyalı, yerinde incelediği taş-tuğla almaşık duvar örgülü caminin tuğla minareli 

olduğunu aktarmaktadır (Konyalı, C.1, s. 246). Konyalı’nın ifadesine göre cami, 

1314H/1896 yılından sonra onarım geçirmiş olmalıdır. Ahşap çatısı 1942 yılında 

çökmüştür (Haskan, C.1, s.299). 1980 yılında yığma moloz taş beden duvarları ve 

şerefesi altına kadar yıkılmış tuğla minaresi mevcut iken yıktırılmış, yerine aynı 

sokakta yoldan geri çekilerek betonarme bir cami yapılmıştır (Haskan, a.y).  
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10. DURBALİ MAHALLESİ 

*Durbali Mescidi: Sıra No: 123 

             

           Adres: Mescidi Şerif Sokağı 

 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve tehlikeli. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Turbâli Cami ve Şair Ruhi Sokak kesişiminde 249 Ada 10 Parselde bulunmaktaydı. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.646) bânisinin Ali Bali Ağa adında Fatih Sultan Mehmet 

askerlerinden bir zât olduğu belirtilmiştir. 1546 tarihli Fatih Vakfiyesi’nde Ali Bali 

Ağa adına Üsküdar’da bulunan mescit veya Durbali Mahallesi’nden söz 

edilmemektedir. Caminin hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmemekle 

birlikte, yapım yılı 1454–1460 yılları arası olarak kabul edilmektedir (Haskan, C.1, 

s.176). 69 nolu Pervititch haritasında harap notu ile planı çizilen yapı tek katlı ve 

ahşaptır (Şekil A. 37). Minaresinin yeri belirtilmemiştir. Vakıf sicil defterinde (s.5) 

“Derununda Hz. Hüdaî Halifelerinden bir zatın metfun olduğu kabir ile bir tabutluğu 

ve bekçilere mahsus bir oda, bir kuyu, iki musluklu su haznesi bir dibek taşı ve harap 

tarafeyn duvarından ibaret” olduğu belirtilen mescit, 1950 yılında kadro harici 

bırakılarak yıktırılmıştır (Konyalı, C.1, s.141). 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı 

koruma kurulu kararıyla Hindular Tekkesi olarak tescillenen arsasında bugün 4 katlı 

bir apartman vardır. Şair Ruhi Sokak 249 Ada 25 parselde hazire bulunmaktadır.  

11. ATİK VALİDE MAHALLESİ 

*Atik Valide Camii Şerifi: Sıra No: 128 

               

           Adres: Çinili Camii Şerif Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:Özgün şemasıyla günümüze ulaşan.  

Toptaşı Caddesi, 228 Ada 1 Parsel’de bulunmaktadır (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve 

yakın çevrelerinin gelişimi, Atik Valide Külliyesi). 

*Mustafa Dede Mescidi: Sıra No: 129 

             

           Adres: Atpazarı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Kavsara Mescidi, Kavsara Mustafa Baba Camii/ Kavsarazade Mustafa Efendi Camii: 

Çavuşderesi ve eski adı Bağlarbaşı olan Kartal Baba caddelerinin kesişiminde, 232 

Ada 10 Parselde bulunmaktaydı. Kavsarazade Mustafa Efendi (ö.1657) tarafından 

yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 630) Caminin yapım tarihi kesin değildir. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s. 630) yayınlanan kitabesine göre 1713 yılında Mustafa 
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Efendi’nin torunu tarafından tamir edilmiştir. Kavsara Mustafa Baba Türbesi’nin 

içinde bulunan bir tamir kitabesine göre mescit 1841 yılında Bezmialem Valide 

Sultan tarafından onarılmıştır (Haskan,  C.1, s.234). 56 nolu Pervitich haritasında 

mescidin yeri arsa halindedir (Şekil A. 38).  Konyalı, 1940 yılından önce kadro harici 

bırakılarak yeri satılan mescitin Harabelerini yerinde incelemiştir (Konyalı, C.1, 

s.185). Konyalı’nın anlatımına göre kargir inşa edilen ve taş minareli mescidin 

batısında ahşap üç meşruta bulunmaktadır. 1998 yılında caminin yerine Hamdi 

Erengülü tarafından Mustafa Kavsar Baba Camii adında betonarme bir cami 

yaptırılmıştır (Şekil A. 39). Kavsarazade Mehmet Efendi Türbesi caminin yanında 

yer almaktadır (Şekil A. 40).  

*Salih Efendi Mescidi: Sıra No: 130 

               

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Çavuşdere Caddesi ve Tekke Arkası Sokağı’nın birleşiminde 235 Ada 23 Parselde 

bulunmaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre Salih Efendi (ö.1591) tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.49). Cami hakkında Ayvansarâyî şu bilgileri vermektedir: 

“Fevkânîdir. Çavuşdere denilen mahaldedir. Çınarlı Tekke yakınındadır. Bânisi, 

Salih Efendi, Valide-i Atik Camii bina olunur iken, bina emini olan kimsenin 

hizmetinde olup sonradan bu mescidi bina ve ihya eylemiştir. Vefatında oraya defn 

olunmuştur. Vefatı, 1000 (1591–92) tarihindedir. Mahallesi yoktur.” (Hadîkatü’l 

Cevâmi, s. 629). 

19. yüzyıl başlarında Şeyh Sadettin Efendi tarafından Sâ’di Dergâhı haline getirilen 

mescit (Haskan, C.1, s.306) 1896 yılından önce ortadan kalkmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.129).  56 nolu Pervititch haritasında Tekke Arkası Sokak ve Çavuşderesi Caddesi 

kesişiminde 495 nolu adada bir hazire işaretlenmiş ve yan yana tonoz örtülü binalar 

çizilmiştir (Şekil A. 41). Binaların işlevlerine veya yangın geçirdiğine dair bir not 

düşülmemiştir. Yeri bugün arsa halindedir. Aynı cadde üzerinde 279 Ada 1 Parselde 

bulunan Ümmügülsüm Hanım Çeşmesi de bu arsaya taşınmıştır (bkz. Acı Çeşme: 

Sıra No: 141). 
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 12. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ 

* Karacaahmet Camii: Sıra No: 153   

               

           Adres: Karacaahmet Mevkii 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Fethi Ahmet Paşa Camii: Gündoğumu ile Nuhkuyusu Caddesi’nin birleşiminde, 286 

Ada 2 Parselde, Karacaahmet Türbesi’nin karşısında yer almaktadır (Şekil A. 42). 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre ilk defa Rodosi Ahmet Ağa (ö. 1801) tarafından 

yaptırılan cami (VSD, 67), (Şekil A.43), kitabesine göre 1272H/1855 yılında Fethi 

Ahmet Paşa tarafından yeniden inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı ve kargir olan cami 

ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Minaresi kesme taştan inşa edilmiştir. Yapının 

bugünkü durumu caminin birçok onarım geçirdiğini ortaya koymaktadır. 20. yüzyılın 

ilk yarısına ait bir fotoğrafta, cami dış cephesine kabartma sıva yapıldığı ve 

pencerelerin söveli olduğu izlenmektedir (Şekil A. 44). Bugün cami dış cephe ve 

saçakları açık ve koyu kahverengi boya ile badanalanmış, kabartma sıvalar 

kaldırılmış cephe ve pencere söveleri boyanmış; cami pencereleri demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır. Minare külahı eski durumuna göre daha kısadır. Şerefe 

korkuluklarına floresan lambalar ve hoparlörler asılmıştır.  Zeminden yükselen 17 

basamaklı giriş merdiveni, tamamen yenilenmiş ve niteliksiz alüminyum profilli bir 

sundurma eklenmiştir. Caminin zemin katında bulunan dükkânın tanıtıcı levhası 

cami beden duvarına asılmıştır. 53 nolu Pervititch haritasına göre caminin batısından 

geçen toprak yol bugün mevcut değildir. Cami batıda Karacaahmet Mezarlığı ile 

birleşmiştir (Şekil A. 45).  

* Aşçıbaşı Câmii: Sıra No: 154 

              

           Adres: Karacaahmet Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Pervaneli Ali Ağa tarafından, Hafız Hüseyin Efendi’ye 

göre Sultan IV. Mehmet’in aşçıbaşısı Mehmet Efendi tarafından 1062H/1651 yılında 

inşa edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.632, VSD, s.67). Caminin minberini 1708 

yılında Sultan III.  Ahmed’in aşçıbaşısı Selim Ağa koydurmuştur (Konyalı, C.1, 

s.95). İnadiye Cami Sokağı, 281 Ada 29 Parselde bulunmaktaydı. 1935 yılında kadro 

dışı bırakılmış, 1954 yılında arsası satılmıştır (Konyalı, C.1, s.95). Kısa sürede 

Harabe haline gelen caminin büyük bölümü yıkılmıştır. 1992 yılında Aşçıbaşı 

Mehmet Efendi Derneği’nin girişimiyle Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından 
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projeleri hazırlanan cami, ahşap kaplama betonarme olarak yeniden yapılmıştır (Url-

6), (Şekil A. 46). Yapım sırasında camiden geriye kalan zemin kat beden duvarları 

yerinde korunmaya çalışılmıştır. Banî Mehmet Ağa’nın kabri avluda bulunan küçük 

hazire içindedir (Şekil A. 47).  

13. DEBBAĞLAR MAHALLESİ 

* Debbağlar Mescidi: Sıra No: 212   

             

           Adres: Câmii Şerif Sokağı 
  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Tabaklar Mescidi, Konyalı Kardeşler Mescidi, Konyalı Biraderler Camii: Vakıf sicil 

kayıtlarına göre Hacı Ferhat ve Hacı Mehmet tarafından 1587 yılında yaptırılmıştır 

(VSD, s.53). Tabaklar Camii Sokak üzerinde, 1121 Ada 16 Parselde bulunmaktadır 

(Şekil A. 48). Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.627) mescidin Atik Valide Camii’nden artan 

malzemeler ile yaptırıldığı açıklanmıştır. Kargir inşa edilen dikdörtgen planlı 

mescidin çatısı ahşaptır. Üç basamakla inilen avlunun güneyinde hazire vardır (Şekil 

A. 49). Mescidin kitabesi yoktur. Avlu kapısı üzerinde güneş ışınlı oval bir mermer 

taş üzerinde bir ayet-i kerime yazılıdır (Şekil A. 50). Konyalı, mescidin güney 

köşesinde boya ile 1803 yılında tamir edildiğine dair bir yazı bulunduğunu 

aktarmaktadır (Konyalı, C.1, s.297). 1940’lı yıllarda minaresi yıkılan ve harap 

duruma gelen mescit, 1945 yılından önce onarılmış ve minaresi yeniden yapılmıştır 

(a.e., a.y). Mescit, 1973 yılında VGM tarafından onarılmıştır (Haskan, C.1, s.117), 

(bkz. Öz, C.2, s.19). Günümüzde betonarme eklerle genişletilen (Şekil A. 51) 

caminin beden duvarları çimentolu harçla sıvalı, üzeri beyaz ve yeşil boyalıdır. 

Betonarme minare, imitasyon taş malzeme ile kaplıdır (Şekil A. 52).  

* Mehmed Ağa Mescidi: Sıra No: 213 

               

           Adres: Atpazarı 

  1924 yılındaki durumu: Yola alınmıştır.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

Kemer Altı Camii
1
: Atpazarı semti, Valide-i Atik Çeşmesi Sokağı, Toptaşı Caddesi 

ve Büyük Selim Paşa caddelerinin birleşiminde yer almaktaydı (Bkz. Pervititch, 56) . 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Çarşambalı Darü's-saâde Ağası Mehmet Ağa tarafından 

998H (1589–1590) tarihinde ve sıbyan mektebi ve çeşme (Bkz. Mehmet Ağa 

                                                 
1
Osmanlı Arşivi’ndeki 7 Cemaziyelevvel 1211H (8. 11. 1796) tarihli bir ilâm’da “Üsküdar’da 

Atpazarı Kapısı üstündeki Dârü’s-saâde Ağası Mehmet Ağa’nın mescidine minber koyan Valide-i 

Atik Camii imam-ı evveli Yusuf Efendi’nin oğlu Mustafa Efendi’nin bu camiye yapılmış vakıfları 

olduğu yazılıdır (BOA Evkaf Defteri No: 31421), (Haskan. C.1, s.251). 
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Çeşmesi: Sıra No: 143) ile beraber yaptırılmıştır
1
 (VSD, s.54). Hadîkatü’l Cevâmi 

’de (s.629) “fevkânî” olduğu belirtilen mescit,  Râ’if Bey’in tanımına göre ahşap inşa 

edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.181). 1816 yılında mevcut olan mescit, ilgili Alman 

Mavileri paftalarında izlenemediğinden, 1915 yılından önce ortadan kalkmış 

olmalıdır.  

 14. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ 

* Çakırcı Câmii Şerifi: Sıra No: 236 

             

           Adres: Atpazarı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Doğancılar Camii, Çakırcıbaşı Camii
2
: Doğancılar Caddesi’nde, bu isimle anılan 

parkın karşısında 399 Ada 1 Parselde yer almaktadır (Şekil A. 53). Vakıf sicil 

kayıtlarına göre Banisi Çakırcıbaşı Hasan Paşa (ö.1580) ’dır (VSD, s.63). Evliya 

Çelebi tarafından “Hacı Paşa Mescidi” olarak anılan cami Mimar Sinan’ın yok olan 

eserleri arasındadır (Kuran, Ek 3, s.271). İlk yapıma ait bilgiler sınırlıdır. Mermer 

söveli kapısı üzerinde, ortasında Sultan Abdülmecit’in tuğrası bulunan 1858 tarihli 

onarım kitabesine göre Sultan Abdülmecit'in üçüncü eşi Şayeste Kadınefendi 

tarafından yeniden inşa ettirilmiştir (Haskan, C.1, s.136). Dikdörtgen planlı cami 

kârgir olarak inşa edilmiştir. Kuzeyde iki katlı bir son cemaat mahalli bulunur. 

Kargir inşa edilen tek şerefeli minare doğuda camiye bitişik yükselir. Mihrap dışa 

taşkın bir niş içinde düzenlenmiştir. Minare ve cami beden duvarları sıvalıdır. Ahşap 

çatısı kurşun kaplıdır. Cami, güney ve batıda dört doğuda beş pencereden ışık alır. 

Pencereler yuvarlak kemerli, taş söveli, yüksek açıklıklardır.  Kilit taşlarında akantus 

yapraklı volütlere yer verilmiştir. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.639) çatı kurşunla kaplı 

iken mütevellilerden Celep Fevzi adında bir kişi tarafından kiremitle kaplandığından 

söz edilmektedir. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısına ait fotoğraflarda çatının 

kurşunla kaplı olduğu izlenmektedir (Şekil A. 54). Konyalı harap durumdaki caminin 

üstün ahşap işçiliği sergileyen minber, kapı ve vaaz kürsüsünün yağlı boya ile 

boyandığına ve bazı kabir taşlarının yok edildiğine değinmektedir (Konyalı, C.1, 

                                                 
1
Ayvansarayî tarafından Ağa Mescidi olarak incelenen Kemeraltı Camii gibi mektep de günümüze 

ulaşamamıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.629). 
2
Konyalı’ya göre Üsküdar’ın ilk yapılan camilerinden olan Doğancılar Camii yakınında padişahların 

Alemdağ taraflarına ava gidecekleri zaman kullandıkları bir saray vardı. Cami yakınında doğan, çakır 

ve atmaca cinsinden kuşları yetiştiren karhaneler bulunmaktaydı (Konyalı, C.1, s.125).   
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s.125). Cami 1940’lı yıllarda onarım geçirmiştir (Konyalı, C.1, s.125)
1
. 2006 yılında 

yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri MSÜ öğretim üyelerinden Prof. 

Mete Ünal danışmanlığında hazırlanmıştır (Url-7). İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 

VGM arasında, -Üsküdar Hacı Ahmet Paşa Doğancılar, Rum Mehmet Paşa, At 

Mezarı, Halil Paşa,  Aziz Mahmud Hüdâyî, Cennet Efendi türbeleri ve hazire 

alanlarının rölöve-restitüsyon ve restorasyon Projesi, bakım, onarım ve ihyasının 

Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi konusunda- imzalanan protokol sonrasında 

27.03.2006 tarihinde türbe ve caminin onarım ihalesi yapılmıştır (Url-8). 2008 

yılında başlanan onarım çalışmaları Yoğurtçuoğlu İnşaat, Restorasyon Sanayii Ltd. 

Şti. tarafından sürdürülmüştür.     

* Süleyman Paşa Câmii Şerifi: Sıra No: 237 

               

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Halk Caddesi ve Viransaray Sokağı’nın kesişiminde 403 Ada 87 parseldedir. Vakıf 

sicil kayıtlarına göre 1677 yılında
2
 Şehit Süleyman Paşa tarafından, sıbyan mektebi 

ve çeşme (Bkz. Süleyman Paşa Mektebi: Sıra No: 240, Süleyman Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 241) ile birlikte yaptırılmıştır (VSD, s.63). Camiye ait kitabe yoktur
3
. Kare planlı 

cami, bir subasman üzerinde kesme taştan inşa edilmiştir. Üç sıra kirpi saçaklı bir 

kornişle bitirilen alt yapı üzerinde ahşap kırma çatı yükselir. 1940 yılından önce 

kadro harici bırakılan cami bir süre VGM tarafından Kayışdağı Suyu şişe deposu 

olarak kullanılmıştır (Konyalı, C.1, s.278). 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğrafta 

harap durumda olduğu izlenen caminin minaresi yıkılmıştır (Şekil A. 55). Konyalı 

1894 depreminde yıkıldığını tahmin ettiği minareye ait taşların -1940’lı yıllarda- 

Şemsi Paşa Camii’nin onarımında kullanıldığını aktarmıştır (Konyalı, a.y.). 1957–58 

tarihlerinde halk tarafından cami ile beraber minare de tamir edilmiştir (Öz, C.2, 

s.62). Onarım sırasında helâ, abdesthane yerleri, müezzin meşrutaları gibi betonarme 

eklerle genişletilen cami, özgün mimari özelliğini yitirmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısına 

ait fotoğrafta caminin kuzeyinde, altı ahşap sütunla taşındığı izlenen ahşap/karkas 

meşruta yıkılmış ve altında bulunan iki mihraplı son cemaat yeri özgün şemasını 

                                                 
1
Konyalı (C.1, s.125) hayırseverler tarafından yaptırılan bu onarım için toplanan bağışların 300.000 

TL olduğundan söz etmektedir.  
2
Hadîkatü’l Cevâmi (s.638) ve Mir’ât-ı İstanbul’a (s.156) göre cami 1098H/1686 Konyalı’ya (C.1, 

s.278) göre 1099H/1687 yılında yaptırılmıştır. 
3
Bugün çeşmenin üzerine yerleştirilen ve Süleyman Paşa’nın yaşamını anlatan bir manzumeden 

oluşan kitabe önceleri Süleyman Paşa’nın türbe duvarı üzerinde bulunmaktaydı (Konyalı, C.1, s.278). 
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kaybetmiştir. Konyalı’nın anlatımına göre üstün ahşap işçiliği sergileyen son cemaat 

yerinin tavanının bir kısmı müzeye? kaldırılmıştır (Konyalı, a.y.). Kadınlar mahfili ve 

son cemaat yeri betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir. Caminin tavan döşemesi 

betonarmeye çevrilmiştir. Düzgün kesme taşla inşa edilen beden duvarlarında, derz 

araları çimento katkılı kabartma şerit sıva ile kapatılmıştır (Şekil A. 56), (Konyalı, 

C.1, s.278). Pencere doğramaları alüminyum profillidir ve camlar vitray görünümlü 

folyo ile kapatılmıştır (Şekil A. 57). Pencere kenarlarında klima cihazları asılıdır. 

Cami içeride beyaz badanalıdır. Kalemişleri yenilenmiştir. Mukarnaslı mihrap nişi 

son yıllarda yaldızlı boya ile badanalanmıştır. İç duvar etekleri ince ahşap lambri ile 

kaplıdır. Giriş kapısına iliştirilen 1570 tarihli kitabe yaklaşık 100 yıllık bir yanılgıya 

sebep olmaktadır (Şekil A. 58). Konyalı, hazirede bulunan bazı mezar taşlarının 

kırıldığından söz etmektedir (Konyalı, C.1, s.278). Caminin güney ve batısında 

bulunan hazire bakımsızdır (Şekil A. 59). İstanbul Üsküdar Süleyman Paşa Camii ve 

Çevre Düzenlemesi 2008 Yılı Proje Çizimi İşi, 16. 04.2008 tarihinde imzalanan 

sözleşme ile, Dor İnş. Taah. Mim. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Cami, VGM tarafından yatırım programına alınmıştır (Url-9).  

15. SİNAN PAŞA MAHALLESİ 

* Sinan Paşa Câmii: Sıra No: 256 

               

           Adres: Bostan Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tâmir.   

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kaybeden. 

Halk Dershanesi Sokak ve Topraklı Sokağı’nın kesişiminde, 367 Ada 18 Parselde 

bulunmaktadır (Şekil A. 60). Vakıf sicil kayıtlarına göre çeşme (bkz. Sinan Paşa 

Çeşmesi: Sıra No: 260) ile birlikte Yemen Fatihi Sinan Paşa (ö. 1596) tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.58). 16. yüzyılda inşa edilen yapının mimarı kesin olarak 

bilinmemektedir. Konyalı, caminin Mimar Sinan’ın Hassa Mimarlığı döneminde 

yapıldığını ileri sürmektedir (Konyalı, C.1, s.272). Tezkerelerde Mimar Sinan’ın 

eserleri arasında Üsküdar’da Sinan Paşa Camii’ne dair bir kayıt bulunmamaktadır 

(bkz. Kuran, Ek 2, s.258-266). Haskan’a (C.1, s.336) göre cami Mimar Davut Ağa 

(ö. 1598) tarafından yaptırılmıştır. Cami ve çeşmenin üzerinde yapım tarihini belirten 

bir kitabe yoktur. Süleyman Paşa’nın Topkapı Sarayı arşivinde bulunan 990-

1000H(1582–1593) tarihli vakfiyesi doğrultusunda cami, mektep, çeşme ve 
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Süleyman Paşa Mahallesi’nde bulunan evler birlikte kurulmuştur
1
. Konyalı (C.1, 

s.272), arşivinde bulunan İstanbul cami ve mescitlerini sınıflandıran tarihsiz (1940?) 

bir defterden hareketle Sinan Paşa Camii’nin eşyasının 1932 yılında kaldırıldığını, 

hizmetlilerinin olmadığına dair şerh alındığını ve renkli camlı bir pencere dışında 

mimari değeri olmadığı notunun alındığını aktarmıştır. 1935 yılında kadro harici 

bırakılan cami kısa sürede Harabe haline gelmiştir (Konyalı, a.y). Konyalı’nın 

verdiği bilgiye göre son cemaat yeri yıkılan ve bir yangında çatısı yanan caminin 

döşeme taşları gecekonducular tarafından sökülmüştür. Bu döneme ait bir fotoğrafta 

yalnızca kesme taş/tuğla almaşık inşa edilen beden duvarlarının ayakta kalabildiği 

gözlenmektedir (Şekil A. 61). Öz’ün aktardığı caminin 1959 yılında halk tarafından 

yenilendiği bilgisi Konyalı tarafından tekzip edilmiştir (Öz, C.2, s.59). Konyalı 

eserin durumu üzerine dönemin gazetelerinde yayınladığı eleştiri yazıları üzerine, 

VGM’nün 1974 yılında onarıma başladığını belirtmektedir (Şekil A. 62), (Konyalı, 

a.y). Bu onarımda yapının büyük bir bölümü yeniden inşa edilmiştir. Caminin son 

cemaat yeri ve minaresi betonarmedir.  Son cemaat yeri ahşap çerçeveli camekânla 

kapatılmıştır.  Râ’if Bey’in tespitine göre caminin önünde yer alan tarihi dibek taşı 

günümüzde mevcut değildir (Mir’ât-ı İstanbul, s.212). Sinan Paşa Çeşmesi bugün 

bulunduğu yerden sökülerek Halk Dershanesi Sokak ve Topraklı Sokağı’nın 

kesişiminde, Sinan Paşa Camii’nin batısına taşınmıştır (bkz. Sinan Paşa Çeşmesi: 

Sıra No: 260).    

16. ÜMRANİYE KARYESİ 

* Cevher Ağa Camii: Sıra No: 265 

               

           Adres: Salacak Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Alemdağı Caddesi üzerinde Mektep Sokağı ve Cami Sokak arasında 510 Ada 15 

Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 63). Kitabesine göre 1817 yılında Muhasib Cevher 

Ağa tarafından yaptırılmıştır. Kitabenin üzerinde II. Abdülhamit’in tuğrası 

bulunmaktadır (Şekil A. 64). Kitabenin altında ve eski cümle kapısının iki yanına yer 

alan iyon başlıklı, iki oluklu mermer sütunce ve eski yapının köşelerinde yer alan 

mermer silmeler yapının ilk yapıldığı dönemdeki boyutları hakkında bilgi 

                                                 
1
Süleyman Ağa bin Abdülmu’in adına 948H Rebî’ülevvel evahiri’nde (Temmuz, 1541) Lütfi el 

Kassam imzasıyla düzenlelen vakfiyede, Çakır Ağa Mescidi yakınında tek ve iki katlı toplam 49 hane, 

evlerin yakınında toplam 6 adet dükkân ve Üsküdar’da 4 adet debbağhane vakfedilmiştir (Canatar, 

s.717). Ayrıca bkz. Haskan, C.1, s.336. 
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vermektedir. İzlere göre cami dikdörtgen planlıdır; kargir olarak inşa edilmiştir. 

Dıştan kırma çatı ile örtülü ana mekân içeride beşik tonoz ile kapatılmıştır. Caminin 

kuzeyinde, cephenin her iki yanından Alemdağ Caddesi’ne doğru uzanan iki katlı taş 

binalar, Haskan’ın tanımına göre altlarında dükkânları bulunan kız ve erkek 

mektepleri olarak inşa edilmişlerdir (Haskan, C.1, s.133)
1
.  

1960 yılına kadar köy statüsünde kalan Ümraniye, bu tarihte Organize Sanayi 

Bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından yoğun bir göç almıştır (Url-10). 1962 

onarımı sırasında (Haskan, a.y) artan cemaat ihtiyacını karşılayabilmek için cami 

genişletilmiş, yeni bir mihrap eklenerek iki mihraplı olmuş ve özgün plan şemasını 

kaybetmiştir.  Ana giriş kapısı taş ile kapatılarak doğu cephesine yeni bir kapı 

açılmıştır. Caminin güneyine üç katlı betonarme ek bina yapılmıştır. Cami dışarıdan 

granit taşlarla kaplanmıştır. Minare 1962 yılı onarımı sırasında inşa edilmiştir 

(Haskan, a.y).  Haskan tarafından mektep olduğu ileri sürülen binalar, cami 

görevlilerince lojman olarak kullanılmaktadır. VGM’nce görevliler hakkında işgalci 

sıfatı ile dava açılmıştır. 2000 yılında hükme bağlanan dava, basına yansıyan 

sonuçları bakımından ilgi çekicidir.
2
 Cevher Ağa Vakfı'na ait vakfiyeyi Türkçeye 

çevirerek davanın görüldüğü Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliği’ne sunan din 

görevlileri, Vakfiyeye dayanarak bu yapıların Cevher Ağa Camii Şerif’inde imam ve 

müezzin olanların oturmalarına tahsis edildiğini ileri sürmektedirler. Temyiz edilen 

dava Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Mahkemesi kararınca reddedilmiş ve din 

görevlilerinin haklılığı tescil edilmiştir.   

* Cavid Ağa Camii: Sıra No: 266 

               

           Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Betonarme olarak yeniden inşa edilmiş. 

Namazgâh Camii: Alemdağı ve İzzet Bey Sokağının kesişiminde 95 Ada 1 Parselde 

bulunmaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre 1317H/1899-90’de,  Haskan’a göre 1906 

yılında Cavid Ağa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.62, Haskan, C.1, s.290).  I. 

Dünya Savaşı yıllarında askerlerin barındığı cami, harap duruma gelmiş ve 1960 

yılında halk tarafından yeniden ahşap olarak yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.238). 

Geçirdiği yangın sonrası 1983 yılında bugünkü şekliyle yeniden inşa edilmiştir 

(Haskan, C.1, s.290), (Şekil A. 65, Şekil A. 66). Bir su basman üzerinde yükselen 

                                                 
1
 Vakıf sicil defterinde Ümraniye Karyesi’nde Cevher Ağa adına sıbyan mektebi kaydedilmemiştir. 

2
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Onur Kaya, 2 Ocak 2000, Zaman Gazetesi. 
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cami kare planlıdır. Betonarme olarak inşa edilen yapının dış cepheleri su basman 

seviyesine kadar taş bloklarla, beden duvarları ahşap lambri ile kaplanmıştır. 

Caminin kuzey batı köşesinden yükselen minarenin şerefesi ve külahı ahşaptır.  

17. BULGURLU KARYESİ 

* Bayrampaşa Câmii: Sıra No: 273 

              

           Adres: Bulgurlu Meydanı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Bulgurlu Mescidi: Bulgurlu Meydanı’nda 472 Ada 31 Parselde bulunmaktadır (Şekil 

A. 67). Vakıf sicil kayıtlarına göre Teberdar Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır. 

Caminin yapım yılı kesin değildir. Caminin banisi olan Teberdar Mehmet Ağa’nın 

kabri bilinmemektedir.  Râ’if Bey’in tespitine göre hazirede bulunan en erken tarihli 

mezar taşı 895H/1489–90 yılına aittir (Mir’ât-ı İstanbul, s.79). Bu bilgiye göre 

caminin ilk yapım tarihi 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır
1
. Hadîkatü’l Cevâmi’de 

(s.662), Sadrazam Bayram Paşa’nın 1636 yılında camiye minber koydurduğu 

açıklanmıştır. Cami günümüzde Bayram Paşa’nın adıyla anılmaktadır. 1941 yılına ait 

bir fotoğrafta alçak avlu duvarlarının çevrelediği caminin, doğu-batı doğrultusunda 

dikdörtgen planlı olduğu izlenmektedir (Şekil A. 68). Tek katlı yapının kuzey 

cephesine bitişik tek şerefeli ve külahı boğumlu minare dışarıya çıkıntı yapar. Yapı 

ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Kargir yapının cepheleri ve minaresi sıvalıdır. 

Konyalı’nın tespitine göre, cami 1975 yılında yenilenircesine tamir edilmiştir 

(Konyalı, C.1, s.121). 1990 yıllarına ait bir fotoğrafa göre caminin minaresi yeniden 

inşa edilmiştir (Şekil A. 69). 2004 yılında cami açık sarı boya ile badanalanmış, 

yuvarlak kemerli dikdörtgen açıklıklı pencere kenarları ve minare kaidesi kabartma 

yüzeyli, bordo renkli dekoratif kaplama taşlarıyla çevrelenmiştir (Şekil A. 70). 

25.06.2008 tarihinde açık ihale usulüyle ihale edilen Bulgurlu Bayrampaşa Camii 

2008 yılı restorasyon uygulaması işi, Şahinler Rest. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. & 

Şerefhan Rest. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından, Ekim 2008’de 

kısmen tamamlanmıştır (Url-11). Uygulama sırasında tuğladan yeni bir minare inşa 

edilmiş, pencere kenarlarındaki kaplama taşları sökülerek taş söveler yenilenmiş, 

avlu duvarları yığma taş ile tekrar inşa edilmiştir.  Avlunun doğusuna betonarme tek 

katlı bir abdest mahalli inşa edilmiştir (Şekil A. 71). 

                                                 
1
 Haskan cami içinde bulunan iki adet dikdörtgen şekilli büyük top kandillerin Fatih Sultan Mehmet 

Dönemi’nde kullanıldığına dikkat çekmiştir (Haskan, C.1, s.129). 
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Haskan, burada yerleşen halkın bulgur yapmaları nedeniyle semte “Bulgurlu” 

isminin verildiğini ileri sürmekte, caminin avlusunda, 1618 yılında,  Aziz Mahmud 

Hüdâyî tarafından Bulgurlu halkına hediye edilen bir dibek taşının varlığından söz 

etmektedir (Haskan, C.1, s.129). Bu eser günümüzde mevcut değildir. Musalla taşı 

olarak kullanılan, Konyalı ve Öz’ün -kenarları frizli- Antik Döneme ait olduğunu 

belirttikleri mermer kalıntı, Haskan’ın tanımına göre 1990’lı yıllarda da varlığını 

sürdürmektedir (Konyalı, a.y., Haskan, a.y, Öz, C.2, s.13). Bu eser de günümüzde 

mevcut değildir. Avluda iki ulu çınar ağacı, hazire, batıda Teberdar Ağa Çeşmesi 

(Bkz. Çeşme Sıra No: 282) ve yine Antik Döneme ait olduğu düşünülen (Konyalı, 

C.1, s.129) iki mermer tekne bulunmaktadır (Şekil A. 72).   

* Bodrumî Mescidi: Sıra No: 274 

             

           Adres: Şeker Maslâğı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Bulunduğu sokağa adını veren mescit, 81 Ada, 5 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 

73). Sokağa bakan cephesi üzerinde bulunan kitabeye göre 1891 yılında Bodrumî 

Ömer Lütfü Efendi tarafından yaptırılmıştır (Şekil A. 74). Kaynaklarda avlu duvarı 

ve abdest muslukları üzerinde olduğu belirtilen diğer iki kitabe günümüzde mevcut 

değildir
1
. Konyalı’nın eserinde avlunun, mescidin imamı tarafından çiçek ve gül 

bahçesi haline getirildiği ve temiz tutulduğu belirtilmiş, ahşap minaresi yıkılan
2
, 

saçakları harap olan mescidin onarıma ihtiyacı olduğu vurgulanmıştır (Konyalı, C.1, 

s.119).  Haskan (C.1, s.128), Bodrumî Mescidi ve çevresinin yalnız gidilemeyecek 

kadar ıssız olduğunu, çevrede az sayıda köşk kaldığını, bunlardan -mescidin 

batısında ve bitişiğinde yer alan- Ömer Lütfi Efendi Köşkü’nün yıkıldığını ve 

mescidin ibadete kapandığını belirtmiştir. Yine aynı eserde uzun süre harap kalan 

mescidin 1989 yılında onarılarak ibadete açıldığını bilgisi yer almaktadır (Haskan, 

C.1 s.128).  Haskan tarafından Bodrumî Cami Sokağı’ndan girildiği belirtilen avlu ve 

kabir bugün mevcut değildir. Bodrumî Ömer Lütfi Efendi Mescidi, 70 m² üzerine 

inşa edilmiş küçük bir yapıdır. Bulunduğu sokakta yol kenarında kalan mescit, 

dikdörtgen planlı ve tek katlıdır. Dışı sıvalı olan yapı kargirdir. Minaresi yoktur. 

1990’lı yıllara ait bir fotoğrafa göre doğu-batı yönünde beşik çatı ile örtülü iken 

                                                 
1
Haskan ve Konyalı’ya göre avlu duvarının batısında ve Bodrumî Cami Sokağı üzerindeki abdest 

musluklarının cephesinde de birer kitabe bulunmaktadır. Birinci kitabe, Ömer Lütfi Efendi’nin eşi, 

Fatma Hanım tarafından Hicri 1311(Miladi 1893-1894) yılında yaptırılan sıbyan mektebinin 

kitabesidir. İkinci kitabe abdest musluklarının yapıldığı tarihi belirten iki mısralı bir kitâbedir. 
2
 Haskan, minarenin 1970 yılında yıkıldığını belirtmiştir (Haskan C.1, s.128). 
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(Şekil A. 75), bugün çatının eğimi güney-kuzey doğrultusunda değiştirilmiş ve bu 

yönlerde çatı alınlığı eklenerek bina yükseltilmiştir. Bulgurlu Mahallesi, son yıllarda 

hızla yapılaşmaya açılan ve gelişmekte olan bir belde konumuna gelmiştir. Cemaat 

kapasitesinin az olması (50 kişi) nedeniyle- kitabesine göre 1999 yılında mescidin 

arsasına, Bodrumî Ömer Lütfi Efendi Camii ile güneyde birleştirilen ve 350 m² alanı 

kaplayan ek bir cami yapılmıştır (Şekil A. 76). Betonarme inşa edilen yeni cami, 

bodrum katla birlikte 4 katlıdır. Cami bahçesinde ayrıca iki adet betonarme lojman 

ve lojmanların altına okuma salonu, şadırvan ile tuvaletler inşa edilmiştir. 

Konyalı’nın, mescidin yol aşırı önünde olduğunu belirttiği mermer bilezikli kuyu 

günümüze ulaşamamıştır. (Konyalı, C.1, s.119).    

* Hüdâyî Çilehânesi Mescidi: Sıra No: 275 

              

           Adres: Çilehâne Mevkii. 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Küçük Çamlıca’da Duhancı Hacı Mehmet Sokak üzerinde, 477 Ada 1 Parselde yer 

almaktadır (Şekil A. 77). Yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Bulgurlu 

Karyesi’nin tarım gelirleri ve tasarruf hakkı, Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’nın akarı 

olarak vakfedilmiştir
1
. Aziz Mahmud Hüdâyî’nin 1588’de İstanbul’a geldiği ve ilk 

yerleştiği yerin burası olduğu rivayet edilmektedir (Konyalı, C.1, s.129). Haskan, 

dergâh olarak kullanılan yapıda Hüdâyî Hazretlerinden sonra Bulgurlu’da Mak’ad 

Ahmet Efendi’nin halife ve şeyh olduğunu, yapının 1690 yılında Şeyh Selamî Ali 

Efendi tarafından yeniden inşa edildiğini açıklar (Haskan, C.1, s.158).  Haskan, 1890 

tarihli Mecmûa-i Tekâyâ’ya dayanarak, yapının “Musalla Tekkesi” olarak anıldığını 

ve dergâh işlevinin bu tarihten önce sona erdiğini belirtir (Haskan, a.y).  1924 tarihli 

Vakıf sicil defterinde mescid olarak kaydedilmiştir. Üzerindeki kitabeye göre -

Kadriye Tanrıverdi isimli bir hayırsever tarafından- minare 1958 yılında 

yaptırıldığından, yapının bu tarihte mescit olarak kullanıldığı kesinleşir. 1970’li 

yıllarda bakımsız kalan ve yağmalanan mescit (Konyalı, C.1, s.129) uzun süre kapalı 

kaldıktan sonra 1988 yılında yeniden ibadete açılmıştır (Haskan, C.1, s.158). Mescit 

Duhancı Hacı Mehmet Sokak üzerinde kapısı olan, alçak duvarlarla çevrili avlunun 

güneyinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde, tek 

katlı sade bir yapıdır. Marsilya kiremiti ile kaplı beşik çatı ile örtülüdür. Betonarme 

                                                 
1
 Zilhicce 1014/Nisan 1606 tarihli Aziz Mahmud Hüdâyî vakfiyesi. VGM Arşivi, 611 numaralı ve 

Mücedded 26 Anadolu Vakfiyesi adlı defter, sıra numarası 2,sayfa numarası 5.  
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inşa edilen minare batı cephesine bitişik olarak yükselir. Yapı kaba yonu taş ile inşa 

edilmiştir. Cepheleri sıvalıdır. 19. yüzyıla ait bir fotoğraf yapının henüz minare 

eklenmeden önceki dönemine aittir (Şekil A. 78), (Haskan, C.1, s.158). Fotoğrafta, 

alaturka kiremit kaplı, kırma çatılı binanın batısında, tek katlı ahşap bir meşrutanın 

yer aldığı, düz bir arazi üzerinde iki farklı kotta düzenlenen avluda, mermer bilezikli 

ve kitabeli bir su kuyusu ile köşeleri yuvarlatılmış, oval biçimli bir su teknesi 

bulunduğu izlenmektedir. Günümüzde mevcut olmayan kuyu ve su teknesi, 

Konyalı’nın tespitine göre 1868 ve 1874 tarihlerini taşımaktadırlar (Konyalı, C.1, 

s.130). Ahşap meşruta binası günümüze ulaşamamıştır.  Bugün avluda kuyu yeri ve 

20. yüzyılda inşa edilmiş mermer bir şadırvan bulunmaktadır (Şekil A. 79, Şekil A. 

80). 2008 yılında VGM’nce yatırım programına alınan mescit onarılmıştır.  

Cepheleri boyanmış, çatı yeşil renkli Shingel çatı kaplama malzemesi ile 

kaplanmıştır. Giriş kapısı ev tipi çelik kapı kullanılarak değiştirilmiş, pencerelerin 

demir parmaklıkları yenilenmiştir. 1958 yılı yapımı minarenin külahı, -muhtemelen 

19. yüzyıl sonu minarelerine öykünerek- basıklaştırılarak galvanizli saç levha ile 

kaplanmış; beton şerefesinin etrafı ahşap lambri ile çevrilerek kapatılmıştır (Şekil A. 

81). Minarenin yapım yılını ve yaptıranını belirten kitabe levhası kaldırılmıştır. Avlu 

granit parke taşı ile döşelidir. Avlunun doğusunda betonarme inşa edilen Yeni 

Çilehane Camii bulunmaktadır (Şekil A. 82).     

18. KISIKLI MAHALLESİ 

* Bostancıbaşı Câmii: Sıra No: 295 

              

           Adres: Kısıklı Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: (belirtilmemiş)  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Kısıklı Mescidi: Çamlıca Caddesi 787 Ada 2 Parselde yer almaktadır. Sultan III. 

Murad’ın Bostancıbaşısı Abdullah Ağa tarafından yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, 

s.663). Abdullah Ağa’nın kabri caminin haziresinde bulunmaktadır. Konyalı (C.1, 

s.191), Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.663) Abdullah Ağa’nın ölüm tarihinin yanlış 

kaydedildiğini ve bu hatanın diğer yazarlar tarafından da tekrarlandığını belirtmiştir. 

Konyalı’ya göre cami 895H/1489 yılında yapılmıştır
1
. Haskan (C.1, s.244), 

                                                 
1
Reisü’l-Büstaniyyîn Abdülhay oğlu Hacı Abdullah Ağa’nın 907 Zilkadesinin ortalarında (1502 senesi 

Mayıs ayı) tanzim edilmiş bir vakfiyesi vardır. Vakfiye Abdullah Ağa’nın ölümünden 12 yıl sonra 

yapılmıştır. Vakfiyede Bostancıbaşı Abdullah Ağa’nın Kısıklı’da bulunan Mescide ve su yoluna 

bağışta bulunulmuştur (Barkan ve Ayverdi, s.325 Md.1918): Mahalle-i Mescid-i Abdullah Ağa 

Reis’ül Büstaniyyîn der Kurb-i Ayalunga: “Hâne-i tahtâni der karye-i Kısıklu tâbi’-i Gekbuze 
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BOA’nde bulunan bir belgeye (BOA, Evkaf İdaresi Kataloğu, I/69) dayanarak 

caminin 1894 depreminde zarar gördüğünü ve bu tarihte onarıldığını aktarmaktadır. 

Caminin ilk yapıldığı dönemdeki görünümüne ilişkin bilgiler sınırlıdır. 1902 yılına 

ait bir resimde kısmen betimlenen cami, iki katlı, kırma çatılıdır (Şekil A. 83, Şekil 

A. 84). Konyalı ve Öz caminin giriş kapısı üzerinde 1927 tarihli onarım kitabesi 

bulunduğundan söz etmektedirler (Konyalı, C.1, s.189, Öz, C.2, s.41), (Şekil A. 85). 

Bugün son cemaat kapısı üzerinde bulunan kitabeye göre cami 1997 yılında 

onarılmıştır (Şekil A. 86). Cami, Alemdağ, Kısıklı Büyük Çamlıca caddeleri ve 

Kısıklı Cami Sokağı ile çevrili yapı adası üzerindedir (Şekil A. 87). Kısıklı Cami 

Sokağı’ndan girilen, demir parmaklıklı alçak beton duvarlarla çevrili avlunun 

kuzeydoğusunda yer alır. Caminin güneyinde, Alemdağı Caddesi üzerinde de küçük 

bir avlusu vardır. Avlunun kuzeybatısında, 4 sütunla taşınan, yayvan kaş kemerli beş 

açıklıklı bir abdest mahalli ve 1298 H/ 1882 tarihli mermer bir su teknesi ve 20. 

yüzyılda inşa edilmiş tuvaletler yer alır (Şekil A. 88, Şekil A. 89). Cami kare 

planlıdır. İki katlı yapı, güneyine inşa edilen betonarme bina ile genişletilmiştir 

(Şekil A. 90). Mihrabı güneyde yarım beşgen planlı bir niş ile dışarıya taşırılmıştır. 

Kargir olarak inşa edilmiştir. Dış cepheler sıvalıdır. Son onarımda sarı renkli boya ile 

badanalanmıştır. Dikdörtgen açıklıklı pencerelerin etrafında ve saçak altında 

kesintisiz devam eden profilli ince bir silme bulunmaktadır. Tek şerefeli minaresi 

kesme taşla inşa edilmiştir. Alemdağı Caddesi yönündeki avlu duvarları 2005 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından yenilenmiştir. 2009 yılında yapının betonarme 

bölümleri ve avlu onarılmaya başlanmıştır (Şekil A. 91). Onarım halen devam 

etmektedir (Şekil A. 91). Caminin güneyinde ve avlu duvarında bulunan Kısıklı 

Çeşmesi (bkz. Çeşme: Sıra No: 303a ) İBB tarafından yatırım programına alınmıştır. 

Avlunun güneyinde bir çeşmeye ait olduğu düşünülen mermer bir tekne 

bulunmaktadır (Şekil A. 92). Teknenin nereden getirildiği tespit edilememiştir. 

                                                                                                                                          

Mahdûd arz-ı hâliye ve tarik-ı ’ âm ile Berây-ı süknâ-i imam-ı mescid der karye-i mezbûre...Ve dahi 

vâkıf-ı mezbûr iki bin akçe vakfidüb şarteylemiş ki ribhi kal’e-i mezbûre dâhilinde olan suyı yolının 

meremmâtına sarfolına. Hâliyâ mütevelli Sinan’dır. “ 
.  
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 19. ALTUNİZADE MAHALLESİ 

* Câmii Şerif: Sıra No: 322 

              

           Adres: Altûnîzâde 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını koruyan.  

Altûnîzâde Camii: Koşuyolu Asfaltı ve Fahrettin Kerim Gökay caddelerinin birleştiği 

yerde, 10 Ada 1 Parselde yer almaktadır (Şekil A. 93). Kitabesine göre Altûnîzâde 

İsmail Zühtü Paşa tarafından 1866 yılında yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.80). 

Külliyenin bir parçası olan cami; mektep, kitaplık, muvakkithane, çeşme, imam ve 

müezzinler için meşrutalar, fırın ve dükkânlar ile birlikte yaptırılmıştır (Haskan, C.1, 

s.72). Bu eserlerden cami, müştemilatlar, hamam, fırın ve dükkânların bir kısmı 

günümüze ulaşabilmiştir. Demir parmaklıklı, alçak duvarlarla çevrili küçük bir 

avlunun kuzeydoğusunda yer alan cami, kare planlıdır. Kesme taştan inşa edilen yapı 

dışta sıvalı ve üzeri sarı boyalıdır. Kuzeyde camekânlı bir giriş bölümü ile ulaşılan 

kapalı son cemaat yeri bulunur. Son cemaat yerinin köşelerinden ahşap 

merdivenlerle, üstte müezzin ve kadınlar mahfiline ulaşılır. Üç bölümlü son cemaat 

yerinin örtü öğeleri, daha geniş orta bölümde aynalı tonoz, yan birimlerde beşik 

tonozdur. Son cemaat yerinden üç kapı harime açılır. İki sıra halinde büyük boyutlu 

pencerelerle aydınlanan harim kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi taşıyan basık kemer 

eğrisi dışta belirginleştirilen kalın köşe payelerine oturur. Kubbeye geçiş öğesi 

pandantiftir. Bağdadi teknikle inşa edilen kubbe içeride sıvalı dışarıda kurşun 

örtülüdür. Külahı dâhil kesme taştan yapılan tek şerefeli minare son cemaat yerinin 

batı köşesinde camiye bitişiktir.  

Beyaz mermerden mihrap basit bir niş içinde düzenlenmiştir. Mihrabın iki yanında 

kare kaideli yivli sütunlar ve ortalarında yıldız motifli bir silme düzenlenmiştir. 

Sütun başlıkları akantus yapraklıdır. Sütunların üzerine bir silme ile çerçeve içine 

alınmış ayet levhası bulunur. Barok ve Ampir üslup özellikleri gösteren minber ve 

vaaz kürsüsü mermerdir.  Minberin alt kesiminde ve köşk kısmında neogotik üslupta 

üç merkezli sivri kemerler yerleştirilmiştir. Köşk kısmı dilimli bir kubbe ile sonlanır. 

Duvarlar, pandantifler ve kubbe yüzeyi barok ve ampir üslupta kalemişi motiflerle 

bezelidir. Kubbe yüzeyi kartonpiyer tekniğinde yumurta frizi motiflerle 16 dilime 

ayrılmıştır. Kubbe merkezinde boş bir madalyon bulunur. Kapı ve pencereler içeride 

"S" ve "C" kıvrımlı, bitkisel motifli alınlıklarla taçlandırılmıştır. 
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Cami, I. Dünya Savaşı yıllarında kışla olarak kullanılmıştır (Bülbül, s.70). Konyalı, 

1941 yılında caminin abdesthanesi ve musluklarının harap durumda olduğundan söz 

etmektedir (Konyalı, C.1, s.93). Yapı 1962–65 yılları arasında VGM tarafından 

onarılmıştır (Bülbül, s.70). Bu onarım sırasında içeride ve dışarıda sıva raspası 

yapılarak tüm sıvalar yenilenmiş, üst örtünün kurşunları değiştirilmiştir. Minarenin 

bozulan kısımları onarılmıştır. Caminin içi Barok üslupta kalem işi motifler tezyin 

edilmiş iken onarım sırasında sıvaları sökülmüş ve kalemişleri yenilenmiştir. 

Kadınlar mahfiline çıkan ahşap basamaklarla pencere-kapı pervazları değiştirilmiştir. 

Nem problemi bulunan yapı, 1990 yılında VBM izniyle cami cemaati tarafından 

onarılmıştır. İçeride ve dışarıda boya ve badana yapılmış, tezyinatlar kaldırılmıştır. 

Minarenin bozulan kısımları onarılmıştır. 2007 yılında da minarenin etrafına iş 

iskelesi kurularak bozulan kısımlar elden geçirilmiştir. Günümüzde dış cepheleri sarı 

renkle boyalıdır. Avluda 20. yüzyılda inşa edilen mermer bir şadırvan ve çeşme 

bulunmaktadır (Şekil A. 94, Şekil A. 95). Avlu zemini siyah puntolu karo mermer 

kaplamadır. Yeni yapılan şadırvan, çeşme ve avlu düzenlemesi tarihi doku ile 

bağdaşmamaktadır. Avlunun güneyinde İsmail Zühdü Paşa’nın kabrinin yanında, 

kitabesine göre cami cemaati tarafından yaptırılan 2006 tarihli mermer bir çeşme 

daha vardır. 

* Prenses Nevcivan Hanım ve Feridun Paşa Camii: Sıra No: 323  

              

           Adres: Koşuyolu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını  koruyan.   

(Civan) Feridun Paşa Camii, Feridiye Camii, Nevcivan Hanım Camii: Koşuyolu 

Caddesi üzerinde 984 Ada 6 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 96). Vakıf sicil 

kayıtlarına göre Feridun Paşa tarafından eşi Nevcivan Hanım (ö. 1940) adına 1912 

yılında yaptırılmıştır (VSD, s.105). Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabeye göre 

yapımına 1910 yılında başlanan caminin inşası iki yıl sürmüştür (Şekil A. 97).   

1953–54 yılları eğitim döneminde Koşuyolu İlkokulu olarak kullanılan yapı 1957 

yılından itibaren cami olarak kullanılmaya devam etmektedir  (Haskan, C.1, s.191). 

Cami, demir parmaklıklı alçak duvarlarla çevrili dikdörtgen planlı bir avlunun 

ortasında yer alır
1
. Avlunun güneybatısında, tek katlı kargir abdest mahalli 

                                                 
1
Haskan (C.1, s.191) tarafından fotoğrafı yayınlanarak caminin güneyinde tarif edilen ve cami 

görevlileri için meşruta olarak vakfedildiği bildirilen iki katlı ahşap köşk, vakıf sicil defterinde kayıtlı 

değildir. Günümüzde söz konusu arsada üzerindeki izlerden yangın geçirdiği anlaşılan yapının 

kalıntıları mevcuttur.   
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bulunmaktadır (Şekil A. 98). Bu yapıya kuzeyde betonarme tek katlı okuma salonu 

eklenmiştir. Okuma salonunun üzerine yerleştirilen plastik su deposu kötü bir 

görünüm sergilemektedir (Şekil A. 99). Avlunun doğusunda tuvalet ve lojman olarak 

kullanılan tek katlı betonarme yapılar bulunmaktadır (Şekil A. 100).  

Cami sekizgen planlıdır. Yapıya, kuzeyde betonarme bir son cemaat yeri ve PVC 

doğramalı, camekânlı bir giriş mekânı eklenmiştir. Kârgir inşa edilen caminin 

cepheleri sıvalıdır. Duvarlar sarı ve kahverengi boya ile badanalanmıştır. Beden 

duvarları, avlu döşemesi ile birleştiği kotta açık pembe renkli fayansla kaplanmıştır 

(Şekil A. 101). Cami, her yüzünde bulunan basık kemerli, dikdörtgen açıklıklı, 

yüksek pencerelerden ışık alır. Pencerelerin taş söveleri sıva ile kapatılmıştır. 

Pencere kenarlarına klima cihazları asılmıştır. Tek şerefeli minare, batıda, giriş 

kapısının yanında, cami beden duvarına bitişik olarak yükselir. Kesme taştan inşa 

edilen minare, dışta sıvalı ve beyaz badanalıdır. Külahı kurşun kaplıdır. Cami, içeride 

boydan boya çini ile kaplıdır. Sekiz yüzlü ahşap çatı ile örtülü harimin örtüsü içeride 

sıvalıdır. Caminin sivri kemerli mihrabı ve çini kaplamaları bir 20. yüzyıl onarımı 

sırasında yenilenmiştir (Şekil A. 102). Sekizgen bir silme ile çerçeve içine alınan 

tavan göbeğinde siyah üzerine sarı hatlarla yazılmış bir ayet-i kerime yer almaktadır 

(Şekil A. 103).   Kalemişleri bir onarım sırasında yenilenmiş oldukları izlenimi 

vermektedirler. Üst örtü eteğini dolanan ahşap profilli silme, yeşil yağlı boya ile 

boyanmıştır. Silmenin dişli frizi anımsatan en üst bölümü varaklanmıştır. Kadınlar 

mahfilinin duvarları PVC esaslı kaplama malzemesiyle; tavanı ahşap lambrilerle 

kapatılmıştır. Kadınlar mahfilinin ahşap kafesleri ve merdiven korkulukları ile ahşap 

minber, beyaz ve yeşil renkli yağlı boya ile boyanarak doğal ahşap görünümlerini 

kaybetmişlerdir (Şekil A. 104). Minber köşkünü soğan dilimli ahşap kubbe 

taçlandırır (Şekil A. 105). İç dekorasyonda kullanılan, pille çalışan sarkaçlı duvar 

saatleri, kristal taklidi avizeler, floresan lambalar, plastik tabureler, sunta-kaplama 

pabuçluklar, kitaplıklar vb. tarihi caminin mekân bütünlüğünü zedelemektedirler 

(Şekil A. 106).  

* Fâik Bey Câmii: Sıra No: 324 

              

           Adres: Çiftecevizler Mevkii 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Faik Bey Mescidi: Acıbadem ve Koşuyolu arasında, Faik Bey Mescidi Sokak 

üzerinde 1314 Ada 66 Parselde yer almaktaydı (Şekil A. 107). Sultan II. Abdülhamid 
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döneminde (1876-1909), 10. Daire Belediye Esnaf Müfettişi Hacı Faik Bey 

tarafından yaptırılan caminin yapım tarihi kesin değildir (Öz, C.2, s.23), (Haskan, 

C.1, s.179). Tunusbağı Caddesi’nde bulunan çeşme (bkz. Süleyman Paşa Çeşmesi: 

Sıra No: 25 ) kitabesine göre 1325H/1907 yılında Hacı Faik Bey tarafından 

onarıldığından caminin de bu tarihlerde yaptırıldığı düşünülebilir.   İlk yapıldığında 

kargir bir zemin kat üzerine ahşap inşa edilen caminin minaresi 1965 yılından önce 

yıkılmıştır
1
 (Koçu, İA, C.10, s.5496), (Şekil A. 108). Cami, 1975’de kargir olarak 

yeniden inşa edilmiştir (Haskan, a.y). Haskan (C.1, s.179), tuğla minareli mescidin 

zemin katının meşruta olarak kullanıldığından söz etmektedir. Yaklaşık 34 yıldır 

camide görev yapan imam (Sami Hamzaoğlu), harap durumda olan caminin 1990’lı 

yıllarda yıktırıldığını sözlü olarak aktarmıştır. Bugün caminin yerinde betonarme 4 

katlı yeni bir cami yer almaktadır.  

* Fâik Paşa Câmii: Sıra No: 325 

              

           Adres: Acıbadem Mevkii 

1924 yılındaki durumu: Natamam.  

 Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Acıbadem Camii: Tekin Sokak üzerinde 629 Ada 5 Parselde yer almaktadır (Şekil A. 

109).  Cami, Sultan II. Abdülhamid döneminde (1876-1909), Faik Paşa tarafından 

yaptırılmıştır (İA, C.1, s.192), (Öz, C.2, s.23). Yapım tarihini belirten kitabe yoktur. 

Avlunun kuzeyinde bulunan ve Faik Paşa’ya ait olduğu rivayet edilen bir kabrin, 

şâhidesi/mezar taşı yazısızdır (Şekil A. 110). Haskan, II. Abdülhamit döneminde 

yaşamış iki Faik Paşa bulunduğunu ileri sürerek, caminin yapım yılını 1882 veya 

1892 olarak vermiştir (Haskan, C.1, s.179). Vakıf sicil defterindeki kayıtlara göre 

cami 1924 yılında inşa halindedir (VSD, s.105).    

Cami, demir parmaklıklı, alçak duvarlarla çevrili bir avlunun kuzeydoğusunda yer 

alır.  Avluya iki yanı kargir ayaklı ortası demir doğramalı bir kapıdan girilir. Bir 

silme takımı ile bitirilen ayaklar üzerine aydınlatma lambası görünümünde taş 

küreler yerleştirilmiştir. Avlunun batısında tek katlı betonarme okuma salonu ve 

güneyinde 2000’li yıllarda yaptırılan mermer şadırvan yer alır (Şekil A. 111).   

Kare planlı cami alçak bir kasnağa/kornişe oturan betonarme bir kubbe ile örtülüdür. 

Kuzeyde, caminin kapısı önünde niteliksiz alüminyum profilli, camekânlı bir giriş 

                                                 
1
Haskan (C.1, s.179). caminin alt katında bir sıbyan mektebi olduğunu ileri sürmektedir. Vakıf sicil 

defterinde Hacı Faik Bey tarafından Durbali Mahallesi’nde ahşap iki katlı bir mektep listelenmekle 

birlikte Altunizâde Mahallesi sınırları içinde bir sıbyan mektebi kayıtlı değildir.  
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mekânı bulunmaktadır. Camiye 1956-57 yılında iki katlı, betonarme son cemaat yeri 

eklenmiştir (Şekil A. 113), (İA, C.1, s.192).  Taş kaideli, silindirik gövdeli, tek 

şerefeli minare, batıda cami beden duvarına bitişiktir (Şekil A. 112). Gövdesi sıvalı 

ve beyaz badanalı minarenin külahı kurşun kaplıdır. Cami kesme taşlarla kargir 

olarak inşa edilmiştir. Cephelerin karakteristik öğesi yapının dört köşesinde yer alan 

payeler ve oldukşa sivri tutulmuş yüksek pencerelerdir. Payelerin başlıkları, 

kartonpiyer tekniğinde yapılmış alçı mukarnaslı ve üstte zigzag motiflidir (Şekil A. 

114). Zigzag motif avlu kapısının iki yanında küp bir kaide üzerinde yükselen 

ayakların tabanında da dışa taşkın kalın bir kuşak halinde uygulanmış, açıkta kalan 

alt köşelere çökertme tekniğinde rozetler işlenmiştir. Saçak altında dış bükey silme 

ile bir düz silme dolanmaktadır. Saçak üzerine, payelerin hizasında “S” ve “C” 

kıvrımlı alçı süslemeler yerleştirilmiştir. Cami, sivri kemerli dikdörtgen açıklıklı 

yüksek pencerelerden ışık alır. Pencereler, denizlik seviyesinden yarıya kadar ahşap 

doğramalıdır. Üst bölümleri alçı revzenlerle kapatılmıştır. Pencere kenarlarına 

dışarıda klima cihazları asılmıştır (Şekil A. 115). Cami içeride sıvalı ve beyaz 

badanalıdır. Beden duvarları denizlik seviyesine kadar ahşap lambri ile kapatılmıştır 

(Şekil A. 116).  Kadınlar mahfilinin korkulukları ve ahşap vaaz kürsüsü bir 20. 

yüzyıl onarımı sırasında yenilenmiştir (Şekil A. 117). Ahşap minber beyaz yağlı 

boya ile boyalıdır. Cami doğalgaz ile ısıtılmaktadır. Haskan caminin avlusunda 

nereden getirildiği belli olmayan bir namazgâh taşının varlığından söz etmiştir 

(Haskan, C.1, s.179).  Bu eser günümüzde mevcut değildir.    

20. AYAZMA MAHALLESİ 

*Ayazma Câmii Şerifi: Sıra No: 367 

             

           Adres: Mumhâne Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.      

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Ressam Ali Rıza Bey ve Mehmet Paşa Değirmeni Sokakları arasında, 376 Ada 2 

Parselde yer almaktadır.  Sultan III. Mustafa tarafından yaptırılan cami, Ayazma 

Külliyesi’nin bir parçasıdır. Külliyede camiden başka sıbyan mektebi, muvakkithane, 

şadırvan, çeşme, tulumba, su haznesi, hamam, imam ve müezzinler için 

meşrutahaneler bulunmaktadır. Caminin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki 

durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Ayazma 

Külliyesi).  
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21. KARA DAVUD PAŞA MAHALLESİ   

* Kara Davud Paşa Camii: Sıra No: 383 

               

           Adres: Karacaahmed Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde 239 Ada 4 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 

118). Hadîkatü’l Cevâmi’ye (s.616) göre cami, Kara Davut Paşa (ö. 911H/1505–

1506) tarafından yaptırılmıştır. Caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir
1
. 

İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde bulunan tarihsiz bir kayda göre Nişancı Kara 

Davut Paşa Üsküdar’da bulunan mescidine gelir getirmesi için yine Üsküdar’da bir 

hamam
2
 ve üç hane/ev vakfetmiştir (Barkan ve Ayverdi, s.243). Defterde Kara Davut 

Paşa’nın Rumeli ve Anadolu’da bulunan çeşitli vakıf karyelerinin/köylerinin 

yerlerinin bilinmediği notu düşülmüştür. Kara Davut Paşa’nın Üsküdar’da yaptırdığı 

hamamın da yeri bilinmemektedir. 915H Ramazan-ı evasıtında (1510 yılı Ocak 

ayının başı) Kasımoğlu Hacı Hamza adına tanzim edilmiş bir vakfiyede yer alan 

"Üsküdar be-nezd-i imaret-i Davud Paşa" ifadesinden, Kara Davut Paşa’nın 

Üsküdar’da bir imaretinin bulunduğu öğrenilmektedir
3
. Hadîkatü’l Cevâmi’de 

(s.616) cami ve çevresi tanıtılırken, caminin iki avlu kapısı olduğundan ve bunlardan 

mahalleye açılan kapının yanında Türk Ahmet Paşa tarafından yaptırılan fevkânî bir 

mektep bulunduğundan söz edilmektedir. Alman Mavilerinde (D9/4) izlenemeyen ve 

vakıf sicil kayıtlarında listelenmeyen söz konusu mektep 1915 yılından önce ortadan 

kalkmış olmalıdır.  Kaynaklarda yer alan bu bilgiler, Osmanlı devlet adamı Kara 

Davut Paşa’nın, İstanbul için erken tarihli vakfiyeler arasında sayılabilecek zengin 

vakfiyesi ile Üsküdar’ı ihya ettiğini göstermektedir.  

1930 yılına ait 63 nolu Pervititch haritasında Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde 

tonoz damlı dükkânlar arasında bulunan, üstü kısmen tonoz örtülü bir geçidin avluya 

açıldığı izlenmektedir (Şekil A. 119). 1958 yılında cadde genişletilirken avlunun batı 

bölümü ve dükkânlar kaldırılmış; cami cadde üzerinde kalmıştır. Pervititch 

haritasında caminin batısında gösterilen büyük çitlenbik ağacı bugün de kaldırım 

üzerinde mevcuttur (Şekil A. 120). Avlunun Büyük Hamam Sokağı'na (Eski Boyacı 

Sokak) açılan diğer kapısı, ilgili Pervititch haritasında izlenememektedir. 

                                                 
1
Caminin Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde bulunan avlu kapısı üzerinde yer alan ve Latin 

harflerle yazılan kitabeye göre camii 1495 yılında yaptırılmıştır.  
2
 Defterde hamamın yıllık 2000 akçe geliri olduğu kaydedilmiştir. 

3
 Hadîkatü’l Cevâmi’de imaretten söz edilmemektedir.  
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Muhtemelen 1766 depreminde zarar gören cami, giriş kapısı üzerinde yer alan 

kitabeye göre Mütevelli Hüseyin Ağa tarafından 1233H/1817 yılında tamir 

edilmiştir
1
 (Şekil A. 121). Kitabede Kara Davut Paşa Camii için “Ayasofya’sıdır 

Üsküdar’ın vasat-i sukde”  denilerek benzetme yapılmıştır. Doğu cephesinde pencere 

üzerinde bulunan aynı tarihli bir diğer kitabede
2
 bir yangında harap olan caminin 

Hüseyin Ağa tarafından yeniden yaptırıldığı açıklanmıştır (Şekil A. 122). 

Kaynaklarda eski adı Karacaahmed Caddesi olan Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’ne 

açılan avlu kapısı üzerinde yer alan üçüncü bir kitabeden söz edilmektedir. Kitabe 

metnini yayınlayan Râ’if Bey’in verdiği bilgiye göre cami, bir yangında harap olmuş 

1284H/1869 yılında
3
 Hacı Aziz Ağa tarafından tamir edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.149). Haskan tarafından yayınlanan bir fotoğrafa göre kapının yıkılmasından sonra 

yerinden sökülerek avluya taşınan kitabe yerinde bulunamamıştır (Haskan, C.1, 

s.230), (Şekil A. 123). Cami günümüzde kargir ayaklar arasında lokma demir 

parmaklıklı pencerelerle dışa açılan bir avlunun güneyinde yer alır. Hâkimiyet-i 

Milliye Caddesi üzerinde bulunan dükkânlar 1958 yılında istimlâk edilmiş, cadde 

üzerinde bulunan avlu duvarları 1988 yılında geri çekilerek yeniden inşa edilmiştir 

(Url-12). Avluda 1990’lı yıllarda inşa edilmiş mermer bir şadırvan, kuyu yeri ve yer 

altında tuvaletler bulunmaktadır. Caminin batısında Alemdar Ahmet Baba'nın 

1091H(1680) tarihli kabri vardır (Şekil A. 125). Avlunun dışında ve güneyde 

padişahın atına binmesi için kullanılan üç basamaklı mermer bir merdiven 

bulunmaktadır (Şekil A. 126).  

Dikdörtgen planlı cami, -enine dizili- üç kubbe ile örtülüdür (Şekil A. 127). Kuzeyde 

son cemaat yeri bulunur. Son cemaat yerinin batısından bir kapı ile girilen minare 

batı cephesine bitişik düzenlenmiştir. Kuzeyde, giriş cephesinde baklava başlıklı 

sekiz mermer sütunla taşınan son cemaat yeri revakı ahşap çatılıdır. Revakın iki yanı 

mermer sütunlara yaslanan moloz taş örgülü duvarlarla sağır bırakılmıştır (Şekil A. 

129). Orta bölüm kare bir kaide ile yan birimlerden yükseltilmiştir.   Galeri 

seviyesinde ortada sivri kemerli ve iki yanda yuvarlak üç pencere bulunur. İki sıra 

                                                 
1
Konyalı, bu kitabenin tarihini 1115H/1703 ve 1215H/1800 olarak kaydetmiştir. Kitabe üzerinde 

yazılı olan tarih 1233H dir. Ebced hesabı ile de 1233H tarihi elde edilmektedir (Yüksel, s.271). 
2
 Konyalı (C.1, s.137) onarım tarihini 1255H/1869 hesaplamış ve bu tarih rakamının kitabede de yazılı 

olduğunu ileri sürmüştür. Kitabede yazılı tarih rakamı 1233H/1817 dir. Tarih mısrası ebced hesabına 

göre 1247H/1832 yılını vermektedir (bkz. Mirat-ı İstanbul, s.149, Haskan, C.1, s.230)  
3
 Konyalı onarım tarihini ebced hesabına göre 1274H/1857 olarak hesaplamıştır (Konyalı, C.1, s.137). 

Öz, caminin 1253H/1837 yılında tamir edildiğini ileri sürmektedir (Öz, C.2, s.19) Konyalı Öz’ün 

kitabeleri yerinde görmeden yazmış olduğunu ve dolayısıyla yanıldığını belirtmektedir. 
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kirpi saçakla sonlanan kaide üzerinde sekizgen kasnağa oturan ana kubbe yükselir. 

Kubbe eteğini çift sıralı kirpi saçak dolanır.  İki katlı pencere düzenine sahip yan 

birimler çift sıralı kirpi saçakla sonlanır. En üstte kubbeler sekizgen birer kasnak 

üzerinde yükselir.  

Mihrap cephesinde mihrap nişinin iki yanında ikişer alt pencere ile yan birimlere 

açılan iki katlı dörder pencere bulunur. Sivri bir hafifletme kemeri altında 

düzenlenen demir parmaklıklı dikdörtgen açıklıklı alt pencereler, hafifletme 

kemerinin alt sınırına taşan bir çerçeveye sahiptir.  Mihrap bölümünün üst 

pencerelerinde sivri kemerli üçlü pencere düzeni kullanılmıştır. Doğu cephesi sivri 

kemerli, iki katlı pencerelerle düzenlenmiştir. Batıda zemin zamanla yükselmiş 

olduğundan Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’ne açılan alt pencere yol kotunun altında 

kalmaktadır. Batı cephesinin kuzey ucunda minare yer alır (Şekil A. 128). Kesme 

taştan inşa edilen tek şerefeli silindirik gövdeli minarenin pabuç kısmında geçiş 

unsuru olarak baklavalar kullanılmış, şerefe altı mukarnas sarkıtlarla bezenmiştir. 

Çeşitli tarihlerde birçok onarım geçiren yapının duvarları daha çok moloz 

karakterinde inşa edilmiştir. Orta bölümde ise yan birimlerin korniş hizasından 

itibaren taş-tuğla almaşık duvar örgüsü kullanılmıştır. 

1940’lı yıllarda son cemaat yeri yıkık durumdadır. Çöken ön kubbe (harim kubbesi) 

yerine muhtemelen geçici olarak ahşap bir örtü yapılmıştır (Konyalı, C.1, s.137). 

Doğu cephesinde son cemaat mahalline doğru uzatılan duvar yüzeyinde bulunan 

kemer eğrisi, yapıyı 1940 yılında yerinde inceleyen Konyalı’nın tanımına göre 

caminin ikinci kapısı üzerindedir (Şekil A. 124), (Konyalı, a.e., a.y). Yapı 1960 

yılında (Yüksel, s.271) ve batı cephesinde bulunan kitabeye göre 1992 yılında Hüsnü 

Orhon adında bir hayırsever tarafından onarılmıştır. Yerinde yapılan tespitlere göre 

son cemaat revakı mermer sütunlar arasına eklenen alüminyum çerçeveli bir 

camekânla kapatılmıştır. Cami 1999 depreminde zarar görmüş, cephede ve orta 

kubbeyi taşıyan kemerlerde kılcal çatlaklar oluşmuştur (Şekil A. 130). Yapıda ayrıca 

zeminden yükselen nem nedeniyle çiçeklenme ve yosunlanma görülmektedir. Minare 

şerefesinde -özellikle mukarnaslı petek bölümünde- çözülmeler nedeniyle taşlar 

yerinden çıkarak düşmektedirler (Şekil A. 131).   

Yapının bugünkü bezemesi ile mermer minber ve vaaz kürsüsü özgün değildir. 

Mihrap nişi 20. yüzyıl çinileri ile kaplanmıştır. Renkli camlı alçı çerçeveler 

yenilenmiştir.  
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Yaya ve araç trafiği açısından yoğun bir merkezde bulunan yapı, 2008 yılında 

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından “2008 yılı uygulama (restorasyon) işi 

ihalesi” ile onarım kapsamına alınmıştır. Onarım çalışmaları Akın İnşaat Mermer 

Sanayii Tic. Ltd. Şti. tarafından 2009 yılında tamamlanmıştır. İlk aşamada minare 

çevresine iş iskelesi kurulmuştur (Şekil A. 132). Dış cephelerde harç onarımı 

yapılmış, son cemaat revakı mermer sütunları ve kitabe taşları temizlenmiştir.   

Pencere denizlikleri özgün karakterine uygun olmayan şekilde mermerdir. Pencere 

doğramaları yenilenmiştir. Son cemaat revakını kapatan niteliksiz doğramalar 

kaldırılmış ve çatı örtüsü yenilenmiştir. Kurşun örtüleri kaldırılan kubbeler 

onarılmıştır (Şekil A. 133).  

22.SALACAK MAHALLESİ 

* Fâtih Câmii: Sıra No: 390 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Salacak İskele Arkası Sokak üzerinde, 353 Ada 24 Parsel’de bulunmaktadır (Şekil A. 

134). Caminin yapılış tarihi Hadîkatü’l Cevâmi’ye (s.636) göre 15. yüzyıla kadar 

uzanır. Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış; minberi Hekimbaşızâde Alî Paşa 

tarafından 18. yüzyılda konulmuştur. Fevkani ve ahşap olan ilk caminin İstanbul’un 

kuşatılması sırasında inşa edildiği, fetihten sonra ilk cuma namazının bu camide 

kılındığı rivayet edilmektedir (Haskan, C.1, s.180). 1940 yılında camiyi yerinde 

inceleyen Konyalı’nın ( s.150) yayınladığı kitabeye göre, harap duruma gelen cami 

yıkılmış, 1116H/1752 yılında I. Mahmut tarafından yeniden inşa edilmiştir
1
. Haskan 

(C.1, s.180), VGM’nce alınan bir karar doğrultusunda kitabenin ve camide bulunan 

eski levhaların kaldırıldığınından söz etmektedir. Haskan, BOA Evkaf İdaresi 

Kataloğu 1/154 numarada incelediği bir belgeye dayanarak 1894 depreminde zarar 

gören caminin, Galip Paşa’nın Evkaf Nazırlığı döneminde tamir edildiğini belirtir 

(Haskan, C.1, s.181, 182). Cami 1992 yılında da bir onarım geçirmiştir (Haskan, C.1, 

s.181). Dikdörtgen planlı caminin avlusu yoktur. Ahşap kırma çatısı alaturka 

kiremitlerle kaplıdır. Eğimli bir arazi üzerine inşa edilen cami, doğuda ve kuzeye 

açılan giriş yönünde tek, diğer yönlerde iki katlıdır. Konyalı’nın tanımına göre taş 

                                                 
1
Aynı kitabenin metnini yayınlayan Haskan, caminin II. Mahmut tarafından 1226H/1811 yılında tamir 

edildiğini ileri sürmektedir (Haskan, C.1, s.180-181). Kitabe metninde Sultan’dan  “Mahmud Han” 

adıyla söz edilmektedir. Kitabe bugün mevcut değildir.  
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tuğla almaşık olarak inşa edilmiştir. Bugün duvarları sıvalı ve koyu pembe 

badanalıdır. Yapıya betonarme tek katlı bir son cemaat mahalli eklenmiştir. Batı 

cephesine bitişik olarak inşa edilen tek şerefeli tuğla minare 1940 yılından sonra 

sıvanmıştır (Konyalı, C.1, s.150, Haskan, C.1, s.181). Cami yuvarlak kemerli 

dikdörtgen açıklıklı alt ve üst pencerelerden ışık alır. 1960’lı yıllara ait bir fotoğrafta 

üst pencerelerin ahşap doğramalı ve vitraylı oldukları izlenmektedir (Şekil A. 135). 

Bugün üst pencereler alçı revzenlidir. Fotoğrafta izlenen Arnavut kaldırımı ile 

döşenmiş eski sokak dokusu günümüzde asfaltlanmıştır.   

* Teşrifatçı Akif Efendi Mescidi: Sıra No: 395 

             

           Adres: yazılmamıştır.   

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.   

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Teşrifatçı Akif Mehmet Efendi (ö. 1767) tarafından 18. yüzyılda yaptırılan mescit, 

Salacak İskele Sokak üzerinde deniz kıyısında bulunmaktaydı. 20. yüzyılın ilk 

yarısına ait fotoğraf mescidin görünümü hakkında bilgi vermektedir (Şekil A. 136). 

Tek katlı, ahşap çatılı, kargir inşa edilen mescit, tuğla minarelidir. 1940 yılında kadro 

harici bırakılmıştır (Konyalı, C.1, s.252). Kısa sürede harap olan ve minaresi yıkılan 

mescidin yerine 20. yüzyılın ortalarına ait bir fotoğrafa göre iki katlı bir bina inşa 

edilmiştir (Şekil A. 137). Haskan tarafından ev olarak kullanıldığı belirtilen bina 

(Haskan, C.1, s. 305) 1974 yılında İSKİ tarafından istimlâk edilmiştir (Konyalı, C.1, 

s.252). 1976 yılından sonra sahil yolunun açılmasıyla birlikte yeri kaybolmuştur.  

23. MİRAHUR MAHALLESİ
1
   

* Mirahur Câmii: Sıra No: 396 

             

           Adres: Mirahur, Doğancılar Caddesi   

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Doğancılar Caddesi ve Öğdül sokaklarının çevrelediği 356 Ada 1 Parselde 

bulunmaktadır (Şekil A. 138). Hadîkatü’l Cevâmi’ye (s.636) göre Sadrazam 

Cağalazâde Sinan Paşa'nın (ö. 1605) mirahuru El-Hac Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılmıştır
2
.  Öz’ün (C.2, s. 48) verdiği bilgiye göre cami, 1006H/1597 yılında inşa 

edilmiştir. Haskan (C.1, s.270), BOA'nde incelediği 1207H/1792 tarihli bir belgeye 

dayanarak caminin Ayşe Sultan tarafından 1006H/1597 yılında yaptırıldığını ileri 

                                                 
1
 Mirahur sözcüğü, mirahor, imrahor veya emir ahur biçimleriyle Padişahın ahırları ile ilgili görevli 

ahır beyi anlamına gelmektedir.  
2
 Karşılaştırma için bkz. Mirat-ı İstanbul, s.143, VSD, s.23. 
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sürmektedir. El-Hac Mehmet Ağa’nın kabri bilinmemektedir. Caminin kitabesi 

yoktur. 1941 yılında harap durumda olan mescit, 1966 yılında Üsküdar İslâm 

Abidelerini Koruma Kurumu tarafından onarılmıştır
1 

(Konyalı, C.1, s.166). Kare 

planlı, ahşap kırma çatılı cami iki katlı inşa edilmiştir. Kargir bir yapıdır. Güneybatı 

cephesine bitişik yükselen kaidesi taş gövdesi tuğla minare, 1966 onarımında 

çimentolu harçla sıvanmıştır. Yine bu onarım sırasında kargir inşa edilen mescidin 

beden duvarları çimentolu taş imitasyonu ile kaplanmış, üst pencereler alçı 

revzenlerle kapatılmıştır (Konyalı, C.1, s.166), (Şekil A. 139). Üsküdar İslâm 

Abidelerini Koruma Kurumu (kuruluşu: 1951) ve Üsküdar Karacaahmet ve Havalisi 

Mezarlıklarıyla Şehitliği Güzelleştirme Kurumu (kuruluşu: 1936)’na tahsis edilmek 

üzere caminin güney batısında bulunan ikinci kapı kaldırılarak ana mekânın bir 

bölümü iki oda halinde düzenlenmiş ve yeni bir kapı eklenmiştir. Dört tarafı yol ile 

çevrili caminin avlusu yoktur. Kuzeybatısında bulunan çeşme (bkz. Mirahur 

Çeşmesi: Sıra No: 401) yol üzerinde kavşakta iken 1985 yılında KTVKK kararıyla 

buraya taşınmıştır. Bu yönde ve ileride Ayşe Sultan Türbesi ve hazire içinde bir su 

teknesi ve çeşme (bkz. Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra No: 382) vardır. Caminin 

kuzeydoğusunda kaldırım üzerinde İbrahim Paşa tarafından yaptırılan su terazisi 

bulunmaktadır. Caminin kuzeydoğusunda ve Doğancılar Caddesi üzerinde Rum 

Mehmet Paşa’nın inşa ettirdiği sıbyan mektebi yer alır.  

24. GEREDE MAHALLESİ 

* Gerede Mescidi: Sıra No: 405 

             

           Adres: Mirahur-Uzun Yol 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtâc-ı tamir.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Geredeli Mescidi, Kızıl Mescit: Geredeli Çelebi Sükûtü Evliya tarafından 

(ö.998H/1589) yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.615). 1933 tarihli 62 nolu 

Pervititch haritasına göre Uncular Sokak ve İmam Nasır Sokak kesişiminde 

bulunmaktaydı (Şekil A. 140). Haritaya göre mescit tek katlı ve ahşap çatılıdır. 

Haskan, BOA Evkaf İdaresi Kataloğunda bulunan 1/206 numaralı belgeye göre, 

mescidin 1900 yılında, Galip Paşa’nın Evkaf Nazırlığı döneminde tamir edildiğini 

belirtir (Haskan, C.1, s.200). 1941 yılından önce yıkılan mescidin arsası bir süre 

çimento ve kum deposu olarak kullanılmıştır (Konyalı, C.1, s.154). 1997 yılında 

                                                 
1
 Konyalı bu onarım için 95.000 Lira harcandığını belirtmektedir. 



261 

 

hayırseverlerden toplanan bağışlarla aynı yerde, 433 Ada 24 Parselde betonarme bir 

cami yaptırılarak, Geredeli Çelebi Mescidi ismi verilmiştir (Şekil A. 141).  

* Yeni Câmii: Sıra No: 406 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan.  

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi, Balaban Caddesi ve İmam Nasır Sokakları ile çevrili 

433 nolu yapı adasında yer alır. Sultan III. Ahmet tarafından annesi Gülnuş 

Emetullah adına yaptırılan caminin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu 

“külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Yeni Valide 

Külliyesi).  

25. TOYGAR HAMZA MAHALLESİ 

* Toygar Hamza Câmii: Sıra No: 417 

             

           Adres: Toygar Hamza Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Selamî Ali Efendi Caddesi ve Toygar Hamza Sokağı’nın birleşiminde, 438 Ada 1 

parselde bulunmaktaydı. Toygar Hamza Çelebi tarafından yaptırılan caminin yapım 

tarihi 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Minberi Matbah Emini Hacı Halil Efendi 

tarafından 18. yüzyılda koydurulmuştur (Hadîkatü’l Cevâmi, s.644)
1
. Hadîkatü’l 

Cevâmi’de bâninin kabrinin mihrabın önünde bulunduğundan söz edilmiş ancak 

ölüm tarihi verilmemiştir. Râ’if Bey, Toygar Hamza’nın caminin haziresinde 

gördüğü, 857H/1453 tarihli mezar taşını yayınlamıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.205). 

Konyalı 1941 yılında çöp yığını altında kalması nedeniyle söz konusu mezar taşına 

ulaşamadığını belirtmektedir (Konyalı, C.1, s.304). Hazirede bulunan mezar taşlarını 

tarihleriyle yayınlayan Haskan, bugün şâhidesi kısmen toprak altında kalan kabrin 

Toygar Hamza’ya ait olabileceğini kaydetmektedir
2
 (Şekil A. 142). Ayvansarâyî’nin, 

Toygar Hamza’nın kabrinin ve caminin burada bulunması nedeniyle Toygartepe 

olarak adlandırıldığını açıkladığı bölge,  Râ’if Bey’in tanımına göre Yeni 

Mahalle’nin batısında ve Selamsız semtinin güneybatısında bulunan, kuzeyden 

                                                 
1
Selami Ali Efendi Caddesi üzerinde, caminin hazire duvarında Hacı Halil Efendi tarafından yaptırılan 

1707 tarihli bir çeşme bulunmaktadır. 
2
 Haskan (C.1, s.365), Süheyl Ünver’in araştırmalarından yola çıkarak Okmeydanı civarında Toygar 

Hamza’ya ait ikinci bir türbede Mirat-ı İstanbul’da yayınlanan manzumenin yer aldığını belirtir. 

Haskan, iyi bir okçu/avcı olması nedeniyle Toygar Hamza için ikinci bir kabir makam yaptırılmış 

olabileceğini ileri sürmektedir. Söz konusu kabir 1940’lı yıllarda ortadan kalkmıştır. 
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güneye doğru eğimli bir coğrafyadır (Mir’ât-ı İstanbul, s.205). Camide Nakşibendî 

ayinlerinin düzenlendiğinden söz eden Râ’if Bey tekkeye ait tarihsiz bir kitabe metni 

yayınlamıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.205). Kitabe günümüzde mevcut değildir. Tekke 

1890 tarihli Mecmûa-i Tekâyâ’da listelenmemiştir. 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir 

fotoğrafta tek katlı, ahşap çatılı, ahşap hatıllı kargir bir bina olduğu izlenen cami, 

1940 yılından önce kadro harici bırakılmıştır (Şekil A. 143), (Konyalı, C.1, s. 304). 

Harap duruma gelen caminin yerine 1975 yılında betonarme bir cami yapılmıştır 

(Haskan, C.1, s.365), (Şekil A. 144 ). 

26. TENBEL HACI MEHMET MAHALLESİ 

* Kara Kadı Mescidi: Sıra No: 421 

             

           Adres: Selamî Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Hadîkatü’l Cevâmi’de Çingene Fırını Mescidi olarak tanıtılan Kara Kadı Mescidi, 

Arpacılar Kethüdası El-hac İsmail Ağa (ö. 1000H/1591) tarafından mektep ile 

birlikte yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.644), (Bkz. Kara Kadı Mektebi: Sıra No: 

421). Mescidin Diyarbakırlı Feyzullah Efendi (ö.1640) tarafından zaviye haline 

getirildiği Ayvansarâyî tarafından kaydedilmektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.644). 68 

nolu Pervititch paftası ve Alman Mavileri D9/2 nolu haritada mescidin Kassam 

Çeşme Sokak ve Selami Ali Caddesi’nin kesişiminde olduğu izlenmektedir (Şekil A. 

145). 1940 yılından önce yıkılan (Konyalı, C.1, s.130) yapının yerine aynı yerde 449 

Ada 2 Parselde betonarme iki katlı bir cami yapılmıştır.  

* Tenbel Hacı Mehmet Mescidi: Sıra No: 423 

             

           Adres: Selamî Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Atlamataşı Camii: Hacı Mehmed Efendi (ö. 1721) tarafından yaptırılan mescit, 

Mir’ât-ı İstanbul’a göre tarihi bilinmeyen bir yangında harap olmuş, yeri 1898 

yılından önce arsa haline gelmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.645), (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.196). Mescidin bulunduğu sokak halen Tenbel Hacı Mehmet Efendi’nin adıyla 

anılmaktadır (Şekil A. 146). 1936–1937 yıllarında, arsasının bir kısmına ilkokul 

(günümüzde Hacı Selim Ağa İlköğretim Okulu) yapılması üzerine Hacı Mehmet 

Efendi’nin kabri -mescidin yakınında bulunan- Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’nin 

avlusuna nakledilmiştir (Şekil A. 147 ), (Konyalı, C.1, s. 304, Haskan, C.1, s. 363). 
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27. AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ 

* Ahmed Çelebi Mescidi: Sıra No: 432 

             

           Adres: Açık Türbe 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Açık Türbe ve Aziz Mahmud Hüdâyî sokaklarının kesişiminde, 441 Ada 35 Parselde 

bulunan mescit, Ahmet Çelebi tarafından 1567-68 yılında yaptırılmıştır (Hadîkatü’l 

Cevâmi, s.625), (Şekil A. 148). Tarihi kaynaklarda mescidin mihrabı önünde olduğu 

belirtilen bâniye ait kabir, Konyalı tarafından yerinde bulunamamıştır (Hadîkatü’l 

Cevâmi, s.625, Mir’ât-ı İstanbul, s.92, Konyalı, C.1, s.86). Hazirede bu gün de 

mevcut olan ve Ahmet Çelebi adına düzenlenmiş 1181H/ 1767 kabir taşı, 

Konyalı’nın yorumuna göre, onarım geçiren caminin ikinci banisine ait olmalıdır 

(Konyalı, C.1, s.86).  Haskan, yapının, 1767 yılında ve 1887 yılında Üsküdar Çarşısı 

ve Açıktürbe semtinde çıkarak geniş bir alanı etkileyen yangınlarda hasar gördüğünü 

ve yeniden yaptırıldığını ileri sürmektedir (Haskan, C.1, s.68), (Şekil A. 149). 

Caminin ilk yapıldığı döneme ilişkin bilgiler sınırlıdır (Şekil A. 149). Avlusu yoktur. 

Güneyinde küçük bir hazire yer almaktadır (Şekil A. 150). Vakıf sicil kayıtlarına 

göre mescidin yakınında bulunan çeşme (bkz. Ahmet Çelebi Çeşmesi: Sıra No: 438) 

ve Mînkârîzade Yahya Efendi Medresesi günümüze ulaşamamıştır. 80 m
2
 üzerine 

kurulan dikdörtgen planlı kargir cami, iki katlıdır. Ahşap kırma çatı ile örtülüdür. 

Cami, betonarme iki katlı bir son cemaat mahalli ile genişletilmiştir. Ahşap inşa 

edilen minare son cemaat yeri çatısından yükselmektedir. Cepheler çimentolu harçla 

sıvalı ve sarı badanalıdır. Giriş kapısı ev tipi çelik kapıdır. Son yıllarda ahşap bir 

minber konulmuştur. Konyalı’nın mescidin kuzeyinde tanımladığı meşruta 

günümüzde mevcut değildir.  

28. SELMAN AĞA MAHALLESİ 

* Selman Ağa Mescidi: Sıra No: 447 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtâc-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Babü’s-saâde Ağası (Kapı Ağası- Kızlar Ağası) Camii:  Selman-ı Pak ve Hâkimiyet-i 

Milliye caddelerinin birleştiği yerde 510 Ada 2 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 

151). Ayvansarâyî’nin aktardığı kitabeye göre Süleyman Ağa ibn Abdullah 

tarafından 912H/1506 yılında inşa edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.615). Cami, 1895 
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yılında Galip Paşa’nın Evkaf Nezareti döneminde onarılmıştır.
1
 20. yüzyılın ilk 

yarısına ait fotoğraflarda kısmen izlenen cami, kurşun kaplı ahşap çatı ile örtülüdür 

(Şekil A. 152). -1965 onarımı öncesi ve sonrası yapıyı yerinde inceleyen- Konyalı 

tarafından özgün olduğu belirtilen minarenin üzeri sıvalıdır (Konyalı, C.1, s.270). 

Günümüzde betonarmeye çevrilen şerefe korkulukları demir parmaklıklıdır ve 

minare külahı bugünkü durumdan kısadır. Avluda anıtsal bir çınar ağacı 

bulunmaktadır. 

Cami 1965 yılında büyük oranda yenilenerek onarılmıştır (Konyalı, C.1, s.271), 

(Şekil A. 152). Selman-ı Pak Caddesi’nden girilen küçük bir avlunun 

güneydoğusunda yer alır. Avlunun üzeri kısmen ondülin çatı ile kapatılmıştır. 

Avlunun kuzeybatısında caminin bânisi Selman Ağa’nın 914H /1508 tarihli kabri ve 

kuzeybatı köşede caddeye bakan üç yüzlü çeşme (Bkz. Horhor Çeşmesi: Sıra No: 

458) bulunmaktadır. Selman Ağa’nın kabri önünde Selman-ı Pak Caddesi’ne açılan 

demir parmaklıklı bir hacet penceresi vardır. Avlunun batısında bulunan abdest alma 

mahalli 1965 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.271). Kare plânlı cami iki 

katlıdır. Kuzeyde kapalı bir son cemaat yeri bulunur. Ahşap kırma çatılı son cemaat 

yerinin doğu ucu onarımlar sonrasında ahşap doğramalı bir camekânla kapatılarak 

oda haline getirilmiştir. Bugün oda kadınlar mahfili olarak kullanılmaktadır. Son 

cemaat yerinden iki pencere harime açılır. Mihrap bir niş içinde düzenlenmiştir. Batı 

cephesine bitişik olarak yükselen minarenin kare kaidesi kesme taş; silindirik 

gövdesi taş hatıllı ince tuğladandır (Konyalı, C.1, s.270). Cami, üzeri kurşun kaplı 

ahşap kırma çatı ile örtülüdür. İki sıra tuğla bir sıra kesme taş almaşık örgülü dış 

duvar yüzeyi 1965 onarımında tümü ile yenilenmiştir. Cami, iki katlı pencerelerle 

aydınlanır. Alt pencereler sivri kemerli hafifletme kemeri altında dikdörtgen 

çerçevelidir. Üst pencerelerde tuğla örgülü sivri kemer kullanılmıştır. Haskan’ın 

vitraylı olduklarını belirttiği üst pencereler bugün alçı revzenlidir (Haskan, C.1, 

s.334). Yol genişletme çalışmaları nedeniyle yıkılarak geri çekilen avlu duvarları 

1965 yılında yeniden inşa edilmiştir (Haskan, C.1, s.334). Kötü onarım ve 

müdahalelerle zarar gören yapı, bulunduğu parselde genel plan şeması açısından 

geçmişten aktarılan bir nirengi noktası olarak önem taşımaya devam etmektedir. 

                                                 
1
Haskan(C.1, s.334) BOA Evkaf İdaresi Kataloğu’nda bulunan 1/86 numaralı belgeye dayanarak 

caminin 1313H/1895 yılında, Galip Paşa’nın Evkaf Nezareti döneminde de onarıldığını 

belirtmektedir. 
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* Şeyh Câmii ve Devâti Mustafa Efendi Zaviyesi: Sıra No: 448 

             

           Adres: Bülbülderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Selman-i Pak Caddesi ve Şeyh Camii sokakları arasında, 507 Ada, 26 parselde 

bulunmaktadır. 1645 yılında Şeyh Devatî Mustafa Efendi tarafından inşa edilmiştir 

(Hadîkatü’l Cevâmi, s.642), (Şekil A. 153). Şeyh Mustafa Devatî 17. yüzyılda 

yaşamış, celvetî tarikatına mensup bir şeyhtir. 1656 yılında Şeyh Camii’nde irşada 

yönelmiş, bu tarihten sonra Şeyh Camii hem cami hem de tevhidhane olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Şeyh Devatî Mustafa Efendi 1659 yılında vefat etmiş ve 

avluda bulunan türbeye defnedilmiştir. Türbe Üsküdar’ın önemli ziyaretgâhlarından 

birisidir (bkz. Türbeler, Selman Ağa Mahallesi, Şeyh Mustafa Efendi Türbesi). 

Harap duruma gelen Şeyh Camii, giriş kapısı üzerinde yer alan kitabesine göre 

1304H/1886 yılında II. Abdülhamid döneminde Bahri Paşa tarafından yeniden 

yaptırılmıştır
1
 (Mir’ât-ı İstanbul, s.137), (Şekil A. 154). Zamanla harap olan cami, 

1975 yılında VGM tarafından onarılmıştır (Konyalı, C.1, s.295). Avlu, moloz taşla 

inşa edilen harpuştalı ve demir parmaklıklı alçak duvarlarla çevrilidir. Duvar örgüsü 

içinde yer yer devşirme malzemelere rastlanmaktadır. Selman-i Pak Caddesi 

üzerinde bulunan yuvarlak kemerli giriş kapısı büyük bir hazireye açılır. Hazirenin 

batısında helâ mahalli bulunmaktadır. Avlu kapsının batısında, cadde üzerinde 

kitabesiz bir çeşme vardır (Bkz. Çeşme: Sıra No: 464). 65 nolu Pervititch haritasında 

avlunun doğusunda, cümle kapısının üzerinde olduğu izlenen ve önünde bir çeşme 

işaretlenen iki katlı ahşap yapı günümüzde mevcut değildir (Şekil A. 155 )
2
. Konyalı 

caminin güneyinde bulunan Beyazîzâde Ahmet Efendi’ye (ö.1680) ait türbenin 

yıkıldığından söz etmektedir (Konyalı, C.1, s.296). Avluda bulunan mermer şadırvan 

1990’lı yıllarda inşa edilmiştir.  

Şeyh Camii, avlunun kuzeyinde yer alır. Kare planlı cami, 3-4 sıra kesme taş, 2 sıra 

tuğlalı duvar örgüsüne sahiptir. Ahşap kırma çatılıdır. Batıda cami bedenine bitişik 

olarak yükselen minare kesme taştan inşa edilmiştir. Külahı kurşun kaplıdır. 

Kapısında bulunan kitabeye göre 1997 yılında onarılmıştır. İşçilik ve kullanılan 

malzemenin niteliğine bağlı olarak beden duvarları büyük oranda yenilenmiştir 

                                                 
1
Konyalı (C.1, s.295) yeniden yapım tarihini ebced hesabına göre 1890 olarak hesaplamış ve kitabede 

yazılı tarih rakamının yanlış olabileceğine dikkat çekmiştir. Haskan’a (C.1, s.498) göre yeniden yapım 

tarihi 1894 yılıdır.  
2
Konyalı’nın (C.1, s.296) tanımına göre yapı müezzin meşrutası olarak kullanılmaktadır ve önünde on 

yüzlü ahşap direkli bir şadırvan yer almaktadır. 
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(Şekil A. 156). Saçak altında, beden duvarı üzerine yapıştırılan ince dekoratif tuğla 

ile oluşturulan geometrik diziliş, 20. yüzyıl onarımına ait bir uygulamadır. Cami, 

sivri kemerli, dikdörtgen açıklıklı yüksek pencerelerden ışık alır. Pencere söveleri ve 

kemerleri bir onarım sırasında değiştirildikleri izlenimi vermektedirler. Pencereler 

alüminyum çerçevelidir; kenarlarına klima cihazları asılmıştır. Cami iç mekânında 

bulunan kalem işleri de bir onarım sırasında yenilenmiş olmalıdır. Şeyh Camii ve 

Devatî Mustafa Efendi Türbesi’nde çeşitli yerlerde kitabeler ve tanıtım amaçlı 

tabelalar bulunmaktadır. Bir kısmı Kültür Bakanlığı İstanbul Müzeler 

Müdürlüğü’nce hazırlanan tanıtım tabelalarının bazıları özensizdir. 17. yüzyılda inşa 

edilen tarihi yapı tanıtıcı tabelalarda farklı isimlerle anılmıştır (Şekil A. 157).  

* Serçe Hatun Mescidi: Sıra No: 449 

             

           Adres: Bülbülderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Selman-ı Pak ve Tophanelioğlu caddelerinin birleştiği köşede, 459 Ada 52 Parselde 

yer almaktaydı. Serçe Hafız Mehmed Efendi tarafından yaptırılan mescidin yapım 

tarihi kesin değildir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.645, Mir’ât-ı İstanbul, s.138). 1930 tarihli 

68 nolu Pervititch haritasına göre ahşap inşa edilen caminin minaresi batıda çatıdan 

yükselir (Şekil A. 158). Doğusunda ahşap çatılı bir son cemaat yeri ve güneyinde 

bahçe/hazire yer almaktadır. 1940’lı yıllarda harap duruma gelmiş ve kadro harici 

bırakılmıştır (Konyalı, C.1, s.270). 1998 yılında Hacı Harun Ekşi tarafından yerine 

aynı isimle 2 katlı betonarme bir cami yaptırılmıştır (Şekil A. 159). Arsasının bir 

kısmında FEM Dershanesi bulunmaktadır. Mir’ât-ı İstanbul’a (s.138) göre mescidin 

yakınında olan ve bulunduğu sokağa ismini veren Tophânelizâdeler Çeşmesi (bkz. 

Tophânelizâdeler Çeşmesi: Sıra No: 453) günümüze ulaşamamıştır.  

* Abdi Efendi Mescidi: Sıra No: 450 

             

           Adres: Şeyh Câmii Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Şeyh Cami Sokağı, 504 Ada 39 Parselde bulunmaktaydı. Tarihi kaynaklarda Abdi 

Efendi Mescidi, Kumru Mescidi, Abdullah Efendi Mescidi ve Arslan Ağa Mescidi 

isimleri ile anılan yapı birçok onarım geçirmiş zaman içinde yıkılıp, yeniden 

yapılmış ve değişik isimler almıştır (Haskan, C.1, s.244). 1768 yılında yayınlanan 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.645) Kumru Mehmet Efendi tarafından yaptırıldığı 

kaydedilen mescidin yapım tarihi kesin değildir. İlk yapıma ait kitabesi yoktur. Vakıf 
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sicil kayıtlarında bir oda ve kuyudan ibaret olduğu (VSD, s.45) belirtilen fevkanî 

mescit, Konyalı’nın tanımına göre kargir ve ahşap çatılıdır (Konyalı, C.1, s.193). 

Zemin katında müezzin odası yer almaktadır. 1941 yılında kadro harici bırakılan 

mescit (Konyalı, C.1, s.193), yıkılmış 1977 yılında yerine betonarme bir cami 

yapılarak Abdi Efendi Camii ismi verilmiştir (Şekil A. 160). Caminin batısında 1650 

tarihli bir çeşme yer almaktadır (bkz. Ümmühânî Hatun Çeşmesi: Sıra No: 455). 

29. GÜLFEM HATUN MAHALLESİ 

* Gülfem Hatun Câmii: Sıra No: 465 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Gülfem Hatun ve Eski Mahkeme Arkası sokaklarının birleşiminde, 435 Ada 1 

Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 161). Vakfiyesine göre 946H/1539–40 yılında 

Gülfem Hatun tarafından yaptırılmıştır (Barkan, Ayverdi, s.435). Gülfem Hatun 

949H/1542 yılına ait vakfiyesine göre, Üsküdar’da cami dışında mektep, medrese, 

imaret, kervansaray ve iki adet sikâye yaptırmış; gelir olarak Üsküdar içinde kendi 

vakfına ait kervansaray yakınında beş adet dükkân ile İstanbul’da Çakır Ağa, Saruca 

Paşa, Çelebioğlu ve Saman Viran mahallelerinde birçok mülk vakfetmiştir. 

Üsküdar’da bu eserlerden yalnızca cami ve türbe günümüze ulaşabilmiştir. 

Vakfiyede adı geçen Gülfem Hatun Medresesi, Mimar Sinan’ın hayatı ve eserlerinin 

anlatıldığı Tezkiret-ül Bünyan’da 3-54 ve Tezkiret-ül Ebniye’de 3-55 numara ile 

kayıtlıdır. (bkz. Kuran, Ek IV, s.337). Tezkerelerde kaydedilmeyen cami, kitabesine 

göre 1850 yılında yangın geçirmiş, hayırseverler yardımıyla 1285H/1868 yılında 

yeniden yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.155). Bugün cami etrafı, demir parmaklıklı 

alçak beton duvarlarla çevrili bir avlunun kuzeyinde yer alır. Avlu duvarları granit 

taşlarla kaplıdır. Avlunun güneyinde hazire bulunmaktadır. Hadîkatü’l Cevâmi’de 

(s.615) caminin yakınında, cadde üzerinde tarif edilen türbe günümüze 

ulaşamamıştır. 1933 yılına ait 62 nolu Pervititch haritasında Eski Mahkeme Sokak 

üzerinde, büyük bir çınarın yanında olduğu izlenen Gülfem Hatun Türbesi 

muhtemelen yol çalışmaları sırasında yıktırılmıştır (Şekil A. 162), (Konyalı, C.1, 

s.155). Konyalı (C.1, s.155), Gülfem Hatun’a ait sandukanın ve mezar taşlarının 

hazireye nakledildiğini aktarmaktadır (Şekil A. 163). Yanlış bir tarih rakamı taşıması 

ve Gülfem Hatun’un babasının isminin vakfiyede belirtilenden farklı olmasından 

dolayı yangında zarar gören şâhidenin bir onarım sırasında yenilenmiş olabileceğini 
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düşünülmektedir (Konyalı, C.1, s.155, Haskan, C.1, s.203). Avlunun batısında 

bulunan, alt katı abdesthane ve tuvalet olarak kullanılan betonarme meşruta 1987 

yılında inşa edilmiştir (Şekil A. 164). Cami, 1970’li yıllarda kötü bir onarım 

geçirmiştir (Konyalı, C.1, s.154). Kare planlı, iki katlı cami, kuzeybatısına bitişik 

inşa edilen betonarme ek bina ile genişletilmiştir (Şekil A. 165). Ahşap çatılıdır. Çatı 

eteğini tek sıra tuğlalı kirpi saçak dolanır. Kuzeydoğu ve güney batı cephelerinde 

görülebilen eski duvar dokusuna göre cami moloz taşla inşa edilmiştir. Muhtemelen 

1970 onarımında cepheler horasan taklidi bir harçla ve kötü bir işçilikle sıvanmıştır. 

Cephelerde yer yer tuğla oluk/deliklere rastlanmaktadır (Şekil A. 166). Güneydoğu 

cephesinin 20. yüzyılda eklenen bölümü ve eski duvar dokusunun bir kısmı 

çimentolu harçla sıvanmıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen kuzeybatı 

cephesi granit taş kaplıdır. 62 nolu Pervititch haritasında ahşap olduğu izlenen son 

cemaat yeri 1970 yılında kaldırılarak betonarmeye çevrilmiştir (Haskan, C.1, s.203). 

Ahşap bir sundurma ile örtülü, ev tipi çelik kapı ile girilen son cemaat yeri 

betonarmedir (Şekil A. 167). Konyalı tarafından 16. yüzyıl yapısı olarak tanımlanan 

minare çimentolu harçla sıvanmıştır. Caminin özgün alt pencereleri taş lentolu ve 

söveli, lokma demir parmaklıklı olup, alınlık kemerleri tuğla ile örülüdür. Taş lento 

ve söveler ile şebekeler sarı yağlı boya ile boyanmıştır. Alt pencerelerin ayna taşları 

çimentolu harçla sıvalıdır. Üst pencereler altta bulunanlarla aynı hizada, yuvarlak 

kemerli dikdörtgen açıklıklardır. Kemerleri tuğladır. Üst pencerelerin etrafı ve 

kemerler sarı yağlı boya ile –taş söveliymiş gibi- boyanmışlardır. Pencereler PVC 

çerçevelidir. Dış cephede pencere kenarlarına klima cihazları asılmıştır. Kuzeydoğu 

cephesinin özgün kalabilen cephesi önüne PVC bir su tankı yerleştirilmiştir. Cami 

doğalgazla ısıtılmaktadır. Bu amaçla iç mekâna radyatörler yerleştirilmiştir. Konyalı 

tarafından istalaktitlerle süslü olduğu belirtilen mihrap günümüzde mevcut değildir. 

Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü son yıllarda yenilenmiştir (Şekil A. 168). 

30. EVLİYA HOCA MAHALLESİ 

* Evliya Hoca Mescidi: Sıra No: 474 

             

           Adres: Evliya Hoca Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:Mamur.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Evliya Hoca ve Kuşoğlu sokaklarının birleşiminde, 241 Ada, 43 Parselde 

bulunmaktaydı. Evliya Hacı Mehmet Efendi tarafından yaptırılan mescidin ilk yapılış 

tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.646) Evliya Hacı 
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Mehmet Efendi, Sultan IV. Murad’ın (1612–1640) imamı olarak tanıtılmaktadır  

(Haskan, C.1, s. 178). Râ’if Bey, mescidin 1303H/1885-86 yılında mahalle halkı 

tarafından yeniden yaptırıldığını belirtir (Mir’ât-ı İstanbul, s.176). Vakıf sicil 

defterinde mihrabın önünde açık türbe ve üç oda, bir avlu, bir kuyu, iki musluklu su 

haznesi, bir göz helâ, bir de kebir odadan ibaret olduğu kaydedilmiştir (VSD, s.25). 

Hadîkatü’l Cevâmi (s.646) ve Mir’ât-ı İstanbul’da (s.176) Evliya Hacı Mehmet 

Efendi’nin mescidin bahçesinde medfun bulunduğu açıklanmıştır. Mir’ât-ı 

İstanbul’a göre bahçesinde bir de Alemdar Ahmet Baba’nın kabri vardır
1
. 1931 

yılına ait 69 nolu Pervititch haritasına göre, batı cephesinde minaresi olan ahşap iki 

katlı mescit, 1940’lı yıllarda yıkılmıştır  (Şekil A. 169), (Konyalı, C.1, s.149). Bugün 

boş olan arsasında, Kuşoğlu Sokak üzerinde yalnızca 1243H/ 1827-28 tarihli bir 

kabir bulunmaktadır (Şekil A. 170). Şâhidesinde kime ait olduğu belirtilmemiştir. 

 31. HACI HESNA HATUN MAHALLESİ 

* Abdülbâki Efendi Câmii: Sıra No: 477 

             

           Adres: Servilik Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.       

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını  koruyan. 

Müderris Abdülbâki Efendi Câmii: Sultantepe’de Selvilik Caddesi üzerinde, 519 Ada 

3 Parsel’de bulunmaktadır (Şekil A. 171). Abdülbâki Efendi tarafından yaptırılan 

cami, kitabesine göre 1054H/1644–45 yılında inşa edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, 

s.646)
2
. Cümle kapısı üzerinde bulunan ikinci kitabe onarıma aittir (Şekil A. 172). 

Kitabeye göre, zamanla harap olan ve yıkılma tehlikesi gösteren cami bir hayırsahibi 

tarafından 1292H /1877 yılında yeniden yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s. 201). 

Cami, 1965 yılında kapsamlı bir onarım geçirmiştir (Url-4). Eğimli bir arazi üzerine 

inşa edilen cami yol kotundan aşağıda, çukurda kalmaktadır. Cami, Selvilik Caddesi 

üzerinden, 17 basamakla inilen bir avlunun güneyindedir (Şekil A. 173).  Avluda 

bugün, tuvalet, taş tekneli abdest alma yeri ve 3 katlı kargir görevli lojmanı
3
 vardır. 

                                                 
1
Bugün Kara Davut Paşa Camii’nin Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’ne bakan avlusunda IV. Murad’ın 

alemdarı Alemdar Ahmet Baba (ö. 1680)’ya ait bir kabir bulunmaktadır. Mirat-ı İstanbul’da yer alan 

bilgilere göre kabir 1958 yılından önce, bilinmeyen bir tarihte Evliya Hoca Tekkesi’nden nakledilmiş 

olmalıdır.  
2
Konyalı’ya (C.1, s.109) göre yapım tarihi 1063H/1652 yılıdır. Ayrıca bkz. Günay Kut,  Hatice Aynur 

notu; (Mirat-ı İstanbul, s.202). 
3
Haskan (C.1, s.116) yapının Abdülbaki Efendi tarafından yaptırılan bir sıbyan mektebi olduğunu, 

onarımlar sonrası özgün mimarisini yitirdiğini ileri sürmektedir. Mirat-ı İstanbul’da mescidin 

yakınında bir mektep olduğu belirtilmiştir (Mirat-ı İstanbul s.202). Vakıf sicil defterinde Sultan 

Tepesi’nde Mumcubaşı Mehmet Ağa tarafından yaptırılan bir sıbyan mektebi kaydedilmekle birlikte 

(bkz. Mumcuzâde Mektebi: Sıra No: 484) Abdülbaki Efendi adına kayıtlı bir mektep 
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Avlunun zemini dökme mozaik ile kaplıdır. Güneyde bulunan hazire bakımsız 

durumdadır (Şekil A. 174). Abdulbaki Efendi’ye ait kabir de hazirede yer almaktadır. 

Haskan (C.1, s.116), Abdulbaki Efendi’nin 1142H/1729 tarihli şâhidesinin yanlış 

tarihlendirildiğini, bir onarım sırasında değiştirilmiş olduğunu ileri sürmektedir. Bir 

subasman üzerinde inşa edilen cami kare planlıdır. Kuzeyde giriş kısmında, 20. 

yüzyıl eki kapalı bir son cemaat yeri vardır (Şekil A. 175). Ahşap kırma çatı ile 

örtülü kargir cami tek katlıdır. Kuzeyde tek katlı son cemaat yeri, yuvarlak kemerli 

cümle kapısı ekseninde sivri beşik çatı ile yükseltilmiştir. Geride cami beden duvarı 

yükselir. Girişin iki yanında harime açılan pencereler bulunur. Alt yapının bittiğini 

belirten korniş gerçekte olması gerektiğinden daha alçak kotta başlatılmıştır. Alt 

yapı, kiremit bir örtü ile bitirilen kornişin gerisinde yükselmeye devam eder. En üstte 

ahşap çatı, gizli dere ile düzenlenmiştir. Güney cephesinde yarım daire şeklinde dışa 

taşan mihrap geleneksel yaklaşımdan farklı olarak oldukça ince tutulmuş ve tüm 

cephe boyunca yükseltilmiştir. Mihrap nişinin iki yanında pencereler yer alır. Doğu 

cephesinde eş aralıklı dört pencere bulunur. Batı cephesinin kuzey ucunda kare 

kaideli çokgen gövdeli minare yükselir (Şekil A. 176). Küfeki taşı ile inşa edilen 

minare şerefe bölümünden itibaren yenilenmiş olmalıdır. Külahı kurşun kaplıdır. Batı 

cephesinde üç pencere yer alır. Pencereler, taş lentolu ve söveli, demir şebekeli 

dikdörtgen açıklıklardır. Caminin iç duvar etekleri çini kaplı, duvarlar beyaz 

badanalıdır. Çıtalı ahşap tavan beyaz ve yeşil yağlı boya ile boyanmıştır (Şekil A. 

177). Ahşap kürsü ve minber, zemin kat sofaları ile kadınlar mahfili korkulukları 

özgün örneklerdir. İç bükey ve dış bükey silmeli, sütunceli mermer mihrap nişinin 

ortasında kandil motifi bulunur. 

* Abdurrahman Ağa Câmii: Sıra No: 478 

             

           Adres: Paşa Limanı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir.    

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Paşa Limanı Camii, Silahtar Abdurrahman Ağa Camii: Paşalimanı Caddesi, 1310 

Ada, 76 parselde bulunmaktadır (Şekil A. 178). Sultan III. Mustafa’nın 

silahtarlarından Abdurrahman Ağa tarafından, 1180H/1766-67 yılında yaptırılmıştır 

(Hadîkatü’l Cevâmi, s.587). Mehmed Said Pertev Paşa Divânı’nda, harap durumda 

olan caminin, Sultan II. Mahmut tarafından 1248H/1832 yılında onarıldığı yazılıdır 

                                                                                                                                          

bulunmamaktadır. Bugün meşruta olarak kullanılan yapı, kesme taş ve tuğladan kargir inşa edilmiştir. 

Cepheleri sıvalı ve sarı badanalıdır. Eğimli bir arazide olduğundan Selvilik Caddesi’ne bakan cephesi 

tek, avluya bakan cephesi iki katlı, ahşap çatılıdır. 
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(Pertev Paşa Divânı’ndan aktaran, Haskan, C.1, s.58). Muhtemelen bir avlu içinde 

şekillenen caminin çevresi zamanla değişikliklere uğramıştır. Vakıf sicil kayıtlarına 

göre caminin yanında Yarımca Baba Zaviyesi ve Şeyh Meşrutahanesi bulunmaktaydı 

(VSD, s.88). 17. yüzyılda, Evliya Çelebi, “Hacı Bektaş-i Veli Tekkesi” olarak 

adlandırdığı zaviyeyi “Kaya Sultan Yalısı dibinde, Öküz Limanı’nda bir derviş 

konağı” olarak tanıtmıştır. Hadîkatü’l Cevâmi’ye (s.588) göre tekke, 1241H/1826 

yılında Bektaşî tekkelerinin kapatılmasıyla yıkılmıştır. Bugün caminin batısında 

bulunan tekke arsası üzerinde yalnızca Yarımca Baba’nın kabri bulunmaktadır (Şekil 

A. 179). Râ’if Bey, caminin yakınında, 1213H 1789-99 ve 1223H/1808-1809 tarihli 

iki anbar ile 24 taşlı bir un değirmeni bulunduğunu belirtmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.210,211). Caminin güneyinde, Paşalimanı Caddesi üzerinde, Yarımca Baba 

Tekkesi istinat duvarında, 1874 tarihli büyük bir çeşme vardır (bkz. Paşa Limanı 

Çeşmesi: Sıra No: 502). 

Eğimli bir arazi üzerine kurulan Abdurrahman Ağa Camii’nin bugün avlusu yoktur. 

Dikdörtgen planlı cami, bir bodrum kat üzerinde inşa edilmiş kargir bir yapıdır. 

Mihrap bir niş içinde düzenlenmiştir. Yapı geniş saçaklı, ahşap kırma çatı ile 

örtülüdür. Minare, güneydoğu cephesine bitişik yükselir. Minareye giriş kadınlar 

mahfilinin güneydoğusundan sağlanmaktadır. Güneybatıda zeminden 8 taş 

basamakla iki kanatlı ahşap cümle kapısına çıkılır. Simetrik bir düzene sahip cephede 

girişin yanlarında ikişer pencere ile üst mahfile açılan beş pencere bulunur. Cephe 

subasman seviyesinden itibaren 22,5 cm kalınlığında ahşap latalarla kaplanmıştır. 

Pencere doğramaları ahşaptır. Güneydoğu cephesinin güneybatı ucunda minare 

yükselir. Kaidesi ve petek bölümü kesme taşla, gövdesi tuğla ile inşa edilmiştir. 

Külahı kurşun kaplıdır. Minarenin kaide ve gövdesi çimentolu harçla sıvanmıştır. 

Kaidesinde mermer bir güneş saati bulunur. Yapının en ilgi çekici parçalarından biri, 

petek kısmını düşeyde bölen “S” ve “C” kıvrımlı taş dilimlerdir. (Şekil A. 180). 

Cephede eş aralıklı, iki katlı beşer pencere ile bodrum kata açılan mazgal pencereler 

bulunur. Mazgal pencerelerin boyut ve biçimlenişi sonradan açıldıkları izlenimi 

vermektedir. Üst pencere açıklıkları söve ile çerçevelenmiş, söveler üstte 1/3 

oranında kalın tutularak hareketlendirilmiştir. Mihrap nişinin yer aldığı kuzeydoğu 

cephesinde eksende ve altta yer alan pencere açıklığı sağır bırakılmıştır. Mihrabın 

yanlarında ikişer pencere ile üstte beş pencere bulunur. Benzer bir biçimlenişle ele 

alınan kuzeybatı cephesinde altta ve eksende olması beklenen pencere açıklığı sağır 
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bırakılmış, içeride bu bölüme karşılık gelen yerde az derin bir niş önüne vaaz 

kürsüsü yerleştirilmiştir. Bugün kuzeydoğudaki mihrap cephesi, etrafı duvarla çevrili 

bir bahçe içinde kalmaktadır.  Haskan kadınlar mahfiline dışarıdan ulaşan bir 

merdiven bulunduğunu, 1965 yılı onarımında kaldırıldığını aktarmıştır (Haskan, C.1, 

s.59). Ancak bugünkü durumda merdivenin yerini saptayabilmek olanaksızdır. 

Girişte kapalı bir ahşap son cemaat yeri bulunur. Son cemaat mahalli iki kanatlı 

ahşap bir kapı ve yanlarda ikişer pencere ile harime açılır. Giriş sofası kadınlar 

mahfilini taşıyan direklerle belirlenir. Direkler arasında ahşap korkuluklar 

düzenlenmiştir.  Son cemaat mahallinin kuzeybatısından bir merdivenle ulaşılan 

kadınlar mahfili, ahşap kafeslerle harime açılır. Harim üç yöne açılan iki katlı 

pencere düzeniyle oldukça aydınlık bir mekândır. Üst pencerelerde renkli cam 

kullanılmıştır. Cami içeride beyaz badanalıdır (Şekil A. 181 ). Tavanı ahşap çıtalıdır. 

Tavan beyaz yağlı boya ile boyanmıştır. Mihrap nişini ahşap bir alınlık taçlandırır. 

Ahşap minber son yıllarda yapılmıştır. Yer yer sıva dökülmeleri izlenen cami genel 

olarak iyi durumdadır. 

* İskele Câmii: Sıra No: 479 

 

           Adres: İskelebaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.   

Mihrimah Sultan Camii: Hâkimiyet-i Milliye ve Paşalimanı caddeleri üzerinde, 526 

Ada 3 parselde bulunmaktadır. Mihrimah Sultan tarafından 954H/1547-48 yıllarında 

külliye ile birlikte yaptırılan cami, Mimar Sinan’ın eseridir (Kuran, s.51). Külliyede 

camiden başka, medrese, imaret, aşhane, tabhane, sıbyan mektebi ve türbeler, 

çeşmeler ve şadırvan bulunmaktadır. Caminin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki 

durumu “Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde incelenmiştir 

(bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Mihrimah Sultan 

Külliyesi).  

* Sâid Efendi Câmii: Sıra No: 480 

             

           Adres: Sultantepesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Mirzâzade Camii, Şeyh Mehmet Efendi Camii: Sultantepe’de, Servilik Caddesi ile 

Kirişçi Sokaklarının birleşiminde, 517 Ada, 2 Parselde bulunmaktadır (Şekil A. 182). 

1143H/1730-31 yılında Şeyhülislam Mirzâzade Şeyh Mehmet Efendi tarafından 

yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.647). Ayvansarâyî’ye göre “…Salât-ı cum’a ve 
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Salât-ı îdeyn ikâmetine müsâ’de edilen” camide görevli hitâbet ve imamet, 

mü’ezzinlerin her biri onar akçe olarak Süleymaniye, Sultan Mehmet ve Sultan 

Selim Camii evkafından tayin edilmişlerdir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.648). Baninin oğlu 

ve mütevelli Mirzâzade Mehmet Said Efendi, bu caminin tamir ve bakımı için 

Üsküdar’da; Açıktürbe, Debbağlar, Gülfem Hatun, Hace Hesna Hatun, Valide-i Atik, 

Solak Sinan’da ve Salacak mahallalelerinde; İstanbul’da; Kirmastı, Tercüman 

Yunus, Atik Ali Paşa, Kefeli, Debbağzâde Mimar Ayas, Bereketzâde ve Büyük 

Piyale Paşa Mahalleri’nde ev ve arsalar bağışlamıştır (Haskan, C.1, s.277). Caminin 

vakıf faaliyetlerinin 1941 yılında sürdüğüne değinen Konyalı (C.1, s.234),. ayrıca 

caminin değerli bir halısı ve kutsal emanetleri bulunduğunu ancak kaybolduklarını 

aktarmıştır. Cami, alçak duvarlarla çevrili bir avlunun kuzeyinde yer alır. Alman 

Mavileri C.10/3 nolu paftada Kirişçioğlu Sokak üzerinde merdivenli bir girişi olduğu 

izlenen avlunun bugün Selvilik Caddesi ve Kirişçi Sokaklarına açılan iki kapısı 

vardır (Şekil A. 183). Avlu zemini, Selvilik Caddesi yol kotundan yaklaşık 1.50 

metre aşağıda kalmaktadır. Alman Mavilerinde caminin güneyinde olduğu izlenen 

kargir yapı bugün harap durumdadır (Şekil A. 184). Vakıf sicil defterine göre, Kirişçi 

Sokak üzerinde 18, 20 ve 21 numarada müezzin ve kayyim meşrutahaneleri 

bulunmaktadır (VSD, s.88). Haskan (C.1, s.273), kargir inşa edilmiş meşruta 

yapılarına ait kalıntıların 1990’lı yıllarda mevcut olduğunu belirtmiştir. Avlunun 

batısında şadırvan ve Cami Koruma Derneği olarak kullanılan tonoz damlı, iki su 

deposu bulunmaktadır. İlgili Pervititch haritasında izlenmeyen bu yapılar, 

Konyalı’dan öğrenildiği kadarıyla 1941 yılından önce inşa edilmişlerdir. Bugün 

caminin kuzeyine eklenen tek katlı betonarme yapı kadınlar bölümü olarak 

kullanılmaktadır. Dikdörtgen planlı kargir cami, ahşap beşik çatılıdır. Ev tipi çelik 

kapı ile girilen son cemaat yeri son yıllarda ahşap lambri ile kaplanmıştır (Şekil A. 

185). Caminin güneydoğu cephesine bitişik, tek şerefeli minarenin kaidesi kesme taş, 

gövdesi tuğladan inşa edilmiş; gövdesi ve şerefe korkuluğu çimentolu harçla 

sıvanmıştır (Şekil A. 186). Haskan, tamamen kesme taşla inşa edilen ilk minarenin 

bilinmeyen bir tarihte yenilenmiş olduğuna değinmektedir (Haskan, C.1, s.273). 

Külahı kurşun kaplıdır. Cami dikdörtgen açıklıklı alt-üst pencerelerden ışık alır. 

Pencereler PVC çerçevelidir. Konyalı’nın ifadelerinden güney cephesinde vitraylı, 

alçı çerçeveli dört üst pencere bulunduğu, 1940’lı yıllarda ikisinin kaybolduğu, 

birinin de tamire muhtaç durumda olduğu öğrenilmektedir (Konyalı, C.1, s.232). 
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1940 yılından önce içeride güney duvar ve mukarnaslı mihrap 18. yüzyıla tarihlenen 

çinilerle kaplıdır. Konyalı bu çinilerin bir bölümünün işgal yıllarında sökülerek 

çalındığını belirtmiştir (Konyalı, C.1, s.232).  Haskan’ın verdiği bilgiye göre iç duvar 

etekleri bütünüyle çini kaplıyken bunların büyük kısmı kaybolmuştur (Haskan, C.1, 

s.273). Kalabilen son çiniler 2000’li yıllarda çalınmış, bu tarihten sonra cami iç 

mekânı tamamen çini ile kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü son yıllarda 

yenilenmiştir. 

* Osman Dede Mescidi: Sıra No: 481 

             

           Adres: Osman Dede Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mağsub. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Odalar Mescidi: Halen Osman Dede’nin adıyla anılan sokak üzerinde, 516 Ada, 2 

Parselde bulunmaktaydı. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.651) Bülbülderesi yakınında 

konumlandırılan mescit hakkında “Banisi Osman Dede olup,  Hüdâyî Şeyh Mahmûd 

Efendi’nin asâdârı ve bevvâbıdır. Merkadi Muk’ad Ahmed efendi’nin türbesi 

hâricinde olub, seng-i mezarında tarih yoktur. Mescid-i mezbûr odalar içinde vaki’ 

olmağla şöhret bulub, kırk odalar demekle ma’rufdur.”denilmektedir. Caminin 

yapım tarihi ve ilk yapıldığı dönemdeki durumu hakkında elde edilen bilgiler 

sınırlıdır. İlgili Alman Mavileri haritalarında izlenmeyen mescit 1915 yılından önce 

ortadan kalkmış olmalıdır (ayrıca bkz. Konyalı, C.1, s.242). Bugün betonarme bir 

apartmanla işgal edilen arsası VGM tarafından işleme alınmıştır.  

* Feyziye Mescidi: Sıra No: 482 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Bülbülderesi Camii: Bağlarbaşı Caddesi, 1132 Ada 1 Parselde bulunmaktadır (Şekil 

A. 188). Kitabesine göre cami, 1300H/1882-83 yılında hayırseverlerin yardımıyla 

yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.123, 124, Konyalı, C.1, s.152,153). Vakıf sicil 

kayıtlarına göre yanında bir mektep ve çeşme bulunmaktadır (VSD, s.86, 89).  

Mir’ât-ı İstanbul’da kargir ve ahşap minareli olduğu belirtilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.123). 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir Sébah-Joaillier fotoğrafından,  ilk yapıldığı 

dönemdeki görünümü hakkında bilgi sahibi olduğumuz Feyziye Camii betonarme 

eklerle genişletilerek özgün şemasını kaybetmiştir (Şekil A. 189). Eski adı 

Bülbülderesi/Posta yolu olan Bağlarbaşı Caddesi’nden Üsküdar Meydanına doğru 

çekilen fotoğrafta iki katlı ahşap mektep ve tek katlı kargir inşa edilen cami 
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izlenmektedir. İki yapı arasında tek şerefeli, ahşap, kısa minare yükselmektedir. 

Caminin dış köşelerine yerleştirilen, ana beden duvarından bağımsız baklava dilimli 

mermer sütunlar bugün de mevcuttur (Şekil A. 190). Konyalı, mermer sütunlarla 

taşınan bir son cemaat yerinden söz etmiştir (Konyalı, C.1, s.152).  68 nolu Pervititch 

paftasına göre; dikdörtgen planlı, kırma çatılı cami ve mektep birbirine, minarenin 

yer aldığı üzeri örtülü tek katlı ahşap bir ara hacim/giriş holü ile bağlanmıştır (Şekil 

A. 191). Mescit dik ve yüksek topuz çatı örtülüdür. Mahyaların kesişimine 

yerleştirilmiş, taş bir alemi bulunmaktadır. 1956-57 yıllarında Selânikli Dilber 

kardeşler ve Kayserili Taşçı Turan Kavrem tarafından yaptırılan kapsamlı onarımda, 

yanına yeni bir bina eklenerek genişletilmiştir (Haskan, C.1, s.200). Kitabesine göre 

koyu gri damarlı mermerle kaplanan mihrap nişi bu onarımda yenilenmiştir. 

Doğusunda Bağlarbaşı Caddesi üzerinden girişi olan, yarı açık bir avlu etrafında 

düzenlenmiş görevli lojmanı da bu onarım sırasında eklenmiştir. İçeride ve dışarıda 

cepheleri sıvalı ve sarı badanılıdır. Cami, taş lentolu ve söveli dikdörtgen açıklıklı 

pencerelerden ışık alır. İçeride, güneyine eklenen bir duvarla bölünen caminin bu 

bölümü görevli odası olarak kullanılmaktadır. 1991 yılında batısına, mektebin 

bulunduğu arsa üzerine, betonarme ek bir cami yapılmıştır. Kargir caminin doğu 

duvarı yıkılarak yeni yapılan cami ile birleştirilmiştir. Her iki caminin mihrabı dışa 

taşkın yarım daire planlıdır. Tek şerefeli betonarme minaresi olan cami bugün 

toplamda 200 metre kare üzerine kurulmuştur. Avluda ayrıca şadırvan ve tuvalet inşa 

edilmiştir.  

* Hacce Hasna Hatun Câmii: Sıra No: 483 

             

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Bulunduğu sokağa adını veren cami, 522 Ada 9 Parselde bulunmaktaydı.  Hacı 

Hesna Hatun tarafından yaptırılan caminin yapılış tarihi kesin olarak 

bilinmemektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 645 ). Haskan’a göre caminin ilk yapım 

tarihi 993H/1585 yılına kadar uzanır (bkz. Haskan, C.1, s.204). BOA, Muallim 

Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri II, s. 740, No: 13694 ve s. 704, No: 13164’ de kayıtlı 

993H/1585 vakfiyeden, caminin Seydişehirli Kurdoğlu Arslan Ağa tarafından eşi 

Hace Hesna Hatun adına vakfedildiğini aktaran Haskan’ın, ifadeleri bugün giriş 

kapısı yanına yerleştirilen Latin harfli mermer kitabede de yer almaktadır. 

1307H/1889 yılında çıkan yangında harap olan cami (Mir’ât-ı İstanbul, s.200), 
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kitabesine göre 1318H/1900 yılında yeniden inşa edilmiştir
1
 (Haskan, C.1, s.205). 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.645) mihrabın önünde konumlandırılan Hacı Hesna 

Hatun’a ait türbe,  Râ’if Bey’in verdiği bilgiye göre yangında hasar görmüş ve yerine 

kargir duvarlı, üzeri açık yeni bir türbe inşa edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.200). 1931 

yılına ait, 67 nolu Pervititch haritasında caminin kuzeydoğusuna bitişik kargir yapı 

türbe olmalıdır. Haritaya göre iki katlı, ahşap inşa edilen caminin minaresi güneybatı 

cephesine bitişiktir
2
 (Şekil A. 192). Avlunun güneybatısında bulunan 2 katlı, ahşap 

yapı ile caminin ahşap bir çatı ile birbirlerine bağlandıkları izlenmektedir. Vakıf sicil 

defterinde, Çıkmaz İmam Sokak’ta konumlandırılan Hacı Hesna Hatun Camii’ne ait 

imam meşrutası 1924 yılında mevcut değildir (VSD, s.87). Konyalı’nın ifadesine 

(C.1, s.157) göre mescidin zemin katında bulunan iki oda, cami görevlilerince 

meşruta olarak kullanılmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında mescidin zemin katı, Halk 

Partisi merkezi ve mahalle muhtarlığı olarak kullanılmıştır (Url-13). 1953 yılında 

çıkan bir yangında hasar gören cami, 1957’de yeniden 60 metrekare alan üzerine, tek 

katlı ve kargir olarak inşa edilmiştir (Şekil A. 193). Minaresi betonarmedir. Hacı 

Hesna Hatun’un kabri caminin batısına nakledilmiştir (Şekil A. 194). Râ’if Bey 

tarafından sözü edilen kargir türbe yapısı mevcut değildir. 

32. SOLAK SİNAN MAHALLESİ 

*Solak Sinan Camii: Sıra No: 515 

              

           Adres: Selamî Ali Efendi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur 

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil 

Selamî Ali Efendi Caddesi ve Tophanelioğlu Sokakları arasında, dar açılı olarak 

başlayan ve kuzeye doğru genişleyen yapı adasının kuzeyinde, 455 Ada 1 parselde 

bulunmaktaydı. 955H/1548 yılında Solak Sinan tarafından yaptırılan caminin 

minberi 1166H/1752-53 yılında, Sultan I. Mahmud dönemi (1730-1754) İhtisâb 

Ağalarından Mehmet Ağa tarafından konulmuştur (Hadîkatü’l Cevâmi, s.645). 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 145) yıldırım düşmesi sonucu hasar gören caminin, Hacı 

Ahmed Efendi adında bir hayırsever tarafından 1300H/1883 yılında yeniden 

yaptırıldığı kaydedilmiştir. Aynı eserde caminin yanında Sürûrî İbtidâi Mektebi 

                                                 
1
Konyalı (C.1, s.158), caminin ikinci kez II. Abdülhamid tarafından (1842-1918) inşa ettirildiğini 

belirtmekte ancak yeniden yapım tarihini (1618H) çelişkili vermektedir. Haskan (C.1, s.204), BOA 29 

Muharrem 1243 (22 Ağustos 1827) tarihli bir arzdan, caminin, Hacı İsmail Efendi tarafından yeniden 

yaptırıldığını aktarmaktadır. 
2
Konyalı’ya (C.1, s.157) göre, cami iki katlı ve kargirdir. Öz (Öz, C.2, s.29), tuğla minareli fevkanî 

caminin, bodrum katının/su basman?  kargir, üst katının ahşap olduğunu belirtmiştir. 
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olduğu belirtilmiştir (bkz. Solak Sinan Mektebi: Sıra No: 516). 68 nolu Pervititch 

haritasına göre kargir inşa edilen caminin son cemaat mahalli ahşap çatılıdır (Şekil 

A. 195). Öz (C.2, s.60) tarafından tuğla olduğu belirtilen minare son cemaat 

mahallinin batısına bitişik inşa edilmiştir. Pervititch haritasında son cemaat 

mahallinin kuzeydoğusunda bulunan ahşap yapı mektep olmalıdır. Konyalı, caminin 

mihrabında, mavi zemin üzerine işlenmiş Ka’be ve altında gümüş zemin üzerine 

işlenmiş Na’leyn-i Şerif resimlerinin bulunduğu değerli bir çini panonun varlığından 

söz etmektedir (Konyalı, C.1, s.275). Caminin güneyinde gösterilen hazirenin bir 

kısmı ve çeşme (bkz. Hacı Halil Efendi Çeşmesi: Sıra No: 517) bugün de mevcuttur 

(Şekil A. 196). 1940 yılından önce kadro harici bırakılan cami yıkılarak yerine 1993 

yılında aynı isimle betonarme iki katlı bir cami yapılmıştır (Haskan, C.1, s.340), 

(Şekil A. 197).  

*Fatma Hatun Camii: Sıra No: 520 

             

           Adres: Tekkekapısı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Selamsız Caddesi üzerinde, 2606 Ada, 245 Parselde yer almaktaydı. Fatma Hatun 

tarafından yaptırılan caminin ilk yapım tarihi kesin değildir. Bir yangında hasar 

gören cami, kitabesine göre, 1176H/1762 yılında Hacı Mustafa Ağa tarafından 

yeniden yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s. 208-209). Râ’if Bey tarafından caminin 

giriş kapısı üzerinde olduğu belirtilen kitabe, bugün caminin karşısında bulunan 

Selamî Ali Efendi Çeşmesi üzerindedir (bkz. Selamî Ali Efendi Çeşmesi: Sıra No: 

566). Haskan (C.1, s.184), Râ’if Bey’in eseri incelemesinden sonra yeniden yangın 

geçirmesiyle birlikte kitabenin çeşmeye nakledildiği görüşündedir
1
. Öz’ün (C.2, 

s.23) verdiği bilgiye göre kargir inşa edilen, ahşap çatılı cami 1960’lı yıllarda kadro 

dışı bırakılmıştır. Zamanla harap duruma gelen cami 1965 yılında kapatılmıştır 

(Haskan, C.1, s.184). Bugün yerinde 1967 yılında kurulan Üsküdar Fatma Hatun 

Camii’ni Koruma Derneği’nce yaptırılan betonarme iki katlı bir cami bulunmaktadır 

(Şekil A. 198). Söz konusu dernek için caminin zemin katında bir oda tahsis 

edilmiştir. 

                                                 
1
 Haskan (C.1, s.184) kaynak göstermeksizin, caminin 2 Ağustos 1887 yılında yeniden yangın 

geçirdiğini belirtmiştir. 
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*Hamal Mehmet Ağa Mescidi: Sıra No: 521 

             

           Adres: Odalariçi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Azizlik Sokak, 452 Ada 13 Parselde bulunmaktaydı. Hamal Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılan mescidin yapılış tarihi kesin değildir. Hadîkatü’l Cevâmi’de mescitten 

söz edilmemektedir. Vakıf sicil defterine göre bulunduğu sokağa
1
 adını veren mescit 

(VSD, s.61), 1931 yılına ait 68 nolu Pervititch haritasına göre bitişik nizam bir 

parselde, ahşap iki katlıdır (Şekil A. 199). Kuzeyinde ahşap çatılı son cemaat yeri 

bulunmaktadır. Konyalı (C.1, s.160) son cemaat yerinde, bir kuyu ve çeşmenin 

bulunduğunu belirtmektedir. 1935 yılında kadro harici bırakılan mescit 1940’lı 

yıllarda yıkılmıştır (Konyalı, a.y.). Bugün yerinde 3 katlı bir apartman vardır.  

33. KEFÇE DEDE MAHALLESİ 

*Kefçe Dede Camii: Sıra No: 524 

             

           Adres: Ahmediye 

  1924 yılındaki durumu:   Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan .  

Gündoğumu Caddesi ve Esvapçı Sokaklarının kesişiminde, 403 Ada 27 Parselde 

bulunan Ahmediye Camii, kitabesine göre Kefçe Dede (ö. 1546) tarafından yaptırılan 

ahşap mescidin yerine, Eminzade Ahmet Ağa tarafından 1712 yılında inşa edilmiştir. 

Cami, 18. yüzyılda yapılmış, medrese, mektep, cami, kütüphane, sebil ve 

çeşmelerden oluşan Ahmediye Külliyesin’ne dâhildir
2
. Kefçe Dede’nin kabri 

Ahmediye Camii haziresinde bulunmaktadır. Caminin geçirdiği onarımlar ve 

günümüzdeki durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde 

incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Ahmediye 

Külliyesi). 

*Hoca Abdi Mescidi: Sıra No: 525 

            

           Adres: Yeniçeşme 

  1924 yılındaki durumu:   Muhtâc-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Yeniçeşme Mescidi: Hadîkatü’l Cevâmi’ye (s.616, 617) göre, Kızlarağası Mehmet 

Ağa (ö. 999H/1591) tarafından yaptırılmış ve minberi Kızlarağası Beşir Ağa 

                                                 
1
 Günümüzde Azizlik olan sokağın adı 1930’lu yıllarda Dahi Sokak olarak değiştirilmiştir. 

2
Konyalı (CI, s.88), Hadîkatü’l Cevâmi yazarının caminin kapısı üzerindeki kitabeyi okurken 

yanıldığını ve tarihsiz kitabenin ebced hesabıyla 1134H’e tarihlendiğini yazmıştır. Hadîkatü’l 

Cevâmi’nin 2001 yılı baskısını hazırlayan Ali Nezih Galitekin, Konyalı’nın bu ifadelerine yer 

verdikten sonra iki yazarın kitabeyi okumaları arasında fark olmadığını ve ebced hesabı ile 

Ayvansarayî Hüseyin Efendi’nin verdiği 1124 (1712 M.) tarihinin doğru olduğunu belirtmiştir. 
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(ö.1159H/1746) tarafından konulmuştur. Vakıf sicil kayıtlarına göre yakınında 

Sancaktar Mehmed Efendi Türbesi, Yeniçeşme, bir şadırvan ve helâ bulunmaktadır 

(VSD, s.96). Gündoğumu ve Halk caddelerinin kesişiminde, meydanda bulunan 

mescit ve sözü edilen diğer yapılar, 1924 ve 1935 yılları arasında tramvay yolu 

açılırken ortadan kalkmıştır. Haskan, 1931 yılına ait, 60 nolu Pervititch haritasında, 

Bugünkü adıyla Gündoğumu Caddesi ve Açık Türbe Sokaklarının birleşiminde 

izlenen büyük hazirenin mescide ait olduğunu ileri sürmektedir (Haskan, C.1, s.378), 

(Şekil A. 200). Hazire günümüzde mevcut değildir. 

*Kızlarağası Camii: Sıra No: 526 

             

           Adres: Toptaşı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Devâtçızâde Şeyh Mehmet Efendi Camii, Sultan I. Mahmut Camii: Vakıf sicil 

kayıtlarına göre Şeyh Mehmet Efendi (ö. 1090H/1679) tarafından yaptırılan cami, 

Gündoğumu Caddesi üzerinde, 402 Ada 38 parselde yer almaktaydı (VSD, s.92),  

(Mir’ât-ı İstanbul, s.156). Zamanla harap olan cami, Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.620) 

yayınlanan kitabesine göre 1163H/1749 yılında Sultan I. Mahmut tarafından yeniden 

inşa edilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısına ait fotoğraflardan görünümü hakkında bilgi 

sahibi olduğumuz cami, iki katlı, kargir ve ahşap çatılıdır (Şekil A. 201). Tek şerefeli 

kısa minaresi ve beden duvarları sıvalıdır. Karşısında büyük bir hazire ve hazire 

duvarı önünde Gündoğumu Caddesi üzerinde bir su terazisi bulunmaktadır. 1918 

yılında Doğancılar yangınında harap olan cami (Haskan, C.1, s.173) ve hazire 1924 

yılından önce ortadan  kalkmıştır. Bugün arsası ve haziresinde çok katlı yapılar 

bulunmaktadır.  

34. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ 

*Şüca’ Ahmet Paşa Camii: Sıra No: 560 

             

           Adres: Şüca’ Bağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Şecaat ve Kalpaklı Sokaklarının kesişiminde, 159 Ada, 1 Parselde bulunmaktaydı.  

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.645) “Der kurb-ı Acıbadem” denilerek Acıbadem 

yakınında konumlandırılan caminin ilk banisi Şeyh Selamî Ali Efendi (ö. 1692) dir. 

Harap olan cami Şüca’ Ahmed Paşa (ö.1753) tarafından yenilenmiş ve yakınına bir 

çeşme (bkz. Şüca’ Ahmet Paşa Çeşmesi: Sıra No: 563) inşa edilmiştir (VSD, s.121), 

(Haskan, C3, s.1174). İlk yapım ve onarım yıllarına ait bilgiler kesin değildir. 1921 
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yılında Selamsız semtinde çıkan bir yangında hasar gören cami (Haskan, C.1, s.355). 

1924 yılından önce ortadan kalkmıştır. 1991 yılında yerine Şüca’ Bağı Camii adında 

3 katlı, betonarme bir cami yapılmıştır. 

35. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ 

*Tavâşi Hasan Ağa Câmii: Sıra No: 575 

             

           Adres: İnâdiye Menzilhâne Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen  koruyan.   

996H/1587-88 yılında Tavâşi Hasan Ağa tarafından yaptırılan cami, İnadiye Mektebi 

Sokağı ve Gündoğumu Caddesi’nin kesişiminde, 273 Ada 32 Parselde bulunmaktadır 

(Şekil A. 202), (Hadîkatü’l Cevâmi, s.625). Cami kitabesine göre harap durumda 

iken 1310H/1892 yılında Hatice Hanım tarafından yenilenmiştir (Şekil A. 203). 57 

nolu Pervititch haritasında “İnadiye Camii” olarak kaydedilen yapı, etrafı harpuştalı, 

kesme taş, alçak duvarlarla çevrili bir avlunun ortasında yer almaktadır (Şekil A. 

204). Haritaya göre kuzeybatısında bulunan 2 ve 3 katlı ahşap yapılar bugün mevcut 

değildir. Söz konusu yapıların işlevlerine dair bir not düşülmemiştir. Vakıf sicil 

kayıtlarına göre, cami ile birlikte inşa edilen mektep, günümüzde bulunduğu sokağın 

adında yaşamaktadır (VSD, s.130). Yapıyı 1941 yılında inceleyen Konyalı (C.1, 

s.303, C.2, s.333), mektebin yıkıldığını, caminin avlusuna ahşap bir meşruta 

yapıldığını açıklamıştır. Cami görevlilerince konut/meşruta olarak kullanılan bu yapı, 

20. yüzyılda kargir olarak yenilenmiştir (Şekil A. 205). Kuzeydoğu avlu duvarında 

bir çeşme bulunmaktadır (bkz. Menzilhane Yokuşu Çeşmesi: Sıra No: 583). 

Kargir bir su basman üzerine inşa edilen kare planlı cami, ahşap çatılıdır. Kuzeyinde 

kapalı bir ahşap bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Minare doğu cephesine bitişiktir. 

Taş tuğla almaşık inşa edilen beden duvarlarında yer yer devşirme malzemelere 

rastlanmaktadır. Hazirede bulunan mezar taşlarının büyük bir bölümünün 

kaybolduğuna değinen Haskan, hasar gören kabir taşlarının 1892 onarımında duvar 

örgüsü içinde kullanılmış olabileceği görüşündedir (Haskan, C.1, s.360). 2006 

yılında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, MSÜ öğretim üyelerinden Prof. 

Mete Ünal danışmanlığında hazırlanan cami (Url 14), VGM’nce yatırım programına 

alınmıştır. İstanbul, Üsküdar, Tavaşi Hasan Ağa Camii 2008 Yılı Uygulama İşi, 

24.06.2008 tarihinde gerçekleştirilen açık ihale ile Ozo İnş. Taah. Tur. San. Tic.Ltd. 

Şti.’ne verilmiştir (Url-15). Uygulama henüz başlatılmamıştır. 
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*Malatya’lı İsmail Ağa Câmii: Sıra No: 576 

             

           Adres: Ağa Hamamı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Ağa Camii: Şair Naili ve Dönme Dolap Sokaklarının kesişiminde, 408 Ada 21 

Parselde yer almaktadır (Şekil A. 206). Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.625) Ağa Camii 

olarak kaydedilen yapı,  1045H/1636
1
 yılında Malatyalı İsmail Ağa tarafından 

yaptırılmıştır. Malatyalı İsmail Ağa cami yakınında tekke (Salı Tekkesi), iki çeşme, 

şadırvan, imam meşrutası ve çifte hamam yaptırmıştır (VSD, s.93,96,129,131,135). 

Hamam ve çeşme dışında sözü edilen diğer yapılar günümüze ulaşamamıştır. 

Kitabesine göre, zamanla harap olan cami, Şevket Paşa tarafından 1302H/1902 

yılında onarılmıştır (Haskan, C.1,s.60). Vakıf sicil defterinde 1902 onarımına ilişkin 

olarak “…Tamirden evvel imam meşrutası 2 oda, 1 sofa, 1 helâ, caminin son cemaat 

yerinde abdest almak için 3 musluk vardı. Tahminen Şevket Paşa tarafından cami ile 

beraber müceddeden yaptırılmıştır. Hane (İmam meşrutası) ahşaptır. Caminin 

mahfelinden haneye/imam meşrutasına girmek üzere bir kasr vardır. Cami etrafı 

avlusu ve bahçesi duvar ile muhattır. Duvarın üstünde Marsilya Kiremitleri olup 

yerine kırık ve eski kiremitler tenekelerle kapanmıştır.” açıklamaları yer almaktadır 

(VSD, s129). Yapıyı 1940’lı yıllarda ziyaret eden Konyalı (C.1, s.83), 1926 yılında 

yıldırım düşen minaresinin harap durumda olduğunu belirtir Aynı eserde, devrinin 

şaheseri olarak tanımlanan yekpare mermer minber ayrıntısı ile tanımlanmaktadır. 

Konyalı’nın söz ettiği ahşap son cemaat mahalli, ilgili Pervititch haritasında 

izlenememektedir (Şekil A. 207). Bulunduğu yapı adasında, kuzeybatı köşede yer 

alan caminin güney ve doğusunda geniş bir kabristan2 bulunmaktadır. Dikdörtgen 

planlı cami, ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Saçağın altında boydan boya ahşap bir 

silme dolanmaktadır. İki katlı cami, kargir inşa edilmiştir. Güneybatı cephesine 

bitişik olarak inşa edilen tek şerefeli, kesme taş minare, 1974 yılında onarılmıştır 

(Haskan, C.1, s.61). Minare kaidesi bir oda üzerine inşa edilmiştir. Burada bir 

sanduka bulunduğu ve 1990’lı yıllarda kaldırıldığı Haskan (C.1, s.61) tarafından 

kaydedilmiştir. Buraya defin yapılıp yapılmadığı kesin değildir. Minarenin yanında 

                                                 
1
Haskan (C.1,s.60), Ayvansarayî’nin yanıldığını, onarım kitabesine göre caminin 1018H/1609 yılında 

yapıldığını ileri sürmektedir. 
2
Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.625) İsmail Ağa’nın kabrinin Malatya’da olduğu açıklanmıştır. Konyalı 

(C.1, s.83), Ayvansarayi’nin yanıldığını belirterek caminin haziresinde konumlandırdığı mezar 

kitabesini yayınlamıştır. Haskan (C.1, s.60) İsmail Ağa’nın Rodos’ta öldüğü rivayet edildiğinden, 

hazirede sadece makam taşının bulunduğunu ileri sürmektedir. 
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bulunan bir kapıdan odaya/türbeye geçiş vardır. Günümüzde ardiye olarak kullanılan 

odanın/türbenin lokma demir parmaklıklı, dikdörtgen açıklıklı, küçük bir penceresi 

bulunmaktadır (Şekil A. 208). 1990’lı yıllarda onarım geçiren caminin beden 

duvarları tamamen niteliksiz taş ile kaplanmıştır (Haskan, C.1, s.61). Cami 

dikdörtgen açıklıklı, ahşap doğramalı, alt ve üst pencerelerden ışık alır. Alt 

pencerelerin etrafında çimentolu harç kalıntıları gözlenmektedir. Caminin iç 

duvarları sıvalı ve beyaz badanalıdır (Şekil A. 209). Mihrap nişi ve minber külahı 

yeşil yağlıboya ile boyanmıştır. Vaaz kürsüsü son yıllarda eklenmiştir. Malatyalı 

İsmail Ağa Camii ve Çevre Düzenlemesi 2008 Yılı Proje Çizim İşi, 16.04.2008 

tarihinde imzalanan sözleşme ile ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic.Ltd. Şti. 

tarafından gerçekleştirilmiştir (Url-16). Yapı, VGM tarafından onarım programına 

alınmıştır. 

*Bâli Çavuş Mescidi: Sıra No: 577 

             

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.637) Tunusbağı Mescidi olarak kaydedilen yapı Hacı Bâlî 

(ö. 1006H /1597–98)
1
 tarafından yaptırılmıştır. Konyalı (C.1, s.109) caminin eski 

imamı ile yaptığı görüşmeden mescidin 1006H/ 1597 yılında yaptırıldığını 

aktarmıştır. Halil Efendi’nin 1288H/1871 tarihli vakfiyesiyle meşihat koyması 

üzerine Mecmûa-i Tekâyâ’da “İnadiye’de mezarlık içinde Kadirî Dergâhı” olarak 

kaydedilmiştir (E.D. İşli, s.41). 57 nolu Pervititch paftasında, Bâli Çavuş ve İnadiye 

Mescidi sokaklarının kesişiminde, mezarlık olarak kullanılan yapı adasının üzerinde 

mevcut haliyle çizilen Bâli Çavuş Mescidi güneyi üçgen uçlu, çokgen planlıdır (Şekil 

A. 210). Kargir inşa edilen mescidin son cemaat yeri ahşaptır. Minare güney 

cephesine bitişiktir. 1931 yılında mevcut olan mescit, 1941 yılından önce iz 

bırakmadan ortadan kalkmıştır. 

                                                 
1
Hadîkatü’l Cevâmi’de Bâli Çavuş’un kabri için “kendi mescidin karşısında yol kenarında seng-i 

mezarında tarihi mukayyed değildir” denilerek ölüm tarihinin kesin olmadığı belirtilmektedir. Konyalı 

sözü edilen mezar taşının bulunamadığını belirtmiştir. Haskan, Bali Çavuş’a ait 1006H /1597–98 

tarihli kabri tespit etmiş ve fotoğrafını yayınlamıştır (Haskan, C.1, s.119). Ayrıca bkz.( Behçetî İsmail 

Hakkı el –Üsküdarî , s. 44). 
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36. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ 

*Rum Mehmet Paşa Camii: Sıra No: 614 

               

           Adres: Medrese Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu:   Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Şemsi Paşa Caddesi, Eşref Saat Sokağı (Eski Medrese Sokak) ve Şemsi Paşa Bostanı 

Sokağı ile çevrili 429 numaralı yapı adasında 5 parselde yer almaktadır (Şekil A. 

211, Şekil A. 212). Fatih Sultan Mehmet’in vezirlerinden Rum Mehmet Paşa 

tarafından 1471–72 yılında inşa ettirilen cami, İstanbul’un en eski Osmanlı 

yapılarından biridir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.604). Rum Mehmet Paşa Camii, medrese, 

imaret, türbe, şadırvan ve hamamdan oluşan külliyenin parçasıdır (Hadîkatü’l 

Cevâmi, s.604).  Râ’if Bey,  Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri’nin bir şubesinin Pazar 

günleri camide ayin icra ettiklerini belirtmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.86). Hadîkatü’l 

Cevâmi’ye (s.605) göre, 18. yüzyılda harap durumda olan medrese  ve şadırvan 

günümüze ulaşamamıştır. Medresenin eski adıyla, Medrese Sokağı’nın çevrelediği 

427 nolu yapı adasında konumlandığı düşünülebilir
1
. Ayverdi, caminin 

kuzeydoğusunda bugün de mevcut olan yapı kalıntılarının imarete ait olabileceği 

görüşündedir (Ayverdi, s. 483). Kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla iki sıra tuğla bir 

sıra taş, ahşap hatıllı inşa edilen tonozla örtülü yapı, Konyalı’ya göre Şerefâbâd 

Kasrı’nın su depolarıdır (Konyalı, C.1, s.252), (Şekil A. 213). Müller-Wiener ve 

Ayverdi, hamama ait kalıntıların 1980’li yıllarda az da olsa var olduğundan söz 

etmektedirler (Müller-Wiener, s.457), (Ayverdi, s. 484). Haskan’a (C.2, s. 969) göre 

Pırnal Sokak, 1041 Ada 1 Parselde mevcut olan ve 12 Eylül 1860 tarihli bir ilana 

göre şahıs eline geçen çifte hamam, Rum Mehmet Paşa Külliyesi’ne aittir (Çeçener, 

s.153), (Şekil A. 214). İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürü, Marmaray Kazıları Kazı 

Başkanı İ. Karamut, Marmaray Kazıları sırasında İskele yakınında ortaya çıkarılan 

50 dükkânlık arastanın da Rum Mehmet Paşa Vakfına ait olabileceği görüşündedir 

(Url-17). Caminin güneyinde Rum Mehmet Paşa’nın türbesi bulunmaktadır (Şekil A. 

215). Sekizgen plan şemalı türbe, kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Kubbe ile 

örtülüdür. Sivri kemerli, dikdörtgen açıklıklı, alt üst pencerelerden ışık alır. Üst 

pencereler alçı revzenlidir. Alman Mavileri D9 nolu paftada türbe ve cami arasında 

kargir inşa edilmiş bir bağlantı/yapı olduğu izlenmektedir (Şekil A. 216). Bu yapı 

günümüzde mevcut değildir. Muhtemelen 1894 depreminde zarar gören cami 19. 

                                                 
1
 Alman Mavilerinde Medrese olan sokağın adı 1930 yılından önce Eşref Saat olarak değiştirilmiştir. 
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yüzyılda harap duruma gelmiş ve 20. yüzyıl başlarında onarılmıştır (Müller-Wiener, 

s. 457). Alman Mavileri ve 62 nolu Pervititch haritasında son cemaat mahallinin 

doğusunda, cami ile bitişik iki katlı kargir bir yapı bulunduğu, batı bölümün ahşap 

çatı ile örtüldüğü izlenmektedir (Şekil A. 217). Her iki haritada giriş ekseni üzeri 

açık çizilmiştir. Konyalı ve Ayverdi kubbeli son cemaat yerinin çöktüğünü, yerine 

ahşap çatı yapıldığını belirtmektedirler (Ayverdi, Konyalı, s.249). 20. yüzyılın ikinci 

yarısına ait bir fotoğraf, son cemaat mahallinin görünümüne açıklık getirmektedir 

(Şekil A. 218). Fotoğrafa göre kuzeyde camiye bitişik iki katlı kargir bir yapı inşa 

edilmiş ve son cemaat mahalli kargir yapıyı da içine alan ortak bir ahşap sundurma 

ile kapatılmıştır. Ahşap sundurma, bugün de mevcut olan, başlıkları tıraşlanmış 

devşirme mermer sütunlarla desteklenmektedir.  Rum Mehmet Paşa Camii, 1953 

yılında onarılmaya başlanmış ve 1959 yılında son cemaat revakı kubbeli olarak 

yeniden inşa edilmiştir (Ayverdi, s. 485). Onarım sırasında kasnak pencerelerine 

tuğla kemerler eklenerek; -20. yüzyılın ikinci yarısına ait bir fotoğrafta düz bir silme 

ile bittiği izlenen- kasnağın üzerine taşırılmıştır. Ayverdi, 18. yüzyılda inşa edilen 

Zeynep Sultan Camii haricinde böyle bir uygulamanın Osmanlı mimarisinde 

kullanılmadığına dikkat çekmiştir. Rum Mehmet Paşa Camii’nin inşâ karakterini 

“mimarisi bozuk” olarak nitelendiren Ayverdi’ye göre
1
, 1953 onarımı yapım 

hatalarını tekrarlayarak çoğaltmıştır. Beden duvarlarında, derz aralarında kullanılan 

çimento katkılı, horasan taklidi, kalın kabartma şerit sıvalar bu onarım sırasında 

uygulanmış olmalıdır. 

Rum Mehmet Paşa Camii, Boğaza hâkim bir tepe üzerinde, eğimli bir arazi üzerinde 

inşa edilmiştir. Şemsi Paşa Caddesi üzerinden 6 basamakla yükseltilmiş kapıdan 

avluya girilir. Cami, Alman Mavilerinde güneydoğuya doğru, bugünkü sınırlarından 

daha geniş çizilen avlunun kuzeybatısında bulunmaktadır. Caminin kuzeyinde 

çıkrıklı mermer bir kuyu vardır (Şekil A. 219). Avlunun güneybatısına betonarme, 

tek katlı abdest mahalli ve tuvalet inşa edilmiştir. Yine bu yönde inşa edilen 

niteliksiz kargir tek katlı yapı, imam meşrutası olarak kullanılmaktadır. Avlunun bir 

kısmı, tabhane duvarına bitiştirilen sunta bir kapı ile meşruta bahçesi olarak 

ayrılmıştır (Şekil A. 220). 

                                                 
1
Ayverdi, ikinci kat silmesine kadar Klasik Osmanlı Dönemi yapı karakterinde, taş inşa edilen 

caminin; askı kemerlerinin ikinci kat silmesinin üstüne, dışarıya taşırılması, kasnak seviyesinde üç sıra 

tuğla bir sıra taş örgü tekniğine geçilmesi, yine bu seviye üzerinde bulunan pencerelerde kalın tuğla 

kullanılmasının,  caminin mimarî yapısını bozduğu görüşündedir. 
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Cami, dikdörtgen planlı ibadet mekânı, doğu ve batıda yer alan tabhaneleri ve 

kuzeyde beş kubbeli son cemaat yeri ile S. Eyice tarafından “zaviyeli cami” olarak 

adlandırılan ters “T” tipi plan şemasına sahiptir. İbadet mekânının doğu ve batısında 

ikişer oda/tabhane bulunur. Tek katlı odalar, kubbe ile örtülüdür. Döşemeleri ibadet 

mekânından yaklaşık 40 cm. aşağıda olan odalara caminin içine açılan basık kemerli, 

ahşap kanatlı kapılardan geçilir (Şekil A. 221). Batıda bulunan odalar arasında da 

basık kemerli bir geçit varken (Şekil A. 222) doğuda bulunan odalar arasındaki duvar 

sağırdır. Doğuda, güney uçta yer alan oda, imam evi olarak kullanıldığı bir dönemde 

PVC çerçeveli bir camekânla bölünmüştür. Odalarda yaşmaklı ocaklar 

bulunmaktadır. Batıda, güney uçta bulunan odanın ocak nişi tuğla ile örülerek 

kapatılmıştır (Şekil A. 223). Doğuda, kuzey uçta bulunan odadaki ocak 

yaşmaksızdır. Ocaklar sivri taş külahlı, tuğla örgülü bacalarla havalandırılır (Şekil A. 

224). Aydınlatma ise dikdörtgen açıklıklı, taş lentolu ve söveli pencerelerle 

sağlanmıştır. Pencerelerin üzerinde sivri kemerli, dikdörtgen açıklıklı, revzenli tepe 

pencereleri bulunur. 

Cami ibadet mekânı, kubbe ve onu güneyde destekleyen yarım kubbe ile örtülüdür. 

Kubbeye geçiş elemanı pandantiftir. Yarım kubbede ise iri mukarnas silmeli tromplar 

kullanılmıştır (Şekil A. 225, Şekil A. 226). Beyaz badanalı kubbelerde, eski kalem 

işlerinden parçalar göze çarpmakta; rutubet izi ve sıva çatlakları gözlenmektedir 

(Şekil A. 227).  

Harimin kuzeyinde, ahşap bir galeri katı şeklinde kadınlar mahfili bulunur.  Mahfil 

doğu ve batıda geniş, giriş aksı üzerinde ince bir çıkıntı yapar (Şekil A. 228). 

Kadınlar mahfiline çıkış, içeride caminin batı duvarına bitişik ahşap bir merdivenle 

sağlanmıştır.  

1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta, çerçevesi Barok dönem özellikleri gösteren 

kalemişleri ile süslendiği izlenen köşeleri sütunceli, mukarnaslı mihrap, beyaz boya 

ile badanalanmıştır (Şekil A. 229). Aynı fotoğrafta izlenen top kandiller yerine, 

bugün kristal taklidi avizeler asılıdır. 2003 yılında hırsızlar tarafından camide 

bulunan 3 levhanın çalınmasının ardından,  cümle kapısı çelik kapı ile değiştirilmiş 

ve kapının üzerine güvenlik kamerası yerleştirilmiştir. Mahfil ve vaiz kürsüsü son 

yıllarda yenilenerek değiştirilmiştir. Eski vaiz kürsüsü ve kapı kanatları 

tabhanelerden biri içinde bulunmaktadır (Şekil A. 230). 
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Kesme taştan inşa edilen minare, batıda camiye bitişik olarak yükselir (Şekil A. 231).  

Kuzeyde önüne beton basamak eklenmiş, basık kemerli bir kapıdan minareye girilir. 

Mukarnas tabanlı, geometrik süslemeli taş şerefe korkuluğunun kırık bir bölümü, 

tuğla malzemeyle bütünlenmiştir.  

Rum Mehmet Paşa Camii ve çevresi, 8.11.1993 tarihinde onanarak yürürlüğe giren 

1/5000 ölçekli Rum Mehmet Paşa ve Ayazma Camileri Çevresi Koruma İmar 

Planı’na göre, sit alanı ilan edilmiştir. Ancak planlama alanı büyük ölçüde gelişimini 

tamamlamış bir bölge olduğundan, alınan koruma kararları, KVTVKK’unca tescili 

yapılmış eski eserlerin dışında, genellikle 22.1.1976 tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar 

İmar Planı şartları dikkate alınarak verilmiştir. Örneğin cami ile aynı yapı adası 

üzerinde bulunan, Alman Mavilerinde ve 61 nolu Pervititch haritasında cami arsası 

içinde oldukları izlenen 9,10,11 ve 12 nolu parsellerde yüksek betonarme yapılar 

bulunmaktadır. GEEAYK’nun söz konusu parsellere kuzeybatıda bitişik olan 7 ve 8 

numaralı olanlarının cami alanına katılması hakkında 14.05.1977 tarihli ve 9784 

sayılı bir kararı bulunmaktadır. 1993 tarihli Koruma İmar Planı hazırlanırken söz 

konusu parsellerin park olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve caminin görünümüne 

açıklık getirebilmek için park alanı olarak kalması uygun görülmüştür. Bugün hisseli 

şahıs mülkiyetinde olan parsellerden 7 numaralı olanında bina inşa edilmiştir.  

Plan raporunda 372 Ada 7 parselde bulunan anıt çeşmenin (bkz. Ümmü Gülsüm 

Çeşmesi: Sıra No: 595) “konum itibariyle ulaşımı aksatıcı nitelikte olduğu” 

gerekçesiyle yukarıda söz edilen park alanına kaydırılması kararlaştırılmıştır. 

Arkasında bir türbe bulunan ve 2000’li yıllarda onarılan çeşmenin taşınma işleminin 

gerçekleştirilmemiş olması sevindiricidir.  

Korunması gerekli eski eser olarak plana işlenen yapılardan bir kısmı, 

KVTVKK’nun 13.03.1989 tarih ve 1070 sayılı kararı ile II. grup olarak tescil ettiği 

ve 1993 yılından önce restorasyon uygulamaları yapılmış binalardır
1
. Caminin 

kuzeybatısında, cami ile aynı yapı adasında bulunan 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellere 

ilişkin GEEAYK’nun 20.10.1993 tarih ve 2236 sayılı kararıyla, -anıtın çevresinin 

boşaltılabilmesi için- söz konusu parsellere inşaat yasağı getirilmiştir (Şekil A. 232). 

1993 planı hazırlanırken 1,2 ve 3 nolu parsellerde mevcut bulunan ahşap yapıların 

                                                 
1
 431 Ada 29,30 parsellerde bulunan yapılar.  
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eski eser olarak korunmasına karar verilmiştir
1
. Aynı hizada yer alan 4 nolu parsele 

ise komşu parselde bulunan yapının saçak kotunu geçmeyecek şekilde yapılaşma izni 

verilmiştir. Bugün 4 parselde bulunan betonarme yapının yüksekliği Koruma Amaçlı 

İmar Planına uygun değildir (Şekil A. 232).  

1993 onanlı planda, 431 Ada 15 Parsel konut alanı olarak gösterilmiştir. Üzerinde 

yapı bulunan 15 nolu ve caminin bahçesi olarak kullanılan 16 nolu parseller 

22.08.1996 gün ve 8587 sayılı Koruma Kurulu Kararı’na göre, caminin mezarlık ve 

hazire alanıdır. 1998 yılında onanarak yürürlüğe giren 1/1000 ölçekli Rum Mehmet 

Paşa Camii ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama Planında, Vakıf Mülkiyetinde 

olan 15 nolu Parsel Belediye Meclisi önerisi ile cami alanına katılmıştır. Avlunun 

güney batısında, 25 numaralı parselde bulunan vakıf mülkü ahşap ev akar olarak 

kiraya verilmiştir. Aynı şekilde cami arsasına tahsisli ve inşaat yasağı getirilen 6 nolu 

parsel işgal edilmiş ve VGM tarafından işleme alınmıştır.  

1993 onanlı Koruma Amaçlı İmar Planında konut alanı olarak gösterilen, kargir yapı 

kalıntılarının bulunduğu 431 Ada 31 parsel, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı 

Uygulama Taslak Planı’nda park alanı olarak önerilmiş, ancak Belediye Meclisinin 

yerinde yaptığı incelemede arsada, ilçesince inşat ruhsatı verilmiş bir bina inşa 

edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

*Adliye Camii: Sıra No: 615 

               

           Adres: Ayazma İskelesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Şerefâbâd Camii: Şemsi Paşa Bostanı Sokak ve Öğdül Sokak kesişiminde, 430 Ada 1 

Parselde bulunmaktaydı. Sultan II. Mahmut tarafından 1232H/1816 yılında 

yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.601).  Hadîkatü’l Cevâmi’nin (s.601) Hattat 

Râkım nüshasında, Sultan III. Mustafa’nın “Bostânyân neferâtının edâ-yı salât 

etmeleri için” küçük bir mescit yaptırdığı, imam ve müezzinine “Gümrük-i 

Kebîr’den” 20 akçe tahsis edildiği ancak zamanla virane/yıkıntı haline geldiği için 

yerine Sultan II. Mahmut tarafından  1229H/1814 yılında yeni bir cami yaptırıldığı 

belirtilmektedir. Eserde yer alan açıklamalardan, caminin yapımı sırasında yakınında 

bulunan Şerefâbâd Kasrı ve bazı mahallerin de onarıldığı ve bir çeşme (bkz. Adliye 

                                                 
1
2 nolu parselde beden duvarları sıvanarak ahşap özeliğini yitiren yapı da korunması gerekli eser 

olarak plana işlenmiştir. Bugün sıvaları temizlenen ve ahşap görünümü ortaya çıkarılan yapı iyi 

durumdadır. 1 ve 2 nolu parsellerde bulunan yapılar onarılmıştır. 
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Camii Çeşmesi: Sıra No: 600) inşa edildiği öğrenilmektedir. 1898 yılında iyi 

durumda olan cami, Mir’ât-ı İstanbul’da (s.84) yayınlanan kitabesine göre, 

1230H/1814–1815 yılında yapılmıştır. Cami hakkında elde edilen görsel bilgiler 

sınırlıdır. Flandin’in Şerefâbâd Kasrını betimleyen bir gravüründe, Ayvansarâyî 

tarafından tek şerefeli ve taş olduğu açıklanan Adliye Camii’nin minaresi, arka 

planda görünüme girmektedir (Şekil A. 233). 1924 yılında harap durumda olan cami, 

1931 yılından önce yıkılmıştır. 61 nolu Pervititch haritasında, minareye ait 

kalıntıların varlığını sürdürdüğü izlenmektedir (Şekil A. 234). 1940 yılında, camiden 

geriye bir iz kalmamıştır (Konyalı, C.1, s.81, 82). Bugün arsasında Şemsi Paşa 

Orduevi ve park bulunmaktadır.   

*Hüsrev Ağa Mescidi: Sıra No: 616 

               

           Adres: Kavak İskelesi Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Darı ve Kavaklı İskele sokaklarının birleşiminde, 431 Ada 16 Parselde yer 

almaktadır (Şekil A. 235).  Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.616) Ağa Mescidi olarak 

kaydedilen yapının, Hüsrev Ağa tarafından yaptırıldığı açıklanmış, ancak yapım 

tarihine ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Ayvansarâyî tarafından, mihrabın önünde 

konumlandırılan kabir taşı günümüzde mevcut değildir. Mescidin kitabesi yoktur. 

Yapının mimari özellikleri 19. yüzyılda inşa edildiği izlenimi vermektedir. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de Hüsrev Ağa tarafından mescit yakınında yaptırılan bir 

mektebin varlığından söz edilmektedir. Vakıf sicil defterinde Hüsrev Ağa adına 

kayıtlı mektep olmamakla birlikte, Külhan Sokak üzerinde, Süleyman Paşa 

tarafından yaptırılan bir mektep listelenmiştir (VSD, s.41). 1924 yılından önce 

yıkılan mektep, iz bırakmadan ortadan kalkmıştır. Cami, etrafı alçak betonarme 

duvarlarla çevrili küçük bir avlunun batısında yer alır. Dikdörtgen planlı caminin 

mihrabı güneyde yarım daire şeklinde dışarıya taşar. İki katlı cami, ahşap beşik çatı 

ile örtülüdür. Kesme taş kaideli, tuğla minare batı cephesine bitişik inşa edilmiştir 

(Şekil A. 236). Külahı kurşun kaplıdır. Mescit taş-tuğla almaşık kargir inşa edilmiştir 

(Konyalı, s.163). Beden duvarları ve minare gövdesi sıvalı, üzeri koyu pembe 

badanalıdır. Kuzeyine alüminyum çerçeveli, camekânlı, ondülin çatılı bir son cemaat 

yeri eklenmiştir (Şekil A. 237). Cami içeride beyaz badanalıdır (Şekil A. 238). 

Minare gövdesinde ve şerefe korkuluğunda sıva çatlakları ve sıva dökülmeleri 

gözlenmektedir. İç mekanda duvar etekleri ve mihrap nişinin etrafı yeni çini 
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panolarla kaplıdır. Cami sivri kemerli, dikdörtgen açıklıklı, yüksek pencerelerden 

ışık alır. PVC çerçeveli pencerelerin kemer ve söveleri bir 20. yüzyıl onarımı 

sırasında beden duvarından dışarıya doğru taşırılarak sıvanmıştır. Kuzey cephesi üst 

kat pencereleri 20. yüzyıl ekleridir. Avlunun zemini dökme mozaik kaplıdır. Yapı, 

VGM tarafından onarım programına alınmıştır. Hüsrev Ağa Camii ve Çevre 

Düzenlemesi 2008 Yılı Proje Çizim İşi, 16.04.2008 tarihinde imzalanan sözleşme ile 

ANB Mimarlık Müşavirlik İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiştir 

(Url-18). Uygulama henüz başlatılmamıştır. Avluya bitişik 431 Ada 15 parselde 

bulunan ve mülkiyeti VGM’ne ait ahşap ev, caminin meşrutasıdır. 

*Şemsi Paşa Camii: Sıra No: 617 

               

           Adres: Şemsi Paşa 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Şemsi Paşa Caddesi üzerinde, sahilde, 431 Ada 3 Parselde yer almaktadır (bkz. 

Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Şemsi Paşa Külliyesi). 

37. HAMZA FAKİH MAHALLESİ 

 *Hamza Fakih, Kaptan Paşa Camii: Sıra No: 618 

             

          Adres: Kaptan Paşa, Abdi Efendi, Aziz Mahmud Efendi   

  1924 yılındaki durumu: belirtilmemiş. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Kapûdan Paşa Camii, Kaptan Paşa Camii, Kaymak Mustafa Paşa Camii: Kaptan Paşa 

ve Aziz Mahmud Efendi sokakları arasında, 388 Ada, 11 Parselde eğimli bir arazi 

üzerinde inşa edilmiştir (Şekil A. 239). Yerinde bulunan Hamza Fakiyh Mescidi’nin 

harap olması üzerine 1140H/1727–28 yılında Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa 

tarafından yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.636). 1306H/1888–89 yılında yangın 

geçiren cami, Nefise Hanım tarafından yeniden inşa edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.90). İlk kurulan mescidin banisi Hamza Fakih’in (ö. 905H/1499–1500) şahidesi, 

avlu beden duvarında, içeriden ve dışarıdan ahşap görünümlü pimapenle kapatılan 

pencere boşluğında yer almaktadır (Şekil A. 240). 16. yüzyıla tarihlenen ilk mescit 

hakkında elde edilen bilgiler sınırlıdır. 953H/1546 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir 

Defteri’ne göre Hamza Fakih (Hacı Hamza bin Kasım)’in eşi Pir Mehmed kızı Ayşe 

Hatun, mescide 10 bin akçe vakfetmiştir
1
.  

                                                 
1
 “Bu on bin akçenin gelirinden iki kişi hergün birer akçe ile günde bir cüz (Kur’an) okuyalar ve vakıf 

işlerine bakan kimse ayda 15 akçe ala ve cüzleri zevci Hamza Fakih’in Üsküdar’da olan mescidinin 
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Cami, iki kademeli bir avlunun üst kotunda yer almaktadır. Moloz taş duvar örgülü, 

harpuştalı avlu duvarları; taş lentolu ve söveli, lokma demir parmaklıklı, dikdörtgen 

açıklıklı pencereler ile hareketlendirilmiştir. Kaptan Paşa ve Aziz Mahmud Efendi 

sokaklarına açılan iki avlu kapısı vardır. Her iki kapıda da kitabe yoktur.  Aziz 

Mahmud Efendi Sokağı üzerinde bulunan kapı, merdivenli bir sokağa açılır (Şekil A. 

241). Kaptan Paşa Cami Sokağı üzerinde bulunan basık kemerli kapıdan, caminin 

girişinin bulunduğu ön/üst avluya geçilir (Şekil A. 242). Kapının güneyinde 

sütunlara oturan ahşap saçaklı abdest muslukları ve tuvaletler bulunur (Şekil A. 243). 

Sütunlardan bir tanesinin yerinde betonarme kolon vardır. Ayna taşı ve sütunlar sarı 

boya ile badanalanmıştır. Avlunun kuzeyinde bugün kullanılmayan kapağı kırık, 

sandık tipi mermer bir şadırvan vardır (Şekil A. 244). Caminin kuzeyinde 388 Ada 

13 parselde bulunan ahşap tek katlı yapı, caminin meşrutasıdır (Şekil A. 245). 

Avlunun batısında bulunan ahşap iki katlı diğer meşruta cami imamınca konut olarak 

kullanılmaktadır (Şekil A. 246). Kuzey cephesi çimentolu harçla sıvanan yapı ahşap 

görünümünü kaybetmiştir.  

Kesme taşla inşa edilen cami, kareye yakın dikdörtgen planlı ve tek kubbelidir. 

Güneyde üst pencere denizlik hizasına kadar yapı genelinden farklılık gösteren 

büyük taş bloklar kullanılmıştır. Yapıda derz araları kalın olup bir 20. yüzyıl 

onarımında çimento katkılı kabartma şerit sıva ile sıvanmıştır. İki kademeli yüksek 

kasnağa oturan kubbeye geçişte tromp kullanılmıştır (Şekil A. 247). Tromplar 

dışarıda gösterilmiştir. İçeride tromp açıklıklarına diagonal yerleştirilen gergiler bir 

onarım sonrası eklenmiş olmalıdır (Şekil A. 248). Pembe renkli çimentolu harçla 

sıvalı kasnağın pencere revzenleri çimentolu harçlıdır (Şekil A. 249). Kubbenin 

profilli silmeleri sıva altında kalmıştır. Kuzeyde avludan 5 basamakla yükseltilmiş, 

iki katlı, ahşap son cemaat yeri bulunmaktadır (Şekil A. 250). Giriş kapısı önünde 

ahşap çerçeveli, camekânlı bir giriş mekânı vardır. Son cemaat mahalli duvarları 

içeride bağdadi sıvalı dışarıda beyaz badanalı ahşap kaplıdır. Kaplamanın boyası 

dökülen kısımlarında yapının aşı boyalı olduğu izlenmektedir. İçeride duvarlar 

kalemişi motiflerle bezelidir (Şekil A. 251). Son cemaat mahallinde doğuya doğru 

sehimden kaynaklanan deformasyon, duvarda ayrılma ve rutubet izleri 

gözlenmektedir. 

                                                                                                                                          

imamı ve müezzini kıraat ideler ve tevliyet karındaşının elinde ola ba’dehu mescid-i mezbûrun 

mütevellisi tasarrufunda ola” denilmektedir (Barkan ve Ayverdi, s. 59, V. No: 350). 
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Batı cephesine bitişik yükselen kesme taşla inşa edilmiş tek şerefeli minarenin 

mimari biçimlenişi bir 19. yüzyıl onarımında yenilenmiş olduğu izlenimi 

vermektedir (Şekil A. 252). Kullanılan malzemedeki doku ve renk farkından şerefe 

korkuluğu ve petek bölümünde son yıllarda onarım yapıldığı anlaşılmaktadır. 

İçeride iki yekpare mermer sütunla desteklenen ahşap kadınlar mahfili üç kubbe ile 

örtülüdür (Şekil A. 253). Kadınlar mahfiline çıkış, son cemaat mahallinin 

doğusundan yükselen bir merdivenle sağlanmaktadır (Şekil A. 254). Batıda son 

cemaat mahallinden kadınlar mahfiline yükselen merdiven iptal edilerek, minareye 

yükselen merdiven kullanılarak son yıllarda eklenen bir açıklıkla yeni bir giriş 

açılmıştır (Şekil A. 255, Şekil A. 256). Cami içeride, kuzey duvar ve yanlarda 

kuzeye yakın olan bölümler hariç, alt pencere denizlik seviyesine kadar çini kaplıdır. 

18. yüzyıla tarihlenen bu çinilerin büyük bir kısmı kaybolmuş, yerleri çinilerin 

desenlerine göre boyanmıştır (Şekil A. 257), (Konyalı, C.1, s.178,179). Konyalı 

tarafından Ermeni ustalarca yapıldığı aktarılan özgün kalemişleri 1940’lı yıllarda 

yenilenmiştir (Konyalı, C.1, s.179). Minber, vaaz kürsüsü ve mukarnaslı mihrap 

nişinin üstün mimari niteliğinden (Şekil A. 258) etkilenen Konyalı, eserinde ayrıca 

camiye ait taşınır kültür varlıklarının ayrıntılı bir listesini vermiştir (bkz. Konyalı 

C.1,s.180). Minber, vaaz kürsüsü günümüzde iyi durumdadır. Mihrap nişi beyaz 

yağlı boya ile boyanmıştır. 

Cephelerde farklı biçim ve hizada pencereler görülür. Alt seviye pencereleri 

dikdörtgen açıklıklı, taş lentolu ve söveli, ahşap çerçeveli, lokma demir 

parmaklıklıdır. Güneyde bulunan alt pencerelerden kuzey uçtakinin kemer alınlığı taş 

olup, ayna taşı kesme taşla doldurulmuştur. Batı ve doğudaki üst pencereler yuvarlak 

kemerli dikdörtgen açıklıklardır. Güneyde pencereler sivri kemerli, ortada bulunan 

kısa pencere yuvarlak kemerlidir. Üst pencereler içeride alçı çerçeveli, vitraylı, 

dışarıda çimentolu harçla revzenlidir. Yüksek kubbe kasnağı üzerinde de yuvarlak 

kemerli, dikdörtgen açıklıklı, çimentolu harçla revzenli pencereler bulunmaktadır. 

Pencere denizlikleri son yıllarda mermerle yenilenmiştir. Denizlikleri sabitlemek için 

kullanılan dolgu malzemesi hem kötü bir işçilik sergilemekte hem de yapının 

geleneksel mimari bütünlüğünü zedelemektedir (Şekil A. 259). Caminin avlu zemini 

1975 yılında çimentolu şapla kaplanmıştır (Konyalı, C.1, s.179). Hazirede kitabesiz, 

taş bilezikli ve kapaklı bir kuyu, sadaka taşı ve sütun parçası bulunmaktadır (Şekil A. 

260, Şekil A. 261, Şekil A. 262). İstanbul Üsküdar Kaymak Mustafa Paşa Camii ve 
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Çevre Düzenlemesi 2008 Yılı Proje Çizimi İşi, 16. 04.2008 tarihinde imzalanan 

sözleşme ile, Dor. İnş. Taah. Mim. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Yapı VGM tarafından yatırım programına alınmıştır (Url-19). 

5.2.2 Meşrutalar 

Vakıf Sicil Defterine göre 1924 yılında 23 mahallede kayıtlı toplam 55 meşruta 

kayıtlıdır
1
.  Birçok vakıf sahibi yaptırdıkları cami, tekke, mektep, kütüphane, türbe, 

vb. vakıflarda çalışanların konaklaması için meşrutalar yaptırmışlardır. Vakıf 

gelirlerinin azalmasıyla onarımları ihmal edilen veya yerleri unutulan yapı 

gruplarının başında meşrutalar gelmektedir. Vakıf sicil defterine göre 55 meşrutadan 

13 tanesi 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır. Cumhuriyet döneminde sıbyan 

mekteplerinin ve tekkelerin kapatılması, yeni kanun ve düzenlemelerle vakıf 

şartlarının iptali sonucu vakıf hayrat olarak inşa edilen gayrimenkullerden birçok 

meşruta tahrip edilmiş, yağmalanmış ve yerlerine çok katlı apartmanlar yapılmıştır. 

Vakıf eser olmalarının yanı sıra çoğu ahşap inşa edilen ve Üsküdar’ın sivil mimari 

dokusunu temsil eden bu yapıların birçoğunun kaybedilmiş olması üzüntü vericidir.  

Vakıf sicil defterinde kaydedilen adres bilgileri, bazı meşrutaların yerlerinin tam 

olarak tespit edilebilmesinde yetersiz kalmıştır. Vakfiyelerde kaydedilen adres 

bilgileri genellikle yapıları çevreleyen sokakları veya komşu parsellerin kime ait 

olduğunu belirten ifadelerle sınırlıdır. Zaman içinde yerleri unutulan bu yapıların 

tespiti araştırmanın dışında bırakılmıştır. Bu bölümde vakıf sicil defterinde 

kaydedilen meşrutaların mahallelere göre isimleri ve hangi vakfa ait olduklarıyla, 

vakıf sicil defterinde yer alan açıklamalar verilmiştir. Günümüzde ya da yakın 

zamana kadar mevcut olan ve kaynaklarda sözü edilen yapılar, hayratı oldukları 

vakıf eserle birlikte incelenmiş ve ilgili bölüme atıfta bulunulmuştur.  

                                                 
1
 Üsküdar’da günümüze ulaşan ya da son yıllara kadar mevcut oldukları bilinen az sayıdaki meşruta 

sicil defterine kaydedilmemiştir, Örneğin İhsaniye ve Selimiye Camii Meşrutaları. 
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1. İHSANİYE MAHALLESİ 

*Salih Baba Türbedar Meşrûtahânesi: Sıra No: 39 

             

          Adres: İhsaniye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeniden yapıldı. 

İhsaniye Caddesi, 350 Ada 9 Parselde bulunmaktadır (bkz. Salih Baba Türbesi: Sıra 

No: 24).     

2. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ 

Kazasker Câmii İmamı Meşrutası: Sıra No:   50 

              
         Adres:  Divitçiler Caddesi 

1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir. 

Bu günkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre fevkani 2 oda, 1 sofa, 1 hela ve tahtani 1 oda, 1 matbah, 

ve sagir avludan oluşan meşruta 1924-1930 yılları arasında yangın geçiren Kazasker 

Ahmed Efendi Camii ile birlikte ortadan kalkmıştır.   

3. MURAD REİS MAHALLESİ 

*Çinili Camii İmam-ı Evvel Meşrutahanesi: Sıra No 63a 

               

           Adres: Çinili Câmii Şerifi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre müezzin-i evvel meşrutası ve 4 numaralı meşruta arasında 

yer almakta ve fevkani 3 oda, 1 sofa, 1 helâ ve tahtani 1 ahır, 2 avlu, 1 oda, 1 

matbah, 1 helâ, 1 kuyu ve bahçeden ibarettir (VSD, s.19).  

*Çinili Camii İmam-ı Sani Meşrutahanesi: Sıra No:63b  

        

           Adres: Çinili Câmii Şerifi           

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.     

Vakıf sicil kayıtlarına göre Çinili Camii avlusu kuzeyinde ve Çinili Mescid Sokak 

üzerinde bulunan meşruta fevkani 2 oda, 1 sofa, 1 helâ ve tahtani 2 oda,  1 matbah, 1 

helâ, 1 Malta taşı döşeli avlu ve bahçeden ibarettir (VSD, s.19).  
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*Çinili Camii Müezzin-i Evvel Meşrutahanesi: Sıra No:63c  

        

           Adres: Hamam Sokak            

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

1924 yılından önce ortadan kalkmıştır.   

*Çinili Camii Müezzin-i Sani Meşrutahanesi: Sıra No:63d  

        

           Adres: Hamam Sokak            

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir. 

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.    

Vakıf sicil kayıtlarına göre,  fevkani3 oda, 1 sofa, 1 helâ ve tahtani 1 kuyu 1 oda 1 

matbah 1 helâ, 1 avlu ve bahçeden ibarettir (VSD, s.19).  

*Çinili Camii Kayyimbaşı Meşrutahanesi: Sıra No:63e 

        

           Adres:  Çinili Câmii Şerifi          

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.         

Vakıf sicil kayıtlarına göre, Çinili Camii avlusu kuzeyinde ve Çinili Hamam 

Sokağının doğusunda bulunan meşruta 2 oda, 1 sofa,  1 kuyu,  1 helâ, 1 matbah ve 

bahçeden ibarettir (VSD, s.19). 

 *Çerağî Meşrutahanesi: Sıra No:63f  

       

         Adres:  Çinili Câmii Şerifi           

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre, yeri diğer meşrutaların arasında tarif edilen yapı 1924 

yılından önce ortadan kalkmıştır (VSD, s.20). Günümüzde Çinili Mescid Sokak, 179 

Ada 2 Parselde bulunan kargir iki katlı ev müezzin ve imam meşrutası olarak 

kullanılmaktadır. 

4. HAYREDDİN ÇAVUŞ MAHALLESİ 

*Hayreddin Çavuş İmam Meşrûtahânesi: Sıra No: 109a 

              

          Adres: Hayreddin Çavuş 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil.  

* Hayreddin Çavuş Müezzin Meşrûtahânesi: Sıra No: 109  

              

          Adres: Hayreddin Çavuş 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre bahçesinde yalnızca tahta tulumba ve kuyu vardır. 
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5. DURBÂLİ MAHALLESİ 

*Meşrutahane: Sıra No: 127 

              

          Adres: Arablar Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1315H/1815 yılında Durbali Sokağı’nda, Hacı Faik 

Ahmet Efendi Mektebi’nin muallim meşrutası olarak yapılmıştı (VSD, s.6).   

6. ATİK VALİDE MAHALLESİ 

*Atik Valide Şeyh Meşrûtahânesi: Sıra No: 150 

      

          Adres: Atik Valide Musalla Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

(bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Atik Valide Külliyesi).  

7. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ 

* Meşrutahane: Sıra No: 211 

              

          Adres: Mektep Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

1742 tarihli Mehmet Çavuş Mektebi muallim meşrutası olarak yapılmıştı (VSD, 

s.65). 1924 yılından önce mekteple birlikte ortadan kalkmış olmalıdır.  

8. DEBBAĞLAR MAHALLESİ 

* Nalçacı Halil Efendi Tekkesi Şeyh Meşrûtahânesi: Sıra No: 230 

              

          Adres: Nalçacı Tekkesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Nalçacı Hasan Sokak, 266 Ada, 7 Parselde bulunan ve 1931 yılından önce yıkılan 

Nalçacı Tekkesi ile birlikte ortadan kalkmış olmalıdır (bkz. Nalçacı Tekkesi: Sıra 

No: 214). 

* Debbağlar Mescidi Müezzin Meşrûtahânesi Sıra No: 231 

              

          Adres: Câmii Şerif Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

* Nalçacı Halil Efendi Tekkesi İmam Meşrûtahânesi: Sıra No: 232 

              

          Adres: Nalçacı Tekkesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

(bkz. Nalçacı Tekkesi: Sıra No: 214).  



296 

 

9. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ 

* Mütevelli Meşrûtahâne: Sıra No: 255 

              

          Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.  

Silahşör Mehmet Şakir Bey Vakfı mütevellisi için yaptırılmıştır (bkz. Silahşör 

Mehmet Şakir Bey Çeşmesi: Sıra No: 245).  

10. ÜMRANİYE KARYESİ 

* Cevher Ağa Camii Müezzin Meşrûtahanesi: Sıra No: 271 

              

          Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi.  

(bkz. Cevher Ağa Camii: Sıra No: 265). 

* Cevher Ağa Camii İmam Meşrûtahanesi: Sıra No: 272 

              

          Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi 

(bkz. Cevher Ağa Camii: Sıra No: 265). 

11. BULGURLU KARYESİ 

* Bodrumi Mescidi Meşrûtahanesi: Sıra No: 293 

             

         Adres: Şeker Maslağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

(bkz. Bodrumî Mescidi: Sıra No: 274) 

12. KISIKLI MAHALLESİ 

* İmam Meşrûtahanesi: Sıra No: 319 

             

          Adres: Kısıklı Câmii Şerifi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

 (bkz. Selâmi Ali Efendi Dergâhı: Sıra No:  296).  

* Selami Ali Efendi Dergahı Şeyh  Meşrûtahanesi:: Sıra No: 320 

             

          Adres: Türbe ve Tekke Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Ahşap iki katlı şeyh meşrutası 1960’lı yıllarda yıkılmıştır (Bkz. Selâmi Ali Efendi 

Dergâhı: Sıra No:  296).   
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13. ALTÛNÎZÂDE MAHALLESİ 

* Altûnîzâde Camii Müezzin Meşrûtahânesi: Sıra No: 352 

             

          Adres:Koşuyolu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:Yeri tespit edilemedi. 

 *Yine Müezzin Meşrûtahânesi: Sıra No: 353 

             

          Adres: Altûnîzâde 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

*Yine Müezzin Meşrûtahânesi: Sıra No: 354 

             

          Adres: Altûnîzâde 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

14. KAPTAN PAŞA MAHALLESİ 

* Kaptan Mustafa Paşa Müezzini Meşrûtahânesi: Sıra No: 364 

             

          Adres: Abdi Efendi Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

(bkz. Hamza Fakih, Kaptan Paşa Camii: Sıra No: 618) 

* Kaptan Mustafa Paşa Camii İmam Meşrûtahânesi: Sıra No: 365 

             

          Adres: Abdi Efendi Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

(bkz. Hamza Fakih, Kaptan Paşa Camii: Sıra No: 618). 

*Fetvâ Eminlerine Meşrûtahâne Arsası: Sıra No: 366 

           

          Adres: Aziz Mahmud Efendi Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Arif Hikmet Bey Vakfı’ndandır.    

15. AYAZMA MAHALLESİ 

Ayazma  İmâm-ı Evveli   Meşrûtası: Sıra No:374 

              

          Adres:Enfiyehâne Sokağında 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre, fevkani ve tahtani 6 oda, 1 sofa, 2 helâ, 1 matbah, 1 

kuyu ve bahçeden ibarettir. Kargir bir zemin kat üzerine ahşap inşa edilen meşruta 

günümüzde kullanılmamaktadır (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi, Ayazma Külliyesi).  
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 *Ayazma İmâm-ı Sani Meşrûtası: Sıra No:375 

              

          Adres: Enfiyehâne Sokağında 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

*Ayazma Hatîbi Meşrûtası: Sıra No:376 

              

          Adres: Mumhâne Sokağında 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

16. KARA DAVUD PAŞA MAHALLESİ   

* Kara Davut Paşa Câmii İmamına Meşrûtahane: Sıra No: 388 

              

          Adres: Büyük Hamam-Boyacı Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Ümmühan Hatun tarafından inşa edilen meşruta 1 

matbah, 1 sofa, 1 kuyu, 4 oda ve iki göz helâ ve bahçeden ibarettir. 1924 yılından 

sonra yıkılan meşrutanın arsasında kısmen Üsküdar Belediyesi Katlı Otoparkı 

bulunmaktadır.  

17. GEREDE MAHALLESİ 

*Yeni Valide Camii İmam-ı Evvel Meşrûtahânesi: Sıra No: 413 

             

          Adres: İmam Çeşmesi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Yeni Valide Camii İmam-ı Sâni Meşrûtahânesi: Sıra No: 414 

             

          Adres: Taşcılar Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Yeni Valide Camii Hatib Meşrûtahânesi: Sıra No: 415 

             

          Adres: Taşcılar Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

18. AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ 

* Mütevelli Meşrûtahânesi: Sıra No: 440 

               

          Adres: Açık Türbe   

  1924 yılındaki durumu:  Harap.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Halil Paşa Vakfı Mütevellisi için yaptırılan meşruta vakıf sicil kayıtlarına göre iki 

oda iki sofa 1 matbah 1 helâdan ibarettir (VSD, s.43), (bkz. Halil Paşa Türbesi: Sıra 

No: 434). 
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* Hüdâyî Dergâhı İmamı Meşrûtahânesi: Sıra No: 441 

               

          Adres: Hüdâyî Dergâhı  

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Hüdâyî Dergâhı Müezzin Meşrûtahânesi: Sıra No: 442 

               

          Adres: Hüdâyî Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Hüdâyî Dergâhı Selamlık Dairesi: Sıra No: 443 

               

          Adres: Hüdâyî Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

* Hüdâyî Dergâhı Harem Dairesi: Sıra No: 444 

                

           Adres: Hüdâyî Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

(Hüdâyî Dergâhı meşrutaları için bkz. Hazreti Hüdâyî Dergâhı: Sıra No: 433).  

19. SELMAN AĞA MAHALLESİ 

* Halim Gülüm Dergâhı Şeyhlerine Meşrûtahâne: Sıra No: 461 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

(bkz. Halim Gülüm Dergâhı: Sıra No: 460). 

* Mihrimah Mektebi Muallimi Meşrûtası: Sıra No: 462 

             

           Adres: Mahkeme Arkası Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre fevkani 3 oda, 1 sofa, 1 helâ, 2. katta; 3 oda, 1 sofa, 1 

helâ ve tahtani 2 avlu ve matbah, 1 kuyu ve bahçeden ibarettir (VSD, s.48).  

* Şeyh Câmii Zaviyesi Meşihatine Meşrûtahâne: Sıra No: 463 

             

           Adres: Şeyh Câmii Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

 (bkz. Şeyh Câmii ve Devâti Mustafa Efendi Zaviyesi: Sıra No: 448). 

20. GÜLFEM HATUN MAHALLESİ 

* Hüdâyî Câmii Müezzin Meşrutası: Sıra No: 473 

             

           Adres: Hazreti Hüdâyî Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı Selamlık Dairesinin 

batısında bulunmaktaydı (VSD, s.28).   
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21. HACI HESNA HÂTUN MAHALLESİ 

* Hacce Hesna Hatun Camii İmam Meşrûtahânesi: Sıra No: 495 

             

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

* Şeyhülislam Mehmed Said Efendi Camii Müezzin ve Kayyim Meşrûtahânesi: Sıra No: 496 

               

           Adres: Sultantepe, Servilik Caddesi, Kirişçi Sokak 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac- Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil defterinde cami ve meşrutaları Mirzazade Camii, Şeyhülislam Mehmed 

Said Efendi Camii ve Said Efendi Camii olmak üzere üç farklı isimle kaydedilmiştir 

(bkz. Sâid Efendi Câmii: Sıra No: 480). 

* Mirzazade Camii Müezzini Meşrûtahânesi: Sıra No: 497 

               

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac- Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

(bkz. Sâid Efendi Câmii: Sıra No: 480). 

* Mirzazade Camii İmam ve Hatib Meşrûtahânesi: Sıra No: 498 

               

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac- Tamir 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil 

(bkz. Sâid Efendi Câmii: Sıra No: 480)  

* Mütevelli Meşrûtahânesi: Sıra No: 499 

               

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Yarımca Baba Meşîhatine Meşrûta: Sıra No: 500 

               

           Adres: Paşa Limanı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac- Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu:   Mevcut değil. 

Hüseyin Avni Paşa Caddesi, 1310 Ada 79 Parselde bulunan Yarımca Baba Bektaşi 

Tekkesi 1957 yılında yıkılmış, Ahmet Ataullah Efendi tarafından yaptırılan meşruta 

ve diğer yapılar günümüze ulaşamamıştır (E.D. İşli, s. 141).  

* Özbekler Dergâhı Şeyh Meşrûtası: Sıra No: 501 

               

           Adres: İcadiye Caddesi   

  1924 yılındaki durumu:  Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sultan Mustafa Vakfı tarafından yaptırılmıştır (bkz. 

Özbekler Tekkesi: Sıra No: 488).  
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22. KEFÇE DEDE MAHALLESİ 

*Mütevelli Meşrûtahânesi: Sıra No: 555 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Abdi Efendi tarafından yaptırılmıştır.  

*Saçlı Hüseyin Efendi Tekkesi Şeyhe Mahsus Meşrûtahâne: Sıra No: 556 

              

           Adres: Ahmediye 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

(bkz. Nurullah Efendi Tekkesi: Sıra No: 530). 

* Gizlice Evliya Türbedar Meşrûtahânesi: Sıra No: 557 

              

           Adres: Açıktürbe 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

(bkz. Gizlice Evliya Türbesi: Sıra No: 535). 

23. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ 

*Selami Dergâhı Şeyhine Meşrûtahâne: Sıra No: 574 

              

           Adres: Tekkeiçi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Selamî Ali Efendi (ö. 1692) tarafından kendi ismi ile anılan dergâh ile birlikte 

yaptırılmıştır. Kâtibim Aziz Efendi Sokak, 134 Ada 15 Parselde bulunan dergâh 

yapıları ve meşruta 1921 yılında yangın geçirmişlerdir (bkz. Selamî Ali Efendi 

Dergâhı: Sıra No: 559).  

24. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ 

* Bandırmalı Tekkesi Meşrûtahânesi: Sıra No: 597 

               

           Adres: Tekke Sokak 

 1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Sıddıka Hanım tarafından yaptırılan meşruta, İnadiye Mescidi Sokağı 398 Ada, 16 ve 

17 parsellerde bulunan Bandırmalı Dergâhı’na aittir. Dergâh yapıları ile birlikte 

1990’lı yıllarda yanmış, yerlerine betonarme binalar (Geylani Sitesi) yapılmıştır.  

(bzk. Bândırmalı Dergâhı: Sıra No: 578 ).  
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25. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ 

* Debbağ Hacı Mahmud Ağa Meşrûtahânesi: Sıra No:   

               

           Adres:Medrese Sokak 

 1924 yılındaki durumu: Harap.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

 

* Hüsrev Ağa Camii Hatibi Meşrûtahânesi: Sıra No:   

               

           Adres:Kavak İskelesi Sokak 

 1924 yılındaki durumu: Harap    

  Bugünkü korunma durumu: Yeri tespit edilemedi.   

Üsküdar’da Rum Mehmet Paşa Mahallesinde, “Hamam-ı Atik kurbünde tahminen 

250 zirâ' hane arsanın (merkum zaim el hac Ahmed Ağa binti Mehmed vakfından) 

Olarak süknası Hüsrev Ağa Cami-i Şerifinde imam olanlara yine mahalle-i mezkurda 

kain atik 9 ve cedid mükerrer 16 numaralı maa bahçehane hatunzade demekle ariza 

demekle Ahmed Ağa vakfından olarak karlık sükranı Cami-i Şerif Hatibine 

meşrutadır” (VSD, s.41).  

26. HAMZA FAKİH MAHALLESİ 

*Hamza Fakih Camii İmam Meşrutası: Sıra No:   

               

           Adres: Abdi Efendi Sokak, No:12 

  1924 yılındaki durumu: Ahşap. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.    

*Hamza Fakih Camii Müezzin Meşrutası: Sıra No:   

               

           Adres: Abdi Efendi Sokak, No:10 

  1924 yılındaki durumu: Ahşap. 

  Korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

*Hamza Fakih Camii İmam Meşrutası: Sıra No:   

               

           Adres: Davudoğlu 

  1924 yılındaki durumu:  bilinmiyor 

  Korunma durumu:    Mevcut değil. 

*Hamza Fakih Camii İmam Meşrutası: Sıra No:   

              

           Adres: Davudoğlu 

  1924 yılındaki durumu:  (bilinmiyor). 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

*Fetva Eminlerine Meşruta Arsa: Sıra No:   

               

           Adres: Aziz Mahmut Efendi  Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Arsa. 

  Korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil defterine göre “Fetva eminlerine meşrutahane olup Medine-i 

Münevvere'ye vakfedilmiştir. Müşir Osman Paşa tarafından isticar olup çiçek bahçesi 

suretinde istimal oluna gelmektedir.”(VSD, s.169). 
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5.2.3 Tekkeler, dergâhlar ve zaviyeler  

Tekkeler, tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü yapılardır. Tekke anlamında dergâh, 

hankâh, âsitane sözcükleri de kullanılır. Bazı tarikatlarda hankâh ve âsitane yalnızca 

merkez tekkeye özgü bir tanımlamadır. Büyük yerleşim alanları dışında, küçük köy 

ve kasabalarla, yollar üzerinde kurulmuş olan zaviyeler ise tekkelerden daha küçük 

birimlerdir. Tekke yapılarının büyüklüğü tarikatlara göre değişiklik göstermektedir. 

Tek bir mekândan oluşan tekkelerin yanı sıra, bir avlu ya da çıkmaz sokak etrafında 

düzenlenmiş birçok işlevi barındıran, külliye anlamında tekkeler de vardır. 

Tekkelerin tek bir mekândan oluşanları genellikle tarikata bağlı kişilerin haftanın 

belirli günlerinde bir araya geldikleri, tarikata özgü törenleri düzenledikleri 

yapılardır. Bir camiye meşihat konması ile de bu anlamda tekke kurulabilmekte; bazı 

durumlarda kurucu şeyhin vefatından sonra tekke işlevi sona ermektedir. 1924 tarihli 

Vakıf defterinde listelenmeyen bu tür uygulamalara örnek olarak Malatyalı İsmail 

Ağa Camii’ne meşihat konmasıyla kurulan Şeyh Seyit Mehmet Efendi Tekkesi (E.D. 

İşli, s.128) ve Şehit Süleyman Paşa Camii’nde Ahmet Sıtkı Efendi Tekkesi 

verilebilir.  Birden çok mekândan oluşanlarda ise tarikat etkinliği daha geniş ve 

süreklidir. Böyle tekkelerde, genellikle şeyhin ailesiyle oturduğu ayrı bir 

yapı/meşruta dervişlerin sürekli ya da geçici olarak barındıkları yapılar; derviş 

hücreleri ve meşrutalar, aşevi, çamaşırhane, hamam gibi ek üniteler ve tarikata bağlı 

kişilerin toplanıp sohbet yapabildikleri odalar, köşkler; ayin ya da zikir törenleri 

düzenledikleri tevhidhane veya semahane olarak adlandırılan ayrı bir mekân bulunur. 

Tekkeler içinde tarikat büyüklerinin gömüldüğü türbeler, tekke bahçesinde de daha 

çok dervişlerin gömüldüğü, hazire adı verilen küçük mezarlıklar bulunur
1
.  

1.SELİMİYE MAHALLESİ (Şekil B. 1). 

*Selimiye Dergâhı: Sıra No: 4 

                           

                        Adres: Haydarpaşa Caddesi 

 

  1924 yılında yapının durumu: Mâmur 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Selimiye Tekkesi, Behçeti Konevi Tekkesi, Pertev Paşa Camii, Küçük Selimiye 

Camii, Çiçekçi Camii Tekkesi: Tıbbiye Caddesi, 288 Ada 1 parselde bulunan tekke, 

                                                 
1
Cumhuriyetin ilanından sonra 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler 

ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile 

tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kabul edilmiş, tarikat etkinlikleri yasaklanmıştır. Birçoğu 

yıkılan tekke yapılarından bazıları camiye çevrilmiş az sayıda tekke  müze olarak ziyarete açılmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hazire
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1219H/1804 yılında III. Selim tarafından yaptırılan Nakşî tekkesidir (VSD, s.112). 

Kitabesine göre 1251H/1835 yılında II. Mahmut tarafından onarılmıştır (Mir’ât-ı 

İstanbul, s.114–118), (Şekil B. 2). 1282H/1836 yılında Dâhiliye Nazırı Mehmet Said 

Pertev Paşa tarafından ahşap kısımları kaldırılan tekkeye şeyh evi, derviş hücreleri ve 

yemekhane ile bağımsız kargir iki katlı bir kütüphane eklenmiştir (Erünsal, s.283), 

(bkz. Bölüm 5.3.3. , Pertev Paşa Kütüphanesi: Sıra No: 17). Arsası, doğuda 

Tunusbağı Caddesi ve Karacaahmed, kuzeyde Şair Nesimi Sokağı, batıda komşu 

parseller ve kuzeyde Şair Nesimi Sokağı ile çevrilidir. Tunusbağı Caddesi boyunca 

devam eden moloz taş örgülü harpuştalı yüksek avlu duvarında, mermer söveli, üzeri 

kitabeli cümle kapısı ve 15 pencere bulunur. Cümle kapısının kuzeyinde bulunan, 

baştaki diğerlerinden daha yüksek olmak üzere profilli mermer söveli, dikdörtgen 

açıklı 3 pencere, tekkenin Şeyhlerinden Behçet Efendi ve halifelerinin metfun 

bulunduğu kabristana açılır. Diğer pencereler küfeki taşı söveli, demir parmaklıklı, 

dikdörtgen açıklıklardır. Cümle kapısının avluya bakan yüzünde 1835 tarihli diğer 

bir kitabe vardır (Şekil B. 3). Mir’ât-ı İstanbul’da (s.114–118) yayınlanan ve Şair 

Nesimi Sokağına açılan ikinci kapının üzerindeki kitabe günümüzde mevcut değildir. 

Avluda hazire bulunmaktadır. Zeynep Kamil Hastanesi genişletilirken yıktırılan Salı 

Tekkesi, haziresi (bkz. Salı Tekkesi: Sıra No: 43 ), (Şekil B. 4, Şekil B. 5) ve su 

tekneleri avluya taşınmıştır (Şekil B. 6).  

Ahşap inşa edilen şeyh meşrutası derviş hücreleri ve yemekhane günümüze 

ulaşamamıştır. Hünkâr kasrı 1930’lu yıllardan sonra ortadan kalkmıştır (Tanman, 

DBİA, C6, s.516). Tekkenin kargir bölümü bugün cami olarak kullanılmaktadır 

(Çiçekçi Camii), (Şekil B. 7, Şekil B. 8). Güneyden girişi olan bir bodrum kat 

üzerine, tek katlı kargir inşa edilen dikdörtgen planlı cami, ahşap tavanlı, kurşun 

kaplı ahşap kırma çatılıdır. Caminin dört cephesi, üstte orta eksen hizasında oval bir 

alınlıkla yükseltilmiştir (Şekil B. 9). Köşelerde taştan sütuncelerle hareketlendirilen 

yapıyı saçak altında iki düz silme dolanmaktadır. Moloz taş ve tuğla ile örülen cami 

beden duvarları, çimentolu harç üzerine mavi ve beyaz badanalıdır.  

İçeride son cemaat mahalli ile ibadet mekânını ayıran ahşap iskeletli, bağdadi sıvalı 

duvarın ortasında ibadet mekânına açılan giriş ve yanlarda simetrik, yuvarlak 

kemerli, dikdörtgen açıklıklı iki pencere vardır. Son cemaat yerinin batısından 

yükselen bir merdivenle hünkâr ve müezzin mahfillerine ulaşılır. İki ince ahşap 

sütunla desteklenen mahfillerden kuzeydoğuda yer alan hünkâr mahfili ahşap 
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kafeslerle çevrelenmiştir. Mahfiller kuzeyde, son cemaat yerinin üzerinde, 

dikdörtgen planlı bir sofaya açılır. Sofanın kuzey cephesinde, ortada yuvarlak 

kemerli, dikdörtgen açıklıklı bir pencere ile yanlarda simetrik, dikdörtgen açıklıklı 

iki pencere bulunur. Doğuda hünkâr kasrına açılan giriş, kasrın yıkılmasından sonra 

pencereye dönüştürülmüştür (Tanman, DBİA, C6, s.517). Yine bu duvarda yarım 

daire planlı bir niş bulunur.  

 Profilli ahşap çıtalarla geometrik motiflere bölünen tavanın kenarlarını üzeri motifli 

bir silme çevirir. Ahşap tavanının ortasında yaldızlı bir göbek vardır. Dışa taşkın 

yarım daire planlı mihrabın iki tarafında mermer sütunlar bulunmaktadır. Bu 

sütunların üzerine yine mermer bir başlık yerleştirilmiştir. Minberi ahşaptır.  

Caminin biri kuzey, biri doğuda orta eksenden olmak üzere iki kapısı vardır. 

Caminin cümle kapısı kuzeyde avluya açılır (Şekil B. 10). Doğuda ahşap son cemaat 

yerine ve hünkâr kasrına açılan diğer iki kapı ahşap kısımların kaldırılmasıyla 

ortadan kalkmıştır (Haskan, C.1, s.145). Güneyde mihraba göre yanlarda simetrik 

ikişer pencere ile batı ve doğuda karşılıklı aynı hizada 3’er pencere bulunur. Ortadaki 

pencereler ile son cemaat yeri girişi ve mihrabın üzerinde yuvarlak tepe pencereleri 

vardır. Diğer pencereler yuvarlak kemerli, dikdörtgen açıklıklı, küfeki taşı söveli ve 

demir parmaklıklıdır. 

Batıda dışa taşkın inşa edilen tek şerefeli minare, tuğladan yapılmış olup üzeri 

çimentolu harçla sıvanmıştır (Şekil B. 11). İki sıra tuğla ve bir sıra kesme taşla inşa 

edilen minare kaidesi bir 20. yüzyıl onarımı sonrası yenilendiği izlenimi vermektedir. 

Caminin kuzeyinde ve batısında üzeri metal kapaklı iki kuyu yeri bulunmaktadır 

(Şekil B. 12). 

2. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ (Şekil B. 13). 

*Avni Efendi Tekkesi: Sıra No: 41 

            

          Adres:  Divitçiler Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtâc-ı Tâmir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

19. yüzyılda Avnizâde Mehmed Hamid Efendi tarafından kurulan tekke, Arakiyeci 

Sokak, 209 Ada 33 parselde bulunmaktaydı. Vakıf sicil defterine göre; bir semahane, 

türbe, iki sofa, bir oda, bir küçük avlu, kuyu, bahçe ve yine iki oda, bir sofa, iki göz 

helâ ve harem dairesinden oluşan tekke, 54 nolu Pervititch haritasına göre 1930 
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yılından önce yangın geçirerek ortadan kalkmıştır (VSD, s.14), (Şekil B. 14). 

Arsasında 4 katlı bir apartman vardır.  

*Ahmet Keşfî Efendi Tekkesi: Sıra No:  42 

            

          Adres:  Divitçiler Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtâc-ı Tâmir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

  Divitçiler Tekkesi: Salı ve Harmanlık Sokaklarının birleştiği yerde 205 Ada 33 

parselde bulunmaktaydı. Serbölük Şeyh Ahmet Keşfî Efendi tarafından 1271H/1855 

tarihinde kurulan Kadirî tekkesi vakıf sicil kayıtlarına göre “1 tevhidhane, 3 oda, 1 

helâ ve tahtâni bir sarnıç, bir oda, bir hela, 2 musluklu sagir su haznesi, selamlık 

dairesi, 3 oda, 1 sofa, 1 hela ve harem dairesi ve kabristan ve Sabit Paşa'nın kabri, 

matbah ve kebir bahçe” den oluşmaktaydı (VSD, s. 14), (Mir’ât-ı İstanbul, s.184). 

1935 yılına ait 55 nolu Prevititch haritasında yangın geçirdiği ve hasarlı olduğu 

belirtilmiştir. 1960 yılında Divitçiler Caddesi’nin genişletilmesi sırasında yıkılmış, 

arsasının bir kısmı yola gitmiştir (E.D. İşli, s.85). Haskan, haziresinde bulunan mezar 

taşlarının 1971 yılında Karacaahmet Mezarlığı’nın Harmanlık Kapısı mevkiine 

nakledildiğini belirtmektedir
1
 (Haskan, C.1, s.477). Yeri bugün Üsküdar 

Belediye’since park olarak düzenlenmiştir.  

*Salı Tekkesi: Sıra No: 43  

            

          Adres:  Divitçiler Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Himmetzade Tekkesi, Himmet Baba Tekkesi, Bezcizade Tekkesi, Muhyi Efendi 

Tekkesi, Şukûri Efendi Tekkesi: Bolu’lu Himmet Efendi tarafından 1046H/1636 

yılında kurulmuş olan Bayrâmî tekkesi, Salı Sokağı 204 Ada 31 parselde 

bulunmaktaydı. Şeyh Halil Efendi 1256H/1840 tarihli vakfiyesiyle tekkeye kitaplar 

vakfetmiştir (Erünsal, s.302). 55 nolu Pervititch haritasına göre 1935 yılında mevcut 

olduğu izlenen tekke (Şekil B. 15) eski fotoğraflarına göre kargir, tek katlı, ahşap 

kırma çatılı tevhidhane binası ve ahşap meşrutalardan oluşmaktadır (Şekil B. 16, 

Şekil B. 17). Tekke yapıları 1958 yılında Zeynep Kamil Hastanesi’nin genişletilmesi 

                                                 
1 “… Zeynep-Kâmil Hastanesi önündeki yolun seviyesi indirildiğinden yüksekte kalmış olan hazire 

1971 senesinde, bu semtin mahalle muhtarı tarafından dozerle yıkılmak suretiyle ortadan kaldırılmak 

istenmiş fakat yapılan müdahale neticesinde, parçalanmaktan kurtarılan taşlar, Karacaahmet 

Mezarlığı’na nakledilmiştir. Bunlar, Harmanlık Kapısı’nın sağ tarafında ve hastane önündeki Salı 

Sokağı’nın tam karşısına gelen yerdedir.” (Haskan, C.1, s.477).
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sırasında istimlâk edilmiştir
1
 (E.D. İşli, s.72), (Haskan, C.1, s.462). Hazirede bulunan 

kabirler ve mermer bir tekne şadırvan, Selimiye Dergâhı avlusuna nakledilmiştir 

(Haskan, C.1, s.145). Kitabesi Türk Vakıf Hat Sanatları avlusuna kaldırılmıştır 

(Haskan, C.1, s.458).  

 3.MURAD REİS MAHALLESİ (Şekil B. 18). 

*Ümmî Ahmed Efendi Tekkesi: Sıra No:  53 

             

           Adres: Çinili Camii ve Hamam Sokakları  

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Çinili Hamam Sokak 179 Ada, 40 ve 41 parsellerde bulunmaktaydı. Vakıf Sicil 

Kayıtlarına göre Ümmi Ahmet Efendi (ö.1138H/1726) tarafından yaptırılan Şabanî 

tekkesi mihraplı kısmen kafesli tevhidhane, ittisalinde 1 oda, 1 sofayı müştemil, 

selamlık dairesi ve derununda taş bilezikli ve tahta tulumbalı ve önünde taş tekneli ve 

sed duvarlı kuyu ve üç musluklu kargir su haznesi ve bir göz helâyı müştemil avlusu, 

selamlık dairesi önünde 3 oda 1 sofa, 1 helâ, 1 matbah ve sagir avlu ve derununda taş 

bilezikli bir kuyu bulunan bahçeyi müştemil harem dairesi ”nden oluşmaktaydı 

(VSD, s.14), (E.D. İşli, s.137). 70 numaralı Pervititch haritasına göre 1931 yılında 

mevcut olan ahşap iki katlı şeyh meşrutası 1950’li yıllarda, tevhidhane ise 1981 

yılında yıktırılmıştır (Şekil B. 19), (Haskan, C.1, s.509). 1970 yılına ait bir 

fotoğrafta, tek katlı tevhidhane binası ve arsasının bir bölümü izlenebilmektedir 

(Şekil B. 20). Bugün yalnızca metruk mezarlık ve arsası mevcuttur. Vakıf arsası 

olmasına rağmen 12.50 m. yüksekliğinde imara izin verilen arsası kısmen yola 

gitmiştir. 

*Efgan Kalenderhânesi: Sıra No:   54 

             

           Adres:  Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Afgan/Afganlar/Afganlılar Tekkesi, Afganlar Kalenderhanesi, Afgânîler Dergâhı, 

Afgan Dergâhı, Afgânîler Tekkesi, Afgânîler Kalenderhanesi, Efgan Kalenderhanesi, 

Efgan/Efganlar Tekkesi, Efgânîler Tekkesi, Kalenderhâne Tekkesi, Hindî Tekkesi, 

Hindîler Tekkesi, Hindîler Dergâhı, Numan Bey Tekkesi, İgvanlar Tekkesi, 

Kalenderhane Nakşî Dergâhı, Oğlanlar Tekkesi, Oğlanlar Dergâhı: Silahtar Bahçe ve 

Çavuşdere sokaklarının birleşiminde, 182 Ada 34 parselde bulunmaktadır (Şekil B. 

                                                 
1
Dergâh, 1958 yıllarında hükümet veya belediyece yıkılması teklif edilen ve GEEAYK’nca 

yıkılmasına veya nakline karar verilen eserler listesinde yer almaktadır (Ünsal,1969: s.7). 
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21). Vakıf sicil kayıtlarına göre El-hac Es-seyid Numan Bey tarafından 1207H/1792 

yılında Nakşibendî koluna bağlı olarak inşa edilmiştir (VSD, s.16), (E.D. İşli, s.55). 

Afganistan’dan gelen ve hac yolculuğuna devam edecek hacı adayları ve dervişler 

için inşa edilen ve aynı zamanda Hindistan vb. Asya ülkelerinden gelenlerin ziyaret 

ettiği ve konakladığı tekke Hindî Tekkesi adıyla da anılmaktadır. Vakıf sicil 

defterinde yer alan bilgilere göre “9 oda, 1 helâ, 2 sofa ve tahtani 6 oda, 1 avlu, 1 

matbah, 1 hamam ve 1 sagir oda, ayrıca 2 oda, 1 kiler, 1 sofa, 1 helâ, tahtani 2 oda, 

1 helâ, 1 bodrum ve kabristan, 1 havuz, 1 çamaşırhane, 1 köşk, 1 oda, 1 kuyu, 2 

bahçe ve Silahdar Sokağı’na medhal kapısı olan tekke odaları, 219 numaralı icare-i 

vahideli dükkân ve tahtında icare-i vahideli mağaza” dan oluşan tekke oldukça 

kapsamlı bir programa sahiptir. Tekke 19. yüzyılda onarım geçirmiştir (Eldem: 1964, 

C.2, s. 88-94.). Tekkelerin kapatılmasının ardından bir süre 1941 yılında askeri 

birlikler tarafından işgal edilen yapının mescid, tevhidhane, derviş hücreleri, mutfak 

ve taamhane bölümleri 1942 yılında yıkılmıştır (Güney, s.28). Selamlık köşkü 

1970’li yıllarda onarılmıştır (Tanman, 1990: s.405). Tekkenin mimari programından 

günümüze selamlık köşkü, hamam, su haznesi, havuz ve hazire ulaşabilmiştir. 2 katlı 

ahşap şeyh evi 2009 yılında yıkılmıştır (Şekil B. 22, Şekil B. 23). İçinde havuz 

bulunan selamlık köşkü oldukça harap durumdadır (Şekil B. 24, Şekil B. 25, Şekil B. 

26).  

Tekke yapıları güneyde Çavuşdere Caddesi, batıda Silahtar bahçesi Sokağı’na açılan 

bir avlu etrafında düzenlenmiştir. Moloz taş örgülü, beton harpuştalı yüksek 

duvarlarla çevrili avluya Çavuşderesi Caddesi üzerinden basık kemerli, dikdörtgen 

açıklıklı, çift kanatlı ahşap bir kapıdan girilir. Avlu duvarları yer yer yıkılmış, briket 

bloklarla dolgu yapılmıştır. Kapı üzerinde yer alan kitabe Amcazade Hüseyin Paşa 

Külliyesi’ne kaldırılmıştır (İA, C.I, s.86, 87), (Şekil B. 27). Avlunun ortasında, 

zeminden 14 taş basamakla ulaşılan dikdörtgen planlı, tek katlı, ahşap selamlık köşkü 

yer alır. Tek bir odadan oluşan köşkün tavanları ahşap pasalı, üst örtüsü alaturka 

kiremit kaplı kırma çatıdır. Duvarlar dışta ahşap kaplı içeride bağdadi sıvalıdır. 

Zemin, doğuda ve batıda 2 metre genişliğinde birer seki ile yaklaşık olarak 15 cm 

yükseltilmiş ve üzeri ahşap kaplanmıştır. Ortada elde edilen kare mekân üstün 

nitelikli bir işçilik sergileyen taş mozaikle kaplıdır. Bu mekânın ortasında yaklaşık 

olarak 15 cm derinliğinde sekizgen planlı bir havuz bulunur. 1974 yılı fotoğrafında 

izlenen oyma tekniğinde işlenmiş minyatür bir köşk/pavillion görünümündeki 
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mermer fıskiye mevcut değildir (Şekil B. 28). Yapının girişi kuzeyde yer alır. 

Güneyde kapı ile aynı hizada ahşap çerçeveli bir niş/pano? vardır. Panonun iki 

yanında yuvarlak kemerli kandillikler bulunur. Tekkeye özgü bir detay olan ve işlevi 

bilinmeyen
1
 panoyu çevreleyen ahşap doğrama önemli ölçüde kaybolmuş,  1974 yılı 

fotoğrafında kandilliklerin kenarlarında izlenen alçı kabartma tekniğinde bitkisel 

motifler, nişler içindeki kalemişleri silinmiştir (Şekil B. 30). Kuzeyde, eksenden batı 

ve doğuya yakın iki pencere ile güneyde karşılıklı aynı hizada iki pencere; batı ve 

doğuda karşılıklı aynı hizada, eş aralıklı üçer pencere bulunur. Dikdörtgen açıklıklı, 

ahşap doğramalı giyotin pencerelerin doğrama ve pervazlarında kopma, ahşapta 

kararma ve nem gözlenmektedir.  

Yapıyı yerinde inceleyen Tanman’ın (1990, s.409-415)  tasvirine göre 1990 yılında 

özgün niteliklerini büyük oranda koruyan yapı günümüzde harap durumdadır. Çatı 

2007 yılında çökmüştür. 1974 yılına ait fotoğrafta izlenen kabartma tekniğinde 

bitkisel motiflerle bezeli silme ortadan kalkmıştır (Şekil B. 25). Duvarlar 

muhtemelen 1990 yılından sonra yapılan bir onarımda çimentolu harçla sıvanmış, 

sıvanın döküldüğü yerlerde horasan harcı açığa çıkmıştır.  

Avlunun güneybatı köşesinde kargir bir bodrum ve zemin kat üzerine inşa edilen 

ahşap şeyh evi 2009 yılında yıkılmıştır. Kuzeydoğu ve güneydoğu köşeleri pahlarla 

yumuşatılmış, dikdörtgen planlı kargir hamam, avlunun batısında yer almaktadır. 

Doğuda basık kemerli giriş açıklığı vardır. 3,5X13X26 cm lik tuğla ile inşa edilen 

yapının kuzeybatı ve güneybatı köşeleri düzgün kesme taşla örülüdür. Beşik tonoz 

üst örtüsü yer yer çöken, soyunmalık bölümü ortadan kalkan yapı oldukça harap 

olmakla birlikte, külhan, cehennemlik, sıcak ve soğuk su haznesi gibi mimari 

bileşenler mevcuttur (Şekil B. 32, Şekil B. 33, Şekil B. 34, Şekil B. 35, Şekil B. 36). 

İçeride tüm duvarlarda tüteklik yerleri izlenebilmektedir (Şekil B. 37). 

Güneybatıda avlu duvarına bitişik dikdörtgen planlı su haznesi bulunur (Şekil B. 38). 

Haskan tarafından yayınlanan kitabesine göre 1261H/1845 yılında Bolu Mütesellimi 

İsmail Ağa adına yaptırılmıştır (Haskan, C.1, s.399). Hazne duvarları çift cidarlı 

olup, içeride tuğla üzerine horasan harcı ile sıvalı, dışarıda moloz taş örgülüdür. Derz 

aralarında horasan harcı kullanılmış, içeride horasan harcı sıvalar büyük oranda 

dökülmüştür. Harabe halindeki su haznesi üst örtüsünü yitirmiş, kuzey cephede 

                                                 
1
 Bazı kaynaklarda üzerine ayna asıldığı veya mihrab olduğu rivayet edilmektedir.  
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duvar örgüsü sökülerek bir giriş açılmış, 1990’lı yıllara ait bir fotoğrafta batı 

duvarında olduğu izlenen mermer çeşme yok olmuştur (Şekil B. 39). Hazne içi çöp 

ve moloz yığınlarıyla doludur.   

Güneybatıda Şeyh Evi ve su haznesi arasında havuz ve metruk bir hazire yer alır 

(Şekil B. 40). Muhtemelen bir kısmı çalınan şahideler yerlerinden çıkmış, 

eğilmişlerdir.  

1973 yılında KVTVKYK’nun 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı kararıyla şeyh 

meşrutası 2. grup, selamlık köşkü 3. grup eser olarak tescillenmiştir. 1991 yılına 

kadar VGM tarafından bir görevli tahsis edilen yapının bir vakfa kiralanması 

gündeme gelmiş, hazırlanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon teklif projeleri 

İstanbul III nolu KVTVKK’nun 28.11.1991 tarih ve 3933 sayılı kararı ile gerekli 

düzeltmelerin yapılması şartıyla onaylanmıştır. Ancak uygulama bilinmeyen bir 

sebeple başlatılmamıştır. Bu tarihten sonra yapı kendi haline terk edilmiş, tarihi ve 

mimari değer taşıyan unsurlar yağmalanmıştır. 2006 yılında şeyh evinde işgalci bir 

aile oturmaktaydı. VGM işgalci aile hakkında işlem başlatmış, aynı yılın sonunda 

tekke boşaltılmış, avluda bulunan kömürlük, kümes, vb. ekler kaldırılarak, moloz ve 

çöp yığınları temizlenmiştir (Güney, s.29). Bu tarihte tekke yapılarından her birinin 

çatı örtüleri yıkılmış, yapılar doğa koşullarına açık hale gelmiştir. Yeniden boş 

bırakıldıktan sonra evsizlerin mekân edindiği, vandalizmin devam ettiği tekke 

yıkılmaya terk edilmiştir. Tekke, Üsküdar Belediyesi’ne ön tahsislidir. 

4.BULGURLU MESCİD MAHALLESİ (Şekil B. 41).  

*Sandıkçı Dergâhı: Sıra No: 65 

             

           Adres: Tabutçular İçi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Toptaşı Caddesi, 253 Ada, 4,66, 160, 128 ve 129 nolu parsellerde bulunmaktaydı. Bu 

gün yalnız arsası, haziresi ve Toptaşı Caddesi’nden merdivenlerle ulaşılan ahşap 

tekke kapısı mevcuttur (Şekil B. 42), (Şekil B. 43). Bu kapının üzerinde bulunan 

kitabeye göre tekke 1857 yılında Şeyh İbrahim Sandukî tarafından Rıfaî tekkesi 

olarak yaptırılmıştır. 1931 tarihli 69 nolu Pervititch haritasında Cuma-ertesi Tekkesi 

olarak isimlendirilen tekke, tevhidhane olarak kullanıldığı düşünülen tek katlı ahşap 

bir yapının doğusunda ve batısında konumlanan iki katlı ahşap yapılar ile güneyde 

yer alan bir avludan oluşmaktadır (Şekil B. 44). Bu plana göre Tavukçu Bakkal 



311 

 

Sokağı üzerinde giriş kapısı bulunan tekkeye, bir çıkmaz sokakla Gündoğumu 

Caddesi’nden de ulaşılmaktadır. F. Selma Sandıkçıoğlu tarafından sözlü olarak 

aktarılan bir bilgiye göre tekkenin harem bölümü özel mülkiyete geçmiş ve sonradan 

satılmıştır (E.D. İşli, s.111). 1970 yılında Yeni Toptaşı Caddesi açılırken 69 nolu 

Pervititch haritasında görülen ve vakfa ait olabilecek dükkânlar ve fırın yıktırılmıştır. 

*Külhancı Baba Dergâhı: Sıra No:   66 

               

           Adres: Tavukçu Bakkal Çeşmesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Şeyh Ahmed Efendi tarafından kurulan (VSD, s.83) ve 

1924 yılından önce arsa haline gelen tekkenin yeri ve durumu tespit edilememiştir.  

5.HAYRETTİN ÇAVUŞ MAHALLESİ: (Şekil B. 45). 

*Çarşamba Dergâhı: Sıra No: 100 

             

           Adres: Debbağlar Meydanı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kurban Nasuh Dergâhı, Nuri Efendi Dergâhı, Şeyh Nuri Efendi Tekkesi, Çarşamba 

Tekkesi, Hacı Bekir Camii: Büyük Selim Paşa ve Ayin Sokakları birleşiminde, 256 

Ada 36, 37 ve 38 parsellerde bulunmaktadır (Şekil B. 46). 1586’da Kurban Nasuh 

tarafından Hamzavî koluna bağlı olarak yaptırılmıştır (Haskan, C.1, s.498). İlk 

yapıma ait bilgiler sınırlıdır. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.628) Hacı Bekir Camii olarak 

tanıtılan dergâhın el-hac Ebu Bekir (ö.?) tarafından yeniden inşa edilerek minber 

konulduğundan söz edilmekte ve aralarında bir de mektep bulunan yeni vakıf yapıları 

eklendiğine değinilmektedir. Dergâh zamanla harap duruma gelmiş ve 1813 yılında 

Şeyh Seyyit Nuri Efendi (ö.1809) tarafından Rıfaî dergâhı olarak yeniden inşa 

edilmiştir
1
 (Mir’ât-ı İstanbul, s. 180), (E.D. İşli, s.49). Vakıf sicil kayıtlarına göre “1 

semahane, fevkâni 3 oda, selamlık dairesi ve fevkâni 3 oda, 1 sofa, 1 helâ ve tahtâni 

daire ve medhal avlusunda Kurban Nasuh Baba’nın medfun bulunduğu kabir ve 

Selim Paşa Cadde’sine nazır Şeyh Nuri Efendi’nin türbesi ve zahrında 10 musluklu 

şadırvan, 1 kuyu ve türbenin şarkında kabristan ve avlu derununda 2 göz helâ 

mahalli”nden oluşmaktadır (VSD, s.11). Uzun yıllar bakımsız kalan ve 1945 yılında 

çatısı çöken dergâh, 1974 yılında Şeyh Mehmet Nuri Efendi’nin ailesine mensup 

Sabahaddin Tonguç tarafından onarılmış ve Kurban Nasuh Baba adıyla cami olarak 

                                                 
1
Tekke, Mecmua-yî Tekâya’da Şeyh Nuri Efendi Tekkesi adıyla Rıfaî koluna bağlı olarak 

kaydedilmiştir (Şimşek, s.164). 
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işlevlendirilmiştir
1
 (Haskan, C.1, s.248). Cami kesme taşla inşa edilen, harpuştalı 

duvarlarla çevrili küçük bir avlunun güneyinde yer alır. 1970 yılında Toptaşı Caddesi 

açılırken yol kotu düşürüldüğünden yukarıda kalan avluya merdivenli bir yol ile 

ulaşılmaktadır. Avlunun kuzeyinde Kurban Nasuh ve Şeyh Nuri Efendi’nin açık 

türbeleri ile Nuri Baba’nın kargir tek katlı türbesi bulunmaktadır (Şekil B. 47). 

Kurban Nasuh’un türbesi avlu duvarında yer alan yuvarlak kemerli bir pencere ile 

Büyük Selim Paşa Caddesi’ne açılmaktadır. Zemini mermer kaplı avluda ayrıca 

kitabesiz tek musluklu mermer bir tekne şadırvan vardır (Şekil B. 48). Eğimli bir 

arazi üzerinde inşa edilen kare planlı cami iki katlıdır. Ahşap kırma çatı kurşunla 

kaplıdır. Bugün abdest muslukları ve tuvaletin yer aldığı zemin kat ibadet için ayrılan 

betonarme bir ekle genişletilmiştir (Şekil B. 49). 1960’lı yıllara ait fotoğraflara göre 

kaba yonu taşla inşa edildiği izlenen cami beden duvarları, 20. yüzyıl onarımı sonrası 

tamamen kesme taşla kaplanmıştır (Şekil B. 50). Kuzeyde avludan 14 basamakla  

ulaşılan betonarme bir son cemaat mahalli bulunur. Cami içeride üst pencerelerin alt 

hizalarına kadar çini kaplıdır (Şekil B. 51). Haskan (C.1, s.248), çinilerin Yıldız 

Porselen ve Çini Sanayi tarafından yaptırıldığını belirtir. Alt üst iki sıra pencerelerle 

aydınlanan caminin alt pencereleri mermer söveli, lokma demir parmaklıklı, 

dikdörtgen açıklıklıdır. Çerçeveler pimapenle değiştirilmiştir. Güneyde zemin katta 

mihrap nişinin iki yanında sivri kemerli, dikdörtgen açıklıklı, mermer söveli iki 

pencerenin kemer aynası kesme taş dolguludur. Dışa dikdörtgen planlı taşma yapan 

mihrap nişinin üzerinde yuvarlak bir üst pencere ile yanlarda simetrik, sivri kemerli, 

dikdörtgen açıklıklı iki pencere bulunmaktadır. Pencereler alçı revzenli ve vitraylıdır.  

Batıda camiye bitişik olarak yükselen minare kesme taşla inşa edilmiştir.  İstanbul İli 

Üsküdar İlçesi Kurban Nasuh Camii ve Minaresi Jeolojik-Jeofizik-Jeotektonik Etüd 

Raporu Kes-Ka Zemin Yapı Laboratuarı ve Mühendislik tarafından hazırlanan 

İstanbul Üsküdar Kurban Nasuh Camii 2008 Yılı Uygulama İşi VGM tarafından 

21/08/2008 tarihinde imzalanan bir sözleşme ile Yoğurtçuoğlu İnş. Rest. Trz. Taş. 

San. Ltd. Şti’ne verilmiş ve minare çevresine iş iskelesi kurularak onarılmıştır. 

                                                 
1
Dergâh, 1958 yıllarında hükümet veya belediyece yıkılması teklif edilen ve GEEAYK’nca 

yıkılmasına veya nakline karar verilen eserler listesinde yer almaktadır (Ünsal, 1969: s.7). 
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6. PAZARBAŞI MAHALLESİ (Şekil B. 52). 

*Yaldızlı Tekke: Sıra No: 111  

              

           Adres: Toprak Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Pazarbaşı Tekkesi, Fenâyi Tekkesi: Eski adı Toprak olan Boybeyi Sokak’ta, 175 Ada 

50 Parsel’de bulunmaktadır (Şekil B. 53). 55 nolu Pervititch haritasında Yaldızlı 

Tekke notu ile çizilmiştir (Şekil B. 54). Kütahyalı Şeyh Seyyid Ali Efendi tarafından 

1126H/1714 yılında yaptırılan Celvetî tekkesidir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.630), 

(Mir’ât-ı İstanbul, s.189-191). Hadîkatü’l Cevâmi’de (s. 630) tekkenin aynı 

zamanda cami olarak kullanıldığı belirtilmiştir. Vakıf sicil defterinde tekkenin “1 

tevhidhane,  fevkâni ve tahtâni 4 oda ve 2 sofa, 1 selamlık dairesi, fevkâni 4 oda, 1 

sofa ve 1 helâ ve tahtâni 3 oda ve 1 sofa, 1 helâ 1 kuyu, 1 matbah, 1 bodrum, 

müştemil hamam dairesi, 1 kuyu, 1 havuzlu bahçe, vâkıfın türbesi ve kuyu, 1 sarnıç, 1 

oda, 1 frenk tulumbalı kuyu, 1 şadırvan, 2 göz helâ” dan oluştuğu açıklanmıştır 

(VSD, s.6). 1180H/1766 yılında minareye yıldırım düşmesi sonucu zarar gören yapı, 

Sultan III. Mustafa döneminde Tıflî Mehmet Efendi’nin bina eminliğinde 

onarılmıştır (Konyalı, C.1, s. 151). Zamanla harap olan yapı 1281H/1864 yılında 

Mısırlı Zeynep Hanım tarafından avluda bulunan Fenâyi Ali Efendi Türbesi ile 

birlikte onarılmıştır (Haskan, C.1, s.186).  

Günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Cami, Boybeyi Sokak üzerinden girilen 

dikdörtgen planlı bir avlunun güneybatısında yer alır. Avlu niteliksiz kesme taş ile 

örülü alçak duvarlarla çevrelenmiştir. Duvarlar metal şebekeli dikdörtgen açıklıklı 

pencerelerle Boybey Sokağı’na açılır. Avlunun kuzeydoğusunda hazire ve iki katlı 

kargir meşruta yer almaktadır (Şekil B. 55). Hazirenin Boybeyi Sokağa cephe veren 

bir bölümünde bulunan dökme demir şebekeli açık türbe, Mısırlı Zeynep Hanım ve 

ailesine aittir. Bir rivayete göre yapıldığı dönemde türbenin demir şebekeleri altın 

varaklı olduğundan yapı “Yaldızlı Tekke” adıyla anılmaya başlanmıştır (Haskan, 

C.1, s. 186). Günümüzde metal şebekeler koyu yeşil renklidir (Şekil B. 56). Avlu 

kapısının güneybatısında Fenayi Ali Efendi Türbesi bulunmaktadır (Şekil B. 57). 

Kesme taştan inşa edilen türbe dikdörtgen planlıdır. Ahşap çatısı içeride kubbedir. 

Güney duvarında çini ile yapılmış 1652 tarihli ve kitabeli bir Kâbe resmi bulunan 

türbe 1990 yılında onarılmıştır (Haskan, C.2, s.550). Avlunun güneybatısında 

caminin giriş kapısı önünde kitabesiz çıkrıklı bir kuyu bulunmaktadır (Şekil B. 58). 
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55 numaralı Pervititch haritasına göre kare planlı, iki katlı ve ahşap çatılı olan cami, 

onarımlar sonrası batısına eklenen betonarme ekle genişletilmiş ve özgün plan 

şemasını kaybetmiştir. Yapının kuzey cephesine alüminyum doğramalı camekânlı bir 

son cemaat yeri eklenmiştir. Ahşap çatı ve tavan 1940 yılında çökmüş yerine 

betonarme döşeme yapılmıştır (Haskan, C.1, s.186). Cami beden duvarları çimentolu 

harçla sıvalı, yeşil badanalıdır. Kuzeyde cami beden duvarına bitişik olarak yükselen 

tuğla minarenin üzeri çimentolu harçla sıvalı, yeşil badanalıdır. Cami dikdörtgen 

açıklıklı alt üst pencerelerden ışık alır. Pencere çerçeveleri alüminyum doğramalıdır. 

*Kartal Baba Tekkesi: Sıra No: 112 

             

           Adres: Nuh Kuyusu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Kartal Ahmet Baba Tekkesi: Nuh Kuyusu Caddesi, 191 Ada, 15 Parsel’de 

bulunmaktaydı. Şeyh Ahmet Kartalî tarafından kurulan Kadirî tekkesidir (E.D. İşli, 

s.81). Hadîkatü’l Cevâmi’de kaydedilmeyen tekkenin 1180H/1766 yılından önce 

kurulduğu kabul edilmektedir (E.D. İşli, s.81), (Haskan, C.1, s.453). 1296H/1879 

yılında Mehmet Ali Paşa’nın cariyesi Lal’ter Hanım tarafından onarılmıştır (Mir’ât-ı 

İstanbul, s.193). 55 nolu Pervititch haritasına göre 2 katlı ve kargir inşa edilen 

tekkenin zemin katı türbe, üst katı tevhidhane olarak kullanılmaktaydı (Haskan, C.1, 

s.453), (Şekil B. 59). Haskan, ahşap bir kapı ile girilen türbede parmaklıkla ayrılan 

bir ziyaretgâh alanı olduğundan söz etmektedir (Haskan, C.1, s.453). 1942 yılında üst 

kat döşemesi ve ahşap çatısı çöken tekke, 1970’li yıllarda yıkılarak yerine betonarme 

Kartal Baba Camii yapılmıştır (Konyalı, C.1, s.181), (Şekil B. 60). Kartal Ahmet 

Baba ve Lal’ter Hanım’a ait kabirler bugün caminin zemin katında yer alan 

odada/türbede bulunmaktadır.   

*Sadık Efendi Tekkesi: Sıra No: 113 

             

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

  Korunma durumu:  Büyük bölümü yıkılmış olan.  

Alaca Minare Tekkesi / Hacı Dede Tekkesi / Şeyh Sadık Tekkesi: Kartal Baba 

Caddesi, Boybeyi Sokak, Miroğlu Sokak ve Köprülü Fazıl Paşa Sokak ile çevrili 193 

nolu Adada, 1 parselde bulunmaktadır. Ayvansarâyî tarafından Alaca Minare 

Mescidi mukâbilinde/karşısında konumlandırılan tekke 1143H/1730 yılında El-Hac 

İbrahim Efendi tarafından yaptırılmış Nakşî tekkesidir (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, 

s.81), (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 628). Tekke Mecmua-yî Tekâya’da Sadık Efendi 
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Tekkesi ve Hacı Dede Tekkesi isimleriyle kaydedilmiştir (Galitekin, s.204). 

Mescit/tevhidhane, aşhane, harem/selamlık, müştemilat, küçük hamam, türbe, hazire, 

odun-kömür deposu, su haznesi, çeşme, tulumbalı kuyu ile helâdan oluşan tekkenin 

banisi Vakıf Sicil Defteri’nde Hacı Dede olarak kaydedilmiştir (VSD, s.7). Tekke, 

1302H/1884 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde onarılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, 

s. 192). 55 nolu Pervititch haritasına göre kuzeydoğu duvarına bitişik yükselen 

minare 1935 yılında varlığını sürdürmekle birlikte mescit/tevhidhane yıkılmıştır 

(Şekil B. 61,  Şekil B. 62). Söz konusu haritaya göre eski adı Bağlarbaşı olan Kartal 

Baba Caddesi üzerinde, ana giriş kapısının kuzeydoğusunda bulunan ahşap iki katlı 

şeyh meşrutası 1940’lı yıllara ait bir fotoğrafa göre, kargir bir zemin kat üzerinde 

yükselmekte ve sokağa çıkma yapan üst kat ahşap eli böğründelerle 

desteklenmektedir (Şekil B. 63). Günümüzde sadece taş tuğla almaşık inşa edilen 

mutfak bölümünün bir kısmı ayaktadır (Şekil B. 64). Avlunun güneybatısında hazire, 

mermer havuz ve moloz duvar yığınları bulunmaktadır. Tekkenin ayakta kalan 

mutfak bölümü işgalci bir aile tarafından muhdes eklerle genişletilerek konut olarak 

kullanılmaktadır. Tekke arsası VGM tarafından Üsküdar Belediyesi’ne ön tahsislidir.  

7. DURBALİ MAHALLESİ (Şekil B. 65). 

*Pazar Tekkesi: Sıra No: 124                               

               

           Adres: Tekke Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Toygar Tepe Tekkesi: Himmet Baba ve Şair Ruhi Sokakları arasında, 250 Ada 7 

parselde bulunmaktaydı. Saçlı Şeyh Hüseyin Efendi tarafından (ö.1268H/1852) inşa 

edilen Rıfaî tekkesidir (VSD, s.4), (Çetin, s.588), (E.D. İşli, s.134). Vakıf sicil 

defterine göre kısmen kafesli ve mihraplı, ahşap tevhidhanenin içinde türbe 

bulunmakta; zemin katta kahve ocağı, kuyulu avlu, iki helâ ve tabutluk üst katta iki 

oda yer almaktadır (VSD, s.4). 69 nolu Pervititch haritasına göre bir bölümü 1931 

yılında yıkılan tekkenin tevhidhanesi 1970 yılında ortadan kalkmıştır (Haskan, C.1, 

s.508), (Şekil B. 66). 08.01.1971 tarih ve 5684 sayılı kurul kararıyla tescil edilen 

arsası üzerinde yalnızca türbe ve birkaç kabir mevcuttur. 
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 8. ATİK VALİDE MAHALLESİ: (Şekil B. 67). 

*Atik Valide Tekkesi: Sıra No: 131 

             

           Adres: Atik Valide Tekkesi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.  

Karabaş-ı Veli Tekkesi: Tekke Önü Sokak üzerinde 219 Ada, 1 parselde bulunan 

tekke, külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Atik Valide 

Tekkesi).  

*Acıbadem Dergâhı: Sıra No: 132 

             

           Adres: Çinili Câmii Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Tamir edilmektedir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Selamî Ali Efendi Vakfı’na bağlı olarak 1911 yılından sonra kurulan tekkenin kim 

tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı bilinmemektedir (bkz. Acıbadem Dergâhı: 

Sıra No: 561). Vakıf sicil defterinde belirtilen adres bilgilerine göre Çinili Camii 

Sokak üzerinde olan 1931 yılına ait 56 nolu Pervititch paftasında izlenemeyen tekke 

bu tarihten önce yıkılmış olmalıdır.  

*Mehmet Efendi Tekkesi: Sıra No: 133 

             

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.       

Çamlıcalı İdris Efendi Tekkesi, Çamlıcalı Mehmet Efendi Tekkesi, Çınar Tekke, 

Çınarlı Tekkesi, Selim Efendi Tekkesi: Çınarlı Tekke Sokak, 217 Ada, 1 ve 2 

parsellerde yer almaktadır (Şekil B. 68). Tekkenin kuruluş tarihi 17. yüzyıla kadar 

uzanmaktadır. 1784 tarihli tekkeler listesinde Çamlıcalı İdris Efendi adıyla yer alan 

tekke, 1889 tarihli Mecmûa-i Tekâyâ ’da, Çamlıcalı Mehmet Efendi adıyla 

kaydedilmiş ve açıklamalar kısmına “Çınarlı Tekkesi” notu eklenmiştir (Çetin, s.586, 

Galitekin, s.203). Tekkenin kim tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir. 

Tanman (DBİA, C.2. s.467), tekkenin Çamlıcalı Mehmet Efendi (ö.1663)
1
 tarafından 

kurulduğunu ileri sürerken, yapım yılını 1643 yılı civarı olarak kabul eden Haskan’a 

göre (C.1, s.421) tekkenin kurucusu Şeyh İdris Efendi’dir. Kurulduğu dönemde 

hangi tarikata hizmet ettiği bilinmeyen tekke Mecmûa-i Tekâyâ ’ya göre 19. 

yüzyılın sonlarında Halvetiliğin Şabanî koluna bağlı olarak faaliyet göstermektedir 

                                                 
1
Çamlıcalı Mehmet Efendi, türbesinde bulunmakta iken Topkapı Sarayı Müzesi’ne kaldırılan 

kitabesine göre 1074H/1663 yılında vefat etmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.129). 
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(Galitekin, s.203, Tanman, DBİA, C.2. s.467). Birçok onarım geçiren tekke, 1811 

yılında Selim Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır (E.D. İşli, s.50). Şeyh 

Çamlıcalı Mehmet Efendi’nin adıyla anılan tekke, 70 nolu Pervititch haritasına göre 

bir bahçe içinde, ahşap tevhidhane binası ve şeyh meşrutaları, servis bölümleri ile 

türbe ve hazireden oluşan yapılar topluluğudur (Şekil B. 69). Bilinmeyen bir tarihte 

yıkılan tevhidhane günümüzde mevcut değildir. Tekkeden geriye harem ve selamlık 

yapılarının bir bölümü ulaşabilmiştir. Sözü edilen yapılar Çınarlı Tekke Sokak 

üzerinden girilen bir bahçenin doğusunda yer alır. Tekkelerin kapatılmasının 

ardından mülkiyeti bölünen bu yapılardan VGM mülkiyetinde olan harem  binası 

konut olarak kullanılmakta iken özel şahıs mülkiyetindeki selamlık binası 

boşaltılmıştır. Sözü edilen yapılar T.C. Kültür Bakanlığı, İstanbul II numaralı 

KTVKK’nun 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı ve 18.12.1989 tarihli kararıyla II. 

dereceden korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmişlerdir.  

Râif Bey, bugün bahçenin kuzeybatı köşesinde bulunan Çamlıcalı Mehmed Efendi 

kabrinin ahşap bir türbe yapısı içinde olduğundan söz etmektedir (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.129). Kitabesi Topkapı Sarayı’na kaldırılan türbe, 1920’li yıllarda yıkılmıştır (Şekil 

B. 70), (Haskan, C.1, s.421). Bahçede ayrıca Şeyh İdris Efendi’nin kabri ile bahçenin 

güneyinde 1819 tarihli bir kabir ve ayazma yapısı bulunmaktadır.  

Koltukçu Rıza Sokağı’ndan ve bahçeden olmak üzere iki girişi bulunan harem binası, 

güneyde selamlık binası ile bitişik planlanmıştır. Harem binası, kullanıcılar 

tarafından eklenen yeni malzeme ve bölünmeler sonucu bazı özgün mekânlarını 

kaybetmiş olmakla birlikte büyük oranda özgün ayrıntılarını korumaktadır. Kargir bir 

su basman üzerinde inşa edilen iki katlı yapı ahşap çatılıdır. İlgili Pervititch 

haritalarında tek yöne eğimli olduğu izlenen çatı, günümüzde kırma çatı ile 

örtülüdür. Marsilya kiremidi ile kaplı çatının Çınarlı Tekke Sokağı’na eğimli 

yüzünün kuzey bölümünde alaturka kiremitler görülür. Kuzeyde aynı zamanda bahçe 

duvarı olan istinat duvarında gözlenen farklı boyuttaki taşlar ve yapım tekniği, 

duvarın onarım geçirmiş olduğunu ortaya koymaktadır. Batı cephesi bahçe duvarı 

tuğla malzeme ile yenilenmiştir. Harem yapısının doğu ve kuzey cephelerinde 

izlenen 24-25 cm kalınlığındaki özgün ahşap kaplamalar batı cephesinde ince ahşap 

lambri ile değiştirilmiştir. Yapı kuzeyde istinat duvarı üzerinden, tüm cephe boyunca 

devam eden bir çıkma ile Çavuşderesi Sokağı’na cephe verir. Söz konusu cephede 

zemin ve üst kat olmak üzere, aynı hizada, dikdörtgen açıklıklı, sık aralıklı, sırasıyla 
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9 ve 10 adet pencere bulunur. Kuzeyden 3. ve 4. sıradaki, zemin ve üst kat 

pencerelerinin özgün çerçeveleri ile kuzey uçta bulunan üst kat penceresinin ahşap 

kafesi günümüzde mevcuttur. Çıkmayı destekleyen 9 ahşap konsoldan kuzey uçta 

bulunan yerinden çıkmış; bina bu yönde düşeyden sapmıştır. Batı cephesi pencere 

çerçeveleri PVC ile değiştirilmiş olup, aynı cephe üzerinde boyut ve biçimlenişi 

bakımından yapı ile uyumsuz yeni pencereler açılmıştır. 

Bugün özel mülkiyete ait olan iki katlı selamlık yapısı harap durumdadır. Yıkılma 

tehlikesi gösterdiğinden 1994-2002 yılları arasında üst katı kaldırılan (Aksoy, s.20) 

ve iklim koşullarına açık hale gelen selamlık bölümü, yapıyı dıştan saran çelik bir 

konstrüksiyonla ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. İç mekânlar çöp ve moloz yığını 

ile doludur. Yapılar Üsküdar Belediyesi’nce onarım programına alınmıştır. 

Konyalı bahçede bulunan ayazma yapısından Ayos İoanis Ayazması
1
 adıyla söz 

etmektedir (Konyalı, C.2, s.413). Kaba yonu taştan inşa edilmiş, üzeri tonozlu örtülü, 

ağzı PVC bir kapı ile kapatılan ayazma yapısı 1940 yılından önce kısmen yıkılmış, 

kuyusu kapatılmıştır (Konyalı, C.2, s.413). 

9. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ (Şekil B. 71). 

* Nûriddin Dergâhı: Sıra No: 155   

             

           Adres: Mektep Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Şeyh Hafız İsmail Efendi Tekkesi: Vakıf sicil kayıtlarına göre Aşçıbaşı Mektep 

Sokağı, 281 Ada 48 Parselde bulunmakta iken 1924 yılından önce yıkılmıştır (VSD, 

s.67 ). 1216H/1801 yılında Şeyh Hafız İsmail Efendi tarafından Halvetî koluna bağlı 

olarak kurulan tekkeden (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, s.78), (E.D. İşli, s.125) geriye 

Şeyh Hafız İsmail Efendi’nin kabri ile iki mezar kalmıştır (Şekil B. 72). 54 nolu 

Pervititch haritasında boş çizilen arsası kısmen işgal edilerek konut yapılmıştır. 

VGM işgalci hakkında işlem başlatmıştır.  

* Miskinler Dergâhı: Sıra No: 156   

               

           Adres: Şerif Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Alman Mavileri C6 nolu paftaya göre, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde, 

Karacaahmet Mezarlığı’nda yer almaktaydı (Şekil B. 73). Kadın ve erkek cüzzam 

                                                 
1
 Άγιος Ιωάννης, ayrıca bkz. (E.D. İşli , s.50). 
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hastalarının barınması için kullanılan yapı Yavuz Sultan Selim tarafından 1514 

yılında yaptırılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.655). 1172H/1758 yılında Yalıkcı 

Mehmed Emin Paşa tarafından minber konulan yapı  Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.655) 

“Dedeler Mescidi” olarak tanıtılmıştır. Ayvansarâyî, burada bulunan hastaların 

kendilerine özgü bir ayinleri ve kendi aralarından seçtikleri bir şeyhleri olduğundan 

söz etmektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.655). Mecmûa-i Tekâyâ ’da tekke olarak 

listelenmeyen yapı, Ünver’in açıklamalarına göre resmi veya özel tekkelerden farklı 

bir statüye sahiptir (Ünver, s.464). Cüzzam hastalığının tedavisi ve nasıl 

önlenebileceği konusunda bilimsel gerçekler son yıllara kadar kesin olarak 

açıklanamamış, bu hastalığa yakalananlar toplumdan tecrit edilerek yaşamlarını 

sürdürmek zorunda kalmışlardır. Ünver’e göre Karacaahmet Mezarlığı içinde ve eski 

Bağdat yolu üzerinde, Üsküdar’ın tarihi merkezinden uzak bir konumda inşa edilen 

ve bir tür cüzzamhane olan yapı, halkın burada bulunan hastalara karşı merhamet 

göstermesi ve yardımda bulunulması amacıyla tekke veya mescit gibi dini vasıflarla 

adlandırılmıştır
1
. Dergâh, Mir’ât-ı İstanbul’da yayınlanan ve bugün Türk İslam 

Eserlerin Müzesi’ne nakledilen kitabesine göre
2
 1225H/1810 yılında Sultan II. 

Mahmut döneminde onarılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.130). Ünver (s.464), Babıâli 

Hazine Evrakı, İrade-i Evkaf Katalogu’nda incelediği bir belgeye dayanarak, 

dergâhın 1843 yılında Sultan Abdülmecid tarafından onarıldığından söz etmektedir. 

Hoca Ali Rıza’nın karakalem bir resminden görünümü hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz dergâh, kargir tek katlı bir mescit, ahşap son cemaat yeri, aşhane, 

hamam, çeşme, kuyu ve hastaların barınması için odalardan oluşmaktadır (Haskan, 

C.1, s.282), (Şekil B. 74). Konyalı, ilk yapıldığı dönemde 9 odalı inşa edilen 

dergâhın, 1225H/1815 yılında Sultan II. Mahmud’un hazine vekili Ali Ağa 

tarafından 11 oda daha eklenerek genişletildiğini belirtmektedir (Konyalı, C.1, 

s.235). Dergâhta ailesi ile birlikte kalan hastalar için ikişer oda tahsis edildiğini, 

pencereli odaların bir kapı ile iç bahçeye açıldığını ekleyen Ünver, gelip geçen 

yolcuların tekke önünde 1 metre yüksekliğinde, aralıklarla konumlandırılmış ortası 

çukur sadaka taşlarına para bıraktığına tanıklık etmektedir (Ünver, s.465), (Şekil B. 

75). 1908 yılında kapatılan dergâh 1927 yılında yıkılmıştır (Ünver, s.426). 1930’lu 

                                                 
1
I. Selim Vakfına ait olan dergâhın geliri bulunmaktadır. Evkaf Nezareti’nden verilen tahsisat ile her 

sabah her miskine iki çift fodla, Atik Valide Sultan İmareti’nden çorba, akşamları pilav, çorba ve et ile 

pazartesi ve perşembe günleri tatlı, pilav ve zerde verilmektedir (Konyalı, C.1, s.236, Haskan, C.1, 

s.279). 
2
 Kitabe Türk İslam Eserleri Müzesi, Envanter No: 1250 ile kayıtlıdır.  
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yıllarda kalıntıları mevcut olan dergâhtan günümüze sadece hazire ve çeşme 

ulaşabilmiştir (Şekil B. 76, Şekil B. 77), (bkz. İsa Ağa Çeşmesi).  

 10.DEBBAĞLAR MAHALLESİ (Şekil B. 78). 

* Nalçacı Tekkesi: Sıra No: 214 

             

           Adres: Nalçacı Tekkesi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu:   Mevcut değil. 

Nalçacı Tekkesi Mescidi, Nalçacı Halil Tekkesi Camii, Tulû’i Efendi Tekkesi: 

Nalçacı Hasan Sokak
1
, 266 Ada, 7 Parselde bulunmaktaydı. Şeyh Halil Efendi 

tarafından (ö.1631) yaptırılan Şabanî tekkesidir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.626), (Mir’ât-ı 

İstanbul, s.179). Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından (ö. 1169H/1756) tarafından 

minber konularak mescit işlevi kazanmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.626). Haskan, 

BOA, Cevdet Tasnifi Evkaf Defteri III, 28295 nolu belgeye dayanarak, zamanla 

harap olan tekkenin 1843 yılında Paşazade Cemil Paşa tarafından onarılırken  

Nalçacı Halil Efendi’ye ait olan bir türbenin inşa edildiğini belirtmektedir (Haskan, 

C.1, s.285), (E.D. İşli,  s.100). Mehmed Efendi’nin (ö. 1318H/1910 ) şeyh olduğu 

dönemde Trabzonî Mahmud Efendi tarafından onarılan tekke I. Dünya Savaşı 

yıllarında askerlere tahsis edilmiştir (Haskan, C.1, s.287). 57 nolu Pervititch 

haritasında 1931 yılından önce yıkılan Nalçacı Tekkesi’nin bulunduğu arsada minare 

kalıntısı ve tekkenin dış duvar konturları çizilidir (Şekil B. 79). Türbe kargir olarak 

mevcut haliyle çizilmiştir. Yapı kalıntılarını yerinde inceleyen Konyalı, kaidesi 

mermerle kaplı minarenin kesme taşla inşa edildiğini belirtmektedir (Konyalı, C.1, 

s.237). Haskan’a göre aynı zamanda tevhidhane olarak kullanılan mescidin kalıntıları 

1946 yılına kadar varlığını sürdürmüştür (Haskan, C.1, s.287). Konyalı tarafından 

mescidin güneyinde konumlandırılan kargir türbe yapısı ve dört odalı ahşap şeyh 

meşrutası 1940’lı yıllarda ortadan kalkmıştır (Haskan, C.1, s.287), (Konyalı, C.1, 

s.237). Bugün 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı koruma kurulu kararıyla tescilli 

arsasında Nalçacı Halil Efendi kabri ve hazire mevcuttur (Şekil B. 80, Şekil B. 81). 

Dergâh arsası VGM’nce Bosnevî Mehmet Tevfik Efendi Nalçacı Halil Külliyesi 

Yaptırma ve Yaşatma Derneğine tahsis edilmiştir. 

                                                 
1
Nalçacı Tekkesi Sokağı 1930’lu yıllarda Nalçacı Halil Sokak olarak değiştirilmiş, 1940’lı yıllarda 

Hünnabi Sokak olarak adlandırılmıştır. Günümüzde Nalçacı Hasan Sokak adını taşımaktadır. 
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* Bedevî Tekkesi: Sıra No: 215   

              

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Harap.    

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Şeyh Hasib Efendi Tekkesi, Şeyh Sadık Efendi Tekkesi: 1199H/1784 tarihli tekkeler 

listesinde “Toptaşı kurbinde” konumlandırılan tekke, 54 nolu Pervititch haritasına 

göre Balcılar Yokuşu ve Şair Zati sokaklarının kesişiminde, 262 Ada 10, 11 parselde 

bulunmaktaydı (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, s.76). 1100H/1689 yılında Şeyh Mehmet 

Hasib Efendi tarafından yaptırılmıştır (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, s.76). 1210H/ 1795 

yılında Şeyh Mehmet Hasib Efendi vakfından tekkeye 74 eserden oluşan bir 

kütüphane vakfedilmiştir (Erünsal, s.273). Nakşibendî koluna bağlı olarak kurulan 

tekke Kalpakcı Mustafa Rızaeddin Efendi (ö.1255H/1839)’nin şeyhliği döneminde 

Bedevî tekkesi olarak yeniden inşa edilmiştir (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, s.76), 

(Haskan, C.1, s.488). Ahşap tevhidahne binası, meşruta ve türbeden oluşan tekke 

yapıları 1930 yılından önce yıkılmış arsasına betonarme çok katlı apartman 

yapılmıştır (E.D. İşli, s.125). Apartmanın önünde, kaldırım üzerinde, Balcılar Sokak, 

262 Ada 10 parselde, 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı kurul kararıyla Hüseyin Baba 

Kabri adıyla tescil edilen şahidesiz bir kabir bulunmaktadır (Şekil B. 82). Yol 

kotunun üzerinde kalan kabrin çevre duvarları metal korkulukla çevrilidir. 

* Himmetzâde Zâviyesi: Sıra No: 219 

               

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.      

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Şeyh Hacı Ahmed Dede tarafından 1140H/1728 yılında kurulan tekke, 1199H/1784 

tarihli tekkeler listesinde ve Mecmuâyi Tekaya’da kaydedilmemiştir. Haskan, Hacı 

Ahmed Dede’nin Kovacı Dede ve Balcı Dede lakaplarıyla da anıldığından söz 

etmektedir (Haskan, C.2, s.540). 1924 yılında mamur olduğu kaydedilen tekke 

Pervititch haritasında izlenemediğinden 1930 tarihinden önce yıkılmış olmalıdır. 

Bugün Balcılar Sokak üzerinde bir apartmanın önünde, kaldırım üzerinde 265 Ada 

18 Parselde, 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı kurul kararıyla tescilli, Balcı Dede’ye ait 

olduğu rivayet edilen şahidesiz bir kabir bulunmaktadır (Şekil B. 83). Yol kotunun 

üzerinde kalan kabrin çevre duvarları fayansla kaplanmıştır. 
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11. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ (Şekil B. 84). 

* Nasûhi Tekkesi: Sıra No: 238 

             

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Tunusbağı Caddesi, 364 Ada 12 ve 13 parsellerde bulunan tekke 1099H/1688 yılında 

Şeyh Mehmet Nasuhî tarafından Halvetî koluna bağlı olarak kurulmuştur (Zâkir 

Şükrü Efendi, s.75). Döneminin ileri gelen âlimlerinden biri olan Nasûhî Efendi’nin 

tasavvufta takip ettiği yola “Nasûhîlik” adı verilmiş; kendinden sonra gelen 

öğrenciler aracılığıyla Nasûhîlik, Anadolu’dan Tunus, Cezâyir ve Trablusgarb’a 

uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır (Haskan, C.1, s.291). Hadîkatü’l 

Cevâmi’ye (s.639) göre, Nasûhî Tekkesi’nin bânîsi Sultan IV. Mehmed’in kızı 

Hatîce Sultan ve eşi Dâmad Hasan Paşa’dır. Hatice Sultan’ın 1131H/1719 ve Şeyh 

Mehmet Nasuhi Efendi’nin (ö.130/1718) tekke ile ilgili 1159/1746 tarihli vakfiyeleri 

bulunmaktadır (E.D. İşli, s.100). Tekke’nin son şeyhi Kerâmüddin Efendi eserinde
1
 

Ayvansarâyî tarafından aktarılan bilginin yanlış olduğuna değinmiştir (Hadîkatü’l 

Cevâmi, s.641). Damat Hasan Paşa’nın mülkiyet dışında bazı vakıf eserler 

kurduğunu
2
 belirten Kerâmüddin Efendi’ye göre, dergâhın inşasına ilk başlayan 

yeniçeri ağası Çelebi Hasan Paşa inşaat masraflarını ödeyemeyince, inşaatın 

tamamlanması Nasûhî Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir. Haskan (C.1, s.291), 

Zilhicce 1219H/Mart 1805 tarihli bir inhaya/tebliğe dayanarak “Hatice Sultan 

Vakfı’ndan 17 cihetin iradatı olan günlük 159 akçenin Şeyh Mehmet Fazlullah 

Efendi’ye verildiğini” aktarmaktadır. Tekkenin camiye çevrilmesiyle ilgili en erken 

tarihli kayıt, harap olan minarenin Esir İsmail Paşa (ö.1114H/1702) tarafından 

yenilenmesiyle ilgilidir (Ayvansarâyî, 1978: s. 90). Sultan III. Ahmet’in Üsküdar 

Kadılığı’na gönderdiği bir hatt-ı hümâyunda söz konusu tekkede cuma ve bayram 

namazları kılınmasına izin verildiği kaydedilmiştir (Tanman, DBİA, C6, s.50–51). 

Zamanla harap olan cami/tevhidhane 1775 yılında Derviş Mehmet Paşa tarafından 

onarılmıştır (Haskan, C.1, s.291). Kitabesine göre cami/tevhidhane 1266H/1849 

yılında Sultan Abdülmecîd tarafından yeniden yaptırılmıştır. Yapının 1277H/1860 

                                                 
1
Ahmet Nezih Galitekin Kerâmüddîn Efendi, Şemsü’s-Subûhî fî menâkıb-ı Hazret-i Nasûhî, 

Süleymâniye Ktp. H. Mahmut 4573/1’den aktarmıştır (Hadikât’ül Cevâmî, s.641). 
2
 Örneğin avlu duvarının caddeye bakan yüzünde 10 nolu parselde bulunan Hasan Paşa Çeşmesi (bkz. 

Hasan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 242).  
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yılında yanması üzerine bugünkü cami ve türbe Sultan Abdülaziz döneminde 

Anadolu müfettişi Müşîr Rüstem Paşa/Rüstem Ebubekir Paşa tarafından 1280H/1863 

yılında inşa edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s. 139), (Konyalı, C.1, s.239), (Haskan, C.1, 

s.292). Minare kaidesi üzerinde bulunan Latin harfli bir kitabeye göre 1322H/1904 

depreminde zarar gören tuğla minare, 1386H/1966 yılında Alaaddin Nasuhîoğlu 

tarafından yeniden inşa edilmiştir. Alman Mavileri D7 nolu pafta ile 58 nolu 

Pervititch paftası arasında yapılan karşılaştırma, muhtemelen 1904 yılı depreminde 

zarar gören tekke yapılarının 1915 yılından sonra bazı değişimler geçirdiğini ortaya 

koymaktadır (Şekil B. 85, Şekil B. 86). 1915 yılı planına göre kuzey-güney 

doğrultusunda iki set halinde düzenlendiği izlenenen geniş bir arsanın kuzeyinde, -

bugün de mevcut olan- doğudan batıya doğru birbirine bitişik planlanmış, sırasıyla 

selamlık, cami/tevhidhane ve türbeden oluşan yapılar grubu yer almaktadır. 

Selamlığın doğusunda bir giriş mahalli olduğu izlenimi veren kargir birim 1932 

yılından önce ortadan kalkmıştır. Arsanın kuzey batı köşesinde bulunan ve 1932 

yılından önce yıkılan “L” planlı kargir bir yapı, Tanman’ın (1990: s.330) tanımına 

göre derviş hücreleridir. 1915 yılından sonra cami/tevhidhanenin güneybatısına inşa 

edilen ve biri tek diğeri iki katlı ahşap birimlerden oluşan yapı/harem dairesi 

günümüzde mevcut değildir (a.e., a.y). Arsanın bir set halinde düzenlenen güney 

bölümünde bulunan, zeminden 5 basamakla yükselen kare planlı kargir yapı, 1932 

yılından önce ortadan kalkmıştır. 1932 yılı planına göre, arsanın bu bölümü doğu-

batı doğrultusunda bir duvarla tekke yapılarından ayrılarak, üzerine Tunusbağı 

Caddesi’ne cephe veren bitişik nizamlı, iki/üç katlı ahşap yapılar inşa edilmiştir. 

Günümüzde zamanla genişleyen hazirenin yer aldığı bu bölüm, Tunusbağı 

Caddesi’nden 6 basamak yüksektir. Cadde ve hazireyi sınırlayan istinat duvarı 2004 

yılında Üsküdar Belediyesi’nce yenilenmiştir. Duvarın güney ucunda hazireye açılan 

Barok üslupta mermer söveli ve lentolu dikdörtgen açıklıklı bir kapı yer alır (Şekil B. 

87). 2006 yılı onarımında ince alüminyum doğramalı cam kapı kanatları eklenmiştir. 

Doğu-batı doğrultusunda üzeri açık, kapısız dar bir koridorla cami/tevhidhaneye 

uzanan cümle girişi, kuzeydoğu uçta hazire ile Hasan Paşa Çeşmesi arasındadır 

(Şekil B. 88). 58 nolu Pervititch haritasında bu koridorun üzerinde Tunusbağı 

Caddesi’ne açılan cümle kapısı niteliğinde, çeşme haznesi uzunluğunda tonoz örtülü 

bir geçit olduğu izlenmektedir. Kargir tek katlı, ahşap kırma çatılı selamlık binası, 

batısında bitişik cami/tevhidhaneyle birlikte 1925 yılından itibaren cami olarak 
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kullanılmaktadır (Şekil B. 89). 1960’li yılların sonlarında onarılan selamlık ve 

mescit/tevhidhane büyük ölçüde yenilenmiştir (Konyalı, C.1, s.239). Konyalı’nın 

(C.1, s.239) tasvirine göre yapılar ahşap tavanlıdır ve dikdörtgen planlı selamlığın 

güneyinde dört hücre vardır. Söz konusu onarımda selamlık iç mekânı yenilenerek 

mescide dâhil edilmiştir. Selamlık ve mescit/tevhidhane birbirinden bağımsız ahşap 

kırma çatı ile örtülüdür. Yapıları saçak altında üzeri sıvalı bir iç bükey bir düz silme 

dolanır. Onarım öncesine ait bir 20. yüzyıl fotoğrafında taş ve tuğla ile almaşık inşa 

edildiği izlenen beden duvarları bugün çimentolu harçla sıvalı, beyaz badanalıdır. 

Batıda camiye bitişik duvarı ile kuzey ve güney cepheleri sağır olan selamlığın 

doğuda hazireye açılan dikdörtgen açıklıklı iki pencere ile kapısı vardır. 

Dikdörtgen planlı, iki katlı cami/tevhidhanenin kuzeyinde, girişin iki yanında, üst kat 

mahfilini destekleyen kare kesitli dört ahşap sütunla sınırlanan maksureler yer alır. 

Üst kat mahfiline çıkış güneybatıda türbeye doğru girinti yapan bir merdivenle 

sağlanmıştır. Mahfilin doğudan ikinci sütun hizasına gelen kuzeybatı bölümü ahşap 

kafeslerle kapatılarak hünkâr ve maiyetine ayrılmıştır. Üst kat mahfili giriş ekseni 

üzerinde, ortadaki iki sütun arasında güneye doğru oval bir çıkıntı yapar. Mihrab nişi 

turkuaz renkli niteliksiz fayansla kaplıdır. Eklektik üsluptaki minberi ahşaptır. Zemin 

katta kuzeyde giriş dışında başka bir açıklık yoktur. Doğuda selamlık, batıda türbe ile 

bitişik duvarlar sağırdır. Güneyde mihraba göre yanlarda simetrik iki pencere ile 

kuzeyde üst kat mahfiline açılan 5 pencere bulunur. Pencere doğramaları PVC dir. 

Tanman tarafından küfeki söveli oldukları belirtilen açıklıklar, dışta lentolu, içte 

yuvarlak kemerlidir. Lento ve söveler sıvalıdır.  

Şeyh Mehmed Nasuhî’ye ait dikdörtgen planlı, tek katlı, ahşap kırma çatılı kargir, 

türbe güneyde cami/tevhidhaneye bitişiktir (Şekil B. 90). İçeride ahşap pasalı tavan 

beyaz yağlı boyalı, duvarlar beyaz badanalıdır. Türbenin girişi kuzeybatıda, 

minarenin yanındadır. Doğuda 3, kuzey ve güneyde karşılıklı aynı hizada, eş aralıklı 

5 pencere bulunur. Pencereler dışarıda lentolu, içeride yuvarlak kemerlidir. Türbede, 

Nasûhî Efendi’ye, hanımına ve neslinden gelenlere ait on adet sanduka 

bulunmaktadır (Konyalı, C.1, s.241). 

Cami/tevhidhanenin kuzeyinde bulunan ahşap tek katlı meşruta iki katlı ve kargir 

olarak yeniden inşa edilmiştir. 1995 yılında onarılan ve bugün özel mülkiyete ait olan 

(Haskan, C.1, s.295) iki katlı, kargir şeyh meşrutasının zemin katı Sebil Yayınevi ve 

Nasuhi Derneği’nce kullanılmaktadır (Şekil B. 91).  
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13 nolu parselde bulunan hazirede 17. ve 19. yüzyıllara ait mezar taşları üzerine 

araştırma yapan Mermutlu, hazirede medfun bulunan kişilerin kimliklerinden yola 

çıkarak tekkenin Üsküdar semti için önemli bir sosyo-kültürel çekim merkezi 

olduğuna dikkat çekmektedir (Mermutlu, s.658). Çevre duvarları ve giriş kapısı 

2000’li yıllarda onarılan hazire iyi durumdadır. Nasuhi dergâhı ve haziresi 

14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı koruma kurulu kararıyla tescil edilmiştir.  

12. KISIKLI MAHALLESİ . 

* Selâmi Ali Efendi Dergâhı: Sıra No:  296 

              

           Adres: Türbe-i Şerif Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Harabe.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Tekke Arkası ve Türbe sokaklarının kesişiminde 787 ada 1, 2 ve 3 parsellerde 

bulunmaktaydı.  Şeyh Selâmi Ali Efendi’nin 1056H/1646 ve 1099H1688 tarihli iki 

vakfiyesi doğrultusunda kurulan Celvetî tekkesiydi
1
. Damat Mehmed Paşazade İzzet 

Ali Paşa (ö.1732) tarafından minber koyulan dergâh 1123H/1711 yılında Sultan I. 

Mahmut’un annesi Saliha Sultan tarafından onarılmıştır (Hadîkatü’l Cevâmi, s.664). 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1924 yılından önce Harabe haline gelmiştir (VSD, s.99). 

Şeyh Halil Efendi'nin vakfı ile kurulan ahşap, iki katlı şeyh meşrutası 1960’lı yıllarda 

yıkılmıştır (VSD, s.104), (E.D. İşli, s.113). Günümüzde Kısıklı-Büyük Çamlıca ve 

Selâmi Ali Efendi Tekkesi sokaklarının kesişiminde 787 Ada 2 parselde yalnızca ve 

hazire mevcuttur (Şekil B. 92). Selâmi Ali Efendi Türbesi ayakucunda bulunan Latin 

harfli kitabeye göre 1957 yılında Üsküdar Belediyesi’nce onarılmıştır. Hazire, 

12.02.1972 tarih ve 6192 sayılı koruma kurulu kararıyla tescil edilmiştir. 

* Tâhir Baba Dergâhı: Sıra No: 297  

             

           Adres: Büyükçamlıca Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Çamlıca Bektaşi Tekkesi, Ali Nutki Nur Baba Tekkesi, Çamlıcaî Kebir Dergâhı: 

Hilal Sokak ve Cami Yolu Sokağının birleşiminde 798 Ada 52 parselde 

bulunmaktaydı. Mehmet Tahir Baba tarafından 21 Şaban 1213H/1798 tarihli vakfiye 

ile kurulan Bektaşi tekkesi, vakfiyesine göre “… tûlen ve arzen bi hesabı terbian 

oniki dönüm arsa üzerinde mebni bir tevhidhane, iki bab hücre, bir matbah, bir kiler, 

tahtani bir ahır, iki kenif ve….bir miktar bağ ve sokak kapusunu müştemil bir bab 

                                                 
1
 Varlıklı bir müderris olan Selami Ali Efendi, Üsküdar’da Bağlarbaşı’nda bir tekke ve cami, 

Bülbülderesinde ve Acıbadem’de birer cami, Bulgurlu ve Fıstıklı da birer zaviye, hamam ve çeşme 

inşa ettirmiştir (Hadikât’ül Cevâmî, s. 664). 
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zaviye” den oluşmaktadır (E.D. İşli, s.131), (VSD, s.99). Hadîkatü’l Cevâmi’ye 

(s.666) göre tekke 1826 yılında Bektaşî Tekkelerinin kapatılması ile birlikte 

yıktırılmıştır. 1890 tarihli tekkeler listesinde yer alan dergâh, Sultan II. Mahmut’un 

ölümünden sonra, Nur Baba’nın şeyhliğinde Nakşibendî tarikatına bağlı olarak 

yeniden kurulmuştur (Haskan, C. 1, s.505). Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Nur 

Baba isimli romanına konu olan dergâh, büyük bölümü bostan olarak kullanılan 

geniş bir arazi üzerinde ahşap yapılar topluluğu olarak inşa edilmiş, yazlık bir 

dergâhtır (Haskan, C.1, 506).
1
 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla 

boşaltılan dergâh, zamanla harap olmuş, 1950 yılında yıktırılmıştır (Haskan, C.1, 

s.508). Bugün tekkenin arazisine betonarme Nur Baba Büyük Çamlıca Camii ve 

apartmanlar inşa edilmiştir. Cami Yolu Sokağı üzerinde, 11 kapı nolu apartmanın 

bitişiğinde yalnızca hâziresi mevcuttur. Bakımsız kalan haziredeki mezar taşlarının 

bir kısmı, 1989 yılında Merdivenköyü, Şah Kulu Sultan Tekkesi’ne nakledilmiştir 

(Haskan, C.1, s.506). Nur Baba ve kendinden sonra şeyh olan oğlu Ali Nutki 

Efendi’nin kabirleri Karacaahmet Mezarlığı’nda bulunmaktadır (Konyalı, C.1, 

s.429). 

13. SALACAK MAHALLESİ (Şekil B. 93).  

* Salacak Dergâhı: Sıra No: 391 

            

           Adres: Arka Sokak Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.   

  Korunma durumu:  Mevcut değil. 

Etmekyemez Hüseyin Tekkesi, Emekyemez Tekkesi: Lamekâni Hüseyin ve Salacak 

İskele Arkası Sokak, 354 Ada 6 Parselde bulunan Bayramîye dergâhıydı. Teşrifatçı 

Akif Hikmet Efendi (ö. 1768) tarafından yaptırılmıştır (E.D. İşli, s.57). Râ’if Bey’in 

yayınladığı kitabe metnine göre Hüseyin Efendi tarafından yeniden yaptırılan ancak 

bir yangında hasar gören dergâh, Şeyh Seyyid Mustafa Akif Efendi tarafından 

1286H/1869 yılında kargir olarak yeniden inşa edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s. 103, 

Konyalı, C.1, s.423). Hadîkatü’l Cevâmi’de sözü edilmediğinden, tekkenin 1765 

yılından önce yangın geçirmiş olduğu düşünülmektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.636, 

Haskan, C.1, s.425,). Vakıf sicil kayıtlarına göre “1 semahane, 2 oda, 1 kiler, 1 

matbah, kuyu,  harem dairesi, fevkâni 2 oda, 2 helâ ve 1 musluklu su haznesi”nden 

oluşmaktadır (VSD, s.22). 1932 yılına ait 59 nolu Pervititch haritasında “yıkıntı” 

                                                 
1
 Nur Baba, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1914 -1915 yılları arasında yazdığı ilk roman olup önce 

tefrika edilmiş, 1922'de kitap olarak basılmıştır. 
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notu ile çizilen dergâh arsası üzerindeki yapı kalıntıları, Konyalı’nın anlatımına göre 

1940’lı yıllara kadar varlığını sürdürmüştür (Şekil B. 94), (Konyalı, C.1, s.423). 

Haskan, semahanenin alt katında bulunan 5 sandukalı türbenin yapının yıkılmasıyla 

birlikte,  bir süre açıkta kaldığından söz etmekte ve bugün arsasında bulunan 

betonarme türbe yapısının sandukaları korumak amacıyla 1945 yılında inşa edildiğini 

belirtmektedir (Haskan, C.1, s.426). Günümüzde 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı 

koruma kurulu kararıyla tescil edilen türbe içinde iki beton sanduka mevcuttur. 

Türbe duvarına yerleştirilen kitabe dergâha aittir (Şekil B. 95).  

14. MİRAHUR MAHALLESİ (Şekil B. 96). 

 * Safvetî Dergâhı: Sıra No: 400 

            

           Adres: Uzun Yol   

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Şeyh Raûfî Tekkesi, Raûfî Ahmet Efendi Tekkesi: Doğancılar Meydanı yakınında 

Şeyh Ahmet Raûfî Efendi (ö.1757) tarafından inşa ettirilen Halvetî tekkesiydi (E.D. 

İşli, s.128). 1199H/1784 tarihli tekkeler listesinde “Doğancılarda Raûfî Efendi 

Tekkesi” adıyla kaydedilen tekke,  Haskan tarafından Halk Dershanesi ve Topraklı 

Sokağının birleşiminde, Sinan Paşa Camii yakınında konumlandırılmıştır (Zâkir 

Şükrü Efendi, s.588, Haskan, C.1, s.467). 58 nolu Pervititch haritasında, Sinan Paşa 

Camii’nin batı bitişiğinde yer alan ahşap kırma çatılı, tek katlı yapının “tekke” notu 

ile çizilmiş olması bu savı desteklemektedir (Şekil B. 97).  Halk Dershanesi ve 

Topraklı Sokaklarının kesişiminde, 367 Ada 18 Parselde yer alan Sinan Paşa Camii, 

1940’lı yıllarda yangın geçirmiştir (Konyalı, C.1, s.272). Tekke’nin de bu yangın 

sırasında ortadan kalktığı düşünülebilir. Bugün söz konusu parselde betonarme 

olarak inşa edilen Sinan Paşa Camii bulunmaktadır.  

15. TENBEL HACI MEHMET MAHALLESİ (Şekil B. 98) 

* Selim Baba Tekkesi: Sıra No: 424 

            

           Adres: Tekke Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Şeyh Selim Efendi Tekkesi, Musa Baba Tekkesi, Sadık Efendi Tekkesi, Çınar 

Tekkesi: Dibek Ahmet Sokak, 241 Ada, 83 Parselde bulunmaktaydı. 1226H/1811 

yılında Şeyh El-hac Selim Efendi tarafından yaptırılan Nakşibendî tekkesidir (Mir’ât-

ı İstanbul, s.205,  E.D. İşli, s.128). Vakıf sicil kayıtlarına göre “1 semahane, fevkâni 

ve tahtâni 2 oda, 1 matbah, 1 helâ, ufak bir oda, 1 kabristan, 1 kuyu,  2 kebir bahçe” 
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den oluşan ve 1924 yılında iyi durumda olan daha sonra yangın geçiren tekke, ilgili 

Pervititch haritalarında çizilmediğinden 1930 yılından önce yıkılmış olmalıdır. 68 

nolu Pervititch haritasına göre 1931 yılında arsasında yalnızca iki katlı ahşap meşruta 

binası ve hazire bulunmaktadır
1
 (VSD, s.34), (Şekil B. 99).  

Hazire 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı koruma kurulu kararıyla tescillenmiştir. 1984 

yılında VBM’nün başvurusu üzerine tekke arsasında sosyal hizmet binası yapım 

isteği, III Numaralı KVTVKK’nun 158 sayılı kararıyla, mezar taşlarının korunması 

ve tanıtıcı yazı konulması şartı getirilerek uygun bulunmuştur. Kurula sunulan ve 

onaylanan projeden arsanın doğu sınırına bitişik tek katlı ahşap binanın varlığını 

sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Proje uygulanmamıştır.  

Yüksek bir tepe üzerinde, manzaraya hâkim bir konumda bulunan arsasında bugün 

yalnızca hazire ve mermer kapaklı, gövdesi toprağa gömülü bir su teknesi 

bulunmaktadır (Şekil B. 100). Haskan (C.1, s.463), hazirede bulunan ve üst düzey 

mermer işçiliği sergileyen mezar taşlarının kitabelerini yayınlamıştır. Etrafındaki çok 

katlı yapılar arasında sıkışan hazire oldukça bakımsız durumdadır.  

* Abdullah Efendi Tekkesi: Sıra No: 426 

            

           Adres: Sarmaşık Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Hattat Abdullah Efendi tarafından yaptırılan ve 1924 

yılından önce yıkılan Halvetî tekkesinin yeri ve durumu tespit edilememiştir (VSD, 

s.34). Alman Mavileri D9 nolu paftaya göre eski adı Sarmaşık olan, Tazı Çıkmazı 

Sokağı, Selim Baba Tekkesi’nin bulunduğu parseli çevrelemektedir. Haskan Selim 

Baba Tekkesi’nin, şeyhinden dolayı Abdullah Efendi Tekkesi adıyla da anıldığından 

söz etmektedir (Haskan, C.1, s. 463). Vakıf sicil kayıtlarında, Selim Baba Tekkesi ile 

aynı sokak üzerinde gösterildiğinden, iki kademeli geniş arsa içinde yer alan 

                                                 
1
1964 yılında arsanın ifrazı talebi, “dergâh haziresi olması” nedeniyle ve GEEAYK’nun 2471 sayılı 

kararıyla reddedilmiştir. Tekke, GEEAYK’nun 14.7.1973/7319 sayılı kararıyla ve kentin korunması 

gerekli eski bir köşesi olması nedeniyle bulunduğu arsayı çevreleyen 7,8,9,10,11,12,13,14,18,19 ve 20 

nolu parsellerle birlikte tescillenmiştir. 1983 yılında GEEAYK’nun 351 sayılı kararıyla 20 parselde 

bulunan ev için maili inhidam verilmiştir 11.8.1981 yılındaki yoklama tutanağına göre 18 parsel 

üzerindeki bina 1974 ve 19 parseldeki bina 1977 yılında yıkılmış, kanuni işleme gidilmesi gerektiği 

Belediye Başkanlığı’na bildirilmiştir. Bugün söz konusu parsellerin Toygar Hamza Sokağı’na bakan 

cephesine tamamen yayılmış betonarme bir yapı bulunmaktadır. 1985 yılında II Numaralı 

KVTVKK’nun 3165 sayılı kararıyla 79, 80, 81 nolu parsellerde bulunan yapıların tescilleri 

kaldırılarak imar mevzuatına göre yapım izni verilmiştir. 1988 yılında II Numaralı KVTVKK’nun 324 

sayılı kararıyla da geriye kalan parsellerden 11,12, nolu olanların tescil kaydı kaldırılmıştır. 
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tekkenin Abdullah Efendi’nin şeyhliği döneminde genişletildiği veya bahçesine yeni 

bir tekke inşa edildiği düşünülebilir (ayrıca bkz. E.D. İşli, s. 133). 

16. AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ (Şekil B. 101)  

* Hazreti Hüdâyî Dergâhı: Sıra No: 433 

            

           Adres: Açık Türbe 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Aziz Mahmud Hüdâyî Sokak, 443 Ada 24 parselde bulunan ve inşasına 1589 yılında 

başlanan Celvetî Asitanesi, 1007H/1598 yılında kurulmuştur (Hadîkatü’l Cevâmi, 

s.606, Tanman, DBİA, C.2, s.339). Talebelik ve muîdlik
1
 yıllarından itibaren 

tasavvuf çevresi içinde bulunan Hüdâyî, 92 yıllık uzun yaşamı süresince saray ve 

devlet ricaline yakın olmuş
2
; sultanlardan halka uzanan geniş bir çevrede etkili 

olmuştur (Hadîkatü’l Cevâmi, s.607, s.613). Evliya Çelebi, “yedi padişahın 

Hüdâyî’nin elini öptüğünü, 170.000 müride iradet/el verdiğini” belirtir 

(Seyahatname, Z.D., C.2, s.171). Yetiştirdiği halifeleri ve otuzu aşkın eseriyle 

Anadolu’dan Balkanlara uzanan geniş bir coğrafyada dini-tasavvufî hayata dair derin 

izler bırakan Aziz Mahmud Hüdâyî’nin dergâhı, kurulduğu tarihten itibaren 

İstanbul’un önemli tasavvuf ve kültür merkezlerinden biri olmuştur (Yılmaz, Aziz 

Mahmud Hüdâyî, DBİA, C.2, s.339). Tasavvufî halk edebiyatı şairleri arasında 

anılan Hüdâyî’nin menkıbeleri ve dilden dile aktarılan kerâmetleri halkın gönlünde 

taht kurmasını sağlamış, şöhreti günümüze kadar ulaşan Hüdâyî’nin özellikle 

sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında duası
3
, külliye içinde yer alan 

türbesini İstanbul’un en çok ziyaret edilen türbelerinden biri haline getirmiştir. 

Cami/tevhidhane, aşhane-imarethane, şadırvan, çeşmeler, meşrutalar, türbe ve 

hazireden oluşan; zengin vakfiyesi aracılığı ile bakım ve onarımı sağlanan külliye
 

günümüz İstanbul’unda, kuruluş amacına uygun olarak vakıf hizmetini sürdürmeye 

çalışan sayılı eserlerden biridir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.607)
4
. 

                                                 
1
 Osmanlı İmparatorluğu’nda medresede ders veren müderrislerin yardımcısı/asistan. 

2
 Aziz Mahmut Hüdâyî,  Sultan III. Murad I. Ahmed, II. Osman gibi padişahlara yazdığı mektuplar ve 

öğütlerin yanı sıra IV. Murad’ın tahta çıkma töreninde sultana kılıç kuşandırmıştır. 
3
 “Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde 

Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, 

imanlarını kurtarmadıkça göçmesin.”  
4
 4. Ocak. 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi gazetede yayınlanan mahkeme kararıyla “Aziz Mahmud 

Hüdâyî Vakfı” adıyla tescili gerçekleşen yeni vakıf, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin vakfiyesinde gözettiği 

kriterleri, gaye maddesi olarak belirlemiştir.  
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Külliyenin ilk yapımına ilişkin bilgiler sınırlıdır. 17. yüzyılda dergâhı ziyaret eden ve 

Aziz Mahmud Hüdâyî’yi övgüyle anan Evliya Çelebi, dergâhın mimari 

biçimlenişinden ayrıntılı bir şekilde söz etmemiş, yalnızca Cuma namazı kılınan 

dergâhta ikamet eden dervişlerin birer hücresi olduğuna değinmiştir (Demircanlı, 

s.282). Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.607) aktarılan bilgiler yapının 18. yüzyıldaki 

durumuna açıklık getirmektedir. Dergâhın, bizzat Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından 

minber konularak camiye çevrildiğini kaydeden Ayvansarâyî, avlusunda bir 

şadırvan, avlunun etrafında tahtânı ve fevkâni mahfiller ve zaviye kapısında 

müte’addid çeşmeler bulunan caminin etrafında zaviye hücreleri sıralandığını, ayrı 

bir şeyh dairesi ve müstakil meşruta menzilleri bulunduğunu belirtir.  

1850 yılı Üsküdar yangınında, Aziz Mahmud Hüdâyî Türbesi ile cami/tevhidhanenin 

batısında bulunan Fatma Sultan Türbesi dışında diğer yapılar ortadan kalkmış, 

yapılar beş yıl sonra Sultan Abdülmecid tarafından yeniden inşa edilmiştir (E.D. İşli, 

s.16). Bu yenileme sırasına eski mimari programa ek olarak külliyenin güneybatı 

kısmına sıbyan mektebi, cami/tevhidhanenin kuzeyine hünkâr mahfili ve cümle 

kapısının güneyine bir çeşme (bkz. Hüdâyî Çeşmesi: Sıra No: 470) inşa edilmiştir 

(Tanman, DBİA, C.1, s.507). Hüdâyî külliyesi “büyük hasara uğradığı” 1894 

depreminden sonra Evkaf İdaresi’nce onarılmıştır (Haskan C.1, s.91).
1
 Külliye, 

kitabesine göre 1317H/1899 yılında Lütfi Bey tarafından cami/tevhidhanenin 

karşısına inşa edilen kütüphane binası, kendisi ve aile efradı için yaptırılan türbe ve 

1901 yılında II. Abdülhamid tarafından caminin batısına inşa edilen şeyh ve harem 

daireleri ile genişletilmiştir (Tanman, DVİA, C.4, s.340). 1910 yılında yıldırım 

düşmesi sonucu devrilen minarenin, türbe ve türbedarlara ayrılan odalara zarar 

vermesinin ardından onarılan türbenin kuzeyine Prenses Fatma Hanım Efendi 

(ö.1912) tarafından camekânlı bir giriş bölümü eklenmiştir (Tanman, DBİA, C.1, 

s.507). Dergâhın bu onarım sonrası mevcut durumunu Alman Mavileri D9 nolu 

paftada izlemek mümkündür (Şekil B. 102). Haritada çizilmediğine göre, 1915 

yılından önce yıkılan sıbyan mektebi günümüze ulaşamamış, harem dairesi, derviş 

hücreleri ve meşrutalar ortadan kalkmıştır (VSD, s.44). 30 Kasım l925 tarihli 677 

sayılı “Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve türbedarlıklar ile bir takım 

unvanların men ve ilgasına dair” kanunun ardından cami-tevhidhane bu tarihten 

itibaren cami olarak kullanılmaya başlanmış, meşrutalar ise cami görevlileri ve 

                                                 
1
 Haskan, BOA Evkaf İdaresi Kataloğu. I, s.94’den aktarmıştır.  
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Vakıflar İdaresi kiracılarınca konut olarak değerlendirilmiştir (Tanman, DBİA, C.1, 

s.507). Türbe 1925 yılından itibaren uzun yıllar ziyarete kapatılmış, türbede bulunan 

bazı kıymetli eşyalar Topkapı Sarayı’na nakledilmiştir (Ünlü, s.481). Topkapı Sarayı 

Müzesi Müdürlüğü, Maarif Vekilliğine bağlı olarak hizmet vermekte olduğu 1943 

yılında, Azîz Mahmud Hüdâyî Türbesi’ne fahri bir türbedar/bekçi tayin ederek 

Topkapı Sarayı müzesine nakledilen eşyaları geri göndermiştir (Ünlü, s.481). 

Türbenin resmi olarak Kültür Bakanlığı İstanbul Türbeler Müdürlüğü’ne bağlandığı 

1979 yılına kadar gerekli görülen basit onarımlar türbedar tarafından yaptırılmıştır 

(Ünlü, s.481).
1
 16.2.1990 tarih ve 20435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren 612 sayılı Türk büyüklerine ait türbelerle, sanat değeri taşıyan 

türbelerin açılmasına dair ek bir kanunun ardından Kültür Bakanlığı’nın
2
, 15 Mart 

1990 tarih ve 02292 sayılı onay yazısı ile türbe resmi olarak ziyarete açılmıştır 

(Ünlü, s.481). Cami VGM’nce 1957 yılında onarılmıştır (Bülbül, s.64). Çatı, minare 

külahı, kapı ve pencereler ile çatı profili ve denizliklerin yenilendiği bu onarımda, 

yapının yağmur sularından etkilenmesini önleyecek tedbirler alınmış, 1976-1977 

yıllarında ise 1957 yılı onarımında değiştirilen ahşap çatı, kapı ve pencereler 

yenilenmiş, cepheler sıvanmıştır (Bülbül, s.64). 1981 ve 1990 yıllarında 

gerçekleştirilen onarımlarda, cami ve hünkâr mahfili içinde bulunan Barok ve Ampir 

üsluptaki kalemişlerinin yenilenmesi, ahşap ve demir aksamın boyanması ve 

cilalanması, içeride ve dışarıda bozulan sıvaların yenilenmesi işleri gerçekleştirilmiş; 

1989 yılında ise imaret, abdest mahalli ve hünkâr mahfilinin çatıları ile pencere 

pervazları ve denizlikler yenilenmiştir (Bülbül, s.65).  

Aralarında yaklaşık olarak 20 metrelik bir kot farkı bulunan Aziz Efendi Mektebi 

Sokağı ve Hüdâyî Mahmud Sokakları arasında, batıdan doğuya doğru alçalan eğimli 

bir arazi üzerinde kurulan dergâh yapıları, iki sokağı doğu-batı yönünde birbirine 

bağlayan ve Hüdâyî Avlusu adı verilen merdivenli bir geçiş/sokak etrafında 

gelişmiştir. Külliyenin cümle giriş kapısı Hüdâyî Mahmud Sokağı üzerindedir (Şekil 

B. 103). Kapının güneyinde avlu duvarının üzerinde yan yana iki çeşme vardır (bkz. 

                                                 
1
Örneğin 1962 yılında türbe kurşunlarının çalınması üzerine fahri türbedar olarak görev yapan 

Mustafa Düzgünman, yapının yağmur sularından etkilenmesini önleyecek önlemler almıştır (Ünlü, 

s.481).  
2
1 Mart 1950 tarihinde çıkarılan 5566 sayılı kanunla, `Türk büyükleri`ne ait türbelerle, sanat değeri 

taşıyan türbelerin Milli Eğitim Bakanlığı`nca açılıp bunların bakımı için gerekli memur ve 

hizmetlilerin tayin edilebileceği hükmünün ardından, 16.2.1990 tarih ve 20435 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 612 sayılı ek bir kanunla bu görev Kültür Bakanlığı’na devredilmiştir. 
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Hüdâyî Çeşmesi: Sıra No: 470). Bu duvarın üzerinde bulunan ve günümüze 

yıkıntıları ulaşan meşruta yapısı VGM’nce onarılmaya başlanmıştır (Şekil B. 104). 

Meşruta binasının doğusunda, türbenin batı bitişiğinde şeyhler kabristanı yer alır. 

Haskan, meşrutanın yanında “kâtipler odası” olarak kullanılan tonoz damlı, tek katlı 

kargir bir yapının varlığından söz eder (Haskan, C.1, s.91), (Şekil B. 105). Ana giriş 

kapısının kuzeyinde 1993 yılında yıkılan ahşap yapının Kapıcı Baba’ya tahsis edilen 

meşruta binası olduğu rivayet edilmektedir. (Haskan, C.1, s.91), (Şekil B. 106). 

Vakıf sicil kayıtlarında harem ve selamlık daireleri dışında 1924 yılından önce 

yıkılan ve yerleri arsa haline gelen imam ve müezzin meşrutalarından başka meşruta 

kaydedilmemiştir (VSD, s.44). Söz konusu binanın zemin katında, Hüdâyî Mahmud 

Sokağı üzerinde, 1723 tarihli bir çeşme bulunmaktadır (bkz. İbrahim Paşa Çeşmesi: 

Sıra No: 471). Hüdâyî Mahmud Sokağı üzerinden avluya girildiğinde (Şekil B. 103), 

Hüdayî avlusu olarak adlandırılan yolun kuzeyinde ve çekirdekte, türbe ile bitişik 

planlanmış olan cami/tevhidhane (Şekil B. 107) ile batısında Fatma Sultan Türbesi 

yer alır (Şekil B. 108). Caminin karşısında, Hüdayî avlusu olarak isimlendirilen 

yolun kuzeyinde, kütüphane (Şekil B. 109) ve yüksek ahşap sütunlarla taşınan 

Hünkâr mahfilinin girişi bulunmaktadır (Şekil B. 110). Avlunun kuzeyinde üzeri 

sundurmalı abdest mahalli/şadırvan yer alır. Şadırvanın orta ekseninde açılan basık 

kemerli, dikdörtgen açıklıklı dar bir kapıdan avlunun kuzey yönünde genişleyen 

bölümüne ulaşılır (Şekil B. 111). Arazinin eğiminden dolayı setler halinde 

düzenlenen bu bölümde imarethane/mutfak, yönetim binaları ve yemekhane 

bulunmaktadır (Şekil B. 112). Tanman (DVİA, C.4, s.342), ilk yapıldığı dönemde bu 

bölümün derviş hücreleri, kahve ocağı, taamhane ve diğer selamlık mekânları için 

ayrıldığını; tamamı ahşap inşa edilen bu yapıların günümüze ulaşamadığını belirtir. 

Cami/tevhidhane kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır (Şekil B. 113). 

Bodrumla beraber üç katlı ve kargir olarak inşa edilen yapı, kurşun kaplı ahşap kırma 

çatı ile örtülüdür. Yapının tavanı ahşaptır.  

Son cemaat yerinden girilen merdivenle ulaşılan bodrum katta, dar bir koridora 

açılan 6 hücre/oda bulunmaktadır. Tevhidhanenin çilehane odaları olarak 

kullanıldığı düşünülen (Tanman, DVİA, C.4., s.342) bodrum katının bir bölümü 

bugün hanımlara ait kısım olarak düzenlenmiştir. Doğuya açılan basık kemerli 

dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile girilen güney bölümü ise günümüzde kurban 

kesimhanesi/mezbaha olarak kullanılmaktadır. Zemin katta ibadet mekânı, doğuda ve 
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güneyde beden duvarları; diğer yönlerde üst kat galeriyi taşıyan, ahşap dikmeler ile 

sınırlanmıştır. Doğu cephesinde, batıdaki ahşap dikmelerle aynı hizada ve genişlikte 

duvar payeleri bulunur. Kuzeyde ve batıda, dikmeler hizasında belirlenen son cemaat 

yeri ve zemin kat mahfili, ibadet mekânından bir basamak yüksektir. İbadet 

mekânının batısında, galeriyi taşıyan direklerden orta eksene en yakın iki dikme 

arasında, ahşap kafeslerle çevrelenmiş bir oda yer alır (Şekil B. 114). Tanman 

(DBİA, C.2, s.508), şeyh kafesi olarak adlandırdığı odanın varlığının Aziz Mahmud 

Hüdâyî dergâhına özgü ayinden/ritüelden kaynaklandığını ve bugün de mevcut olan 

iki ucu açık dar bir geçidin, mahfiller arasındaki bağlantıyı sağladığını belirtir. 

Harime bağlı odalarla batıya doğru genişleyen yapı, bu yönde basık kemerli 

dikdörtgen açıklıklı alçak bir kapıdan dar bir geçitle avluya açılır. 

Kuzeyde ve batıda, zemin kat mahfilleri hizasında bulunan üst galeri “L” plan 

şemalıdır. Son cemaat yerinden ve batı bölümünden yükselen merdivenlerle ulaşılan 

galerinin batı kanadı hanımlara, kuzey kanadı hünkâr ve maiyetine ayrılmıştır. 

İçeride galeriyi taşıyan kare kesitli (31X31 cm) ahşap direklerler barok ve ampir 

üslupta, kalemişi bitkisel motiflerle bezelidir.  Direkler arasında üzeri ampir üslupta 

kalemişi bezemeli korkuluklar yer alır (Şekil B. 115). Son cemaat yerinin üzerinde, 

doğuda ve batıda ilk iki dikme arasındaki galeri korkuluğu dışa/güneye doğru taşkın 

bir kavisle şekillendirilmiştir.  

Galerinin, hünkâr kasrına açılan girişi doğudadır. Asma bir kat gibi düzenlenmiş 

dikdörtgen planlı hünkâr kasrında bir sofa, iki oda ve helâ bulunmaktadır. Duvarları 

içeride bağdadi sıvalı dışarıda ahşap kaplıdır. Batıda dışa taşkın bir kaide üzerinde 

yükselen tek şerefeli minare kesme taşla inşa edilmiştir. Külah kısmı kurşunla 

kaplıdır. Cami/tevhidhaneye açılan iki cümle kapısı kuzeydedir (Şekil B. 116). 

Avludan yükselen 5 basamakla ulaşılan ve taç kısmında Sultan Abdülhamid’in 

madalyonu bulunan kitabeli, dikdörtgen açıklıklı, iki yanı profilli, taş söveli girişin 

doğusunda tevhidhane kapısı olarak adlandırılan -bugün hanımlar mahfiline çıkmak 

için kullanılan- daha küçük boyutlu ikinci kapının tekke sakinlerince kullanıldığı 

düşünülmektedir (Şekil B. 117), (Tanman, DBİA, C.2, s.508).   

İbadet mekânı batıda altta ve üstte eş aralıklı ve eş boyutlu dikdörtgen açıklıklı, basık 

kemerli 6 pencereden ışık alır. Güneyde mihrap nişinin iki yanında -altta ve üstte- 

batıdakilerle eş boyutlu ve biçimli 4 pencere ile mihrap nişinin üzerinde daha küçük 

boyutlu dikdörtgen açıklıklı basık kemerli bir pencere bulunur. İbadet mekânının 
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doğusunda, üst galeri duvarında yer alan profilli alçı silmelerle oluşturulan 

çerçeveler, batıdaki üst pencerelerle karşılıklı hizada ve benzer biçimleniştedir. 

İbadet mekânına açılan üst kat pencereleri ve doğudaki çerçevelerin kemerlerinde, 

ortasında bir madalyon bulunan “S” ve “C” kıvrımlı taç kısmı yer alır. 

Madalyonlarda siyah zemin üzerine varak/hatt-ı zerendûd tekniğinde Hz. 

Muhammed (s.a.v.), Dört Halife’nin ismi, kelime-i tevhid vb. yazılıdır. Üst katta 

kuzeyde galeriye bakan dikdörtgen açıklıklı, basık kemerli 4 pencere vardır. 

Çerçeveleri ahşap görünümlü, çift kanatlı PVC çerçevelerle değiştirilmiştir.  

Profilli ince ahşap çıtalarla geometrik şekillere bölünen tavan, barok ve ampir 

üsluptaki kalemişi motiflerle bezelidir. Yarım sekizgen planlı mihrap nişi ve kavsara, 

mermer ve granit görünümlü yağlı boya ile boyalıdır. Kenar suyu ve çerçevede ampir 

üslupta kalemişi bitkisel motifler, ince dallar ve kıvrımlar,  madalyonlar ve lale 

motifleri yer alır. Mihrabın doğusunda yer alan 6 metre yüksekliğindeki ahşap 

minber “S” ve “C” kıvrımlı silme ve köşebentlerle hareketlendirilmiştir. Mihrabın 

batısında yer alan ahşap vaiz kürsüsü, oyma ve kabartma tekniği kullanılarak bitkisel 

ve geometrik motiflerle bezenmiş; beyaz zemin üzerine mavi, gri, yeşil, tirşe ve altın 

rengi yaldızla boyanmış; 1975 ve 1990 yıllarında yapılan onarımlarda boyalar 

yenilenmiştir (Barışta, s.534).  

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin türbesi, doğuda cami/tevhidhaneye bitişik planlanmıştır 

(Şekil B. 118). Türbenin kuzeyinde tek katlı, camekânlı, zemini mermer kaplı bir 

giriş bölümü bulunur. Camekânlı bölümün batısında tonoz damlı küçük bir türbedar 

odası yer almaktadır. Kuzeyde dikdörtgen açıklıklı mermer lentolu ve söveli, kitabeli 

bir kapıdan türbe sofasına geçilir. Bugün girişin batısında camekânla ayrılmış olan 

bölümde mermer bir kuyu bileziği ve sebil bulunmakta, türbe ve cami/tevhidhaneye 

ait tarihi ve dini önemi olan eşyalar sergilenmektedir. Sofayla birlikte dikdörtgen 

planlı inşa edilen türbe kargirdir. Sandukaların yer aldığı bölümün ortasında 4 

mermer sütunla desteklenen ve Celvetî tarikatını temsil eden 13 dilimli bir kubbe yer 

alır (Şekil B. 119). Etrafı altın yaldızlı demir şebekeyle çevrili Aziz Mahmud 

Hüdayî’e ait sanduka, kubbenin altındadır. Türbe dışarıdan kırma çatı ile örtülü, 

üzeri kurşun kaplıdır. Yapı güneyde 3 ve doğuda 4 olmak üzere yuvarlak kemerli, 

dikdörtgen açıklıklı, demir şebekeli pencerelerle aydınlatılmaktadır. Kubbe içi ve 

beden duvarları alçı üzerine kalemişi bezemelidir. Tavan eteğini boydan boya 

dolanan ahşap bir pano üzerinde varak/hatt-ı zerendûd tekniğinde Mülk suresi 
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yazılmıştır. Tanman (DVİA, C.4, s.343), türbenin doğusunda bulunan hazirenin bir 

bölümünün muhtemelen 1855 yılında üstü kapatılarak türbeye dâhil edildiğini, 20. 

yüzyılda üst örtünün ortadan kalktığını belirtmektedir. 

Günümüzde idare binası olarak kullanılan dikdörtgen planlı kütüphane yapısı, bir su 

basman üzerinde tek katlı ve kargir olarak inşa edilmiştir (Şekil B. 120). İç mekânın 

demir şebeke ile çevrili batı bölümü, Lütfi Bey ve ailesine ait türbe olarak ayrılmıştır. 

Sarı renkli düzgün kesme taşla, Neo-klasik üslupta inşa edilen yapının üst örtüsü, 

üzeri kurşun kaplı aynalı tonozdur. Yapıyı saçak altında bir dış bükey ve altta düz 

silme dolanmaktadır. Güneyde avludan 9 basamakla ulaşılan giriş kapısı ve yanlarda 

simetrik iki pencere ile doğuda basık bir kemer altında eş boyutlu iki pencere 

bulunmaktadır. Batı ve kuzey cephesi sağır olan yapının kapı ve pencereleri yuvarlak 

kemerli dikdörtgen açıklıklardır. Pencerelerin demir şebekeleri pembe renkli yağlı 

boya ile boyalıdır. Pencere açıklıklarının iki tarafında ve köşelerde iyon başlıklı yivli 

pilastrlar ile başlıklar üzerinden saçak altına uzanan arşitrav görünümlü geniş bir 

silme yer alır. Saçağın üst kesiminde alçak devam eden pilastrların arasına mermer 

kitabeler yerleştirilmiştir (Şekil B. 121 ). İçeride sıvalı ve üzeri kalemişi bezemeli 

kütüphanenin klasik dönem özelliği gösteren kalemişi bezemelerinin Mustafa Efendi 

adında bir nakkaşın eseri olduğu kabul edilmektedir (Nemlioğlu, 2005: s.405)
1
.  

Külliyenin batısında, Aziz Mahmud Efendi Mektebi Sokağı, 441 Ada 2 Parselde, 

etrafı demir parmaklıklı alçak duvarla çevrili geniş bir bahçe içinde selamlık dairesi, 

mutfak ve helâlar yer almaktadır (Şekil B. 122). Duvar örgü tekniğindeki farklılıklar 

bahçe duvarının birçok onarım geçirdiğini ortaya koymaktadır. Özgün duvar dokusu, 

kuzeydoğu cephesinin güneydoğusunda izlenmektedir.  Aziz Mahmud Efendi 

Mektebi Sokağı’nın kuzeybatısında yer alan bahçe kapısı bir 20. yüzyıl onarımında 

değiştirilmiştir. Bahçe duvarının özgün demir korkulukları son yıllarda bahçeye 

izinsiz girilmesini önlemek için ahşap paravanla kapatılmıştır. 

1977 yılında GEEYAK tarafından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 

edilen selamlık dairesi, günümüze ulaşan ender tarikat meşrutalarından biridir. 

Kargir bir zemin kat üzerine, iki katlı, ahşap inşa edilen dikdörtgen planlı ana yapı, 

güneybatı cephesinde iki uçta yapıya bitiştirilen tek katlı ahşap iki blokla U plan 

                                                 
1
Zaman zaman onarım geçiren bezemeler en son 1991 yılında Nail Sinan Nalbant başkanlığında bir 

ekip tarafından yenilenmiştir (Nemlioğlu, 2005: s.405).  
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şemasına tamamlanmaktadır. Yapı Marsilya kiremidi kaplı ahşap kırma çatı ile 

örtülüdür.  

Tuğla malzeme ile inşa edilen üzeri sıvalı su basman, zeminin eğiminden dolayı 

kuzeydoğu ve güneydoğu yönünde cephe yüksekliğindedir.  Yapı 1. ve 2. katlarda 

dışta ahşap kaplamalı, içte bağdadi çıta üzeri kıtıklı sıvalıdır. Zemin katta iki odada 

kullanılan volta döşeme dışında tavanlar ahşaptır. 

Yapıya açılan üç girişten ikisi kuzeydoğu, biri güneydoğu cephesinde yer almaktadır. 

Kuzeydoğu cephesinde, kuzeybatı uçta yer alan niteliksiz kapı, kullanıcılar 

tarafından pencere açıklığının genişletilmesiyle açılmıştır.  

Kuzeydoğuda, zemin katta basık kemerli, dikdörtgen açıklıklı 10 pencere, orta 

eksende yer alan giriş kapısına göre simetrik düzenlenmiştir. Giriş kapısının iki 

yanında bulunan motifli demir lambalıklar yapının tarihi niteliğini yansıtan özgün 

örneklerdir. Kuzeydoğu cephesi, orta eksende iki kat yüksekliğinde devam eden bir 

cumba ile İstanbul Boğazı ve Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi’ne yönelir. Cumba 

üzerinde altta ve üstte, aynı hizada, eş boyutlu, dikdörtgen açıklıklı, 6 giyotin 

pencere bulunur. Aynı yönde altta ve üstte 4’er pencere cumbaya göre yanlarda 

simetriktir.  

Güneydoğuda, zemin katta basık kemerli dikdörtgen açıklıklı iki pencere ile 1. ve 2.  

katlarda dikdörtgen açıklıklı 4’er pencere bulunur. İkinci katın pencerelerine tuğla 

dolgu yapılarak çift kanatlı ahşap doğramalar yerleştirilmiş; denizlikler çinko ile 

kaplanmıştır. Cephede yer alan cumbada düşeyde sapma; ahşap kaplamalarda 

sehimden kaynaklanan deformasyonlar bulunmaktadır. Kat silmesi ve yan 

pervazların bir kısmı yok olmuştur.  

Güneybatıda, orta eksende dikdörtgen açıklıklı bir kapı ve yanlarda simetrik ikişer 

pencere ile üst katta, aynı hizada dikdörtgen açıklıklı üç pencere bulunur. Üst kat 

pencerelerine niteliksiz ahşap korkuluklar çakılmış, pencere pervazlarının bir kısmı 

yok olmuştur. Niteliksiz bir onarım geçiren ahşap kapı, düşeyde akstan ayrılmıştır. 

Güneybatı cephesi kat silmesi günümüze ulaşamamıştır.  

Kuzeybatı cephesinde altta ve üstte merdiven sahanlığını aydınlatan, dikdörtgen 

açıklıklı, yüksek iki pencere ile güneydoğu uçta, altta ve üstte, dikdörtgen açıklıklı 

birer giyotin pencere bulunur. Üst kat pencere pervazları ve kat silmesinin büyük bir 

bölümü yok olmuştur. Su ve elektrik tesisatına ilişkin aksam ve kablolar cepheye 
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kötü bir görünüm vermektedir. Aynı parsel üzerinde güneydoğuda yer alan harap 

durumdaki kargir tek katlı müstakil yapı şeyh/harem dairesinin mutfak bölümüdür. 

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra VGM’nün lojmanı olarak kullanılan 

şeyh dairesine, bölücü panellerle mutfak, banyo vb. gibi yeni iç mekânlar eklenmiş, 

çimentolu sıva ile niteliksiz onarımlar yapılmıştır. Ahşap malzemenin eskiyerek 

dayanımını yitirmiş olmasına bağlı olarak, taşıyıcı sistemde eğilme ve ahşap 

döşemelerde yer yer çökmeler meydana gelmiştir. Su basman beden duvarlarında, 

rutubet izi ve yosunlanma; cephe kaplama tahtalarında eğilme ve parça kopmalarının 

dışında kararma ve rutubet izi gözlenmektedir.  

VGM tarafından Aziz Mahmud Hüdâyî Vakfı’na kiralanan ve günümüzde boş olan 

yapının Y. Mimar Esra Ekşi Balcı tarafından hazırlanan rölöve, restititüsyon ve 

restorasyon projeleri 2005 yılında İstanbul III Numaralı KTVKK’nca onaylanarak 

“yapının yıkılmadan restorasyonunun yapılması” kararı alınmıştır. Uygulama henüz 

başlatılmamıştır.  

17. SELMAN AĞA MAHALLESİ (Şekil B. 123) 

* Şeyh Câmii ve Devâtî Zaviyesi: Sıra No: 448 

             

           Adres: Bülbülderesi 

  1924 yılındaki durumu:Mamur.  

  Korunma durumu:Özgün şemasını kaybeden. 

1199H/1784 tarihli tekkeler listesinde Bülbül Deresinde Şeyh derûnunda Devâtcı-

zâde Tekkesi, 1307H/1890 tarihli Mecmûa-i Tekâyâ’da Şeyh Camii adlı mahalde 

Şeyh Camii Tekkesi olarak tanıtılan Şeyh Camii ve Devâtî Zaviyesi, Selmani Pak 

Caddesi, 507 Ada 26 bulunmaktadır (Çetin, s.588, Şimşek, s.154). 1291H/1874 

tarihli tekkeler listesinde Arslan Ağa tarafından Celvetî tekkesi olarak kurulduğu 

belirtilmektedir (Zâkir Şükrü Efendi, C.1, s.79). İlk Şeyh Mustafa Devâtî, 17. 

yüzyılda yaşamış, Celvetî tarikatına mensup bir şeyhtir (Işın, DBİA, C.2, s.395). 

1656 yılında Şeyh Camii’nde irşada yönelmiş, bu tarihten sonra Şeyh Camii hem 

cami hem de tevhidhane olarak kullanılmaya başlanmıştır (E.D. İşli, s.53). Şeyh 

Camii ve Devâtî Zaviyesi, cami ve mescitler başlıklı bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (bkz. Şeyh Câmii ve Devâti Mustafa Efendi Zaviyesi: Sıra No: 448). 

Ahşap meşrutası 1990’lı yıllarda yanmış, yerine betonarme bir bina yapılmıştır.  
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* Halim Gülüm Dergâhı: Sıra No: 460 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Hâkimiyeti Milliye Caddesi, 445 Ada 1 Parselde bulunmaktaydı. Kadirî koluna bağlı 

tekke 1199H/1784 tarihli tekkeler listesinde Cemâlî Halifesi Tekkesi ve 1890 tarihli 

Mecmuâ-i Tekâyâ’da Halim Gülüm Tekkesi, Zincirlikuyu Tekkesi adlarıyla yer 

almaktadır (Çetin, s.588, Galitekin, s.195). Kim tarafından ve hangi tarihte 

yaptırıldığı kesin değildir
1
. Haskan BOA’nde incelediği bir ilâmdan yola çıkarak 

tekkenin Yusuf Agâh Efendi (d.1744-ö.1824) tarafından yeniden yaptırıldığını ileri 

sürer (Haskan, C.1, s.444). 65 nolu Pervititch haritasında, arsasında izlenen bir iç 

avlu etrafında düzenlenmiş tek ve iki katlı ahşap yapılar, erken tarihli bir 20. yüzyıl 

fotoğrafına göre oldukça harap durumdadır (Şekil B. 124, Şekil B. 125). Harita ve 

fotoğrafa göre, dergâhın caddeye bakan batı cephesinde dükkânlar ve dükkânların 

arasından iç avluya açılan ahşap bir tekke kapısı bulunmaktadır. Haskan, kapıdan 

girilince kuzeyde Halim Dede’nin de kabrinin yer aldığı harap bir türbe binası 

bulunduğunu, avlunun doğusunda ahşap bir semahanenin yer aldığını belirtir 

(Haskan, C.1, s.444). Vakıf Sicil Kayıtlarına göre semahanenin üst katı meşruta 

olarak kullanılmaktadır (VSD, s.47). Karacaahmet Caddesi üzerinde, avlunun 

güneyinde yer alan iki katlı şeyh meşrutası, dört oda, bir sofa, bir helâ, tahtâni bir 

kuyu, bir matbah ve avludan oluşmaktadır (VSD, s.47). Dergâh yapıları ve şeyh 

meşrutası, 1950’li yıllarda Hâkimiyet-i Milliye Caddesi genişletilirken türbe ile 

birlikte ortadan kalkmıştır (E.D. İşli, s. 67). Haskan (C.1, s.444), yıkım sonrası 

türbede bulunan kabirlerin ve bir su teknesinin Yeni Valide Camii haziresine 

nakledildiğini belirtir.  

18. HACI HESNA HATUN MAHALLESİ (Şekil B. 126) 

* Özbekler Tekkesi: Sıra No: 488 

             

           Adres:Sultantepesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Hacı Hoca Tekkesi: Servilik Caddesi ve Münir Ertegün Sokak, 1340 Ada 40 Parselde 

bulunmaktadır (Şekil B. 127). Maraş Valisi Abdullah Paşa tarafından 1166H/1753 

yılında yaptırılmış ve Nakşîbendi tarikatına mensup Buharalı Şeyh Seyyid Abdullah 

                                                 
1
 Haskan (C.1, s.444), Cemali Efendi’nin (ö.1750) Uşşakî tarikatının ikinci piri olmasından yola 

çıkarak tekkenin Uşşakî İbrahim Efendi tarafından kurulduğunu ileri sürer. 
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Efendi’ye temlik edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.649). 1758 yılında Hasan Ağa 

adında bir kimse tarafından vakıf tayin edilerek minber konulan tekke, Konyalı 

tarafından aktarılan bir kitabe metnine göre 1194H/1780 yılında Avnî Paşazade Mir 

Ahmed tarafından yenilenmiştir (Konyalı, C.1, s.425). Hadîkatü’l Cevâmi’de 

(s.649) Sultan III. Mustafa döneminde (hd.1757-1774) tekkenin genişleyerek büyük 

bir zaviye haline geldiğinden söz edilmektedir. Bugün avlu içinde selamlık duvarı 

üzerinde asılı bulunan kitabeye göre 1260H/1844 yılında Sultan Abdülmecid 

tarafından yeniden inşa edilen tekke, 1894 ve 1906 yıllarında Evkaf İdaresi 

tarafından onarılmıştır (Şekil B. 128 ), (Beyoğlu, s.203, 204).    

Sultantepe Özbekler Tekkesi, İstanbul’da “Özbekler” ismiyle bilinen ve günümüzde 

de mevcut olan üç tekke yapısından biridir
1
. Buhara bölgesinden gelen şeyhlerin 

görev aldığı (Galitekin, s.379), Orta Asya’nın çeşitli şehirlerinden gelen hacıların hac 

yolunda uğrayıp konakladıkları tekke, İstanbul ve Orta Asya arasında canlı kültürel 

alışverişin yaşandığı merkez olması açısından kent kültürü tarihinde önemli bir yere 

sahiptir (Tanman, DBİA, C6, s.200). Tekkede, dini önemi olan aylarda ve 

kandillerde Yesevîliğe özgü tarikat folkloru sergilenerek, Uygur ve Çağatay 

Türkçesinde ilahiler okunmuş,  konuklara Özbek pilavı ve aşure dağıtılmıştır 

(Tanman, DBİA, C6, s.200). Tekke bünyesinde günümüzün meslek edindirme 

kurslarına benzer eğitimlerden geçerek ebru sanatı, hattatlık, hakkâklık, matbaacılık, 

marangozluk, doğramacılık, oymacılık, dokumacılık, vb. işlerle meşgul olan 

dervişler arasından, dönemin ünlü sanatkârları ve ustaları yetişmiş, özellikle İ. 

Edhem Efendi’nin meşihatında Sultantepe Özbekler Tekkesi bir ilim ve sanat yuvası 

olarak ün kazanmıştır (Tanman, DBİA, C6, s.200).  

1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra Rumeli'den gelen muhacirlere ev sahipliği 

yapan ve bu amaçla kuzeyine ahşap odalar
2
 eklenen Sultantepe Özbekler Tekkesi, 

Kurtuluş Savaşı yıllarında ilk direnişi başlatan İsmet İnönü, Fevzi Çakmak, Halide 

Edip Adıvar gibi milli mücadele kahramanlarının İstanbul’daki sığınma ve 

Anadolu’ya hareket noktası olmuştur
3
. 

1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatılmasıyla tekke işlevi sona ermiş, son postnişin 

Atâ Efendi’nin (ö.1936) kardeşi Necmettin Efendi ve ailesi ile bazı dervişler burada 

                                                 
1
Diğerleri Eyüp ve Kadırga semtlerindedir. Ayrıntılı bilgi için bkz.(Tanman:1990, s.303-311). 

2
 1950 yılında yıktırılan odalar günümüzde mevcut değildir (Tanman, DBİA, C6, s.200).  

3
 Ayrıntılı bilgi için bkz. Beyoğlu, s.206-210. 
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konaklamaya devam etmişlerdir. Cumhuriyet Dönemi’nde de Necmettin Efendi 

tarafından musikî ve sohbet toplantıları sürdürülmeye çalışılmış, yılın belirli 

günlerinde geleneksel Özbek Pilavı ve aşure dağıtılarak mevlit okutulmuştur.  

Zamanla harap duruma gelen tekkenin mescid/tevhidhane, selamlık ve mutfak 

bölümleri, 1983 yılında Mimar Cengiz Bektaş tarafından onarılmıştır (Url-20), (Şekil 

B. 129, Şekil B. 130). 1994 yılında tarikat şeyhlerinin soyundan gelen Ahmet 

Ertegün’ün maddi desteği ile harem bölümü başta olmak üzere yeniden onarılan 

tekke yapıları, 16 Ekim 1996’da Bakanlar Kurulu’nun aldığı 96/8737 sayılı kararla 

on yıllığına "Münir Ertegün Tarih Araştırma Vakfı"na tahsis edilmiştir (Url-21). Bu 

süre içinde özgün eşyaları ile bir müze gibi düzenlenerek ziyarete açılan tekkenin 

selamlık bölümünde, Necmettin Efendi’nin soyundan gelenler konaklamaya devam 

etmişlerdir. 

Hadikât’ül Cevâmî’de (s.649) Sultantepe’de, Mirzazade Bağı’nın bitişiğinde, 

denize nazır yüksek bir tepede konumlandırılan tekke, bugün de açık yeşil alanlar ile 

kuşatılan çevre dokusunu korumaktadır.  

Özgün plan şemasını büyük oranda koruyarak günümüze ulaşan Özbekler Tekkesi, 

farklı yerlerden gelen çok sayıda insanın barınma, yeme-içme, temizlik, ibadet, dini 

toplantı vb. ihtiyaçlarına hizmet vermiş, geniş kapsamlı bir tarikat kuruluşudur. Söz 

konusu tekke, meyve ve çam ağaçları ile kaplı, 12.760 m
2
 lik geniş bir arazinin 

kuzeyinde yer alır. Mescid/tevhidhane, selamlık/harem yapısı, derviş odaları, mutfak, 

çeşme ve su haznesinden oluşan tekke yapıları bir avlu etrafında düzenlenmiştir. 

Tanman (DBİA, C6, s.202), avlunun kuzeybatısında, su haznesi yanında, günümüze 

ulaşamayan bir çamaşırhane yapısı ve -mutfaktan harem ve selamlığa yemek 

taşınırken mahremiyeti sağlayan- bir dönme dolap bulunduğundan söz etmektedir. 

 8.00X6.50 m. boyutlarında dikdörtgen planlı, iki katlı mescid/tevhidhane, avlunun 

güneydoğusunda yer alır.  Moloz taş bir su basman üzerinde ahşap/karkas inşa edilen 

yapı, ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Beden duvarları, içeride bağdadi sıvalı, beyaz 

badanalı, dışarıda ahşap kaplıdır. Profilli ince ahşap çıtalarla geometrik şekillere 

bölünen tavanlar ahşaptır. İ. Edhem Efendi’nin şeyhliğinde atölye olarak kullanılan 

zemin kat, batıda bir kapı ile avluya açılır. Üst katta, ibadet mekânının kuzeyinde, 

avludan 6 taş basamakla ulaşılan bir platform yer alır. Son yıllarda bir camekânla 

çevrilerek, son cemaat mahalli gibi kullanılan platformun zemini, İ. Edhem Bey’in 

eseri olduğu rivayet edilen yıldız motifli çakıl mozaik/podima döşemedir. İçeride 
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duvarları beyaz badanalı ibadet mekânı oldukça sade düzenlenmiştir (Şekil B. 131). 

İçeriye taşkın, yarım daire planlı, yayvan kemerli mihrap nişi, iki yanda üzeri beyaz 

badanalı ahşap sütunlar ve bu sütunlara oturan kenarları profilli ahşap lento ile 

çevrelenmiştir. Minberi ve minaresi yoktur. 

Yapının doğu cephesinde altta ve üstte 3’er pencere ile batısında, altta iki, üstte üç 

pencere vardır. Güneyde, mihraba göre simetrik iki pencere ile zemin katta aynı 

hizada iki pencere ve kapı; kuzeyde cümle kapısının batısında bir pencere bulunur. 

Dikdörtgen açıklıklı, ahşap çerçeveli pencerelerin pervazları oyma tekniğinde 

işlenmiş sade bezemelerle süslenmiştir. 

Avlunun kuzeyinde, derviş odalarının bulunduğu yapı ile bu yapıya bitişik 

planlanmış harem/selamlık binası yer alır (Şekil B. 132). Moloz taş kargir bir zemin 

kat üzerine ahşap/karkas inşa edilen yaklaşık “L” plan şemalıdırı. Tek katlı yapıda, 6 

oda, bir koridor, iki helâ ve mutfak bulunmaktadır.  Münir Ertegün Sokağı üzerinden 

bir geçide açılan cümle kapısından ulaşılan yapının doğu yönünde, 

mescid/tevhidhaneye uzanan ahşap direkli bir sundurma bulunur. Girişin yanında 

kendi ocağı ve helâsı bulunan, muhtemelen bevvab (kapıcıbaşı) ya tahsis edilmiş bir 

oda (Tanman, 1990: s.305), kuzeydoğu köşede, ahşap yüklüğü bulunan şeyh 

odası/başoda ile bu odanın batısında taamhane (aşevi)  vardır. Erken tarihli bir 20. 

yüzyıl onarımında şeyh odası ve taamhane arasındaki duvarda açılan geniş bir 

açıklıkla iki mekân birleştirilmiştir. Şeyh odasının güneyinde sırasıyla mutfak ve 

avludan girişi olan iki derviş odası yer alır. Bu odaların güneyinde hazireye doğru 

girinti yapan eyvan niteliğindeki açıklığın yerinde bir diğer derviş odası ve/veya 

meydan odası bulunduğu rivayet edilmektedir (Tanman, 1990: s.306).  

Merkezi sofalı plan şemasına sahip harem/selamlık binası, moloz taş kargir bir zemin 

kat üzerine, 2 katlı ahşap-karkas inşa edilmiştir (Şekil B. 133). Alaturka kiremit kaplı 

ahşap kırma çatı ile örtülü yapının, tavanları ve döşemeleri ahşaptır. Beden duvarları 

içeride bağdadi sıvalı, dışarıda aşı boyalı ahşap kaplamadır. Güneyde bir taşlığa 

açılan zemin kat, İ. Edhem Efendi’nin şeyhliği döneminde atölye olarak 

kullanılmıştır (Tanman, 1990: s.306). 1. ve 2. katlar, orta eksende kuzey-güney 

doğrultusunda uzanan bir duvar ile simetrik iki bölüme ayrılmıştır.  Söz konusu 

bölümler sofadan bir kapı ile birbirine bağlanmaktadırlar. Bu bölümlerin her katında 

ikişer oda ile 2’şer merdiven boşluğu, helâ/abdest mahalli ve sofa bulunmaktadır. 

Tanman (1990: s.306), “yan sofalı” olarak tanımladığı plan şemasının, tekkede görev 
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yapan iki postnişine aynı anda hizmet vermek üzere 1844 yılı onarımından sonra 

tasarlandığını ileri sürmektedir. Birinci ve ikinci katlar arasında yaklaşık bir metrelik 

yükseklik farkı bulunmaktadır. Tanman’a göre (1990: s.306) daha yüksek tasarlanan 

ikinci kat yaz aylarında kullanılmakta iken, birinci kat kış aylarında kullanıma tahsis 

edilmiştir.  

Sofanın yer aldığı orta cephe, kuzeyde zeminden 9 basamaklı bir merdivenle ulaşılan 

çift kanatlı ahşap kapı ile güneyde taşlığa açılır. Kuzeyde ve güneyde, 1. ve 2. 

katlarda dikdörtgen açıklıklı, ahşap 2‘şer giyotin pencere bulunur. Kuzeyde zemin 

katta payandalar arasında dikdörtgen açıklıklı ahşap çerçeveli kafa pencereleri 

yerleştirilmiştir. 1. ve 2. katlarda sofanın iki yanında simetrik konumlanan odalar, 

ahşap payandalarla desteklenen bir çıkma ile İstanbul Boğaz’ına yönelir. Çıkmalar 

üzerinde altta ve üstte 3’er pencere vardır. Ortadaki yüksek, ikisi yanlarda simetrik 

olan ahşap çerçeveli pencereler, aynı hizada dikdörtgen açıklıklardır.  

Doğuda, zemin katta sofaya açılan dikdörtgen açıklıklı 3 pencere ile birinci katta 2 

pencere ve her katta küçük helâ pencereleri bulunur. İkinci kat pencereleri kare 

açıklıklı tepe pencereleridir. Çıkmaların doğu ve batı cephelerinde altta ve üstte, aynı 

hizada dikdörtgen açıklıklı 2’şer pencere vardır.  

Avlunun güneybatı köşesinde bağımsız bir mutfak yapısı bulunur (Şekil B. 131). 

Ocak ve çalışma tezgâhlarının yer aldığı moloz taşla inşa edilmiş kare planlı, tek 

katlı yapı, ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Tavan kirişleri açık bırakılmıştır. Yapının 

kuzeyinde bulunan avlu duvarı ile bitişik helâ mahalli son yıllarda eklenmiştir. 

Mutfak ve mescit/tevhidhaneyi güneyde birleştiren avlu duvarı,  ortada geniş bir kapı 

ile bahçeye açılır. Avlunun kuzeybatısında alaturka kiremit kaplı, kırma çatılı büyük 

bir su haznesi bulunur (Şekil B. 135). Moloz taş ve tuğla ile inşa edilen su haznesi 

beyaz badanalıdır. Doğu cephesi üzerinde bulunun iki kitabeden kuzeydeki 

1265H/1849 tarihli bir çeşmeye, diğeri 1289H/1872 tarihinde Servetseza Hatun 

tarafından yaptırılan onarıma ilişkindir (Haskan, C3, s.1137). Bir niş içine 

yerleştirilen düz bir ayna taşı ve musluktan ibaret çeşme, Tanman’ın (1990, s.309)  

açıklamalarına göre 1990 yılından sonra Barok özellik gösteren süsleme öğelerini 

kaybetmiştir. Avlunun ortasında bir havuz ve taş bilezikli bir kuyu ile 

kuzeydoğusunda hazire yer alır (Şekil B. 136). 
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Özgün şemasını ve eşyalarını koruyarak günümüze ulaşabilen ender tarikat 

yapılarından biri olan Özbekler Tekkesi iyi durumdadır. Tahsis süresi sona eren 

tekkenin VGM tarafından müze olarak işlevlendirilmesi gündemdedir.  

 Hacce Hesna Hatun Mahallesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf sicil 

kayıtlarında listelenmeyen tekke: 

Yarımca Baba Tekkesi: Hüseyin Avni Paşa Caddesi, 1310 Ada 79 Parselde 

bulunan Bektaşi tekkesiydi. 1957 yılında harap durumda olan tekke yıkılmış 

günümüze yalnızca Yarımca baba’nın kabri ulaşabilmiştir (E.D. İşli, s. 141).  

 19. SOLAK SİNAN MAHALLESİ (Şekil B. 139) 

*Feyzullah Efendi Dergâhı: Sıra No: 522 

            

           Adres:Tekkekapısı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Feyzullah Hindî Tekkesi: Selâmi Ali Caddesi’ne açılan Küfeci Çıkmazı’nda, 2606 

Ada 69 Parsel’de bulunuyordu. Mecmuâ-i Tekâyâ’da Hindîler Tekkesi adıyla 

Kadirî koluna bağlı olarak kaydedilen tekke hac yolunda İstanbul’a uğrayan Hintli 

Müslümanların konaklaması için yapılmıştı (Muhasipzâde, s.44, E.D. İşli, s. 61, 

Galitekin, s.194). 1889 yılından önce yıkılan tekke vakıf sicil defterine göre yeniden 

ahşap olarak inşa edilmiş ve ilgili Pervititch haritasında izlenemediğinden 1930 

yılından önce yıkılmıştır (Galitekin, s.194, VSD, s.61). Günümüze hazire içinde iki 

kabir ulaşabilmiştir (Şekil B. 140). Bu kabirlerden biri tekkenin ilk şeyhi Feyzullah 

Hindî Efendi’ye (ö. 1161H/1748) aittir.  Arsası Üsküdar Belediyesi’ne ön tahsislidir.  

20. KEFÇE DEDE MAHALLESİ (Şekil B. 141) 

*İskender Efendi Dergâhı: Sıra No: 527  

             

           Adres: Ağa Hamamı 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Kaymakçı Tekkesi, İskender Baba Tekkesi: Gündoğumu Caddesi, 405 Ada, 1 

Parselde bulunmaktaydı. Kaymakçızade Elhac Mehmet Efendi tarafından 

1183H/1769 yılında Celvetî koluna bağlı olarak kurulmuştur (E.D. İşli, s. 75). 1940 

yılına ait bir fotoğraflarda tek katlı kargir türbe ve üç katlı ahşap binadan meydana 

geldiği izlenen dergâh 1950’li yıllarda yıkılmıştır (Şekil B. 137). Günümüze kargir 

türbe binası ve hazire ulaşabilmiştir (Şekil B. 138 ). 14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı 

koruma kurulu kararıyla türbe ve hazire tescil edilmiştir. Hazire bakımsız 
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durumdadır. Türbenin önünde kitabesiz bir kuyu bulunmaktadır. Tekke’ye bitişik 

İbrahim Paşa Çeşmesi’nin haznesi bugün yol üzerinde mevcuttur (bkz. İbrahim Paşa 

Çeşmesi: Sıra No: 546). 

*Salı Tekkesi: Sıra No: 528 

             

           Adres: Ahmediye 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Gündoğumu Caddesi, 403 Ada, 36 Parsel’de kurulmuş olan Sadî tekkesiydi (E.D. 

İşli, s. 60). Kaynaklarda; Kapı Ağası, İsmail Ağa, Malatyalı İsmail Ağa, Kovacı, 

Koğacı Dede, Fethi Dede, Şeyh Fethi Efendi olarak da anılan tekkenin ne zaman ve 

kim tarafından inşa edildiği kesin değildir.
1
 E. D. İşli’ye (s.60) göre 1189H/1775 

yılında Şeyh Abdülhalim Efendi, vakıf sicil kayıtlarına göre Malatyalı İsmail Ağa 

tarafından kurulmuştur (VSD, s.93). Vakfiyesine göre bir avlu etrafında dizili 

fevkânî 5 oda, 2 sofa ile tahtânî 1 oda, semahane ve mutfaktan oluşmaktaydı (VGM 

Arşivi, 580 nolu defter, s.308’den aktaran E. İşli, s.60). Pervititch haritasında 

çizilmediğinden 1930 yılından önce yıkılmış olmalıdır. Günümüze haziresinin bir 

kısmı ulaşabilmiştir. 1940 yılında bu hazirede bulunan bazı mezar taşları müzeye 

kaldırılmıştır (E. D. İşli, s. 60). 

*Feyzullah Efendi Tekkesi: Sıra No: 529 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Cumartesi Tekkesi, Şeyh Rumi Efendi Tekkesi: 1199H/1784 tarihli tekkeler 

listesinde kurucusu ve ilk şeyhi Seyyid Feyzullah Efendi’nin (ö.1196H/1782) adıyla 

Ağahamamı yakınında konumlandırılan Halvetî tekkesi, Gündoğumu Caddesi, 403 

Ada 34 Parselde bulunmaktaydı (Çetin, s.588), (E.D. İşli, s.124). Mir’ât-ı 

İstanbul’da (s.155),  kuruluş tarihi 1194H/1780 olarak kaydedilen tekkenin, 1890 

yılında kapsamlı bir onarım geçirdiği ve bu onarım sırasında Çavuşbaşı Esbak 

Hatîbzâde Ahmed Ağa tarafından çeşme eklendiği belirtilmektedir (bkz. Kethüda 

Ahmet Efendi Çeşmesi: Sıra No: 582). 1924 yılından önce yıkılan tekkeden 

günümüze sadece haziresinin bir kısmı ulaşabilmiştir (Haskan, C.1, s.426). Hazire 

bakımsız durumdadır.  

                                                 
1
 Ayrıntılı tarihçe için bkz. (Övünç, 2007). 
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*Nurullah Efendi Tekkesi: Sıra No: 530 

             

           Adres: Tabutçular İçi 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil  

Saçlı Hüseyin Efendi Tekkesi, Saçlı Şeyh Hüseyin Efendi Tekkesi, Şeyh Nurullah 

Dergâhı: Alman Mavileri D9 nolu paftada Başar Tekke olarak isimlendirilen tekke, 

Toptaşı Caddesi, 402 Ada, 8 ve 9 parselde bulunmaktaydı (Şekil B. 142, Şekil B. 

143). 1180H/1766 yılında Saçlı Şeyh Hüseyin Efendi tarafından yaptırılan tekke 

1256H/1840 tarihli tekkeler listesinde Halvetîye, Mecmû’a-i Tekâyâ’da Sünbülî 

koluna bağlı olarak kaydedilmiştir (Galitekin, s.198). 1915 yılından sonra yangın 

geçiren tekkenin kalıntıları, 1990’lı yılarda yıkılarak arsasına bina yapılmıştır 

(Haskan, C.1, s.470). Günümüze hazirenin bir bölümü ulaşabilmiştir. Güneyde 

bulunan tek katlı kargir şeyh meşrutası VGM tarafından kiraya verilmiştir. Hazire 

14.04.1973 tarih ve 7086 sayılı kurul kararıyla tescil edilmiştir. 

*Hallaç Baba Tekkesi: Sıra No: 531 

             

           Adres: Tabutçular 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Gani Efendi Tekkesi, Hallaç Dergâhı, Abdülhayy Efendi Zaviyesi: Alman Mavileri 

D9 nolu paftada Halit Baba
1
 olarak isimlendirilen dergâh, Toptaşı Caddesi, 253 Ada 

19 Parsel’de ana cadde üzerinde bulunmaktaydı. 1189H/1775 yılında 

Abdülhalimzade Abdülhayy Efendi tarafından kurulmuş Celvetî tekkesidir (Mir’ât-ı 

İstanbul, s.177). Mecmû’a-i Tekâyâ’da Gani Efendi Tekkesi, Hallaç Baba Tekkesi 

olarak isimlendirilen tekke Sa’dî koluna bağlı olarak kaydedilmiştir (Galitekin, 

s.192). Vakıf sicil defterine göre zemin katında 2 medhal, 1 sofa ve içinde 6 kabire 

ayrılmış türbe bulunan ahşap iki katlı semahane ile avluda; 3 oda, 1 helâ, kafes 

mahalli, 1 kuyu hazireden oluşmaktadır (VSD, s. 93). 69 nolu Pervititch haritasında 

izlenemeyen tekke yapıları 1930 yılından önce yıkılmıştır. Haskan’ın tanımına göre 

ahşap tek katlı türbe yapısı ve varlığını sürdüren diğer kalıntılar 1963 yılında 

kaldırılmış, hazirede bulunan kabirler Yeni Valide Camii haziresine nakledilmiştir 

(Haskan, C.1, s.446, E.D. İşli, s. 68). Dergâh arsasının bir kısmı 1970 yılında Toptaşı 

Caddesi açılırken yola gitmiştir. Bugün arsasının bir bölümü üzerinde Halil Rüştü 

İlkokulu bulunmaktadır. 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta tekkenin güney duvarı, mihrap 

                                                 
1
 Abdülhalim Efendi’den sonra şeyh olan Hallaç Baba’nın kim olduğu ve ölüm tarihi bilinmemektedir 

(Haskan, C.1, s.446). 
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kısmı ve arkasında Halil Rüştü İlkokulu izlenebilmektedir (Şekil B. 144). Tekkeye 

ait 1834 tarihli bir türbe
 
 ilkokulun bahçesi içindedir (Şekil B. 145).  

*Rıfaî Tekkesi: Sıra No: 540 

             

           Adres: Ahmediye Camii Şerifi Avlusu 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Şeyh Mahmut Efendi Tekkesi: Vakıf sicil kayıtlarına göre İbn-ül Emin Ahmet Ağa 

tarafından Ahmediye Külliyesi avlusunda kurulmuş Rıfaî tekkesidir (VSD,  s.95).  

Mecmû’â-i Tekâyâ’ya göre tekkenin kurucusu ve ilk şeyhi Ahmediye Camii imamı 

Mahmut Raci Efendi (ö.1899) ’dir (Galitekin, s.202). Tekkenin ilk olarak Ahmediye 

Külliyesi içinde dershanede kurulduğunu ileri süren Haskan (C.1, s.406), tekkenin -

caminin onarıldığı- 1301H/1883 yılında son cemaat yeri üzerine inşa edilen ahşap bir 

yapıya taşındığını belirtir. 1925 yılından sonra harap duruma gelen yapı 1932-33 

yıllarında yıkılmıştır (Haskan, C.1, s.406).  

21. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ (Şekil B. 146) 

 *Selamî Ali Efendi Dergâhı: Sıra No: 559 

             

           Adres: Tekkekapısı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Adı Kâtibim Aziz Efendi olarak değiştirilen Tekkeiçi Sokağı üzerinde, 134 Ada 15 

Parselde bulunmaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre Selamî Ali Efendi (ö. 1692) 

tarafından şadırvan, meşruta, iki dergâh, çeşme (bkz. Selamî Ali Efendi Çeşmesi: 

Sıra No: 566) ve iki su terazisi (bkz. Selamî Ali Efendi Terazisi: Sıra No: 569, 570) 

ile birlikte yaptırılmıştır (VSD, s.121,122)
1
. Bugün cami ve civarı, varlıklı bir 

mutasavvıf olan Selamî Ali Efendi’den
2
 dolayı Selamsız ismiyle anılmaktadır (Tatcı, 

s.125-166). Râ’if Bey, “Mahallenin vasatını/ortasını teşkil eden ve ufak bir 

meydandan ibaret bulunan tekke içi ve dükkân hücreleri mürûr-ı zaman ile harap 

olarak yerlerine ale’t-tevâli/yanyana haneler inşa edilerek şimdiki hali bulmuştur. 

Bu tesisatından ancak bir camii şerif ile şadırvan ve Selâmi Hamamı demekle maruf 

bir büyücek hamam ve cadde üzerinde bir de çeşme vardır” demektedir. (Mir’ât-ı 

İstanbul, s.206). Cami ve diğer eserler 1921 yılında Selamsız semtinde çıkan bir 

yangında hasar görmüştür (Haskan, C.1, s.319). 1924 yılından önce caminin yeri arsa 

                                                 
1
 Selami Ali Efendi’nin Kısıklı’da da bir dergâhı bulunmaktadır (VSD, s.90). Kabri bu dergâhın 

haziresindedir.  
2
 Celvetî tarikatı şeyhlerinden olan Selamî Ali Efendi, kendi adıyla anılan Selamiyye kolunun Pîridir. 
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haline gelmiştir. Kesme taş inşa edilen minareye ait kalıntılar 1990’lı yıllara kadar 

varlığını sürdürmüştür (Şekil B. 147). 2000’li yıllarda arsasına yeni bir cami inşa 

edilmiştir. Hazire günümüzde de mevcuttur (Şekil B. 148). 

*Acıbadem Dergâhı: Sıra No: 561 

             

          Adres: Acıbadem 

  1924 yılındaki durumu:  Arsa.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Selamsız Tekkesi, Şeyh Selamî Ali Efendi Tekkesi: Selamsız Caddesi 1210 Ada 17 

parselde bulunmaktaydı. Selamî Ali Efendi tarafından yaptırılan tekke vakfiyesine 

göre mescit/tevhidhane, hamam, mektep ve şadırvan ve 30 hücreli zaviyeden 

oluşmaktaydı (VSD, s.121), (E.D. İşli, s.114). Vakıf sicil kayıtlarına göre arsasına 

Tramvay İstasyon Binası yapılmış (yapım tarihi:1911), arsa karşılığında dergâh ve 

meşruta Tramvay Şirketi Fabrikası tarafından Atik Valide Mahallesi’nde verilen 

mahlûl bir evde yeniden kurulmuştur (VSD, s.121). Jacques Pervititch, Selamsız 

Mezarlığının eski Tramvay İstasyon Binası’nın karşı köşesine düşen kesiminde 

yapay bir tümsek fark etmiş ve 76 nolu haritasına Tramvay Binası yapılırken buraya, 

hafriyat boşaltıldığı notunu eklemiştir. Vakıf Sicil Kayıtlarında Çinili Camii Sokak 

üzerinde olduğu belirtilen bu tekke ahşaptır ve 1924 yılında tamir edilmektedir (bkz. 

Acıbadem Dergâhı: Sıra No: 132), (VSD, s.49). İkinci kez kurulan tekkenin yeri 

tespit edilememiştir. 

22. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ (Şekil B. 149) 

*Bândırmalı Dergâhı: Sıra No: 578 

             

           Adres: İnâdiye 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtâc-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Bandırmalı Tekkesi, Haşim Baba Tekkesi, Bandırmalızâde Haşim Efendi Tekkesi, 

Seyyid Haşim Efendi Tekkesi, Yusuf Nizamettin Efendi Tekkesi,  Yusuf 

Nizameddin Tekkesi, Şeyh Galib Efendi Tekkesi, Hacı Galib Efendi Dergahı, 

İnadiye Tekkesi: İnadiye Mescidi Sokağı 398 Ada, 16 ve 17 parsellerde 

bulunmaktaydı. Hadikatü’l Cevamî’ye (s.620) göre 1145H/1732 yılında Celvetî 

şeyhlerinden Bandırmalı Şeyh Yusuf Nizameddin Celveti’nin evi yerinde, Sadrazam 

Hekimoğlu Ali Paşa tarafından “büyükçe bir zaviye” olarak inşa edilmiş ve minber 

konulmuştur. Kitabesine göre 1166H/1753 yılında Şeyh Yusuf Efendi tarafından 

semahanesine minber konulmuş, aynı zamanda camii olarak kullanılmıştır 

(Hadikatü’l Cevamî, s.620). Zamanla harap olan tekke Şehla Ahmet Paşa tarafından 
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1169H/1756 yılında yeniden inşa edilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.159).  Tekke çeşitli 

zamanlarda tamir görmüştür. Mehmet Râ’if, tevhidhanenin çift mihraplı oluşuna 

dikkat çekmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.159). 19. yüzyılda Evkaf İdaresi’nce onarılan 

tekke, 1925 yılından sonra boşaltılmıştır
1
. 1935 yılına ait Pervititch haritasına göre 

yıkılmış; 1941 yılı fotoğraflarına göre geriye harap durumda birkaç yapı kalmıştır 

(Şekil B. 150, Şekil B. 151). Tek katlı, ahşap karkas inşa edilen tevhidhanenin son 

kalıntıları ve ahşap meşrutalar 1990’lı yıllarda yanmış, yerine yeni inşaatlar 

yapılmıştır (Şekil B. 152, Şekil B. 153), (Haskan, C.1, s.125, E.D. İşli, s.41). Haziresi 

Çiçekçi Camii avlusuna taşınmıştır (Haskan, C.1, s.125).  398 Ada 17 Parselde 

bulunan ve hamama ait olduğu düşünülen kalıntılar, 12.02.1972 tarih ve 6193 sayılı 

kurul kararıyla tescil edilmiştir. 

*Perşembe Tekkesi: Sıra No: 579 

             

           Adres: İnâdiye Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Rıfaî Asitanesi, Şeyh Hafız Efendi Tekkesi, Hafız İbrahim Efendi Tekkesi, Yusuf 

Rıza Efendi Tekkesi, Menzilhane Tekkesi: 1199H/1784 ve 1256H/1840 tarihli 

listelerde Eski Menzilhane’de Rıfaî Tekkesi adıyla kayıtlıdır (Çetin, s.588, Zâkir 

Şükrü Efendi, C3, s.313). Gündoğumu Caddesi, 276 Ada 29 Parselde bulunmaktadır. 

Zâkir Şükrü Efendi’ye göre tekke, Şeyh Mehmet Hadidî-i Rıfaî (ö.1756) tarafından 

18. yüzyılda kurulmuştur (Zâkir Şükrü Efendi, C3, s.313). Mecmû’â-i Tekâyâ’da 

Şeyh Hafız Efendi, Şeyh Sadık Efendi adlarıyla listelenen tekkenin kurucu şeyhi 

Hafız Efendi olarak kaydedilmiştir (Galitekin, s.203). Konyalı tarafından aktarılan 

kitabesine göre Defterî Hakani Emini Yusuf Rıza Efendi (ö. 1827)’nin kurduğu 

vakıfla genişletilerek asitâne haline getirilmiştir (Konyalı, C.1, s.248, Tanman,  

DBİA, C5, s. 324, E.D. İşli, s. 107). Osmanlı döneminde bölgeyi ziyaret eden 

gezginlerin notlarında Rıfaî Âsitânesi’nde yapılan ayinler sıklıkla vurgulanmaktadır
2
. 

Fausto Zonaro (1854-1929), Albert Aublet (1851-1938) gibi oryantalistlerin Rıfaî 

Tekkesinde yapılan ayinlere ilişkin tabloları vardır (Şekil B. 154, Şekil B. 155). 

Tarikata bağlı ritüelleri tanıtan bu resimler aynı zamanda yapıyı betimleyen bir belge 

olarak önem taşırlar. 

                                                 
1
 BOA’nde bulunan 1899 tarihli keşif  defteri bu tarihte yapılması planlanan tamirat hakkında bilgi 

vermektedir (BOA. Tarih:1899, Y.MTV., 190/116, 19 M 1317). 
2
Örneğin bkz. K. Hamsun,  H.C. Andersen, 2006, İstanbul’da İki İskandinav Seyyah, YKY, İstanbul, 

s.105-107, Gautier Thĕophile, 2007, İstanbul, Dünyanın En Güzel Şehri, İstanbul, s. 139-146. 
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1940 yılında yapıyı yerinde inceleyen Konyalı’ya göre, aynı zamanda mescit olarak 

kullanılan iki katlı ahşap tevhidhanenin kuzey ve batısına 2’şer pencere açılır 

(Konyalı, C.1, s.247,248). Tevhidhanenin güneydoğusunda 5 kabirli bir türbe 

bulunur (Konyalı, a.y.). Haskan (C.1, s.502), 57 nolu Pervititch haritasında tekkenin 

kuzeybatısında izlenen ahşap yapıların derviş hücresi olarak kullanıldığından söz 

etmektedir (Şekil B. 156 ). İki katlı ahşap tevhidhane, türbe ve meşrutalardan oluşan 

tekke yapıları 1942 yılında yangın geçirmiş ve 1953 yılında yıkılmıştır (E.D. İşli, 

s.107), (Tanman, DBİA, C5, s.342). Konyalı tarafından yayınlanan kitabeler ve 

şahideler ortadan kalkmıştır. 

Günümüzde yalnızca kesme taş duvarla çevrili hazirenin bir kısmı mevcuttur (Şekil 

B. 157). Konyalı (C.1, s.433), 1975 yılında tekkenin yıkıldığından ve yerine küçük 

bir ev yapıldığından söz etmektedir. Bugün de mevcut olan ahşap tek katlı türbedar 

evi kullanılmamaktadır. 1975 yılında avluda bulunan selvi ağacı yıkılarak, hazire 

duvarına ve giriş kapısına zarar vermiştir (Konyalı, C.1, s.433).  Yıkılan duvara 

çimentolu harçla dolgu yapılmıştır.   

Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş harpuştalı hazire duvarında ortadaki daha yüksek 

olmak üzere mermer söveli, lokma demir parmaklıklı, dikdörtgen açıklıklı 5 hacet 

penceresi bulunur. Duvar ortadaki pencere üzerinde oval bir alınlıkla yükselir.  

Alınlığın ortasında üzerinde ayet yazılı, 1145H/1733 tarihli mermer bir kitabe 

bulunur (Şekil B. 159). Kitabenin zemini yeşil boyalıdır. Söz konusu pencerenin 

arkasında bulunan Hafız Yusuf Rıza Efendi kabri demir bir şebekeyle çevrilidir.  

23. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ (Şekil B. 160)  

*Üsküdar Mevlevihanesi: Sıra No: 621 

               

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Üsküdar Mevlevihanesi, Numan Bey Mevlevihanesi: Doğancılar Caddesi, 373 Ada 6 

parseldedir (Şekil B. 161). Gezgin dervişlerin konaklamaları için kurulmuş olan 

mevlevihane bu işleviyle diğer İstanbul mevlevihaneleri içinde zaviye niteliğinde 

özel bir konuma sahiptir (Erdem, s.233). Mevlevihane Galata Mevlevihanesi 

Postnişini ve ilk şeyhi Numan Halil Dede tarafından 1207H/1792 yılında 

kurulmuştur (Tanman, DBİA, C.7, s.348). Mevlevihanenin kurulduğu dönemdeki 

görünümü hakkında bilgiler sınırlıdır. İlk yapıldığı dönemde mevlevihane,  bir avlu 

etrafında düzenlenmiş farklı üç avlu ile fevkani kargir semahane, altında türbe, 
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selamlık, harem, matbah-ı şerif,  tek katlı kargir derviş hücrelerinden oluşmaktadır 

(E.D. İşli,  s.137). Mevlevihane kuruluşundan itibaren birçok yenileme ve değişikliğe 

uğramıştır. 18. yüzyılın ilk yarısında Sultan II. Mahmut döneminde başlayan onarım, 

Sultan Abdülmecid döneminde de yeni eklerle birlikte 1851 yılına kadar devam 

etmiştir (Erdem, s.234).  Yapı, 1872 yılında Kaptan-ı Derya Hacı Ahmed Vesim Paşa 

ve 1919 yılında mevlevihanenin son postnişini Şeyh Ahmet Remzi Paşa tarafından 

onarılmıştır (Erdem, s.234). 

Mevlevihane binası bugün doğuda Doğancılar Caddesi, diğer yönlerde bahçeli 

evlerin yer aldığı komşu parsellerle çevrili bir arsada yer alır. Semahane ve türbe bu 

arsanın güneydoğu köşesinde, cadde üzerindedir. Kuzeybatıda selamlık, mutfak ve 

bunların arkasında su deposu ve helâlar yer almaktadır. Selamlığın güneyinde yedi 

kabirden oluşan küçük bir hazire vardır. Hazirenin ve selamlığın kuzeybatısında 

dedegan hücreleri bulunur. Harem arsanın kuzeydoğusunda cadde üzerindedir.  

Semahane,-türbe yapısı dikdörtgene yakın bir plandadır. (6X14.50X16X8). İki katlı 

kırma çatılı yapı ahşap ve taş-tuğla ile kargir karma bir sistemde inşa edilmiştir. Batı 

ve kuzeyde üst kat ahşap kaplamalı diğer cephelerde duvarlar sıvalıdır. Yapının alt 

katı türbe üst katı semahane olarak düzenlenmiştir. Üst katta semahanenin kuzeyinde 

mutrıba ve ziyaretçilere ayrılan ahşap parmaklıklı 5.50X5.50 m lik maksure bulunur. 

Maksure cephede ahşap bir mükebbire ile dışa taşar. Maksurenin kuzeyinde 

8.50X6.50 m lik bir bölüm sema’ya ayrılmıştır. Bu bölüm ikişer yanda bir ortada 

olmak üzere beş pencere ile aydınlatılır. Türbenin güneybatı köşesinde konumlanan 

türbedar odası günümüze ulaşamamıştır. Batıda zemin katta avludan bir merdivenle 

türbeye açılan bir girişi ile girişin iki yanında simetrik sivri kemerli, etrafı söveli 

pencereler bulunur. Kuzeyde bir ve doğuda beş olmak üzere basık kemerli, 

dikdörtgen açıklıklı pencerlerle aydınlanan türbenin güney cephesi sağırdır. Avluda 

türbedar dairesinin kuzeybatı köşesinden başlayan iki kollu bir merdivenle üst katta 

Mevlevihaneye ulaşılır. Yapının güney cephesi sağırdır.  Batı duvarında çift kanatlı 

üzeri pencereli bir kapı ve yanlarda iki pencere vardır. Kuzey duvarının ortasında 

yuvarlak kemerli, demir şebekeli bir pencere ile üstte mükebbire vardır.  Yarım daire 

planlı bu mükebbire, aşağıdan yukarıya doğru, basit bir korkuluk duvarı, beş adet 

kare kesitli ince ahşap sütun, bunların arasında kırık kaş kemer biçiminde ahşap 

alınlıklar bulunur. Yarım sekizgen pramit biçiminde ahşap çatı örtüsü günümüzde 

mevcut değildir. Mihrap nişinde kullanılan Geç Osmanlı Dönemi -uçları püsküllü 
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kordonlarla tutturulmuş perdelerin ortasındaki kandil motifleri- kalemişi bezemelerin 

dışında iç duvarlar sıva üzeri beyaz badanalıdır. Dışarıda mihrap yerine denk gelen 

sağır bölümde üzerinde bir sehpa üzerine oturtulmuş Mevlevi tacı kabartması 

bezeme unsuru olarak yer alır.  

12X12m boyutlarında kare planlı, iki katlı, kargir selamlık orta sofalı plan tipindedir. 

Alt katta sofa etrafında şeyh odası, mutfak ve somâthane yer alır. Üst katta girişin 

üzerinde çıkma yapan üst kat sofasına açılan altı oda bulunur.  

Harem yapısı günümüzde mevcut değildir. Kaynaklara göre türbeden geçişi olan tek 

katlı harem dairesi, girişe açılan iki oda ve depodan oluşmaktaydı. Harem dairesi 

duvarına bitişik yükselen bir merdivenle kütüphaneye ulaşılır. Kütüphane, basık 

kemerlerle birbirine bağlanan araları ahşap korkuluklu dört sütun ile iki bölüme 

ayrılmıştır. Batı cephesinde ortada daha dar açıklıklı iki sütun aksında basık kemerli 

niş ve iki yanında simetrik yuvarlak kemerli, dikdörtgen açıklıklı pencereler bulunur.    

Yapıyı boydan boya dolanan koridora açılan dört oda/derviş odaları dikdörtgen 

planlı, tek katlı, kargir inşa edilmişlerdir.  

Tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra cami olarak kullanılan mevlevihane, bir 

süre sonra kadro harici bırakılmış, zamanla harap olan yapılardan türbedar odası ve 

harem başta olmak üzere bazıları yıkılmıştır. Selamlık bir süre Vakıflar İdaresi’ne 

bağlı Vakıf menba suları dağıtım merkezi olarak kullanılmıştır. 1975–1980 yıllarında 

hayırseverlerce onarılan mevlevihanenin, semahane-türbe bölümü bu tarihten sonra 

ziyarete açılmıştır. Ahşap bina resmi hizmetle kullanılmaktadır. 

*Balaban Tekkesi: Sıra No:622       

   

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Balaban Tekkesi, Yağcızade Tekkesi, İsfendiyar Tekkesi, Sadiler Tekkesi: Şemsi 

Paşa Caddesi, 421 Ada 1 parseldeki Sa’dî tekkesidir. Şeyh Yağcızade Seyyit Ahmet 

Efendi’nin İsfendiyar Mescidi’ne 24 Şevval 1177H/1764 tarihli vakfiyesiyle meşihat 

koydurmasıyla kurulmuştur. Yangın geçiren tekke Şeyh Aşir Efendi (ö. 1323H/1905) 

tarafından yeniden inşa edilmiştir (E.D. İşli, s. 139 ). Kitabe tarihi 1322H/1904 dür. 

64 nolu Pervititch haritasına göre iki duvarı kargir olan ahşap tevhidhane ve üç katlı 

ahşap meşrutadan oluşmaktadır (Şekil B. 162). Tevhidhanenin güneybatısında dışa 

taşkın sekizgen planlı ahşap minare vardır. 1990’lı yılların sonuna kadar iki kargir 
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duvar, inşa kitabesi, birkaç mezar taşı ve kapısı önünde barok çeşme bulunan 

tekkeden günümüze yalnızca mezar taşları ulaşabilmiştir (Şekil B. 163). 2009 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından yapının arsasına Balaban Tekkesi’nin restitüsyonuna 

uygun olduğu iddia edilen, sekizgen planlı kulesi olan 3 katlı ahşap bir bina 

yapılmıştır.  

5.2.4 Türbeler 

Türbeler hem vakıf eserlerin banilerine hem de kuruluş amacına tanıklık eden 

yapılardır. Vakıf sicil defterinde listelenen türbeler, külliye içinde ya da tek olarak 

inşa edilmiş yapılar veya açık türbelerdir. Bir külliye ile birlikte inşa edilen ve 

hanedana ait türbelerden yalnızca Gülnuş Emetullah Sultan’ın açık türbesi listede yer 

almıştır. Listelenmeyen ancak günümüzde mevcut olan türbelerden bir külliye içinde 

yer alanlar, ilgili bölüm içinde tanıtılmıştır. 

1.İHSANİYE MAHALLESİ  

*Salih Baba Türbesi: Sıra No: 24 

             

          Adres: İhsâniye 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan.  

İhsaniye Sokak, 350 Ada 9 Parseldedir. 14.04.1973 tarihinde 7086 sayılı koruma 

kurulu kararı ile tescil edilmiştir. Bahçesi ve iki katlı, ahşap türbedar evi harap 

durumda iken 2007 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından ihya edilerek,  Salih Dede 

Türbesi ve Eski Mevlevihanesi İhya İmar ve Kültür Derneği kullanımına tahsis 

edilmiştir (Şekil C. 1). Hazirede biri Şeyh Salih’e (ö. 1772) ait iki kabir 

bulunmaktadır. Türbe 1973 tarihli tescil kaydına “Eski Mevlevihane” olarak 

yazılmıştır. Ancak vakıf sicil kayıtlarına göre Üsküdar Mevlevihane’si Doğancılar’da 

bulunmaktadır. 

*Sinan Baba Türbesi: Sıra No: 57 

               

           Adres: Kasım Ağa Sokağı    

  1924 yılındaki durumu: Mağsub. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

1924 yılı kayıtlarına göre yeri gasp edilen türbe tespit edilememiştir (bkz. Pervititch 

55 ve 56 nolu haritalar). 
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 2.HAYR-ED-DİN ÇAVUŞ MAHALLESİ 

*Çelebi Halil Efendi Türbesi: Sıra No: 101 

             

           Adres: İskembesi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir.  

  Bugünkü korunma durumu:  Büyük bölümü yıkılmış olan.    

Halil Çelebi Türbesi, Şeyh Saçlı Halil Dede Türbesi: Toptaşı Caddesi ve Sansar 

Sokağı’nın kesişiminde 255 Ada 3 parseldeki bir evin önünde yalnızca sanduka 

bulunmaktadır (Şekil C. 2). Şahidesi yoktur. Etrafı alçak duvarlarla çevrili demir 

parmaklıklıdır. Türbe Pervititch haritalarında izlenemediğinden 1930 yılından önce 

yıkılmış olmalıdır (Haskan C.2. S.639). Saçlı Şeyh Saçlı Halil Dede’nin tekkesi 

1199H/1784 tarihli tekkeler listesinde kayıtlıdır (Çetin, s.590). Türbe Üsküdar 

Belediyesi tarafından onarım programına alınmıştır. 

*Türbe: Sıra No:   102 

               

           Adres: Hayr-ed-din çavuş 

  1924 yılındaki durumu: Türbe. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Hayreddin Çavuş (ö.1557)’a ait açık türbedir. Hayrettin Çavuş aynı yerde bir de cami 

yaptırmıştır (bkz. Hayreddin Çavuş Câmi: Sıra No: 99). Türbe Beygirciler ve Ferah 

Sokak kesişimde 254 Ada 49 parseldedir (Şekil C. 3). Toptaşı Bulvarı açılırken 

cadde seviyesi düşürüldüğünden türbe ve Hayrettin Çavuş Mescidi yeri cadde 

seviyesinden yukarıda kalmıştır. Hayrettin Çavuş’un kabrinin bulunduğu küçük 

hazire demir parmaklıkla çevrelenmiş ve arsanın bir bölümü Üsküdar Belediyesi 

tarafından çocuk parkı olarak düzenlenmiştir. Alçak bir duvarla çevrelenen hazirede 

iki şahide ile tarihi çitlenbik ağacı vardır.  

3. PAZARBAŞI MAHALLESİ  

*Türbe: Sıra No: 119 

               

           Adres: Mir Oğlu Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

55 nolu Pervititch haritasında Miroğlu Sokak üzerinde bir türbe işaretlenmemiştir. 

Kabzımal Sokak 480 Ada 9 Parsel’deki Pazarbaşı Mescidi avlusunda küçük hazirede 

en eskisi 1110H/1698 tarihli çocuk kabirleri ile Mirza Kabir adıyla anılan açık türbe 

vardır.  
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*Ömer Paşa Türbesi: Sıra No: 120 

               

           Adres: Toprak Sokak 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.    

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Boybeyi Sokak ve Köprülü Fazıl Paşa Sokak kesişiminde 193 Ada 1 parselde yer 

alan açık türbedir (Şekil C. 4). Etrafı demir parmaklıklarla çevrilidir. Yol seviyesi 

düşürüldüğünden kabristan yol kotunun üstünde kalmıştır. Halk arasında Ömer Dede 

ve Üç Yatırlar adıyla anılmaktadır (VSD, s.8), (Haskan, C.2, s.603). 55 nolu 

Pervititch haritasında yeri Şeyh Sadık Efendi Tekkesi’ne (bkz. Sadık Efendi Tekkesi: 

Sıra No: 113) bitişik mezarlık alanıdır. Haritada aynı yapı adası üzerinde, tekke 

arsası sınırları içinde ahşap bir türbe gösterilmiştir. Vakıf sicil defterinde tekkenin 

şeyhi Hacı Dede olarak kaydedilmiştir (VSD, s.7). 

* Pazarbaşı Mahallesi’nde mevcut olan ancak vakıf defterinde kaydedilmeyen türbe: 

1. Zeynep Kamil Türbesi: Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın kızı ve 

Sadrazam Yusuf Kâmil Paşa’nın eşi Zeynep Hanım (1825–1882) için inşa edilen 

türbe, Zeynep Kamil Hastanesi bahçesinde ve hastanenin kuzeybatısında yer alır 

(Şekil C. 6). Kitabesi yoktur. Türbenin planı, bir karenin köşelerinin kesilmesiyle 

oluşturulan poligonla elde edilmiştir. Kuzeybatı yönünde bir kapıdan doğrudan 

türbeye girilir. İçerisi üç yönde pencereler ile aydınlatılmıştır. Türbede Zeynep 

Hanım ile eşi Yusuf Kâmil Paşa’nın ve Said Halim Paşa'nın kızkardeşi Zehra 

Hanım'ın sandukaları bulunmaktadır. Ortadaki sanduka önünde, bir manzume yazılı 

levha ile gümüş şamdanlar ve aileye ait değerli eşyalar sergilenmektedir. 

Sekiz yüzlü türbe, plan şeması ile uyumlu poligon bir platform üzerinde, zeminden 

iki basamakla yükseltilmiştir. Giriş cephesi kuzeybatı yönündedir. Ortada ahşap 

çerçeveli, camekânlı, iki kanatlı giriş kapısı yer alır. Türbe etekleri iki kademede 

mermer kaplıdır. Kaplama, subasman seviyesinde düz bir silme ile sonlanır. 

Kuzeydoğu, güneydoğu ve güneybatı cephelerinde düz atkılı ahşap çerçeveli 

pencereler bulunur. Tüm açıklıkların üzerine, iki yanda konsollara oturan arşitrav 

görünümlü mermer alınlıklar yerleştirilmiştir. Kırılan köşelerde cepheler sağırdır. 

Pencere ve kapı söveleri mermerdir. Köşe bağlantıları, şaşırtmalı teknikte köşe taşları 

ile kaplanmıştır. Alt yapı kademeli bir silme takımı ile bitirilir. Geride mermer kaplı 

kasnak yükselir. Kubbe eteğini bir silme dolanır. Üstte plan şemasına uygun olarak 

dilimlere ayrılan kubbe yükselir. Kubbe kurşun kaplıdır. Üzerine pirinç bir alem 
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yerleştirilmiştir. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin yönetiminde iken, Zeynep Kâmil 

Hastanesine devredilen türbe iyi durumdadır.  

4. ATİK VALİDE MAHALLESİ  

 *Türbe: Sıra No: 140 

               

           Adres: Abacı Dede Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kaybeden 

Atik Valide Cami’nin kuzeybatısında Abacı Dede Sokak üzerinde 232 Ada 33 

parseldedir. Abacı Dede’nin şahidesi 1704 tarihlidir.  14.04.1973 tarihinde 7086 

sayılı kurul kararı ile tescil edilmiştir. Türbe, 56 nolu Pervititch haritasında Abalı 

Sokak üzerinde boş bir arsada tek katlı ve ahşap olarak gösterilmiştir ( 

Şekil C. 8). 1990’lı yıllarda onarılan türbe (Haskan, C.2, s.503), ahşap çatılı 

gecekondu görünümünde kargir, bir yapıdır (Şekil C. 7).   

5. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ  

* Dede Sultan Türbesi: Sıra No: 208 

               

           Adres: Karacaahmed Mevkii 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan.        

Süt Baba Türbesi, Mehmet Çavuş ve Arakiyeci sokakları arasında, 1215 Ada 29 

parselde, Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi’nin arkasında mevcuttur (Şekil C. 9). Üstü 

açık türbedir. İki mezar taşının bulunduğu küçük hazire mermer bir platform 

üzerindedir. Yanında yazıları silikleşmiş namazgâh taşı mezar taşı gibi 

yerleştirilmiştir.  

* Karacaahmed Türbesi: Sıra No: 209 

             

           Adres: Karacaahmed Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan.    

Nuh kuyusu ve Gündoğumu caddelerinin kesişiminde, 279 Ada 3 Parselde 

Karacaahmet Mezarlığı sınırları içinde yer alır (Şekil C. 10). Tekke, sebil ve türbe ile 

birlikte dikdörtgen planlı bir yapının içinde tek çatı altında toplanmıştır. İlk olarak, 

Üsküdar’da bir cami ve mektebi bulunan Gülfem Hatun tarafından makam türbesi 

olarak yaptırıldığı kabul edilmektedir
1
. 16. Yüzyıla tarihlenen türbenin ilk yapım 

                                                 
1
Karacaahmet, 14. Yüzyılda yaşadığı kabul edilen, alp erenler/ Bektaşî büyüklerinden efsanevi 

kimlikte ulu bir kişiliktir. Orhan Gazi döneminde Üsküdar'da görevlendirilen ve çağdaşı Hacı Bektaşi 

Veli, Yunus Emre ve alp-erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydın ve Afyon dolaylarında da bulunan  

Karacaahmet’in değişik il ve ilçelerde de türbeleri vardır. 
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tarihi ve görünümüne ilişkin bilgiler sınırlıdır. Onarım kitabesine göre üstü ve yanları 

açık olan türbe, Safiye Sultan tarafından 1595 yılında kapalı olarak yeniden inşa 

edilmiştir. Zamanla Harap olan türbe ve tekke 1866 yılında Ziya Bey tarafından 

yeniden inşa ettirilerek bir de sebil eklenmiştir.  Tek katlı kargir yapılı ve kırma çatı 

ile örtülü bir binadır. Yapının batıdaki iki girişinden güneydeki türbeye aittir. 

Kapıdan bir hole girilir. Doğuda üç pencere ile hazireye açılan holün batıdaki 

kapısından sebil odası ve üç kabirin bulunduğu diğer hole geçiş düzenlenmiştir. 

Türbenin girişi cümle kapısının karşısında kuzeyde yer alır. Yaklaşık kare planlı 

türbe kuzey ve doğuya açılan pencerelerle aydınlanır. Çatısı daha yüksek düzenlenen 

türbe içte kubbelidir. Türbe odasının ortasında, etrafı demir parmaklıklarla çevrilmiş 

sanduka yer alır. 1595 yılına ait onarım kitabesi de bu odaya alınmıştır. Batıdaki 

sağır duvarda Karacaahmed Sultan’a ait olduğu rivayet edilen ve mensub olduğu 

tarikatı simgeleyen hırka, takke,  tespih vb. eşyaların sergilendiği camekân yer alır.  

Batıda giriş cephesi iki yanı plastrlı, yuvarlak kemerli 5 açıklığın yan yana 

dizilmesiyle oluşturulmuş, yalnızca batıdan üçüncü açıklıkta konumlanan sebil 

penceresi,  düz atkılı dalgalı yüzeyli kalın bir korniş altında düzenlenmiştir.  Bu 

korniş üzerinde kitabe yer alır. Kuzey ve güney uçlardaki ikinci açıklıklar kapı olarak 

düzenlenmiştir. Güney uçtaki kapının mermer kaplı kemer alınlığı altında kitabe yer 

alır. Kuzey uçtaki kapıda kemer alınlığı demir şebekelidir. Üzengi seviyesi altında 

1975 onarımına ait latin harfli mermer kitabe yer alır. Yapı iki yanda plastırlarla 

sınırlandırılmıştır. Pencerelerin kemer eğrileri profillidir ve kilit taşı vurgulanmıştır. 

Üzengi seviyesinde stlize profilli başlıklar bulunur. Kemer eğrilerinin üst hizasından 

başlayan kademeli silme takımı sebil penceresi ile uyumlu bir şekilde dışa doğru 

dalgalı bir taşma yapar. Üstte ahşap kırma çatı yükselir. Doğu cephesi güney uçta hol 

ve kuzey uçta yer alan türbe yapılarını belirleyen plastrlarla iki bölüm halinde 

düzenlenmiştir. Yuvarlak kemerli iki yanı plastrlı yedi pencerenin dördü türbeye 

aittir. Açıklıklar üzengi seviyelerinde profilli bir silme ile birleşir. Türbe bölümü 

daha yüksektir. Saçak altında dolanan kademeli silme takımı kesintisiz devam eder 

ve türbe üzerinde kıvrımlanarak yükselir. Kuzeyde yer alan dört pencereden üçü 

türbeye aittir. Diğer cephelerde olduğu gibi pencerelerin kemer eğrileri profillidir ve 

kilit taşı vurgulanmıştır.  1975 yılından sonra kuzeyde eklenen yeni binaya bu yönde 

giriş düzenlenmiştir. Batı cephesi sağırdır. Cepheler sıvalı üzeri kahverengi 

badanalıdır. Üsküdar karacaahmed türbesi günümüzde de yoğun olarak ziyaret edilen 
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ve alevi-bektaşi kültürünü simgeleyen yapılardan biridir. Yapı, 1975 yılında 

Karacaahmet Sultan Türbe ve Binasını Yaşatma Derneği tarafından onarılmıştır 

(Tanman, DBIA, C4, s.442). Onarımda tekke ve sebil bölümü, özgün plan 

özelliklerini yitirmiştir
1
.  Tekke bölümü dernek tarafından kullanılmaktadır. Sebil 

bölümü türbedar odası olarak işlevlendirilmiş, sebil penceresi içeriden demir 

parmaklıklarla kapatılmıştır. Konyalı bu onarım sırasında kitabe harfleri 

varaklanırken tarih rakamının yanlış boyandığına ve yanıltıcı olduğuna dikkat 

çekmiştir (Konyalı, C.2, s.134). 1975 yılından sonra kuzeyde yapıya bitişik olarak 

betonarme, 3 katlı Karacaahmet Sultan Cem ve Kültür Evi inşa edilmiştir. Üsküdar 

Karacaahmed Türbesi günümüzde de yoğun olarak ziyaret edilen ve Alevi-Bektaşi 

kültürünü simgeleyen yapılardan biridir. 

* Himmet Baba Türbesi: Sıra No: 210 

               

           Adres: Karacaahmed Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Himmet Baba’ya ait türbe (ö. 1602), 1917 tarihinde, Kadıköy-Kısıklı Tramvayyolu 

yapılırken, Karacaahmet Mezarlığı Şehitlik Camii yakınına nakledilmiş 1985 

yılından sonra yeri kaybolmuştur (Haskan, C.2, s.670). Himmet Baba’ya ait kabir 

bugün sözü edilen yerde etrafı demir parmaklıkla çevrilidir. 1917 yılında yenilenen 

şahidesi mermer bir sütun şeklindedir (Haskan, C.2, s.566).   

6. DEBBAĞLAR MAHALLESİ  

* Üç Kızlar Türbesi: Sıra No: 220 

               

           Adres: Câmii Şerif Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu:    

Tabaklar Cami Sokak üzerinde 1121 Ada 16 Parseldeki Tabaklar Camii’nin (bkz. 

Debbağlar Mescidi: Sıra No: 212)  kıble tarafındaki hazirede bulunan açık türbedir 

(Şekil C. 11). Türbede Sadık Baba (ö.1286H/1869)  İmam Ali Efendi 

(ö.1212H/1797) ve Abdullah Efendi’nin (ö.1139H/1726) kabirleri vardır (Haskan, 

C.1, s.170). Etrafı alçak duvarlarla çevrili türbenin üzeri kubbe formunda metal 

şebekelidir.  

                                                 

1
Tanman (DBIA,C4,s.442), sebilin mimari ayrıntılarında belirginleşen ve hem cephenin Ampir 

üslubunun özelliklerini yansıtan diğer kesimlerine hem de inşa edildiği döneme ters düşen Barok 

üslup özelliklerine dikkat çekmiştir. 
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* Kovacı Dede Türbesi: Sıra No: 221 

               

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Balcı Baba Türbesi:Balcılar Sokak’ta Bedevî Tekkesi (bkz. Bedevî Tekkesi: Sıra No: 

215) arsası üzerinde, kaldırım üzerinde, 262 Ada 10 parselde yer alan açık türbedir. 

Haskan (C.2, s.540), Balcı baba adıyla bilinen zâtın Himmetzâde Tekkesi 

şeyhlerinden Hacı Ahmet Dede (ö. 1140H/1728) olduğunu belirtmektedir. 1931 

yılına ait 56 nolu pervititch haritasında türbe ve tekkenin yeri arsa halindedir. 1970 

yılında arsasına betonarme apartman yapılmıştır (Haskan, C.2, s.540). 14.04.1973 

tarih ve 7086 sayılı kurul kararıyla “Hüseyin Baba Kabri” adıyla tescil edilen 

şahidesiz bir kabir bugün yol kotunun üzerinde kalmaktadır (Şekil C. 12). Kabrin 

fayansla kaplı çevre duvarları metal korkulukla çevrilidir.  Üzerindeki Latince 

kitabede “Balcı Baba” yazmaktadır.   

7.  KISIKLI MAHALLESİ  

* İvaz Fakih Türbesi: Sıra No: 318 

              

           Adres: Çamlıca Tepesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Sefa tepesinde 803 Ada 3 Parselde açık türbedir (Şekil C. 13). İvaz Fakıyh’in (ö. 

1412) 15. Yüzyılda yaşamış ahi büyüklerinden bir veli olduğu kabul edilmektedir 

(Konyalı, C.2, s.360, 361, Haskan, C.2, s.571). İvaz Fakiyh’ın 822H/1419 tarihli 

vakfiyesine göre Çamlıca ve etrafını içine alan ancak sınırları kesin olarak 

bilinmeyen bir bölgenin Çelebi Sultan Mehmet (1413-1421) döneminde yaşayan İvaz 

Fakih’e temlik edildiği bilinmektedir (Konyalı, C.1, s.361, Haskan, a.e., a.y.). Evliya 

Çelebi’nin çamlıca tepesinde konumlandırdığı bir Bektaşî tekkesinin İvaz Fakıyh ile 

ilişkili olduğu düşünülmektedir (Konyalı, C.1, s.361). Hadîkat-ül Cevâmi’de söz 

edilmeyen tekke, 1768 yılından önce yıkılmış olmalıdır. Konyalı, türbenin 

ayakucunda mermer bilezikli, kitabeli bir kuyunun varlığından söz eder 

(Konyalı,C.1, s.360). Bugün türbenin kuzeyinde mermer kapaklı bir kuyu yeri 

bulunmaktadır. Türbenin yakınına İvaz Fakıh’ın adıyla anılan tek katlı, ahşap 

kaplamalı ve minareli bir mescid inşa edilmiştir. Günümüzde İBB Sosyal 

Tesisleri’nin bahçesi içinde kalmaktadır. Üzerindeki Latin harfli kitabeye göre 1944 

ve 1957 yıllarında tamir edilen türbe bugünkü durumda etrafı alçak taş duvarlar ve 

demir parmaklıkla çevrilidir. Özgün kabir taşı günümüze ulaşamamıştır. 
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8. AYAZMA MAHALLESİ  

*Ayşe Sultan Türbesi: Sıra No: 369 

             

           Adres: Ayazma İskele Caddesi’nde 

  1924 yılındaki durumu: Kabristan.  

  Bugünkü korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan.    

Doğancılar Caddesi ve Öğdül Sokağı’nın birleşiminde 375 Ada 12 Parselde 

bulunmaktadır. Ayşe Sultan tarafından hazirenin doğusuna, Doğancılar Caddesi 

üzerine bir çeşme yaptırılmıştır (bkz.  Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra No: 382). Vakıf 

sicil defterine göre aynı yerde Darülhadis Medresesi
1
 kayıtlıdır. Hazire arsasında 17. 

yüzyıla ait mermer bir su teknesi bulunmaktadır (bkz. Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra No: 

382). Hoca Ali Rıza (1858–1930)’nın bir resminde Ayşe Sultan Çeşmesi’nin 

güneyinde bulunan bir kapıdan hazireye geçiş olduğu izlenmektedir (Şekil C. 14). 

Bugün resimde izlenen duvarın büyük bir kısmı yok olmuştur. Kapı mevcut değildir. 

Kapıya ait demir aksam, duvar kalıntıları arasında izlenebilmektedir (Şekil C. 15).59 

nolu Pervititch paftasında mezarlık olarak kaydedilen arsasının etrafının duvarla 

çevrili olduğu, çeşmenin batısında hazireden duvarla ayrılan bir bölümde helâ 

bulunduğu izlenmektedir (Şekil C. 16). Konyalı, hazirede bulunan mezar taşlarının 

bir oduncu tarafından depo alanı açmak amacıyla kırıldığını belirtmiş ve taşların 

müzede korunmaya alınmasını önermiştir (Konyalı, C.2, s.16). Büyük bir kısmı yok 

olan veya kırılan mezar taşları, yerlerinden sökülerek üst üste yığılı halde iken 2008 

yılında Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenmiştir. Yapılan müdahale yüzeysel 

bir aşamada kalmıştır (Şekil C. 17).  

9. MİRAHUR MAHALLESİ  

* Hacı Ahmed Paşa Türbesi: Sıra No: 399 

             

           Adres: Doğancılar Caddesi   

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Doğancılar Türbesi: Çakırcı Hasan Paşa Camii’nin son cemaat yerine bitişik Hacı 

Ahmet Paşa Türbesi vakıf listesinde kaydedilmemiştir. Doğancılar Caddesi, 399 Ada 

1 Parselde bulunan türbe, Çakırcıbaşı Camii avlusunun kuzeyinde yer alır (Şekil C. 

18). 16. yüzyıla tarihlenen türbe Mimar Sinan'ın eserleri arasında kayıtlıdır
2
. 

Avlu'dan Ramazanoğlu Sokağı'na açılan kapı ile ulaşılan sekizgen plan şemalı türbe 

kubbe ile örtülüdür. Konyalı tarafından tarif edilen mermer kubbeli giriş revakı 

                                                 
1
 Vakıf sicil defterinde “arsa”  halinde olduğu belirtilen medrese Ayşe Sultan adına kayıtlıdır. 

2
Türbe, Tezkiret-ül Ebniye’de Üsküdar Hacı Paşa Türbesi adıyla kayıtlıdır.   
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yıkılmıştır (Konyalı, C.1, s.351). Girişin önünde eliptik planlı alçak duvarlarla çevrili 

iki mezarın bulunduğu bir hazire vardır. Mezar taşları yerinde değildir. İçeride girişin 

iki yanında kitap dolapları yer alır. Türbede ikisi ahşap sandukalı diğerleri mermer 

lahitlidir dört kabir bulunur. Sekiz yüzlü türbe, kesme taştan inşa edilmiş klasik 

üslupta bir tasarımdır. Giriş cephesinin karakteristik öğesi siyah ve beyaz renkli 

mermerlerle almaşık inşa edilmiş kemerli giriş kapısıdır. Mermer söveli kapının 

üzerinde kitabe yer alır. Kitabe ve kapı, kaval silmeli bir profille çerçevelenmiştir. 

Diğer cephelerde altta sağır kemer alınlıklı düz atkılı pencereler bunların üzerinde 

sivri kemerli pencereler kullanılmıştır. Alt kat pencereleri, silmelerle dikdörtgen 

çerçeveler içine alınmıştır. Alt pencereler lokma demir parmaklıklı, üst pencereler 

alçı revzenlidir. Alt yapı iki kademeli bir silme ile bitirilir. Sekizgen planlı alçak bir 

kasnak üzerinde kubbe yükselir. Kubbe kurşunları 1940'lı yıllarda çalınmış, kubbe 

kurşun taklidi çimento sıvayla kaplanmıştır (Konyalı, C.1, s.351). 

10. GEREDE MAHALLESİ  

* Valide Sultan Türbesi: Sıra No: 411 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

1710 yılında, III. Ahmet’in annesi, Gülnuş Emetullah Sultan adına yapılan Yeni 

Valide Külliyesi’nin dış avlu duvarı üzerinde 433 Ada 6 Parselde yer almaktadır 

(Şekil C. 19). Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde sebil ile yan yana inşa edilen 

türbe İstanbul’da bulunan sayılı hanım sultan türbelerinin ilk örneklerinden biridir
1
. 

Sekizgen plan şemasında açık türbedir. Türbe içinde biri Gülnuş Emetullah Sultan'a 

ait iki Gülnuş Emetullah Sultan’ın mermer şahideli kabir bulunur. 

Bir kaide üzerinde yükselen türbe yapısı köşelerde sekiz mermer sütun ve bunları 

bağlayan sivri kemerlerle düzenlenmiştir. Üç yüzü cepheye bakan türbenin karşılıklı 

iki kenarı sebile bitişiktir. Cephelerin mermer işçiliği üstün niteliktedir.  Kemer 

fakulyalarında rozetler ve kilit taşında kabaralar bulunur. Kemer alınlıkları açıktır. 

Sütun aralarında dilim kemerli pencereler alt kaideye kadar uzanır. Açıklıklar ışınsal 

                                                 
1
Erken Osmanlı Dönemi’nde Hanım Sultan türbeleri genellikle padişah türbelerinin yanına inşa 

edilmiş, daha sonraki süreçte valide sultanlar genellikle eşlerinin türbelerine defnedilmişlerdir Sezer, 

s.20-21. Örneğin Üsküdar’da Atik Valide Sultan Külliyesi’ni yaptıran Kösem Valide Sultan, eşi I. 

Ahmet’in türbesinde, Üsküdar ve Edirnekapı’da kendi adına külliyeleri olan Mihrimah Sultan, babası 

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinde medfundur.  
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ve bitkisel motifli metal şebekelerle kapatılmıştır. Üzeri metal kafesli açık kubbe ile 

örtülüdür. 

11. AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ  

* Halil Paşa Türbesi: Sıra No: 434 

             

           Adres: Yeni Çeşme Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Harap.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

Halil Paşa Türbesi Aziz Mahmut Efendi ve Açık Türbe sokaklarının kesiştiği köşede 

441 Ada 22 parselde bulunmaktadır (Şekil C. 20). Eğimli bir arazi üzerinde sebil ve 

çeşme ile birlikte yapılmıştır (bkz. Halil Paşa Sebili: Sıra No: 445, Halil Paşa 

Çeşmesi: Sıra No: 446). Batıda Halil Paşazade Mahmut Bey Türbesi ile bitişik 

planlanan türbenin kuzeyinde hazire bulunmaktadır. Kare planlı kapalı kısım ve 3 

bölümlü giriş revakından oluşan türbe kitabesine göre 1799 yılında Sedefkâr Mehmet 

Ağa’nın mimarbaşılığı döneminde yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.386). Halil Paşa 

Türbesi’ne bitişik ayrı bir yapı olan Halil Paşazade Mahmut Bey Türbesi vakıf 

listede ayrıca belirtilmemiştir.  

Kuzeyde yapıya girişin sağlandığı revak bölümü üç serbest sütuna oturan kemerlerle 

taşınır. Revak, ortada kubbe iki yanda aynalı tonozla örtülüdür. Kapalı bölümde 

sekizgen bir kasnak üzerine oturan kubbe dört adet sivri kemer tarafından 

taşınmaktadır. Kubbeye geçiş öğesi tromplar dışarıdan belirlenmiştir.  

Türbe kesme taştan inşa edilmiştir. Tabanı tuğla döşeli türbenin ortasında, yalnızca 

mermer kaideleri günümüze ulaşan 3 sandukanın kimlere ait oldukları 

bilinmemektedir. Batı duvarında gömme dolaplar vardır. Yapı dört yönden 21 

pencere ile aydınlatılmaktadır. Türbenin çini kaplamaları yok olmuş (Konyalı, C.1, s. 

356), iç duvarları sıvanarak beyaza boyanmıştır. Yapının örtüye geçiş kesiminde 

tromp altındaki taş mukarnas dolgular özel bir ayrıntı olarak dikkat çekicidir (Nayır, 

s.264). 

Avluya bakan giriş cephesinde revak mukarnas başlıklı sütunlar arası sivri 

kemerlerle düzenlenmiştir. Revakın sokağa bakan doğu cephesi avlu duvarları 

hizasında kesme taş duvarla kapalıdır. Duvar kuzeydoğu köşede avlu cephesinde 

devam ettirildiğinden sütunlar arası eş açıklıkta değildir. Kilit taşları düzeyinde 

profilli silme, kubbe saçak kornişi ile dikey olarak bağlanarak tüm yapı çevresinde 

dolaştırılmıştır. Revak kubbelerinin gerisinde kasnak duvarı, yine bu seviyede 
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köşelerde yarım kubbeler ve en üstte kubbe yükselir. Revakın iç cephesinde ortada 

basık kemerli kitabeli giriş kapısı bulunmaktadır.   Kapının iki yanında sivri kemer 

alınlıklı düz atkılı pencereler ile üstte sivri kemerli revzenli üç pencere bulunur.   

1970’li yıllara ait bir fotoğrafta kilit taşına teğet yatay bir taş bloğu üzerinde yan 

yana dizili 6 tüteklik/havalandırma kanalı görülmektedir (Şekil C. 25). Yapı eğimden 

dolayı doğuda ve güneyde, Açık Türbe ve Aziz Mahmut Efendi sokaklarında üç 

katlıdır. Doğuda ve güneyde zemin kat döşemesi dışta bir silmeyle belirtilmiştir. 

Doğu cephesinde zemin katta köşede geniş bir sivri kemer içinde düzenlenen sebil 

bulunur.  Zemin kat kornişi üzerinde bulunan kancalar güneydoğu köşede sebili ve 

girişi kapatan bir örtü/sayvan olabileceğini düşündürmektedir. Sokağa bakan 

cephelerde alt-üst  iki sıra pencere dizisi vardır. Alt pencereler dikdörtgen, üst 

pencereler ise sivri kemerlidir. 

Doğu cephesinde revak devamında avlu duvarları uzanır (Şekil C. 21).  Güney 

cephede zemin katta sebile açılan basık kemerli bir kapı ve yanında sivri kemerli bir 

niş içinde düzenlenen çeşme bulunur.  Batıda Halil Paşazade Mahmut Bey Türbesi 

ile bitişik yapı birinci katta orta eksende bir, üstte üç penceresi vardır.  

Kare planlı, üzeri sekizgen kasnağa oturan kubbe ile örtülü Halil Paşazade Mahmut 

Bey Türbesi, iki sıra tuğla 1 sıra taşla inşa edilmiştir. İçeride üç sanduka 

bulunmaktadır. yan parselde batı cephesine bitişik kırma çatılı yapı son yıllarda 

yıkılmıştır (Şekil C. 22 ). 

Halil Paşa Türbesi 20. yüzyıl başı fotoğraflarında harap durumda görülmektedir 

(Şekil C. 23). Cephede ot ve ağaç büyümüştür. Türbeler, sebil ve çeşme 14.04 1973 

tarihinde 7086 sayılı kurul kararıyla tescil edilmiştir. 1970’li yıllara ait fotoğraflara 

göre türbe onarılmıştır (Şekil C. 24). Eksik pencere revzenleri yenilenmiş, bitkiler 

ayıklanmış ve kubbe kurşunları değiştirilmiştir. Gurlitt’in fotoğraflarında izlenen 

kubbe alemleri yoktur. Girişin üzerindeki hafifletme kemerine üstten teğet yatay bir 

taş bloğu üzerinde yan yana dizili 6 tüteklik/havalandırma kanalı görülmektedir 

(Şekil C. 25). Uzun yıllar bakımsız kalan ve ihmal edilen yapı bugün harap 

durumdadır. Haziredeki mezar taşlarının bir kısmı kaybolmuş, kırılmıştır. Ziyaretlere 

kapalıdır. 
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12. GÜLFEM HATUN MAHALLESİ  

* Cennet Efendi Türbesi: Sıra No: 469 

             

           Adres: Aziz Mahmud Efendi Sokağı.  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu:  Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Cennet Türbesi: 20. yüzyıl başlarına ait bir fotoğraftan görünümü hakkında bilgi 

sahibi olduğumuz 436 Ada 23 parselde Aziz Mahmud Hüdayî külliyesi’nin 

karşısında bulunmaktadır.  (Şekil C. 26). Asıl adı Mehmet Fenayî olan Cennet Efendi 

(ö.1075H/1664) Aziz Mahmud Hüdayî tekkesinde irşada yönelerek 17 yıl hizmet 

vermiştir (Haskan, C.2, s.546). Konyalı tarafından yayınlanan kitabesine göre 

1287H1870 yılında Rabia Hanım tarafından yenilenen ahşap türbe yapısı 1961 

yılında bir yangında yok olmuştur (Konyalı, C.2, s.341, Haskan, C.2, s.545). Bugün 

bir apartmanın bahçesinde hazire mevcuttur (Şekil C. 27). Hazirede 6 kabir 

bulunmaktadır. Şahideleri yoktur. Arsasının büyük bölümüne betonarme apartman 

inşa edilmiştir. 

13. HACCE HESNA HATUN MAHALLESİ 

* Asadar Baba Türbesi: Sıra No: 489 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Bağlarbaşı Caddesi, 1132 Ada 1 Parselde Feyziye Mescidi’nin güneyinde kaldırım 

üzerinde bulunan açık türbedir (Şekil C. 28). Aziz Mahmud Hüdayî’nin asadarı olan 

zâtın Celvetî sikkeli şahidesi 1038H/1628 tarihlidir (Haskan, C.2, s.531). 14.04.1973 

tarihinde 7086 sayılı kurul kararı ile tescillenen türbenin etrafı alçak beton duvarla 

çevrili, üzeri yeşil badanalıdır.  

* Ali Rıza Efendi Türbesi: Sıra No: 490 

             

           Adres: Sultan Tepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

Hacı Hoca Türbesi: Münir Ertegün Sokağı, 1340 Ada 40 parselde, Özbekler Tekkesi 

haziresinin önünde bulunmaktadır (Şekil C. 29). Kapısının üzerindeki kitabeye göre 

türbede sahabe ailesinden Ali Rıza (ö. 1245H/1829) adında bir zat gömülüdür 

(Konyalı, C.1, s.355). Kapının iki yanında iki kitabe daha bulunur. Bunlardan 

doğudaki 1309H/1891 onarımına aittir. Kitabeye göre, yine sahabe ailesinden gelen 

Mir Rıza türbeyi tamir ettirmiştir (Konyalı, a.y). Kargir tek katlı yapı kuzey güney 

doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Türbenin içinde ahşap bir sanduka bulunur. 
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Kuzeybatıda dar yüzde bulunan giriş kapısı dışında kuzeydoğu ve güneydoğuda 

hazireye açılan birer küçük hacet penceresi vardır.  Mermer söveli demir kapı iki 

yanda kare kaideli, volütlü başlıklı plastrlarla sınırlanmıştır. Kapının üzerinde 

başlıklar arasında profilli bir lento, onun üzerinde yarım eliptik mermer kitabe yer 

alır. Yapı üçgen bir alınlık yapan beşik çatı ile örtülüdür. Güneybatı cephesi sağırdır.  

Cepheler sıvalı üzeri beyaz badanalıdır. 1994 yılında onarılan türbe iyi durumdadır 

(Haskan, C.2, s.530).   

* Börekçi Baba Türbesi: Sıra No: 492 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:    Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Bülbülderesi Caddesi, 518 Ada 49 parselde yer alan açık türbedir (Şekil C. 30). 

Etrafı betonarme alçak duvarlarla çevrili hazirede 10 kabir taşı 

bulunmaktadır.Bazıları kırıktır. Çevre duvarları ve şahideler yeşil yağlı boya ile 

boyalıdır. En eskisi 1723 tarihli taşlardan biri Börekçi Baba ismiyle bilinen hazine 

kisedarı Mustafa Hilmi’ye aittir (ö. 1247H/1857). Haskan (C.1, s.209), türbenin 

tarihi belgelerde Bülbüldere’sinde gösterilen Nakşî Tekkesi’ne ait olduğu 

görüşündedir.
1
 Hadikatü’l Cevamî’de (s.649) Haydar Dede Mescidi adıyla, Şeyh 

Haydar Buharî (ö.1112H/1700)  tarafından kurulan Nakşibendî tarikatına bağlı bir 

zâviye-i hâlîye olarak tanıtılmış, Hekimzade Ali Paşa tarafından minber konulduğu 

belirtilmiştir. Kuruluş tarihi kesin değildir. 1889 tarihli tekkeler listesinde yeri arsa 

olarak gösterilen tekke bu tarihten önce yıkılmış olmalıdır (Galitekin, s.190). Vakıf 

sicil defterinde tekke veya mescitten söz edilmemektedir. Hazirede bulunan 

mezartaşları 14.04.1973 tarihinde 7086 sayılı kararla tescil edilmiştir.   

14. KEFÇE DEDE MAHALLESİ 

*Sancaktar Ahmet Efendi Türbesi: Sıra No: 533 

           Envanter No: 222 

           Adres: Yeniçeşme  

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil  

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre yakınında Hoca Abdi Mescidi, Yeniçeşme, bir şadırvan 

ve helâ bulunmaktadır (VSD, s.96). Gündoğumu ve Halk caddelerinin kesişiminde, 

meydanda bulunan türbe ve sözü edilen diğer yapılar, 1924 ve 1935 yılları arasında 

tramvay yolu açılırken ortadan kalkmıştır. 

                                                 
1
 Haskan’a (C.1, s.209) göre önceleri kapalı bir türbe halindedir. 
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*Korucu Baba Türbesi: Sıra No: 534 

             

           Adres: Karacaahmet Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

20. yüzyıl başına ait bir karpostaldan görünümü hakkında bilgi edindiğimiz türbe 

günümüzdeki adıyla Gündoğumu Caddesi üzerinde köşede yer alan açık türbeydi 

(Şekil C. 31). Kovacı Dede’nin asıl ismi ve hangi yüzyılda yaşadığı bilinmemektedir. 

Türbe, 1924 ve 1935 yılları arasında tramvay yolu açılırken ortadan kalkmıştır.  

*Gizlice Evliya Türbesi: Sıra No: 535 

             

           Adres: Açık Türbe Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Açık Türbe Sokak, 395 Ada, 4 Parselde bulunan açık türbedir (Şekil C. 32). Gizlice 

Evliya’nın kimliği bilinmemektedir. Hazirede Gizlice Evliya ait olduğu rivayet 

edilen bir kitabesiz bir taş ile Korucu Baba Türbesi ve çevre mezarlıklardan getirilen 

şahideler vardır (Haskan, C.2, s.584). Mezar taşlarının en eskisi 1778 tarihlidir. 60 

nolu Pervititch haritasında izlenen ahşap türbe yapısı ile geride türbeye bitişik 3 katlı 

ahşap yapı, Haskan’a göre Gizlice Evliya Celvetî tekkesine aittir (Haskan, C.1, 

s.428). Tekke, 1784 tarihli tekkeler listesi ve Mecmû’â-i Tekâyâ’da (1890) 

listelenmemiştir. Ancak BOA’nde bulunan 1857 tarihli bir belgede türbe, “Gizlice 

Evliya Türbesi ve Hankâhı” adıyla anılmaktadır
1
. Ahşap türbe 1274H/1857 yılında 

bir yangın geçirmiş ve onarılmıştır
2
. Bugün türbenin arkasındaki yapı yoktur.  Türbe 

1967 yılında onarılan (Haskan, C.2, s.553) türbe, 14.04 1973 tarihinde 7086 sayılı 

kurul kararıyla tescil edilmiştir. Hazirenin etrafı alçak betonarme duvarla 

çevrelenmiştir. Açık türbe Sokağı’na açılan demir bir kapısı vardır. Çevre duvarları 

yeşil fayans kaplıdır.  

*Yer Sarsan Türbesi: Sıra No: 536 

             

           Adres: Açık Türbe Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Açık Türbe Sokak, 395 Ada, 2 Parselde bulunmaktaydı.Yersarsan adıyla bilinen 

Hüseyin Efendi’ye ait vakıf arazi bugün boştur. 

                                                 
1
 BOA, Tarih: 21/S /1274H/1857, Dosya No:388 Gömlek No:25635 Fon Kodu: İ..DH..   

Üsküdar'daki Gizlice Evliya Türbesi ve Hangahı'nın inşasına dair. 
2
 BOA, Tarih: 21/S /1274H/1857, Dosya No:118 Gömlek No:51 Fon Kodu: A.}MKT.MHM.   

Üsküdar'daki Gizlice Evliya Türbesi'nin yangında zarar görmesinden dolayı kış gelmeden inşa 

edilmesi. 
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*Türbe: Sıra No: 537 

              

           Adres: Yeniçeşme 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Sancaktar Mehmet Efendi Şerifî’ye ait olan 1105H/1693 tarihli türbe (VSD, s.94),  

1924 ve 1935 yılları arasında tramvay yolu açılırken ortadan kalkmıştır. Vakıf sicil 

defterinde aynı sokak üzerinde kime ait olduğu bilinmeyen bir kabir daha olduğu 

belirtilmiştir (VSD, s.94).  

15. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ  

*Asâdar Baba Türbesi: Sıra No: 562 

             

           Adres: Selami Ali Efendi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kaybeden  

Gazi Caddesi, 156 Ada 10 Parselde bir evin bahçesi içinde yer alan açık türbedir 

(Şekil C. 34). Türbede bir kabir ile kitabesiz iki mezartaşı, 1285H/1868 tarihli kırık 

bir şahide ve bir serpuş bulunmaktadır. Asadar Baba’nın kim olduğu 

bilinmemektedir. Hazirenin cadde üzerindeki alçak betonarme duvarı demir 

parmaklıklıdır.  

16. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ  

*Bandırmalı Yusuf Efendi Türbesi: Sıra No: 586 

             

           Adres: İnâdiye-Menzilhâne  

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Bandırmalı Şeyh Yusuf Efendi Türbesi, Yedi Emirler Türbesi: İnadiye Mescidi 

Sokağı 398 Ada, 16 ve 17 parsellerdeki İnadiye Tekkesi (bkz. Bândırmalı Dergâhı: 

Sıra No: 578) arazisinde bulunan türbeydi. Türbe yapısı, 18. yüzyılda Şeyh Yusuf 

Efendi’nin sağlığında, Mısır Valisi Kâmil Ahmed Paşa tarafından inşa edilmiştir 

(Hadikatü’l Cevamî, s.623,624). İstanbul’un fethinde ilk cuma namazını kıldırıp 

hutbe okutan zât ile tekkenin şeyhlerinden Bandırmalı Yusuf Efendi (ö. 1166H/1752) 

ve Yahya Nazım Efendi (ö. 1139H/1726)’nin medfûn bulunduğu bilinen türbenin 

kuruluş tarihi 15. yüzyıla kadar uzanmaktadır (Hadikatü’l Cevamî, s.623). Zamanla 

harap olan tekke Şehlâ Ahmet Paşa tarafından 1169H/1756 yılında yeniden inşa 

edilirken türbe de onarılmış olmalıdır (Mir’ât-ı İstanbul, s.159). Pervititch 

haritalarına göre 1930- 1935 yılları arasında Bândırmalı Dergâhı ve türbe yıkılmıştır. 

Tekkenin son kalıntıları, 1990’lı yıllarda yanmış, yerine yeni inşaatlar yapılmıştır 

(Haskan, C.1, s.125),(E.D. İşli, s. 41). Şeyh Yusuf Nizameddin Efendi türbesi ve 
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haziresi Çiçekçi Camii avlusuna taşınmıştır (Haskan, C.1, s.125), (Şekil C. 35, Şekil 

C. 36).  

*Selman Ağa Mahallesi’nde listelenmeyen ancak günümüzde mevcut olan türbe:  

1. 1659 yılında Şeyh Devatî Mustafa Efendi adına inşa edilmiştir. Şeyh Mustafa 

Devatî 17. yüzyılda yaşamış, Celvetî tarikatına mensup bir şeyhtir. 1656 yılında Şeyh 

Camii’nde irşada yönelmiş, bundan sonra Şeyh Camii hem cami hem de tevhidhane 

olarak kullanılmaya başlanmış ve bir aşevi ilave edilmiştir. Şeyh Devatî Mustafa 

Efendi 1659 yılında vefat etmiş ve avluda bulunan türbeye defnedilmiştir (Şeyh 

Mustafa Efendi Türbesi). Vakıf Sicil defterinde ayrıca listelenmeyen türbe 

Üsküdar’ın önemli ziyaretgâhlarından birisidir. Türbe, 507 Ada, 26 parselde Şeyh 

Camii cümle kapısının önünde bulunmaktadır. Türbenin kuzeyinde küçük bir hazire 

yer almaktadır. Türbe kuzeybatı ve kuzeydoğu köşeleri pahlı çokgen planlıdır. 

Tavanı ve çatısı ahşap olan türbe, yığma taştan inşa edilmiştir. Beden duvarları sıvalı 

üzeri sarı badanalıdır. Türbe içinde sekiz sanduka vardır. Türbe kapısı üzerinde ve 

kapının iki tarafındaki pencereler üzerine mermer bir kitabeler yerleştirilmiştir. 

Kitabelerin üzeri yeşil yağlı boya ile boyanmıştır. Devatî Türbesinin yenilenmesi 

Yurdanur Akova tarafından 1991 yılında yaptırılmıştır. Onarım sırasında çürüyen 

ahşap çatı yenilenmiştir. 1993 yılında türbenin bakım, onarım ve ihtiyaçlarının 

karşılanması ve yoksullara yardım için Şeyh Mustafa Devatî adına bir hayır vakfı 

kurulmuştur. Şeyh Devatî Mustafa Efendi türbesi 2003 yılında Kültür Bakanlığı 

İstanbul Türbeler Müzesi Müdürlüğüne teslim etmiştir. Şeyh Camii ve Devatî 

Mustafa Efendi Türbesinde çeşitli yerlerde kitabeler ve tanıtım amaçlı tabelalar 

bulunmaktadır. Bir kısmı Kültür Bakanlığı İstanbul Müzeler Müdürlüğünce 

hazırlanan tanıtım tabelalarının bazıları özensizdir. 17. yüzyılda inşa edilen tarihi 

yapı tabelalarda farklı isimlendirilmiştir.   

17. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ  

*Şem’i Hatun Türbesi: Sıra No: 627 

              

           Adres: Medrese Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Kabir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.    

Şair Şem’i Şem’ullah Efendi Türbesi: Eşref Saat Sokağı ve Çeşme-i Cedit Sokağı 

köşesinde, 372 Ada 7 Parselde, 1141H/1728 tarihli Ümmü Gülsüm Çeşmesi’nin 

(bkz. Ümmü Gülsüm Çeşmesi: Sıra No: 595) bitişiğinde bulunan açık türbedir (Şekil 
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C. 37). Hacet penceresi üzerindeki kitabesi 1000H/1592 tarihlidir.
1
 Kaynaklarda, 

aynı yüzyıllarda yaşamış Mesnevî şairi Şem’i Mustafa Efendi (ö.1000H/1592) ile 

Prizren’li Şem’i Şemullah Efendi (ö.936H/1529)’nin isimleri karıştırılagelmiştir.  

Asıl adı bilinmeyen Prizrenli Şem’i Şemullah Efendi (ö.936H/1529)’nin türbesi Şeyh 

Vefa Camii haziresindedir. Türbenin ilk yapıldığı yıllardaki durumu 

bilinmemektedir. 2004 yılında çeşme ile birlikte türbe de onarılmış, etrafı taş duvarla 

çevrelenerek, şahidelerin zemini yeşile boyanmış ve harfleri varaklanmıştır (Şekil C. 

38). 

5.3 Eğitim ve Kültür Yapıları 

5.3.1 Medreseler  

1.MURAD REİS MAHALLESİ  

*Valide Sultan Medresesi: Sıra No: 56 

               

           Adres:  Çinili    

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan.  

Çinili Hamam ve Çavuşdere Caddesi’nin birleşiminde, 164 Ada 2 Parseldedir.   

Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından yaptırılan ve inşası 1640 yılında 

tamamlanan Çinili Külliyesi’nin bir parçasıdır. Medresenin geçirdiği onarımlar ve 

günümüzdeki durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde 

ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi, Çinili Külliyesi). 

 2.ATİK VALİDE MAHALLESİ  

*Atik Vâlide Medresesi: Sıra No: 135 

               

           Adres: Atikvâlide 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Nurbanu Sultan tarafından 1583 yılında Atik Valide Külliyesi ile beraber yaptırılan 

medresenin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. 

Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Atik Valide Külliyesi).  

*Darülhadis Medresesi: Sıra No: 136a  

               

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

                                                 

1
 Kitabe metni: Rûşen etsin hane-i kalbin Hudâ*Şem’i’nin rûhuna kim kıla du’â-1000 
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  1924 yılındaki durumu: Bimarhaneye maklub.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.     

Nurbanu Sultan tarafından 1583 yılında Atik Valide Külliye’si ile beraber yaptırılan 

medresenin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu hakkında bilgiler külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. 

Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Atik Valide Külliyesi).    

 3.AYAZMA MAHALLESİ      

*Dâr-ül-hadis Medresesi: Sıra No: 370 

             

           Adres: Ayazma İskele Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

Doğancılar Caddesi ve Öğdül Sokağı’nın birleşiminde 375 Ada 12 Parselde 

bulunmaktaydı. Ayşe Sultan tarafından çeşme ve türbeyle birlikte yaptırılmıştır (bkz. 

Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra No: 382, Ayşe Sultan Türbesi: Sıra No: 369 ). 1924 

yılından önce yıkılmış, arsasına çok katlı betonarme apartmanlar yapılmıştır.  

4.AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ  

* Halil Paşa Medresesi: Sıra No: 435 

             

           Adres: Yeni Çeşme Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

* Medrese Arsası: Sıra No: 436 

             

           Adres: Açık Türbe Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

5.HACI HESNA HATUN MAHALLESİ  

* Mihrimah Sultan Medresesi: Sıra No: 487 

             

           Adres: İskelebaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Mihrimah Sultan tarafından 16. yüzyılda Mihrimah Sultan Külliyesi ile beraber 

yaptırılan medresenin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu külliyeler ve 

yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. 

Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Mihrimah Sultan Külliyesi). 
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6.KEFÇE DEDE MAHALLESİ  

*Ahmediye Medresesi: Sıra No: 538 

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mazbuta. Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını koruyan 

18. yüzyılda Eminzade Hacı Mehmet Ağa tarafından Ahmediye Külliyesi ile birlikte 

yaptırılan medresenin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu külliyeler ve 

yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. 

Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Ahmediye Külliyesi). 

 7.RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ 

*Rum Mehmet Paşa Medresesi: Sıra No:   

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  belirtilmemiş 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil 

18. yüzyılda Rum Mehmet Paşa Külliyesi ile birlikte yaptırılan medresenin geçirdiği 

onarımlar ve günümüzdeki durumu cami ve mescidler başlıklı bölümde ayrıntılı 

olarak incelenmiştir (Bkz. Bölüm 5.3.2. Cami ve Mescidler, Rum Mehmet Paşa 

Camii). 

5.3.2 Sıbyan mektepleri 

1.SELİMİYE MAHALLESİ  

Defterdar Mektebi: Sıra No: 10 

             

          Adres: Harem İskelesi 

  1924 yılındaki durumu:  Harâb. 

  Bugünkü korunma durumu:  Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre banisi Defterdâr Tâhir Efendi tarafından cami ve çeşmesi 

ile birlikte 1826 yılında yaptırılmıştır (VSD, s.). Mektebin yeri hakkında elde edilen 

bilgiler sınırlıdır. Defterdâr Tâhir Efendi Camii’nin kuzeybatısında bulunan Mektep 

Sokak, 1934 tarihli İstanbul Şehir Rehberi ve Pervititch haritalarında “Selimiye 

Mektep Sokağı”  olarak kaydedilmiştir (Şekil D. 1). III. Selim’in vakfına ait Selimiye 

Mektebi, Selimiye Camii avlusunda inşa edildiğinden, bu sokak üzerinde mahallenin 

ismi ile anılan bir başka mektep olabilir. Günümüzde söz konusu sokak üzerinde, 

305 Ada 11 parselde Tahir Efendi vakfına ait arazi içinde oldukça harap durumda 

olan bir çeşme bulunmaktadır (bkz. Tahir Efendi Çeşmesi, Sıra No: 18a). 

Kalıntılarından fevkani bir yapının altında yer aldığı anlaşılan çeşme, mimari niteliği 

bozulmadan önce, altı sebil/çeşme üstü mektep olan “sebilküttâb” mimarisinde inşa 



371 

 

edilmiş olabilir (Şekil D. 2). 1932 tarihli, 51 nolu Pervititch haritasında harap notu 

düşülen parselde, çeşme haznesi dışında başka bir yapı bulunmadığından mektep bu 

tarihten önce yıkılmış olmalıdır.  

*Selimiye Mektebi: Sıra No: 16 

             

          Adres: Selimiye Câmii 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Mektep, 332 Ada 1 Parselde, Selimiye Camii’nin avlusunda, Selimiye Kışlası Sokağı 

ile Şerif Kuyusu Sokağı’nın birleştiği köşededir (Şekil D. 3). Selimiye Külliyesi ile 

birlikte, Sultan III. Selim tarafından 1216H/1801- 1219H/1804 tarihleri arasında 

yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı yapı moloz taş bir zemin kat üzerine ahşap inşa 

edilmiştir. Mektebin üst kat duvarları, içeride bağdadi sıvalı dışarıda ahşap kaplıdır.  

Zemin kat, batıda dikdörtgen açıklıklı bir kapı ile Selimiye Kışlası Sokağı’na 

açılmaktadır. Meşruta olarak kullanılan asıl mektep kısmının, kesme taştan yapılmış 

kemerli kapısı batıda cami avlusuna açılır. Her iki kapı üzerinde de kitabe yoktur. 

1915 yılında karakol olarak kullanılan yapı birçok onarım geçirmiş olmalıdır. 

Günümüzde alt katı çocuk kütüphanesi üst katı meşruta olarak kullanılmaktadır 

(Şekil D. 4) . 

2. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ  

Şâban Efendi Mektebi: Sıra No: 46 

             

          Adres: Salı Sokağı 

 

  1924 yılındaki durumu: Münhedim/Yıkılmış.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Salı Tekkesi ve Zeynep Kamil Hastanesi arasındaydı (Haskan, C.2, s.928), (Şekil D. 

5). Yapım tarihi bilinmemektedir.  

3. MURAD REİS MAHALLESİ   

*Çinili Câmii Mektebi: Sıra No:   55 

               

           Adres: Çinili    

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Çinili Hamam ve Çavuşderesi Caddesi’nin birleşiminde, 164 Ada 2 Parseldedir.  

Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından 17. yüzyılda yaptırılan mektebin 

geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi, Çinili Külliyesi).  
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4.ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ  

*Yakup Ağa Mektebi: Sıra No:   78 

               

           Adres: Kapuağası 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Bugünkü korunma durumu:   Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Toptaşı Caddesi, Hasan Bey ve Harmanlık sokaklarının birleştiği yerde 463 Ada 10 

parselde bulunmaktadır (Şekil D. 6). Minkârizade Yahya Efendi tarafından 1677 

yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.314-316). Yapıma ilişkin olarak Hadîkatü’l 

Cevâmi’de verilen 1080H/1669 tarihinin yanlış olduğu Haskan tarafından 

belirtmiştir (Haskan, C.2, s.939), (Şekil D. 8).  

Zeminde çeşme, üstte mektep ve hoca odası kompozisyonuyla sebil-küttap 

mimarisinin ilginç bir örneğidir. Güneyde hazîre bulunur. Yapı yerleştiği arsanın dar 

açılı bir köşeye sahip olması nedeniyle güneye doğru genişleyen yamuk planlıdır. 

Üst katta yer alan hoca odasında kare plan kare plan elde etmek için yapı doğuya, 

Harmanlık Sokağı’na doğru taş konsollarla taşırılmıştır. Harmanlık sokağı üzerinden 

girilen bu bölüm çeşmenin haznesi üzerine oturtulduğundan oniki taş basamakla 

çıkılır. Burada bir salon, bir antre ve bir helâ vardır. Üzerleri beşik tonoz çatı ile 

örtülmüştür.  Güneyde iki katlı mektep yer alır.  Güneyden girilen mektebin giriş 

revakı yıkılmış, günümüze revak sütunlarından biri dershane duvarında özgün 

yerinde ulaşabilmiştir. Toptaşı Caddesi’ne bakan hazire duvarında üç hâcet penceresi 

vardır. 1969 tarihinde yanına ek bina yapılarak mescide çevrilmiştir (Şekil D. 8). 

Yapı aldığı ekler ve özensiz onarımlarla büyük ölçüde değişmiştir. Hasan Bey 

Sokağı’na açılan şimdiki kapı, 1969 yılında açılmıştır. Marmaray projesi kapsamında 

bina ile ray hattının ilişkili olduğunu gösteren bir metal etiket batı cephesine monte 

edilmiştir (Şekil D. 9).   

*Cevri Usta Mektebi: Sıra No:   79 

               

           Adres: Cevri Usta Camii 

  1924 yılındaki durumu: Nâtamam. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut Değil.   

Cevri Usta tarafından 1810 yılında yaptırılmıştır. Vakıf kayıtlarına göre 1924 yılında 

inşaatı henüz tamamlanmayan cami Nuh Kuyusu ve Yeni Toptaşı caddelerinin 

kesişiminde, 204 Ada 40 Parselde,  Cevri Usta Camii’nin avlusuna çıkan merdivenin 

batısında bulunmaktaydı (Haskan, C.2, s.904). İlgili Pervititch haritaları ve Alman 

Mavilerinde mektebe ilişkin bir not düşülmemiştir. 1966’da yol genişletme 

çalışmaları sonucu yıkılmıştır (Haskan, a.y). 
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5. HAYREDDİN ÇAVUŞ MAHALLESİ   

*Çarşamba Derse Mahsus Mekteb: Sıra No: 103 

               

           Adres: Katırcılar Sokak 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

1261H/1845 yılında  Şair Fodlacızâde Ahmet Rasim Efendi  tarafından yaptırılmıştır 

(VSD, s.61). Vakıf sicil kayıtlarına göre fevkani ve tahtani 6 oda, 2 sofa, 4 helâ, 1 

matbah, 2 kuyu 1 bahçeden ibarettir. Mektebin yeri tespit edilememiştir.  

Vakıf sicil defterinde Hayreddin Çavuş Mahallesi’nde kayıtlı Çarşamba Dergâhı için 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s. 628) şu bilgi verilmektedir: “Mescit fevkânîdir. fi’l-asl 

mescit olup eski bânisi Kurbağı Nasuh namında bir hayır sahibidir. Kendi dahi orda 

medfundur. Zamanla mescit harap olmakla el-hac Ebu Bekir adındaki kimse yeniden 

yaptırıp minber koymuş ve yeni vakıflar ilâve etmiştir. Bir mektebi dahi vardır...”  

*Mustafa Efendi Mektebi: Sıra No:  104 

               

           Adres: Hayreddin Çavuş 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Hacı Bedel Mustafa Efendi (ö.1914-15) tarafından yaptırılmıştır. Yapım yılı kesin 

değildir. Hacı Bedel Kız Mektebi adıyla da bilinen iki katlı ve ahşap mektep, 69 nolu 

Pervititich haritasına göre Hayrettin Çavuş Camii ile Şehzade Numan’ın 1141H/1728  

yılında yaptırmış olduğu çeşmenin yan tarafında, Ferah Sokağı ile Beygirciler 

Sokağı’nın birleştiği yerdeydi. Yeri, 1940’lı yıllarda vakıflarca satılmıştır.   

6. PAZARBAŞI MAHALLESİ  

*Taş Mektep (Şehid Ahmed Paşa): Sıra No: 114 

               

           Adres: Toprak Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün Şemasını kısmen koruyan.  

Şehit Ahmet Paşa Mektebi: Boybeyi Sokak üzerinde Yaldızlı Tekke’nin karşısında 

194 Ada 15 Parselde bulunmaktadır (Şekil D. 10). Şehit Ahmet Paşa tarafından 1704 

yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.306). Vakıf sicil kayıtlarına göre 1 dershane, 1 

oda, 1 sofa, 1 kuyu, çeşme ve su haznesi 2 göz helâ, tekrar çeşme 1 medhalden ibaret 

yapı 1924 yılında enkaz/münhedim olmuştur (VSD, s.7). Vakıf sicil defterinde 

mektebin yerinin Eski Eserler Müzesi’ne verildiği kayıtlıdır. Bugünkü durumda yapı 

aldığı eklerle özgün plan şemasını kaybetmiştir. Kargir tek katlı yapı ahşap kırma 

çatı ile örtülüdür. Yazlık dershane günümüze ulaşamamıştır. Yıkılan bölüm yerine 

bir 20. yüzyıl onarımında betonarme oda eklenmiştir. Kalabilen kalıntılardan üst kata 
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uzanan taş merdivenin çeşmeye ait haznenin üzerinden düzenlendiği anlaşılmaktadır. 

Kuzeybatıda giriş cephesi çıkma yapmadan düz yükselir zemin katta doğu uçta, 

çocuklar için alçak tutulmuş yuvarlak kemerli giriş kapısı ile cephenin iki ucunda 

küçük pencereler ve dışa az bir taşma yapan klasik üslupta bir çeşme bulunur. Çeşme 

vakıf sicil kayıtlarında ayrıca listelenmemiştir (bkz. bölüm 5.2 Su Yapıları, Arakiyeci 

Hacı Mehmed Mahallesi, Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi). Çeşmenin tonoz örtülü haznesi 

içeridedir. Üst kat döşemesi düz bir korniş ile dışta gösterilmiştir. Üst katta taş 

lentolu beş pencere bulunur. Açıklıkların boşaltma kemerleri üstte kırma kemerli 

altta yuvarlaktır. Pencerelerin sağır kemer alınlıkları tuğla dolgudur. Alt yapı tek sıra 

kirpi saçakla bitirilir. Üç sıra tuğla bir sıra taş ile almaşık inşa edilmiş beden 

duvarları güney ve kuzey cephelerde çimentolu harçla sıvalıdır. Pencere açıklıkları 

ve doğramaları değiştirilmiştir. Kullanılmamaktadır. 

7. DURBALİ MAHALLESİ  

 *Faik Efendi Mektebi: Sıra No: 125 

               

           Adres: Durbali Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1315H/1815 yılında Hacı Ahmed Faik Bey tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.5). Haskan (C3, s.1171), Şeyh Selami Ali Efendi Çeşmesi 

yakınında olduğunu ileri sürdüğü mektebin yerini kroki ile göstermiştir. Bu krokiye 

göre mektep Durbali Sokak ve Hatmi Sokağın kesişiminde, Hilmi Çelik İlköğretim 

Okulu karşısında bulunmaktaydı. 

8. ATİK VALİDE MAHALLESİ 

*Atik Valide Mektebi: Sıra No: 134 

               

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybetmiş olan.   

Mektep, Kartal Baba Caddesi ile Valide İmareti Sokağı’nın birleştiği yerde 227 Ada 

4 Parsel’de bulunmaktadır. Nurbanu Sultan tarafından 1583 yılında Atik Valide 

Külliyesi ile beraber yaptırılmıştır. Mektebin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki 

durumu hakkında bilgiler külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi başlıklı bölümde 

ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin 

gelişimi, Atik Valide Külliyesi).  
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9. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ  

* Rodosî Ahmet Ağa Mektebi: Sıra No: 160 

               

           Adres: Karacaahmed  

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil  

Gündoğumu ile Nuhkuyusu Caddesi’nin birleşiminde, 286 Ada 2 Parselde yer 

almaktaydı. 19. yüzyıla ait bir fotoğraftan görünümü hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz mektep Aşçıbaşı Camii’ne bitişik iki katlı ahşap bir binadır (Şekil D. 11). 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre ilk defa Rodosi Ahmet Ağa (ö. 1801)  tarafından 

yaptırılan cami (VSD, 67) kitabesine göre 1272H/1855 yılında Fethi Ahmet Paşa 

tarafından yeniden inşa edilmiştir. Mektep de bu tarihte onarım geçirmiş olabilir. 

İlgili Pervititch haritasında mektep çizilmediğinden 1930’dan önce yıkılmış 

olmalıdır.   

* Mahmud Çavuş Mektebi: Sıra No: 161 

               

           Adres: Mekteb Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil. 

Kapamalı Mektep: Mahmud Çavuş ve Mektep Sokakları arasındaki adada olmalıdır. 

Mehmet Çavuş tarafından 1742 yılında yaptırılmıştır (Haskan C.2, s.913). 19. yüzyıl 

sonlarında yıkılan mektebin yeri bugün arsa halindedir. Hacı Mahmut Ağa’nın Şaban 

1095H/Ocak 1684 tarihli vakfiyesinde “Üsküdar’da Karacaahmet Tekkesi kurbünde 

Aşçıbaşı Mahallesi’nde müceddeden bina ve ihdas ettirdiği muallimhanede âlim bir 

muallimin çocuklara talim-i ulûm etmesi ve sıbyandan 25 neferine her sene elbise 

satın alınıp giydirilmesi ve senede bin akçelik hasır ve kömür alınması” belirtilmiştir 

(Kunter, s.125). Mahmut Ağa’nın eşi “İstanbul’da Şeyh Ebul-Vefa Mahallesi 

sakinlerinden Yahya Ağa’nın kızı Emetullah Hatun’un şehri ramazan 1095 (Ağustos 

1684) tarihli vakfiyesinde “Üsküdar’daki Hacı Mahmut Ağa Mektebinde “25 neferin 

Kur’an-ı Kerim okumaları ve kendisinin babası Yahya Ağa’nın Selânik’teki kabrinde 

5 nefer kimsenin birer cüz okumaları” şart olarak yazılmıştır (Kunter, s.125).  

* Sipahiler Mektebi: Sıra No: 162 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil  

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sipahiler Ağası Mustafa Ağa tarafından yaptırılan mektep 

Nuh Kuyusu Camii Sokağı’nda yer almaktaydı (VSD, s.69). İlgili Pervititch 

haritalarında izlenemediğinden 1930 yılından önce yıkılmış olmalıdır.   
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10. DEBBAĞLAR MAHALLESİ  

* Debbağlar Mektebi: Sıra No: 217 

               

           Adres: Selim Paşa Taşı 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tâmir  

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil.   

Debbağ Bekir Ağa Mektebi: 56 nolu Pervititch haritasına göre Tabaklar Camii Sokak 

üzerinde, 1121 Ada 16 Parselde bulunmaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre Hacı 

Ferhat ve Hacı Mehmet tarafından 1587 yılında yaptırılmıştır (VSD, s.53). Üç katlı 

olan ve ahşap olan yapı 1950’li yıllarda yıkılmıştır.  

* Rüşdiyye-i Askeriye: Sıra No: 218 

               

           Adres: Toptaşı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Toptaşı Askeri Rüştiyesi: Toptaşı Caddesi ile Sarı Mehmet Sokağı’nın birleştiği 

yerde 228 Ada 4 parselde yer alan okul günümüzde Sokollu İlköğretim Okulu olarak 

kullanılmaktadır.  Nurbanu Atik Valide Sultan tarafından bugünkü okulun bulunduğu 

yerde yaptırılan tabhane/bina yıkılmış, yerine 1861 yılında Sultan Abdülaziz 

tarafından askeri bina yaptırılmıştır (Şekil D. 12). Bir süre süvari kışlası olarak 

kullanılan yapı, 1908 yılından itibaren okul olarak kullanılmaya başlanmış,  ilk önce 

Sokullu Numune okulu, daha sonra Üsküdar Toptaşı 15. İlkokul, 1940 yılında 

Sokullu Mehmet Paşa İlkokulu adlarını almıştır. 1959 yılında kapsamlı bir onarım 

geçiren yapıya 1980 yılında öğrenci sayısının artması nedeniyle yeni derslikler ve 

betonarme bölümler eklenmiştir. İki katlı kargir inşa edilen yapının birinci katında 

giriş holü ve iç bahçe ile üst kata çıkan merdivenler üst katta merdiven boşluğunun 

yer aldığı bir orta hol ve dersliklerden oluşmaktadır. Yapının özgün girişi kuzeydoğu 

cephesinde yer almaktadır. Zemin katta Eski Toptaşı Caddesi’ne bakan cephenin 

ekseninde yer alan kemerli giriş Sultan Abdülaziz'in tuğra ve madalyonuyla 

taçlandırılmıştır (Şekil D. 13). Kapının iki yanında, duvara bitişik mermer oluklu iki 

sütun vardır. Bunların üzerine korent başlıklar ve vazolar yerleştirilmiştir. Mermer 

kapı kemerinin üzerinde, dört satır halinde, sekiz mısralı 1292H/1875 tarihli bir 

kitâbe bulunmaktadır. Kitâbenin üzerindeki korniş üzerinde bir satır halinde 'mekteb-

i rüşdiye-i askeriyye' yazısı yer alır. Bunun etrafı, Osmanlı Devleti’ni sembolize eden 

arma ile sarılmıştır. En üste yerleştirilen Sultan Abdülaziz'in tuğrası sonradan 

kazınmıştır. Tonoz örtülü bir platform üzerinde yükselen yapının su basman seviyesi 

üzerinde geniş açıklıklı kemerli pencereler açılmıştır. Düz bir silme ile belirlenen 



377 

 

birinci kat seviyesinde yuvarlak kemerli sık aralıklı pencereler bulunur. Pencere 

araları ve köşelerde pilastrlar düzenlenmiştir. Yapı kurşun örtülü kırma çatılıdır. 

Özgün durumda giriş kapısının iki yanında bulunan kare planlı tonoz damlı 

dükkânlardan, doğuda bulunan iki tanesi anaokulu kuzeydekiler ilkokula bağlı 

birimler olarak kullanılmaktadır. Dükkanlar yapılan müdahaleler sonrası içte bina ile 

birleştirilmiştir. Kuzeybatıda boydan boya uzanan tenefüshaneden bahçeye açılan 

giriş bugün okulun ana girişi olarak kullanılmaktadır. Bahçe güney ve kuzey 

yönlerde genişletilmiştir. Yuvarlak kemerli tonoz örtülü koridorlar ve volta döşemeli 

derslikler içeride beyaz badanalıdır. Duvarların alt seviyeleri mavi yağlı boyalıdır. 

Duvarlar dışarıda sıva üzeri badanalıdır.  

11. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ  

* Süleyman Paşa Mektebi: Sıra No: 240 

               

           Adres: Kefçe Dede 

  1924 yılındaki durumu:  Harap.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Mektep, Halk Caddesi ile Viransaray Sokağı’nın birleştiği yerde, 403 Ada 87 

parselde Şehid Süleyman Paşa Camii’nin ön tarafında bulunmaktaydı. Vakıf sicil 

kayıtlarına göre 1677 yılında Şehit Süleyman Paşa tarafından cami ve ve çeşme (bkz. 

Süleyman Paşa Câmii Şerifi: Sıra No: 237, Süleyman Paşa Çeşmesi: Sıra No: 241) 

ile birlikte yaptırılmıştır (VSD, s.63). 1940 yılında kadro harici bırakılan caminin bu 

tarihten sonra büyük bir bölümü yıkılmıştır. Mektep, ilgili Pervititch haritasında 

gösterilmediğinden 1930 yılından önce ortadan kalkmış olmalıdır.   

12. SİNAN PAŞA MAHALLESİ  

 * Fıstıklı Mektebi: Sıra No: 257 

               

           Adres: Fıstıklı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tâmir.   

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1178H/1764 yılında Hatice Sultan tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, 58).  
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13. ÜMRANİYE KARYESİ 

* Cevher Ağa Mektebi: Sıra No: 267 

               

           Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

1817 yılında Muhasib Cevher Ağa tarafından Alemdağı Caddesi üzerinde Mektep 

Sokağı ve Cami Sokak arasında 510 Ada 15 Parselde bulunan Cevher Ağa Camii 

(bkz. Cevher Ağa Camii: Sıra No: 265) ile birlikte yaptırılmıştır. Caminin kuzeyinde, 

cephenin her iki yanından Alemdağ Caddesi’ne doğru uzanan iki katlı taş binalar, 

Haskan’ın tanımına göre altlarında dükkânları bulunan kız ve erkek mektepleri 

olarak inşa edilmişlerdir (Haskan, C.1, s.133). Haskan tarafından mektep olduğu ileri 

sürülen binalar, cami görevlilerince lojman olarak kullanılmaktadır. VGM’nce 

görevliler hakkında işgalci sıfatı ile dava açılmıştır. 2000 yılında hükme bağlanan 

dava, basına yansıyan sonuçları bakımından ilgi çekicidir (Onur Kaya, 2 Ocak 2000, 

Zaman Gazetesi). Cevher Ağa Vakfı'na ait vakfiyeyi Türkçeye çevirerek davanın 

görüldüğü Üsküdar Asliye 1. Hukuk Hâkimliği’ne sunan din görevlileri, Vakfiyeye 

dayanarak bu yapıların Cevher Ağa Camii Şerif’inde imam ve müezzin olanların 

oturmalarına tahsis edildiğini ileri sürmektedirler. Temyiz edilen dava Yargıtay 3. 

Hukuk Dairesi Mahkemesi kararınca reddedilmiş ve din görevlilerinin haklılığı tescil 

edilmiştir.   

14. BULGURLU KARYESİ  

* Haydar Paşa Mektebi: Sıra No: 276 

              

           Adres: Bulgurlu Meydanı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil.  

 

* Bodrûmi Mektebi: Sıra No: 277 

              

           Adres: Şeker Maslağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kaybetmiş olanlar.  

Fatma Hanım Mektebi: Bodrûmi Caminin karşısındadır. Kitabesine göre Bodrûmi 

Ömer Lütfü Bey’in eşi Fatma Hanım tarafından 1893’de yaptırılmıştır. Meşruta 

olarak kullanılmaktadır.   
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15. KISIKLI MAHALLESİ  

* Ayşe Hâtun Mektebi: Sıra No: 301 

              

           Adres: Alemdağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

Kısıklı ve Alemdağı Caddesi arasında uzanan Alemdağı Caddesi üzerinde idi 

(Haskan, C.2, s.903). Ayşe Hatun’un kim olduğu ve yapıldığı tarih belli değildir. 

Pervititch haritalarında izlenemeyen mektep 1930 yılından önce yıkılmış olmalıdır.  

* Hasan Bey Mektebi: Sıra No:  302 

              

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil.  

Selami Ali Efendi Tekkesi civarında idi.  

16. ALTUNİZADE MAHALLESİ 

*Altûnîzâde Mektebi- Zükur(Erkek): Sıra No:  333 

              

           Adres: Altûnîzâde Câmii 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Altûnîzâde İsmail Zühtü Paşa tarafından 1866’da yaptırılan. külliyenin bir parçası 

olan mektep, cami; kitaplık, muvakkithane, çeşme, imam ve müezzinler için 

meşrutalar, fırın ve dükkânlar ile birlikte yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.80). Bu 

eserlerden cami, hamam ve müştemilatların bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. 

*Altûnîzâde Mektebi- İnas(Kız): Sıra No: 334 

              

           Adres: Altûnîzâde Câmii 

  1924 yılındaki durumu:  Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

17. KAPTANPAŞA MAHALLESİ 

*Sâime Hâtun Mektebi: Sıra No: 362 

              

           Adres: Aziz Mahmut Efendi Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.      

Yeri tespit edilemedi. Aziz Mahmut Efendi Sokak üzerinde 1920’li yıllarda yeri arsa 

olarak görülen ve günümüzde ilkokul olarak kullanılan yer işaretlendi.   
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18. AYAZMA MAHALLESİ 

*Ayazma Mektebi: Sıra No: 368 

             

           Adres: Mumhâne Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: İmâr edilmektedir.     

  Bugünkü korunma durumu:Özgün şemasını kaybetmiş olan.   

Ressam Ali Rıza Bey ve Mehmet Paşa Değirmeni Sokakları arasında, 376 Ada 2 

Parselde yer alan ve Sultan III. Mustafa tarafından 1760 yılında yaptırılan Ayazma 

Külliyesi’nin bir parçasıdır. Mektebin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu 

“külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak 

incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Ayazma 

Külliyesi).  

19. KARA DAVUD PAŞA MAHALLESİ  

* İnas Mektebi: Sıra No: 386 

               

           Adres:Aziz Mahmud Efendi Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Yeri tam olarak tespit edilemedi. Vakıf listesindeki adres bilgisine göre Aziz 

Mahmut Efendi Sokağı’nın üzerinde İnas Mektebi ve Saime Hatun Mektebi olmak 

üzere iki mektep kayıtlıdır. İlgili tarihi haritalarda bu sokak üzerinde bir mektep 

işaretlidir. “İnas Mektebi” sıbyan mekteplerinden sonra kurulan ortaokul düzeyindeki 

mektepler sınıfına girdiğinden Alman Mavileri’ nde (1914) Mustafa Paşa Mektebi ve 

Pervititch haritalarında (1934) Üsküdar Kız Sanat Mektebi olarak gösterilen mektep 

söz konusu mektep olabilir.  

20. MİRAHUR MAHALLESİ 

* Rüstem Paşa Mektebi: Sıra No: 398 

             

           Adres: Doğancılar Caddesi   

  1924 yılındaki durumu: Mühtâc-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Cağaloğlu Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Pervititch haritasında yapının 

üzerine tekke notu düşülmüştür. Kitabesi yoktur. Okul taş bir kaide üzerinde 

yükselen iki katlı bir yapıdır. Ahşap kırma çatı ile örtülüdür. Doğancılar Caddesi’ne 

açılan bir kapıdan avluya girilir. Üst katta iki oda bulunmaktadır. İki sıra pencere 

düzeni ile aydınlanır. Son yıllarda onarımı tamamlanan mektep sanat merkezi olarak 

kullanılmaktadır.  
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21. GEREDE MAHALLESİ 

* Gülnuş Vâlide Sultan Mektebi: Sıra No: 407 

              

           Adres: Balaban İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. Mazbuta 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Balaban Caddesi 433 nolu yapı adasında Yeni Valide Külliyesi avlu girişi üzerinde 

yer alır. 1710 yılında Gülnuş Emetullah adına yaptırılan Yeni Valide Külliyesi’nin 

bir parçasıdır. Günümüzde meşruta olarak kullanılmaktadır. Mektebin geçirdiği 

onarımlar ve günümüzdeki durumu “külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi” 

başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın 

çevrelerinin gelişimi, Yeni Valide Külliyesi).  

* Gerede Mektebi: Sıra No: 416 

              

           Adres: Uncular Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Sadri Sema Bey’in hatıralarında 17 Ekim 1890 (1305H) günü, Kaptanpaşa (Hamza 

Fakih), Rum Mehmet Paşa ve Gülfem Hatun Mahalleleri’ni etkileyen büyük 

yangından söz edilirken Üsküdar’da Ravza-i Terakki Mektebi’nin Uncular 

Sokağı’nda olduğu belirtilmiştir (Haskan, C.2,  s.1497). “Üsküdar’da Ravza-i 

Terakki Mektebi’nin ibtidaî kısmındayız… O semtlerde oturan talebeyi derhal 

evlerine gönderdiler…  Sabahtan beri kırk elli ev yanmış. Ateş dört kol olmuş. 

Titreşiyorduk. Dershaneler bomboştu. Hocalar, hademeler dağılmışlardı... Derken 

mektebin arkasındaki bahçeye bitişik evlerden acı acı çığlıklar, kulak tırmalayan 

feryatlar koptu... Mektebin bu ciheti Kaptanpaşa Mahallesi’ydi. Burada da 

yüksekteki evlerden biri tutuşmuş, yanıyordu. Yanarken yanda ve üst taraftaki evler 

de tutuştu. Mektebin dört çevresi kırmızılı siyahlı korkunç bulutlar içinde kaldı... 

Hademelerden, hocalardan mektepte kalanlar da damlara çıktılar. Saçaklardan ıslak 

halılar, kilimler sarkıttılar... Üsküdar’ın yarısı da Harabeye döndü. O günden beri 

yarım asırdan fazla zaman geçti. Bu yangında yanan yerlerin çoğu viranedir.”   

22. TOYGAR HAMZA MAHALLESİ 

* Mehmet Ağa Mektebi: Sıra No: 417 

             

           Adres: Toygar Hamza Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut Değil.  



382 

 

23. TENBEL HACI MEHMET MAHALLESİ 

* Kara Kadı Mektebi: Sıra No: 422 

             

           Adres: Selami Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Ayvansarâyî’nin açıklamasına göre, Arpacılar Kethüdası El-hac İsmail Ağa 

tarafından Çingene Fırını Mescidi (Kara Kadı Mescidi) yakınında yaptırılan mektep, 

günümüzde mevcut değildir (Hadîkatü’l Cevâmi,  s.644). Mektebin yeri, Alman 

Mavileri D9/2 nolu paftada  “Kara Kadı Camii1 ve Mektebi” notu ile mescide -kıble 

yönünden- bitişik olarak gösterilmiştir (Şekil D. 14). Haskan’ın ifadesine göre 

“Üsküdarlıların pek çoğunun feyiz aldığı” mektep ahşaptır (Haskan , C.2, s. 912). 

1924 yılında tamire muhtaç durumda bulunan mektep, 1940 yılından önce mescitle 

birlikte yıkılmıştır (Konyalı, C.1, s.130). 1931 yılına ait 65 nolu Pervititch 

haritasında, Kara Kadı Camii’nden Kassam Çeşme Sokak ile ayrılan yapı adasında 

yığma, 3 katlı ve “L” şeklinde geniş avlulu okul binası gözlenmektedir. Mektebin 

yakın çevresinde, yapım tekniğinden anlaşıldığı kadarıyla2 yeni eğitim programına 

göre biçimlenen ikinci bir okulun varlığı, Kara Kadı Mektebinin 1931 yılına 

gelmeden kullanım dışı kaldığını düşündürmektedir
3
.  

* Selim Ağa Mektebi: Sıra No: 427 

               

           Adres: Selami Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

24. SELMAN AĞA MAHALLESİ 

* Fettah Efendi Mektebi: Sıra No: 451 

              

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de söz edilmeyen mektep, 1768 yılından sonra yapılmış 

olmalıdır. Haskan (C.2, s.908) tarafından kaynak gösterilmeksizin “Hammal Mehmet 

Ağa Mescidi yanında, Abdülfeyyaz Sokağı civarında” tarif edilen mektep hakkında 

                                                 
1
 Haritaların Osmanlıca baskılarında “Kara Kadı Mescidi ve Mektebi” yazılı iken, Latin harfli 

baskılarında “Karağasi Djami et Mekteb” olarak çevrilmiştir. Karşılaştırma için bkz. İTÜ UYGAR 

Harita Arşivi, 1913 Haritaları, D9/2 nolu Pafta.  
2
 Geç Osmanlı okul binalarının ölçekleri genellikle geniş tutulmuş ve hemen hepsi taştan inşa 

edilmiştir. İdadi mekteplerinin mimarisiyle ilgili bir değerlendirme için, bkz. (Özgüven, s. 44)  
3
 Tanzimat döneminde benimsenen Batı tarzı eğitim politikasının ardından II. Abdülhamit döneminde 

ve sonrasında okul sayısının arttırılması -ibtidaiye ve idadi mekteplerinin kurulması- hızlanmıştır. 

Ancak bazı durumlarda, önceden var olan yapılar, muhtemelen ekonomik nedenlerle okul haline 

getirilmiştir (Fortna, s.174-180). 
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elde edilen bilgiler sınırlıdır. Mektep için, 68 nolu Pervititch paftasında, Haskan’ın 

tarif ettiği konumda arsa olarak işaretlenmiş parsel -vakıf listesindeki adres bilgileri 

dikkate alınarak- olası en uygun yer olarak düşünülmüş ve işaretlenmiştir (Şekil D. 

15).   

* Nevfidan Hatun Mektebi: Sıra No: 452 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Sultan II. Mahmut’un eşi, Nevfidan Hatun (ö. 1855) tarafından yaptırılmıştır 

(Haskan, C.2, s.921). 1927 tarihli, özel idareye devredilen mektepler listesinde1 

“Bülbüldere’de Nevfidan Hatun Mektebi” olarak kaydedilen mektebin yeri Alman 

Mavileri ve Pervititch haritalarında işaretlenmemiştir (Konyalı, C.2, s.334). Vakıf 

sicil kayıtlarına göre 1924 yılında mevcut ve iyi durumda olan mektep, 1930 yılından 

önce yıkılmış olmalıdır. Yapının yeri tespit edilememiştir. Özel İdare’ye 

devredildikten sonra mimari niteliği olmadığına karar verilen mekteplerin pek 

çoğunun yıkılıp, yerine yeni okul binaları yapıldığı dikkate alınarak; Bülbülderesi 

Caddesi veya bugünkü adıyla Bağlarbaşı Caddesi‘nde, 1930 yılında arsa olan ve 

günümüzde Hattat İsmail Hakkı İlkokulu’nun üzerinde bulunduğu parsel okulun yeri 

olarak işaretlenmiştir.  

25. GÜLFEM HATUN MAHALLESİ 

* Gülfem Hatun Mektebi: Sıra No: 466 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.    

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Ayvansarâyî tarafından, “Câmi’-i mezbûre karîb şahrâhe nâzır türbesi ve ittisâlinde 

mektebi dahi vardır” denilerek Gülfem Hatun Camii ve türbesi yakınında tarif edilen 

mektep, Gülfem Hatun’un 949 Cümâdeluhrâ’sının evâsıtına (1542 Eylülünün 

ortaları) tarihlenen vakfiyesi doğrultusunda inşa edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 

615). 16. yüzyıla tarihlenen yapı, Tezkiret-ül Bünyan ve Tezkiret’ül Ebniye’de, 

Gülfem Hatun adına yapılmış bir medrese kayıtlı olduğundan, Mimar Sinan eseri 

olarak kabul edilmektedir2. Gülfem Hatun, vakfiyesinde (Barkan, Ayverdi, s. 435, 

                                                 
1
 İstanbul Vilayeti Muhasebe-i Hususiye Müdüriyeti’nin 1567/3184 numaralı tezkiresiyle 8 Eylül 

1927 tarihinde İstanbul Vilayetinden İstanbul şehir emanetine gönderilen dosya’ya göre idare-i 

hususiye(Özel idare)’ye devredilen mektepler listesi, İHK Arşivi (Konyalı , C.1, s.334). 
2 

Gülfem Hatun Medresesi, Mimar Sinan’ın hayatı ve eserlerinin anlatıldığı Tezkiret-ül Bünyan’da 3-

54 ve Tezkiretül Ebniye’de 3-55 numara ile kayıtlıdır. (Abdullah Kuran, tarafından hazırlanan 
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Vakfiye No: 2498) 26 kişiden oluşan vakıf personelinden dördü mektep için 

görevlendirilmiştir. Görevliler ve aldıkları ücret, Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Vakfiyede, İstanbul’da Çakır Ağa, Saruca Paşa, Çelebioğlu ve Saman Viran 

mahallelerinde birçok mülk ile Üsküdar içinde kendi vakfına ait kervansaray 

yakınında beş adet dükkânın gelir olarak vakfedildiği yazılıdır. Üsküdar Mahkemesi 

Şer'iye Sicilleri Arşivi’nde Sicil No II, Varak No: 38b/5, 39a/1 no ile kayıtlı belge 

Gülfem Hatun’un Üsküdar’da yaptıracağı mektep, kervansaray ve tabhane için emlak 

satın alması ile ilgilidir. 1924‘de, tamire muhtaç olduğu belirtilen mektebin yeri, 

1913 tarihli Alman Mavilerinde ve 1933 tarihli 62 nolu Pervititch Haritası’nda 

gösterilmemiştir. Konyalı (C.2, s.308,309) 1941’de incelediği mektebin durumu ve 

yerini, “Kara Davut Paşa Camii karşısında… Kağıtçı Rıdvan’ın bahçesindeydi. 

Bakımsızlıktan yıkılmış arsa haline gelmişti. Büyük bir çınarın altında da Gülfem 

Hatun’un türbesi bulunuyordu. Türbenin sağında Yemişçi Mehmed’in iki evi vardı... 

Mektebin ve türbenin yerine kısmen Denizcilik Bankası yapılmıştır.” diye tarif 

etmiştir (Şekil D. 16). Ancak ulaşılan belge ve tanıklıklar, binanın mimari 

biçimlenişi ve yapım tekniğini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Konyalı tarafından 

sözü edilen arsada (Şekil D. 17) günümüzde betonarme binalar yükselmektedir. 

Asırlık çınar ağacı, oturma gruplarıyla çevrili küçük bir meydan oluşturacak şekilde 

kaldırımda yer almaktadır. Gülfem Hatun kabri, Gülfem Hatun Camii’nin arkasında 

bulunan hazireye nakledilmiştir.
. 

* Hazreti Hüdâyî Mektebi: Sıra No: 467 

             

           Adres: Mekteb Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi günümüz İstanbul’unda, kuruluş amacına uygun 

olarak vakıf hizmetini sürdürmeye çalışan1 ve yoğun olarak ziyaret edilen 

külliyelerden birisidir. Vakfiyesine göre camii/tevhidhane, aşhane-imarethane, 

çeşmeler, türbe ve meşrutalardan meydana gelen külliye 1589–1595 yılları arasında  

                                                                                                                                          

tezkerelerde kayıtlı Sinan yapıları listesinden aktarılmıştır. Abdullah Kuran, a.g.e. Ek IV, s.337) 

Konyalı, çoğu cami, mescid, hamam, han, kervansaray gibi eserlerle birlikte yapıldığından mektep, 

sebil ve çeşme gibi küçük yapıların Sâi Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan Tezkiretü’l-Bünyan 

ve Tezkiretü’l-Ebniye’de yer almadığını belirtmiştir. Vakfiye’ye göre Gülfem Hatun’un, Üsküdar’da 

mektebi dışında cami, imaret, kervansaray ve iki adet sikaye yaptırdığı bilinmektedir. Bu yapılar 

Tezkiretü’l-Bünyan ve Tezkiretü’l-Ebniye’de geçmemektedir (Yapılar Kitabı, Tezkiret’ül Bünyan 

Tezkiret’ül Ebniye, Koç Kültür Sanat Tanıtım Yay. 2003, İstanbul). Yukarıda sayılan eserlerden 

yalnızca cami ve sikaye denilen hazneli ve taşınabilir çeşme günümüze ulaşmıştır.  
1
 4 Ocak 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi gazetede yayınlanan mahkeme kararıyla “Aziz Mahmud 

Hüdâyî Vakfı” adıyla tescili gerçekleşen yeni vakıf, Hazret-i Hüdâyî’nin vakfında gözettiği kriterleri, 

gaye maddesi olarak belirlemiştir.  
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Çizelge 5. 2: Gülfem Hatun Vakfiyesinde görevliler ve ücretleri. 

Be-cihet-i cemâ’at-i 

vazifehoran 
Sözlük 

Fî 

yevm(guruş) 

mütevelli Vakıf yöneticisi 6 

nâzır 
Vakıf yöneticisini denetlemek üzere vakıf veya hakim tarafından 

atanan kişi 
5 

kâtib Vakıf yönetici sekreteri 4 

câbi Vakıf adına vakıf gelirlerini toplayan kişi 5 

hatib Camilerde cuma günü hutbe okumakla görevli kişi 2 

vaiz 
Cami ve mescidlerde hazır olan cemaate İslam prensiplerini 

açıklamakla görevli kişi 
2 

imâmet İmamlık yapan /namazda önde duran ve cemaate namaz kıldıran kişi 3 

müezzin Ezan okumakla görevli kişi 3 

mu’arrif 
Cami veya tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını anan ve dua eden 

müezzin veya derviş 
3 

müezzin-i salâ Cuma namazı veya cenazeye çağırmak için salavât okuyan kişi 1 

sirâci Kandillerin bakımı ile görevli kişi 2 

mu’allim * Öğretmen 4 

halife  * 
Mekteplerde öğrencilerin derslerini çalıştıran ve okudukları derslerde 

anlayamadıkları yerleri onlara tekrar eden yardımcı. 
2 

eczâhânân 5 nefer fî 2 
Kur’an’ın otuz bölümünden birini (cüz’) okumakla görevli personel-

dua okuyucu 
10 

sermahfil 

Her cuma namazından önce, Kur’an’ın bir cüzünü okumakla görevli 

olan ve bir ay sonunda yeniden başlamak üzere Kur’an’ı hatmeden dua 

okuyucu 

2 

bevvâb-ı kârvân Kervansarayın kapıcısı 3 

sikâye der kurb-i 

kervansaray 

sikâye: İçecek suyun toplandığı yer .Kervansaray yakınında bulunan  

sikâye nin bakımı ile görevli kişi 
1 

sikâye der mekteb* Mektep’te bulunan sikâyenin bakımı ile görevli kişi 1 

Hîme-i mekteb   * Hîme: Odun.  Mektebin ısıtılması ile görevli kişi --150 

Şeyh-i ‘imaret İmaret şeyhi/amir 2 

vekilharc 
İmaret, hastane, mektep gibi kuruluşlara lazım olan eşya ve erzakı satın 

alıp masrafları karşılamakla görevli kişi. Kâhya. 
2 

kilâri Yiyecek ve içecekleri muhafaza etmek ve dağıtmakla görevli kişi. 2 

nakîb Tekke veya imarette şeyhin yardımcısı olan en yaşlı dede veya derviş 1 

tabbâh Aşçı 3 

nâzır-ı huddâm Vakıf görevlilerini/hademelerini denetleyen kişi 1 

Gendum(Kendüm)-kûb 
İmaretlerde buğday gibi bazı yiyecekleri havanda ezmekle görevli 

döğücü 
Nim(yarım) 

* Mektepte görevli personel 

kurulmuştur (Tanman,1990: s.316, 317). 1850 Üsküdar yangınında zarar gören 

yapılar, beş yıl sonra Sultan Abdülmecid tarafından yeniden inşa ettirilmiştir (E.D. 

İşli, s.16).Bu yenileme sırasına eski mimari programa ek olarak külliyenin güneybatı 

kısmına sibyan mektebi inşa edilmiştir (Tanman, DBİA, C.1, s.341). Hüdâyî 

külliyesi “büyük hasara uğradığı” 1894 depreminden sonra onarılmıştır (Haskan C.1 

s.91).1 1910 yılında yıldırım düşmesi sonucu devrilen minarenin türbe ve 

türbedarlara ayrılan odalara zarar vermesinin ardından yeniden onarılan külliyenin bu 

onarım sonrası mevcut durumunu Alman Mavilerinde izlemek mümkündür (Tanman, 

a.e., a.y.), (Şekil D. 18). Haritada çizilmediğine göre, muhtemelen 1915 yılından 

                                                 
1
 BOA Evkaf idaresi katalogu  I, s.94’den aktarılmıştır.  
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önce zarar gören sıbyan mektebi günümüze ulaşamamıştır. Aziz Hüdâyî Camii ve 

külliyesinin güneyindeki sokak, halen ”Mektep Sokak” olarak anılmaktadır.  

26. HACCE HESNA HATUN MAHALLESİ  

* Mumcuzâde Mektebi: Sıra No: 484 

             

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Bugünkü korunma durumu:  Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre, 1924 yılından önce yıkılan mektebin yeri tespit 

edilememiştir. Mumcubaşı Mehmet Ağa’nın adını taşıyan mektebin Hadîkatü’l 

Cevâmi’ye (s.645) göre Sultantepe’de konumlandırılan mektep Mumcubaşı Mehmet 

Ağa tarafından bir mescid ile birlikte yaptırılmıştır. Sözü edilen mescit,  1924 tarihli 

vakıf sicil defterinde kayıtlı değildir. 

1934 tarihli İstanbul Şehir Rehberi, 1930 tarihli sokak isimlerini kullanan 66 ve 67 

nolu Pervittich Haritası ve 1915 tarihli D9 numaralı Alman Mavilerinde1 Sultantepesi 

mevkiinde ana cadde Servilik Caddesi olarak görülmektedir. Sultantepesi Caddesi 

kayıtlı değildir. Haskan, çalışmaları sırasında Balçık Sokak köşesinde yaptırılan bir 

apartman inşaatının hafriyatında,  üzerinde yaprak motifleri bulunan mermer bir 

sütun bulunduğundan söz etmektedir.  Haskan, sütunun Mumcubaşı Mescidi’ne ait 

bir silme olabileceği tahmini ile yapının konumunu Balçık Sokak ve Servilik 

Caddesi’nin kesişimi olarak tarif etmiştir (Şekil D. 19). Haskan, mektebin mescidin 

alt katında olabileceği kanısındadır. Verilerin yetersizliği karşısında mektebin yeri 

için Servilik Caddesi üzerinde daha geniş bir alan düşünülebilir. 

* Fakih Mektebi: Sıra No: 485 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Meçhul (Mülhakası, mazbutası yazılmamıştır ).  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Feyziye Mektebi olarak da bilinen mektep, Râif Bey’in mektebin altında bulunan 

çeşme üzerinde olduğunu belirttiği kitabeye göre Ebe Hafize Hanım tarafından 1310 

                                                 
1
Alman Mavileri: İstanbul’da şehir planlamasına temel oluşturacak ilk adım İstanbul Şehremaneti 

tarafından, Halil Edhem Bey’in şehreminliği döneminde, “nirengi sistemi” kurma işinin Fransız 

Topoğrafya Cemiyeti’ne ihale edilmesiyle atılmıştır. Üsküdar, ölçümleri 1909-1911 yılları arasında 

tamamlanan birinci etap bölgeler arasındadır. Nirengiye dayanan harita alma işi 1913 yılında Deutsch 

Syindikat für Staebaliche Arbeiten firmasına ihale edilmiştir. Haritalar, bu firmanın ölçümlerinden 

elde edilen bilgilerle Almanya’da, aynı haritaların Osmanlıca kopyaları da İstanbul’da hazırlanmıştır. 

Şirket 1926 yılına kadar Boğaziçi ağını geliştirerek tamamlamıştır. 
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H/1892 yılında yaptırılmıştır (Mirat-ı İstanbul, s.  86)
1
. Bağlarbaşı Caddesi, 1132 

Ada 1 Parselde bulunan Feyziye Mescidi ve çeşme ile birlikte inşa edilmiştir. 20. 

yüzyılın ikinci yarısına ait bir Sébah-Joaillier fotoğrafından görünümleri hakkında 

bilgi sahibi olduğumuz çeşme, mektep ulaşamamıştır (Şekil D. 20). Bağlarbaşı 

Caddesi’nden Üsküdar Meydanına doğru çekilen fotoğrafa göre mektep, ahşap, iki 

katlı, kırma çatılıdır. Mescid ve mektep arasında tek şerefeli, ahşap, kısa minare 

yükselmektedir. Tek nişli müstakil bir çeşme yine iki yapı arasında, yola cephe 

vermektedir. 68 nolu Pervititch paftasına göre; mektep ve mescid, birbirine, 

minarenin yer aldığı üzeri örtülü tek katlı ahşap bir hacimle bağlanmaktadır (Şekil D. 

21). 

Haritaya göre Feyziye Mescidi ile kuzeyindeki Valide Kethüdası Çeşmesi ve 

Asadarbaba Türbesi’nin, yeşil kuşak içinde, selvi ağaçlarıyla gölgelenen ve 

devamında Bülbülderesi Mezarlığına giriş veren bir konsept içinde; Bağlarbaşı ve 

Selanikliler Mezarlığı caddeleri kesişiminde, köşe parseli tanımlamaktadır. 

Günümüzde betonarme eklerle genişleyen mescid, özgün plan şemasını kaybetmiştir. 

Öte yandan, günümüzde çeşme ve cami arasından geçen asfalt yol, yapıların birlikte 

algılanmasını güçleştirmektedir. Türbe olduğu zorlukla anlaşılan Asadar Babanın 

kabri, cami ve çeşme mimari bir bütünlük sergilemekten uzaktır (Şekil D. 22). 

Çeşme oldukça bakımsız durumdadır. Yol aşırı yerde ve bir set altında kalan çeşme 

önüne, çevre sakinlerinin çöplerini bırakmaktadırlar.  

* Mihrimah Sultan Mektebi: Sıra No: 486 

             

           Adres: Büyük Yokuş 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Mahkeme Arkası Sokak, 503 Ada 33 Parselde yer almaktadır.  Sıbyan mektebi, 

Mimar Sinan’ın eserleri arasında mimari nitelik ve boyut bakımından en üstün yapı 

toplulukları arasında yer alan Üsküdar Mihrimah Külliyesi’nin bir parçasıdır (Kuran, 

s.51). Mektebin geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu için (bkz. Bölüm 5.1. 

Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Mihrimah Sultan Külliyesi).  

                                                 
1
 Konyalı (C.2, s.308), M. Râif Bey’in kitabenin tarihini yanlış yorumladığını, 1310H/1892 yılının 

doğru olduğunu belirtmiştir.Haskan (C.2, s.908),  kitabenin tarihini 1300H/1882 olarak vermiştir.  
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 27. SOLAK SİNAN MAHALLESİ 

*Solak Sinan Mektebi: Sıra No: 516 

             

           Adres: Tophanelioğlu 

  1924 yılındaki durumu:   Mühtac-ı Tamir. 

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.   

Vakıf sicil kayıtlarına göre adına bir mahallesi olan Solak Sinan tarafından inşa 

edilmiştir. Cami kitabesine göre 954H/1547 yılında yaptırıldığından mektep de yakın 

tarihlerde inşa edilmiş olmalıdır. Günümüzde mevcut olmayan mektebin yeri tespit 

edilememiştir. 1927 tarihli özel idareye devredilen mektepler listesinde “Rum 

Mehmet Paşa’da Solak Sinan Mektebi” olarak geçmektedir (Konyalı, s.334). 

Ayvansarâyî, Solak Sinan Mescidi’nden söz ederken, “Banisi Solak Sinan’dır.  Kabri 

andadır” diyerek mektebe değinmemiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s.645). Mir’ât-ı 

İstanbul’da (s. 145) 1883 yılında Hacı Ahmed Efendi namında bir hayır sahibi 

tarafından yenilenen Solak Sinan Camii yanında bulunan bir Sürûrî İbtidâi 

Mektebi’nden söz edilmektedir. Sıbyan mektepleri, 1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi ile İbtidâiye Mektebi olarak anılmaya başlanmıştır (Ergin, 1977: s.83). 

Sözü edilen mektep, Alman Mavilerinde çizilmediğinden 1915 yılından önce 

yıkılmış olmalıdır. 

28. KEFÇE DEDE MAHALLESİ  

*Ahmediye Mektebi: Sıra No: 532 

             

           Adres: Ahmediye 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

18. yüzyılda Eminzade Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılan  medrese, mektep, 

cami, kütüphane, sebil ve çeşmelerden oluşan Ahmediye Külliyesi’ne dahildir.1 Yapı 

medresenin dershanesi olarak inşa edilmiş, 19. yüzyıldan itibaren mektep olarak 

işlevlendirilmiştir. Yapının geçirdiği onarımlar ve günümüzdeki durumu “külliyeler 

ve yakın çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. 

Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi, Ahmediye Külliyesi).   

                                                 
1
 Konyalı (CI, s.88), Ayvansarâyî’nin cami  kapısı üzerindeki kitabeyi okurken yanıldığını ve tarihsiz 

kitabenin ebced hesabıyla 1134H/1721’e tarihlendiğini yazmıştır. Hadîkatü’l Cevâmi’nin   2001 yılı 

baskısını hazırlayan A. N. Galitekin, Konyalı’nın bu ifadelerine yer verdikten sonra iki yazarın 

kitabeyi okumaları arasında fark olmadığını ve ebced hesabı ile Ayvansarâyî Hüseyin Efendi’nin 

verdiği 1124H/1712 tarihinin doğru olduğunu belirtmiştir. Konyalı,  dershane giriş kapısı üzerindeki 

diğer kitabenin tarihini ebced hesabıyla 1123H/1711 olarak vermiştir.  
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29. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ 

*Esmahan Sultan Mektebi: Sıra No: 580 

             

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Alman Mavileri D8/4 nolu paftaya göre Tunusbağı Caddesi ve Dönme Dolap 

Sokağı’nın kesişiminde yer almaktaydı (Şekil D. 23). 1924 tarihli Vakıf listesinde, 

“mamur” olarak kayıt edilen mektep, 1931 tarihli, 57 nolu Pervititch haritasında 

“kafe/kıraathane” notu ile gösterilmiştir (Şekil D. 24). Pervititch haritasında 

Esmahan Sultan Mektebi’nin üzerinde bulunduğu 529 numaralı yapı adası, 

Karacaahmet Mezarlığı’nın İnadiye’ye uzanan bir koludur. Alman Mavileri’nden 

izlendiği gibi, avlu içinde yer alan haziresiyle Karacaahmet Mezarlığı’na komşu olan 

mektep, konumu ile Tunusbağı Caddesi boyunca sıralanan bitişik nizam yapılara 

geçiş niteliği taşımaktadır. 

Üsküdar’ın önemli kentsel özelliklerinden biri de içerdiği mezarlık alanlarıdır. 

Kentin çekirdeğinde yer alan Büyük Karacaahmet Mezarlığı, İnadiye’de Gündoğumu 

Caddesi’nden başlayan ve Seyyid Ahmet Deresi’ne uzanan geniş bir alanda yer 

almaktadır1. Tarihi şâhideler ve sofalarla bezeli Karacaahmet Mezarlığı, aynı 

zamanda yüksek selvi ağaçları ile yoğun bir yeşil kuşaktır.  Mezarlığın içine ve 

çevresine cami, çeşme, sebil, namazgâh, tekke ve mektep gibi birçok tarihi eser inşa 

edilmiştir. Bir tür gezi alanı ve ziyaretgâh olarak kullanılan büyük mezarlık, bu 

yapıların varlığı ile aktif kent yaşamının bir parçası olmaktadır. Yapılar daha çok 

mezarlık alanı ile iskân adaları arasında tampon bölge oluşturacak şekilde 

yoğunlaşmıştır. Türk Mezarlığının en belirgin özelliklerinden birisi, yapı ve mezarlık 

alanlarının yüksek sağır duvarlarla sınırlandırılmadan birleşmesidir. Bu akıcılık aynı 

zamanda yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgiye referans veren derin bir anlayışın 

göstergesidir.  

Esmahan Sultan Mektebi’nin konumu sözü edilen şehir dokusuna örnek 

gösterilebilir. Günümüzde Esmahan Sultan Mektebi’nin bulunduğu parselde çok katlı 

yeni yapı blokları yükselmektedir. 57 nolu Pervititch paftasında Esmahan Sultan 

                                                 
1
Büyük Karacaahmet Mezarlığı, Nuh Kuyusu Caddesi, Tıbbiye Caddesi, İnadiye Mescidi Sokağı, 

Büyük Selim Paşa Caddesi ve İnadiye Cami Sokağı ile çevrili 750 dönümlük arazide yer almaktadır 

(Haskan  C.2, s.667).  



390 

 

Mektebi’nin yanındaki yapı adasının üzerinde mevcut haliyle çizilen Bali Çavuş 

Mescidi de iz bırakmadan ortadan kalkmıştır.  

*Tavâşi Hasan Ağa Mektebi: Sıra No: 581 

             

           Adres: Menzilhâne Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Banisi Tavaşi Hasan Ağa’nın adını taşıyan camii, İnadiye Mektebi Sokağı ve 

Gündoğumu Caddesi’nin kesişiminde mevcuttur. Kaynaklarda İnadiye Mektebi 

olarak da anılan Tavaşi Hasan Ağa Mektebi günümüze ulaşamamıştır. Hadîkâtü’l 

Cevâmi’de (s.625), 996H/1587 yılında yaptırılan Tavaşi Hasan Ağa Camii’nden söz 

edilmekte, mektebe ayrıca değinilmemektedir. Cami, kitabesine göre harap durumda 

iken 1310H/1892 yılında yenilenmiştir. Bu tarihten sonra hazırlanan Alman 

Mavileri’nde Mektep Sokağı (İnadiye Mektebi Sokağı) üzerinde camii dışında tek bir 

bina gösterilmiş ancak işlevine dair bir not düşülmemiştir1 (Şekil D. 25). Yapıyı 1941 

yılında inceleyen Konyalı (C.2, s.333), mektebin Tavaşi Hasan Ağa Camii önünde 

yer aldığını ve ev olarak kullanıldığını belirtmiştir. Söz konusu yapı,  Pervititch 

haritasına göre ahşap ve tek katlıdır (Şekil D. 26). Camii görevlilerince 

konut/meşruta olarak kullanılan bu yapı, 20. yüzyılda kargir olarak yenilenmiştir 

(Şekil D. 27).  

30. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ 

*Süleyman Ağa Mektebi: Sıra No:   

               

           Adres: Külhan Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre Miftah Ağası Süleyman Ağa tarafından yaptırılan ve 

1924 yılından önce yıkılan mektebin yeri tespit edilememiştir (VSD, s.41).   

                                                 
1
Alman Mavileri: 1/1000 ve 1/500 ölçekli olarak hazırlanan bu haritalarda ada ve parsel bilgileri 

verilmemiştir.  Mahalle, semt, sokak ve cadde adları Türkçe isimlerin Fransızca telaffuz ediliş şekliyle 

yazılmıştır. Saraylar, elçilik binaları, karakol, itfaiye, belediye v.b. resmi binalar; cami, tekke, 

medrese, mezarlık, hazire, türbe, kilise, sinagog, v.b. dini yapılar; hastane, iskele, demiryolu, gar türü 

kamu yapıları; kule, duvar, sur, kışla, jandarma karakolu, tersane, atölye, levazım deposu vb. askeri 

yapılar medrese ve mektepler, adları ve gabarileriyle gösterilmiştir. Bir kaç istisna dışında çeşme, 

namazgâh, sebil, terazi gibi su yapıları ile hamamlar çizilmemiştir. Konutlar, yapı adalarının dış 

konturlarında 0,5 cm kalınlığında gri bir şerit ile gösterilmiştir. 
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31. HAMZA FAKİH MAHALLESİ 

*Mektep Arsası: Sıra No:  629 

               

           Adres: Aziz Mahmut Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Belirtilmemiş. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

*Vakıf sicil defterinde mektep kaydedilmeyen mahalleler: İhsaniye Mahallesi, 

Bulgurlu Mescid Mahallesi, Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi, Salacak Mahallesi, 

Ahmet Çelebi Mahallesi, Evliya Hoca Mahallesi, Selami Ali Efendi Mahallesi.   

5.3.3 Kütüphaneler 

1.SELİMİYE MAHALLESİ 

 *Pertev Paşa Kütüphanesi: Sıra No: 17 

             

          Adres: Selimiye Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Tıbbiye Caddesi, 288 Ada 1 parselde bulunan kütüphane, Mehmet Said Pertev Paşa 

tarafından 1282H/1836 yılında kurulmuştur (Şekil D. 28), (Tanman, DBİA, C6, 

s.517). Mehmet Said Pertev Paşa’nın 1282H/1836 tarihli vakfiyesine göre oldukça 

zengin bir koleksiyona sahip olan kütüphanede iki hâfız-ı kütüb görevlendirilmiş; bu 

görevlilerin tekke mensupları arasından seçilmesi, uygun şartlarda kimse 

bulunamazsa hâricden emin ve mutemed kişilerin bu göreve tayin edilebileceği 

belirtilmiştir (VGMA. Kasa 108, s.9 ‘dan aktaran Erünsal, s.283, 284).   

Yaklaşık olarak 9X7 m. boyutlarında, dikdörtgen planlı, tek katlı, kargir inşa edilen 

yapı beşik çatılıdır. Çatı kuzey ve güney cephelerde üçgen bir alınlıkla 

yükseltilmiştir. Kütüphaneye giriş güneybatı köşesindendir. Kütüphane günümüzde 

Çiçekçi Camii Meşrutası olarak kullanılmakta, kitapları Süleymaniye Kitaplığı’nda 

“Pertev Paşa” bölümü ile yer almaktadır. 

2. ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ    

*Yakup Ağa Kütüphanesi: Sıra No: 80 

               

           Adres: Harmanlık 

  1924 yılındaki durumu: Mazbûtadan. Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Toptaşı Caddesi, Hasan Bey ve Harmanlık sokaklarının kesişiminde, 463 Ada 9 

Parselde bulunmaktadır. Minkârizade Yahya Efendi tarafından 1677 yılında 

yaptırılmıştır (Konyalı, C. 2, s. 314-316). Yakup Ağa Sıbyan Mektebi ile aynı çatı 

altında güneyde (bkz. Yakup Ağa Mektebi: Sıra No:78) yer almaktadır. Çeşmenin 
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üzerindeki oda kütüphaneye aittir. Yapı yerleştiği arsanın dar açılı bir köşeye sahip 

olması nedeniyle güneye doğru genişleyen yamuk planlıdır. Üstte kütüphane, kare 

plan elde etmek için doğuya, harmanlık sokağına doğru taş konsollarla taşırılmıştır. 

Harmanlık Sokağı üzerinden girilen bu bölüm çeşmenin haznesi üzerine 

oturtulduğundan oniki taş basamakla çıkılır. Üstte yapının kuzeydoğu köşesine helâ 

yerleştirilmiştir. Girişin yer aldığı doğu cephesinin kuzey ucunda düz atkılı kapı 

dışında zemin kat sağırdır. Üstte kütüphane kademeli taş konsollarla dışarı 

taşırılmıştır. Çıkmanın kuzey cephesinde mazgal pencere bulunur. Kuzeyde zemin 

katta sokağa cephe veren klasik üslupta çeşme ile üstte iki katlı ikişer pencere ve 

batıda iki katlı üçer pencere bulunur. Alt pencereler taş lentolu üst pencereler sivri 

kemerlidir. Alt yapı iki sıra saçak kornişi ile bitirilir. Mektep bölümünün saçak 

kornişi daha yüksektir. Hoca odasının üzeri kurşun kaplı beşik tonoz, mektep kubbe 

ile örtülüdür. 1969 tarihinde yanına ek bina yapılarak mescide çevrilmiştir (Şekil D. 

8). Yapı aldığı ekler ve özensiz onarımlarla büyük ölçüde değişmiştir. Yakup Ağa 

Kütüphanesi’ne ait kitaplar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi’ne nakledilmiştir
1
.  

 3. ATİK VALİDE MAHALLESİ  

*Feridun Ağa Kütüphanesi: Sıra No: 136 

               

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Toptaşı Caddesi, 228 Ada 1 Parsel’de bulunan Atik Valide Külliyesi’nin bir parçası 

olan darülkurra, 18. yüzyılda Feridun Ağa tarafından onarıldıktan sonra kütüphaneye 

dönüştürülerek vakıf tayin edilmesiyle birlikte Feridun Ağa Kütüphanesi olarak 

anılmaya başlanmıştır (Kuran, s.178). Yapı, külliyeler ve yakın çevrelerinin gelişimi 

başlıklı bölümde ayrıntılı olarak incelenmiştir (bkz. Bölüm 5.1. Külliyeler ve yakın 

çevrelerinin gelişimi, Atik Valide Külliyesi).    

4.TENBEL HACI MEHMET MAHALLESİ  

 * Selim Ağa Kütüphanesi: Sıra No: 428 

             

           Adres: Selami Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Selami Ali Efendi Caddesi, 508 Ada 8 Parselde yer almaktadır (Şekil D. 29, Şekil D. 

30). Hacı Selim Ağa tarafından 1782 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.1, s.404). Bir 

                                                 
1
 Kitaplar:“Sâhibu’l-hayrat ve’l-hasenat. Vakf-ı Hazreti Yakub Ağa-i Babü’s-saâdetü’s-seniyye, bi 

şartın yukrau Fi’d-dershane bi Medineti Üsküdar 1091” vakıf mührü ile damgalanmıştır.  
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avlunun içinde yer alan kütüphane vakıf işlevini kuruluş amacına uygun olarak 

sürdüren ender yapılardandır. Sıbyan mektebi ile birlikte kurulmuştur. Mektep 

günümüzde mevcut değildir. Avluda meşruta binası, bir çeşme ve bani ile ailesine ait 

buraya sonradan nakledilmiş küçük bir hazire bulunmaktadır. Avlu duvarı caddeye 

bakan cephede kesme taş örgülü harpuştalıdır. Kemerli üzeri harpuştalı bir kapıdan 

girilir. Kapının üzerinde kitabe vardır. Avlu duvarları, düz atkılı, şebekeli 

pencerelerle delinmiş; pahla yumuşatılan köşede yuvarlak kemerli niş açılmıştır. 

Yapı dikdörtgen planlıdır. Önünde üç açıklıklı, ahşap geniş saçaklı revak yer alır. 

Zemin katta batıda kare planlı bir okuma salonu ile büyük bir kemerle buraya açılan 

dikdörtgen planlı bir kitap deposu bulunur. Kare planlı okuma salonunun üstü, 

pandantif geçişli bir kubbeyle örtülüdür. Pencere düzeni ve biçimi içte de aynıdır. 

Kitap deposu, okuma salonuna büyük bir yuvarlak kemerle açılmaktadır. Kemerin içi 

demir parmaklıklarla kapatılmıştır. Zemini okuma salona göre yüksek tutulan kitap 

deposuna bir basamaklı merdiven ile ulaşılmaktadır. Kitap deposunun üstü bir 

manastır tonozuyla örtülüdür. Batıda üç açıklıklı giriş revakı avlu zemininden iki 

basamakla yükseltilmiştir. Revak yüksek mermer sütunlar ve bunları birbirine 

bağlayan sivri kemerlerle düzenlenmiştir. Yüksek kaideli sütunların arası bir 

parapetle kapatılarak iki yanda giriş sekileri elde edilmiştir. Ortada iki basamakla 

çıkılan giriş sahanlığı bulunur.  Zemin katta yuvarlak kemerli, iki kanatlı ahşap giriş 

kapısı, iki yanda düz atkılı geniş pencereler bulunur. Giriş açıklığının kemeri iki 

renkli mermerden yapılmıştır. Revakın üzeri üç yönde taşkın geniş saçaklı ahşap çatı 

ile örtülüdür. Saçak, demir eli böğründelerle desteklenir. Saçak altı, ince ahşap 

çıtalarla kare taksimatlara bölünmüştür. Geride kütüphane beden duvarı ve üzerinde 

kubbe yükselir. Kuzeyde ve güneyde kitap deposuna açılan üç pencere ile, okuma 

salonuna açılan iki katlı üçer pencere bulunur. Altta düz atkılı, üstte yuvarlak kemerli 

pencereler kullanılmıştır. Üstte ortada yer alan pencere daha yüksektir. Doğu 

cephesinde altta düz atkılı üç pencere vardır. Duvarlar dışta sıvalı ve boyalıdır. 2004 

yılında onarılan kütüphane iyi durumdadır.  
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 5. KEFÇE DEDE MAHALLESİ 

*Ahmediye Kütüphanesi: Sıra No: 539 

            

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Gündoğumu Caddesi ve Esvapçı Sokaklarının kesişiminde, 403 Ada 27 Parselde 

bulunan Ahmediye Külliyesi’nin bir parçası olan kütüphane, “külliyeler ve yakın 

çevrelerinin gelişimi” başlıklı bölümde incelenmiştir (bkz. Bölüm 5,1. Külliyeler ve 

yakın çevrelerinin gelişimi, Ahmediye Külliyesi). 

5.4 Sağlık Yapıları 

1.ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ 

 *Hastane: Sıra No: 97 

             

           Adres: Salı Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Zeynep-Kâmil Hastanesi: 19. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen Zeynep-Kâmil 

Hastanesi yenilikçi reformların uygulamaya konduğu bir dönemde Batı normlarına 

uygun olarak inşa edilmiş vakıf hastanesidir. BOA Yıldız Esas Evrakı 207/61 

numaralı defterde kayıtlı vakfiyesine göre
1
, Zeynep Hanım ve Kâmil Paşa’nın özel 

mülkleri olarak hastalara ücretsiz olarak/meccanen  hizmet vermek üzere 

yaptırılmıştır
2
 (Etker, Günergun, Köşe, s.14). Projesi Bernasconi ve Duca adlı iki 

mimara ait hastanenin yapımı 1875 yılında başlamıştır (Etker, Günergun, Köşe, s.4). 

1882 yılında hizmet vermeye başlayan bina, Zeynep Hanım'ın ölümünden sonra 

vakfiye şartlarının tam olarak uygulanmaması, siyasi nedenler, maddi sıkıntılar vb. 

nedenlerle bakımsız kalmış; farklı dönemlerde şahıs ve kurumlara bağlı olarak 

faaliyetini sürdürebilmiştir. Hastane, 1896 yılında mütevelli Sait Halim Paşa 

tarafından Cemil Paşa'nın idaresine verilmiştir. İlk kapsamlı onarımını bu dönemde 

                                                 
1
 1861, 1864, 1876 ve 1883 yıllarında düzenlenmiş 4 adet vakfiye bulunmaktadır.  

2
 İnşaatın tamamlanması, hastanenin donanımı ve kadroları ile ilgili ayrıntılı bir döküm içeren vakfiye 

aynı zamanda 19. yüzyıl vakıflarının gelir kaynaklarındaki değişimi gösteren ilginç bir belgedir. 

Vakfiyeye göre; banilerin çeşitli yerlerde bulunan mülklerinin gelirleri, Bank-ı Osmanî-i Şahane (La 

Banque Impériale Ottomane)’den 1291H/1875 tarihinde “dipozito” edilen yüzbin adet konsolid 

(devlet tahvili)’in, her sene Temmuz ve Ocak aylarında Hazîne-i Celîle’den verilecek faizi ile 

birleştirilerektir Eğer devlet tahvilleri başka bir şeye dönüştürülürse, elde edilecek bedel ve onun faize 

yatırılması ile elde edilecek gelir ve nema diğer gelirlerle birleştirilerek, henüz yapım halinde bulunan 

inşaatın tamamlanmasında, hastane için gerekli malzemenin alımında, hekim ve diğer hizmetlilerin 

ücretlerinin ödenmesinde kullanılacaktır (Etker, Günergun, Köşe, s.15).  
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geçiren yapıya ameliyathane ve cerrahi klinikleri eklenerek kalorifer tesisatı 

döşenmiştir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra, Cemil Paşa'nın ayrılması ile metruk kalan 

yapı bir süre Haydarpaşa Askeri Hastanesi'nin kullanımına tahsis edilmiş, daha sonra 

Tıp Fakültesi'ne bağlı sinir hastalıkları/nöroloji kliniği olarak kullanılmıştır. 1920 

yılında Toptaşı Bimarhanesi’ne bağlı Akıl ve Sinir Hastalıkları bölümü Zeynep-

Kâmil Hastanesi’ne taşınmıştır. 1927′de Bakırköy’de Ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanesi’nin kurulmasının ardından, Zeynep-Kâmil Hastanesi 1932 yılında Ebe 

Leyli Talebe Okulu olarak hizmet vermiştir. 1933 yılında belediyeye devredilerek, 

dâhiliye ve hariciye ünitelerini içeren hastane olarak kullanılmıştır. 1936 yılında 

doğum, kadın ve çocuk hastalıklarıyla ilişkili vakaların kabul edildiği bir sağlık 

kurumu olarak hizmet vermeye başlamıştır. 1952 yılında Dr. Fahri Atabey’in 

başhekimliği döneminde ameliyathane, Kadın Hastalıkları Kliniği ve Çocuk 

Kliniği’ni içeren yeni blokların yapımına girişilmiştir (Etker, Günergun, Köşe, s.9).  

Yine bu dönemde Salı Tekkesi’ni de içine alan geniş bir arazi kamulaştırılarak 

doğum binasının temeli atılmış, Zeynep Kâmil Ebe ve Hemşire Koleji inşa 

edilmiştir
1
. 1968 yılından sonra, Dr. Burhaneddin Üstünel’in başhekimliği 

döneminde doğumhanenin bulunduğu blok ile Çocuk Enfeksiyonu ve Ortopedi 

Pavyonu’nun yapımı tamamlanmıştır. 1982 yılında İstanbul Belediyesi’nden Sağlık 

Bakanlığı’na devredilen hastane günümüzde Zeynep-Kâmil Kadın ve Çocuk 

Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak kurucularının adını yaşatmaya 

devam etmektedir.  

Zaman içinde yapılan eklerle genişleyen hastane batıda Salı Sokağı, güneyde Nuh 

Kuyusu kuzeyde Dr. Fahri Atabey caddeleri ile sınırlanan yapı adasında büyük bir 

bahçe içinde yer alır. Günümüzde güneydoğu yönünde Çocuk Enfeksiyon ve 

Ortopedi Kliniği (1953-1958), güneybatı yönünde bir koridorla yapıya birleşen 

merkez bina (1953-1958) bulunmaktadır. Vakfiyesi ve Pervititch haritaları yapının 

ilk kurulduğu yıllardaki durumu hakkında bilgi vermektedir. 10875 zirâ/6250 

metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen hastane, etrafı duvarla çevrili bir bahçenin 

güneydoğusunda konumlanmıştır. İlk kurulduğu yıllarda Salı Sokağı üzerindeki 

kapının kuzeyinde tek katlı bahçıvan ve kapıcı odası, güneyinde limonluk ve 

çiçeklik, güneydoğu yönünde aynı doğrultuda Zeynep Hanım ve Kâmil Paşa’nın 

                                                 
1
 Zeynep-Kamil Ana ve Çocuk Sağlığı Koruma Cemiyeti tarafından hastanenin güneydoğusunda inşa 

ettirilen okul bir protokolle 99 yıllığına Sağlık Bakanlığı’na devredilmiş ve 1961 yılında Zeynep-

Kamil Sağlık Koleji olarak öğrenime başlamıştır. 
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türbeleri yer almaktadır (Yıldırım, DBİA, C.7, s.551). Güneydoğu uçta bahçe 

duvarına yaslanan müştemilat/işlik yapıları, kuzeybatı yönünde bir duvarla bahçenin 

diğer bölümünden ayrılmıştır. Bahçeden ve kuzeydoğu yönünde Nuh Kuyusu 

Caddesi’nden ayrı bir girişi olan bu bölümde hazneli bir çeşme/su yapısı 

bulunmaktadır (bkz. 55 nolu Pervititch Haritası). Hastane açık ucu kuzeybatıya 

dönük "T" plan şemalı bir iç etrafında düzenlenmiştir. 

Özgün durumda kısa kenarlar üzerinde eksende yer alan birer platformdan giriş 

düzenlenmiştir. Uzun kenarın ekseninde iç avluya ve doğuda bodrum kattan 

basamaklarla bahçeye açılan birer giriş bulunmaktadır. Bu girişler platform etrafında 

duvarla çevrilerek oda haline getirilmişlerdir. Günümüzde binaya güneydoğuda 

Çocuk Kliniği’nden bağlanan koridorla ulaşılmaktadır.  

Hastane bir bodrum kat üzerine iki katlı, kargir olarak inşa edilmiştir. Zemin katta, 

odalar iç avluya bakan koridor üzerinde sıralanmıştır. Kuzeybatıda iki uçtaki odalar 

büyük tutularak koridor kesilmiştir. Uzun kenarda, eksende doğu duvarına yaslanan 

ana merdiven üç kolludur. Karşılıklı kuzey ve güneyde konumlanan diğer 

merdivenler bodrum kata ulaşımı sağlayacak şekilde iki kollu tasarlanmışlardır. 

Simetrik bir kurguya sahip planimetri diğer katlarda da tekrarlanmıştır. 

1899 yılında Cemil Paşa'nın getirdiği düzenlemelerin ardından doktor odaları, eczane 

ve idari işlerin bulunduğu zemin katın bir bölümü erkek hastalara ayrılmıştır. Daha 

çok kadın hastalara tahsis edilen birinci katın batı kanadı bulaşıcı hastalıklar koğuşu, 

doğu kanadı ise cerrahi kliniği olarak kullanılmış, ameliyat salonu, küçük bir hamam 

ve hasta yemekhanesi de bu katta yer almıştır (Yıldırım, DBİA, C.7, s.552).  

Günümüze gelebilmiş özgün girişi olmayan yapının asıl giriş cephesi iç avluda yer 

alır. Avlu cephesi, doğu yönünde geride yer alan uzun kenar ile kuzey ve güneyde 

kısa kanatlar ve bunların “L” biçim oluşturacak şekilde kuzeye ve güneye doğru 

kıvrım yapan uçları olmak üzere 5 bölümlüdür. Her kanatta özgün girişlerin yer 

aldığı platform sınırı tek katlı, briket örgülü, eternit çatılı yeni ekle kapalı mekâna 

çevrilmiştir. Günümüze sadece doğu kanadının mermerden inşa edilen merdiveni 

ulaşabilmiştir. 

Bir bodrum kat üzerinde yükselen iki katlı cephe, döşeme ve saçak hizasında profilli 

kornişlerle yatay bölümlere ayrılmıştır. Su basman seviyesinde yer alan korniş, 

diğerlerine kıyasla yalın bir profile sahiptir. Bodrum kat pencereleri su basman 
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hizasından itibaren başlatılmıştır. Üst katlar, strüktürel aksları vurgulayan Toskan 

başlıklı plastrlar ile dikeyde bölünmüş arada kalan yüzeylerde, neorönesans 

üslubunda yuvarlak kemerli pencereler düzenlenmiştir. Bugün kemer altında az derin 

niş içinde açılan düz atkılı pencere sistemi özgün değildir. Uzun kenarda pencere 

eteklerinde madalyonlar yer alır. Üst katta denizlik hizası, dış çeperi saran kesintisiz 

düz bir silme ile belirlenirken, zemin kat pencerelerinde bu öğe niş içinde yer 

almıştır. Alt yapı çift korniş uygulaması ve parapet duvarıyla son bulur. Parapet 

duvarı pencere açıklıklarında ve ara yüzeylerde dikdörtgen biçimli madalyonlarla 

bezelidir. Uzun kenarın orta aksında saçak kornişi üzerine kitabeli bir alınlık 

yerleştirilmiştir. Parapet duvarının gerisinde kırma çatı yükselir. Pencerelerin çoğu 

özgün giyotin doğramalı yapısını korumaktadır. 

Doğu ve batı kanadından oluşan kuzey cephesi özgün durumda kanatlar arasında bir 

duvarla iç avluya açılmaktadır (bkz. Pervititch 55). Bugün kanatlar arası açıktır. 

Profilli kornişlerle yatay bölümlere ayrılan kanatlar, uçlarda şaşırtmalı yerleştirilen 

köşe taşları ile sınırlandırılmıştır. Her katta aynı hizada, eş aralıklı 5’er pencere ile 

bodrum kata açılan mazgal pencereler bulunur. Zemin kat pencereleri altta konsollar 

üstte arşitrav öğesiyle belirlenmiştir. Üst kat pencereleri basık kemerli ve üçgen 

alınlıkların alternatif yerleştirilmesiyle kurgulanmıştır. Her iki katta pencere denizlik 

hizası kesintisiz düz bir silme ile belirlenir. Bazı pencereler özgün giotin doğrama 

özelliğini korurken bir kısmı çift kanatlı pencereye dönüştürülmüş veya duvar 

örülerek kapatılmıştır. Doğu kanadı üst pencerelerinden doğuda uçta yer alan ikisi 

birleştirilerek genişletilmiştir. 

Nuh Kuyusu Caddesi’ne paralel konumdaki doğu cephesi ile bahçeye açılan batı 

cephesi kuzey cephenin volumetrik kurgusunu tekrar etmektedirler. Her iki cephede 

eş aralıklı ve aynı hizada 9’ar pencere bulunur. Kuzey cepheden farklı olarak orta 

aksta merdiven sahanlığına açılan vitraylı pencereler, kat kornişi hizasına kadar 

uzatılmıştır.  

Doğuda üst kat güney uçta yer alan iki pencere birleştirilerek genişletilmiştir. Zemin 

katta 2 ve üstte 1 olmak üzere üç pencere özgün doğramalıdır. Batıda merkez binanın 

güneybatı ucundan binaya eklemlenen koridor, bu cephede kesite girdiğinden, zemin 

katta 2 pencere iptal edilmiştir. Her iki cephede de pencerelerin bir kısmı duvar 

örülerek kapatılmış ya da kapıya dönüştürülmüştür. 
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Güney cephesi, iki uçta ve eksende kademeli kütlelerle hareketlendirilen 5 bölüme 

ayrılmıştır. Her bölüm iki yanda köşe taşları ile sınırlanır. Belirli bir simetri ile 

düzenlenen cephenin ilk yapımında her iki katta 20’şer pencereli olduğu 

anlaşılmaktadır. Çocuk Polikliniği’nden uzanan rampalı koridor bu cephede, doğu 

uçta birinci kat pencerelerinin üst sınırına yakın bir yerde sonlanmaktadır. Bu 

nedenle zemin katta bir ve üst katta iki pencere iptal edilmiştir. Genel cephe 

karakteri; kat kornişi, alınlıklar, pencere oranları, dekorasyon motifleri vb. diğer dış 

cephelerle aynı olmakla birlikte; kütle hareketleri ve bazı mimari öğelerin 

kompozisyonu ile cephe diğerlerinden farklıdır. İki uçta öne çıkan bölümlerde ikişer 

pencere bulunmaktadır. Zemin katta tekil bir arşitrav öğesiyle belirlenmiş pencereler; 

üstte basık kemer alınlıklıdır. Eksende öne çıkan bölümün kenarlarında yer alan çift 

pencereler, zemin katta ortak bir arşitrav öğesi, üst katta tekil bir basık kemer alınlığı 

ile belirlenmiştir. Ortadaki ikişer pencere zemin katta düz, üstte basık kemer 

alınlıklıdır. Merdiven sahanlığına açılan üst kat pencereleri doğu ve batı cephelerinde 

olduğu gibi altta korniş hizasına kadar uzatılmıştır.  

Cephenin geri çekilmiş olan 2. ve 4. bölümlerinde zemin katta düz alınlıklı 

pencereler ile üst katta şaşırtmalı olarak yerleştirilmiş üçgen alınlıklı ve aralarda düz 

alınlıklı pencereler yer alır. Pencerelerin çoğu özgün doğrama detaylarını 

korumaktadırlar. 

Dönem haritalarından elde edilen veriler doğrultusunda, kuzeybatıda Salı Sokağı 

üzerindeki giriş ve türbe ile hastaneye yönelim sağlayan simetrik bahçe ve yol 

düzenlemesi bugün mevcut değildir. Özgün durumda kapının her iki yanında 

konumlanan yapılar ile müştemilatlar günümüze ulaşamamıştır. 

Mekânsal değişiklikler, özgün karakterini büyük ölçüde koruyan cephelere oranla 

daha fazladır. Uzun tarihi boyunca farklı işlevlere ev sahipliği yapan hastane aldığı 

ekler ve özensiz onarımlarla büyük ölçüde değişmiştir. Özgün girişlerin kapalı 

mekânlara dönüştürülmesinin yanısıra, bodrum kat işlevsiz kalmış, doğu ve batı 

kanadı merdivenleri kısmen kapatılarak odaya dönüştürülmüş, bazı odalar arasında 

duvarlar ve kapılar kaldırılmış, bazıları tuvalete çevrilmiş, asma tavan 

uygulamalarıyla özgün tavan yüksekliği değiştirilmiştir. Merkez Bina ve Çocuk 

Polikliniği bağlantıları özgün cephe karakterini ve plan şemasını değiştirmektedir. 
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Yapı,  günümüzde de yoğun kullanım taleplerinin baskısı altındadır. İlk yapımında 

hastane olarak tasarlanan yapının bugün gelinen noktada yüklendiği işlevler 

hafifletilmeli ve yanındaki ek binalarla kurulan işlevsel bağ kaldırılarak, ekler 

ayıklanmalıdır.  

5.5 Su Yapıları  

1.SELİMİYE MAHALLESİ (Şekil E. 1). 

*Namazgâh: Sıra No: 5 

            

          Adres: Selimiye- Tazıcılar Ahırı 

 

  1924 yılında yapının durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.   

Nevnihal Hatun Namazgâhı: Namazgâh, Tıbbiye ve Atölyeler caddelerinin 

kesişiminde, 293 Ada 9 parselde yer almaktaydı. Kitabesine göre 1812 yılında III. 

Selim’in cariyelerinden Nevnihal Hatun tarafından yaptırılan
1
 namazgâhtan geriye 

yalnızca sütre taşı kalmıştır (Şekil E. 2). Günümüzde namazgâh arsası 6x6 m. 

boyutlarında
2
 bir alan içinde yaklaşık olarak 35 cm. yüksekliğinde yeni tuğla duvarla 

çevrelenmiştir.  Sütre taşı, beton bir tabana oturtularak sabitlenmiştir. Bitkisel motifli 

kabartmalar ve istiridye kabuğu ile bezeli sütre taşı 1990’lı yıllarda yeşil yağlı boya 

ile kapatılmış iken son zamanlarda temizlenmiştir.  

*Namazgâh: Sıra No: 6 

             

          Adres: Selimiye Meydanı–Hastahane *İ. H. Konyalı notu: (Selimiye 

Hastanesi olarak tasrih edilmiştir.)  

1924 yılında yapının durumu: Mâmur 

Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil defterinde Harem Ağası Ahmed Ağa vakfına kayıtlıdır (VSD, s.113). 

Açıklamalar kısmında namazgâha ait kitabe metnine yer verilmiştir. Kitabeye göre 

namazgâh 1824 yılında Mehmet Ağa tarafından onarılmıştır (VSD, a.y). Alman 

Mavileri C6 nolu paftada, hastanenin kuzeyinde Talimhane Meydanında çizilen 

namazgâh, ilgili Pervititch haritalarından izlenemediğinden 1930 yılından önce 

yıkılmış olmalıdır (Şekil E. 3).  

                                                 
1
Haskan, namazgâhın 40-45 m. güneyinde “Menzil Çeşmesi” olarak adlandırdığı silindir gövdeli 

çeşmenin varlığından söz etmekte ve Nevnihal Hatun namazgâhına ait olabileceğini ileri sürmektedir 

(Haskan, C3, s.1114). Sözü edilen çeşme Pervititch haritaları ve Alman Mavileri’nde 

izlenmemektedir. Günümüzde çeşmenin yeri tespit edilememiştir.  
2
 Alman Mavileri D6/2 nolu paftaya göre namazgâhın set duvarlarıyla çevrili alanı 9.70X9.70 m. dir. 
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*Namazgâh: Sıra No: 7 

             

          Adres: Haydarpaşa Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Namazgâh günümüzde mevcut değildir. Vakıf sicil kayıtlarına göre III. Selim’in 

Darüsaade Ağası Halid Ağa (ö.1798) tarafından yaptırılan namazgâh bugün Üsküdar 

ilçesi sınırları dışında kalan Behiç Bey Sokak ve Tibbiye Caddesi kesişiminde yer 

almaktaydı (Haskan, C.2, s.1001). Mir’ât-ı İstanbul (s.59) adlı eserde  “Şimendifer 

İstasyonu karşısında Sultan Selim Han Hazretleri’nin Darü’s-saâde Ağası Halid 

Ağa’nın bina etmiş olduğu çeşme ile bir kaç yüz kişi istiabına kâfi ve etrafı demir 

parmaklık ile muhat bir namazgâh…” denilerek yakınında bir de çeşme bulunduğu 

belirtilmiştir (bkz. Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 15). 

*Namazgâh: Sıra No: 8 

              

          Adres: Haydarpaşa Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Kahve ve dükkâna mülhak. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Vakıf sicil kayıtlarına göre Çeşm-i Afet Kadın tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.113). 

Günümüzde mevcut değildir. Adres bilgilerinden dolayı namazgahın 1974 yılına 

kadar kullanılmış olan Çiçekçi Namazgahı olduğu düşünülmektedir (karşılaştırma 

için bkz. Özdamar, s.237). Ancak namazgâha ait sütre taşı, Tıbbiye Caddesi ve 

Harem İskelesi Sokağı’nın birleştiği köşede açık otopark olarak kullanılan vakıf 

arsasında iken, 2001 yılından sonra ortadan kalkmıştır (Şekil E. 4). Söz konusu kıble 

taşı bugün Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen  namazgah alanı 

mermer bir platform üzerine dikilmiştir. Kitabesine göre sütre taşı İhsaniye 

Mahallesi’nde listelenen ve 1924 yılından önce ortadan kalktığı kaydedilen Ayşe 

Hatun Namazgahı’na aittir. Dolayısıyla 1974 yılına kadar namazgah olarak 

kullanıldığı bilinen ve bugün Ayşe Hatun Namazgahı olarak düzenlenen alan Çeşm-i 

Afet Kadın namazgahına ait olmalıdır.  

  *Namazgâh: Sıra No: 9 

            

          Adres: Selimiye Meydanı 

  1924 yılındaki durumu: Bahçe. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.   

Hacı Mustafa Ağa Namazgâhı: Vakıf sicil kayıtlarına göre Hacı Mustafa Ağa 

tarafından yaptırılan ve iki kuyusu olan namazgâh (VSD, s.113), Daye Kadın, 

Selimiye Camii ve Selimiye Hamam sokakları ile çevrili arsa içinde yer almaktaydı.  

Namazgâh arsasının yer aldığı 498 nolu parsel bugün park olarak kullanılmaktadır. 
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Günümüze mezar taşını andıran kitabeli bir sütre taşı ulaşmıştır (Şekil E. 5). Kuyular 

mevcut değildir.  

*Tekke Çeşmesi: Sıra No: 11 

            

          Adres: Selimiye ve Haydarpaşa 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarındaki adres bilgileri ve adı dolayısıyla çeşmenin, Selimiye 

Dergâhı içinde yer aldığı düşünülmektedir. Bugün Selimiye Dergâhı avlusunda 

sandık tipi iki şadırvan ve bir kuyu mevcuttur. 1924 tarihli vakıf listesinde, cami, 

mescit ve tekkelere ait şadırvanlara yer verilmemiştir. Çeşme günümüze 

ulaşamamıştır. Avlunun güneyinde yeni bir şadırvan bulunmaktadır (Şekil E. 6). 

Tekke Çeşmesi’nin bu şadırvanın yerinde olabileceği düşünülebilir. 

*Selimiye Çeşmesi: Sıra No: 12 

            

          Adres: Selimiye ve Haydarpaşa 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Sultan III. Selim Çeşmesi: Tıbbiye Caddesi ve Harem İskelesi Caddesinin birleştiği 

köşede 287 Ada 1 parselde yer almaktadır. 1802 yılında Sultan III. Selim tarafından 

yaptırılmıştır. 1975 yılında onarım geçirmiştir (Haskan, C.3, s.1161). Saçak silmesi 

üzerinde yarısı kırık bir madalyon bulunur. Madalyon üzerine kabartma olarak 

işlenen III. Selim’e ait tuğra kazınmıştır. Çeşme, 1997 yılında Üsküdar Belediyesi 

tarafından onarılmıştır. Bu onarım sırasında hazne duvarlarını oluşturan moloz taş 

duvar örgü, oldukça koyu renkli horasan taklidi harç ile derzlenmiştir. Cephede 

sarmaşık/otlar büyümüştür (Şekil E. 7). Çeşme bu günkü yol kotunun, kuzeyde 1.00 

m. ve güneyde 1.15 m. altında kalmaktadır. Bu durum yapının yoğun araç trafiğine 

açık Tıbbiye Caddesi ile dolaylı bir ilişki kurmasına olanak vermektedir. Çeşmenin -

çukurda kalan yakın çevresi- özel kişiler tarafından işletilmekte olan kaldırım 

kahvesi olarak kullanılmaktadır. 

*Daye Kadın Çeşmesi: Sıra No: 13 

            

          Adres: Selimiye-Dayekadın 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf listesinde adres bilgileri yer alan ve Pervititch 51 nolu haritada Daye Kadın 

Sokak üzerinde gösterilen kitabesiz çeşmenin, 19. yüzyılda Selimiye Mahallesi ile 

birlikte inşa edilen Daye Kadın Çeşmesi olduğu düşünülmektedir. Daye Kadın III. 

Selim’in sütannesidir. Söz konusu çeşme 313 Ada ve 10 nolu parselde yer 
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almaktadır. Tek yüzlü, hazneli mermer çeşme, yuvarlak kemerli bir niş içinde 

düzenlenmiştir. Çeşmenin hazne duvarları sıvalı ve ahşap çatı örüsü harap durumda 

iken, 2003 yılında İSKİ tarafından onarılmıştır (Url-22), (Şekil E. 8). Bu onarım 

sırasında sıvaları raspalanan haznenin taş-tuğla almaşık duvar örgüsü açık bırakılmış, 

çeşme nişi Horasan harcıyla sıvanmıştır. Raspalama sonrası zeminden hazne 

penceresine kadar yükselen ve bir su terazisine ait olabilecek kanal açığa 

çıkarılmıştır. Hazneye açılan pencere demir kapaklı iken, ahşap kapakla örtülmüştür. 

Alaturka kiremit kaplı ahşap çatı örtüsü yenilenmiştir. Yeni çatı, PVC yağmur 

olukları ve kullanılan ahşap malzemenin niteliğine bağlı olarak kötü bir görünüm 

sergilemektedir. Saçak altı, ahşap çıtalarla dekore edilmiştir. Dekorasyonun baklava 

dilimli düzeni, yapıya ait bir bezeme unsuru olarak yapmacık durmaktadır. 

*Nevnihal Hatun Çeşmesi: Sıra No: 14 

            

          Adres: Çeşme-i Kebir 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Adı ve adres bilgilerinden dolayı, Nevnihal Hatun’un Tıbbiye Caddesi ve Atölyeler 

Caddesi kesişiminde 293 Ada 9 parselde yer alan namazgâhının yakınında olduğu 

düşünülmektedir. Çeşme günümüze ulaşmamıştır. 

*Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 15 

             

          Adres: Haydarpaşa 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu:   Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre III. Selim’in Darüsaade Ağası Halid Ağa (ö:1798) 

tarafından yaptırılmıştır. Bugünkü Üsküdar ilçesi sınırları dışında kalan Behiç Bey 

Sokak ve Tıbbiye Caddesi kesişiminde yer alan namazgâh yakınındaydı (Haskan,  

C.2, s.1001), (bkz. Namazgâh: Sıra No: 7). Vakıf sicil defterinde aynı yerde Halid 

Ağa adına bir çeşme kayıtlıdır (VSD, s.119). Bugün çeşmenin yerinde 1839 tarihli 

Abdülmecid Han Çeşmesi yer almaktadır (Şekil E. 9 ).  

*Tâhir Efendi Çeşmesi: Sıra No: 18 

            

          Adres: Harem İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Çeşme, Selimiye İskele Sokak üzerinde 303 Ada 5 Parselde yer alan Tahir Efendi 

Camii’nin altında, dükkânlar arasında bir niş içine yerleştirilmişti. 2001 yılına kadar 

mevcut olan çeşme, Haskan tarafından aktarılan kitabesine göre 1826 yılında 

yapılmıştır (Haskan, C3, s.1114). Konyalı, Selimiye İskele Caddesi düzenlenirken, 
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kısmen toprak altında kalan çeşmenin cami yol kotu üzerinde yeniden inşa edilerek 

onarıldığını aktarmıştır (Konyalı, C.2, s.113) Günümüzde çimentolu harçla sıvanan 

nişte lüle yeri izlenmektedir (Şekil E. 10).  

*Tâhir Efendi Çeşmesi: Sıra No: 18a 

              

          Adres: Mektep Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Selimiye Mektep Sokak’ta, 305 Ada 11 parsel numaralı Tahir Efendi vakfına ait 

arazi içinde mevcuttur (Şekil E. 11). Bir kısmı toprağa gömülü ve oldukça harap 

durumda olan çeşme Tahir Efendi'nin diğer çeşmesi ve cami ile birlikte 1826 yılında 

yaptırılmış olmalıdır. Kalıntılarından taş tuğla almaşık inşa edilen fevkâni bir yapının 

altında yer aldığı anlaşılan çeşme, Tahir Efendi Mektebi’ne ait olabilir. Yuvarlak 

kemerli çeşme nişi üzengi seviyesinden itibaren yıkılarak açılmıştır. Kıvrımlı bir 

saçakla sonlanan alınlık üzerinde ayet yazılı mermer bir kitabe bulunur. Tahir 

Efendi’nin bu iki çeşmeden başka cami avlusunda abdest mahallinde de haznesi 

tonoz örtülü bir çeşmesi vardır. Cami şadırvanları ve abdest muslukları listede ayrıca 

gösterilmemiştir. 

*Kavak Çeşmesi: Sıra No: 20 

            

          Adres: Bostan Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Ali Ağa Namazgâhı ve Çeşmesi: Muhasip Ali Ağa tarafından 1654 yılında yaptırılan 

namazgâh ve çeşme, üzerindeki kitabeye göre 1845 yılında Sultan Abdülmecid’in eşi 

Şeminur Kadın tarafından onarılmıştır (Tanışık, C.2, s.270, Konyalı C.2, s.11). 49 

nolu Pervititch paftasında, çeşmenin Talimhane Meydanı ve Karacaahmed Mezarlığı 

Caddesi’nin kesiştiği köşede yer aldığı ve etrafının servi ağaçları ile çevrili olduğu 

izlenmektedir (Şekil E. 12). D100 (Eski Ankara Asfaltı) Otoyolu’nun Harem 

İskelesine bağlanması sırasında çukurda kalan çeşme sökülerek Kavak İskelesi 

Caddesi’nin D100 Otoyolu ile birleştiği köşede, 496 Ada 1 Parsele nakledilmiştir 

(Çeçener, s.24), (Haskan, C3, s.1124). Küfeki taşıyla klasik üslupta inşa edilen üç 

yüzlü çeşmedir. Ortada bulunan asıl çeşmenin, kemerli bir niş içine yerleştirilen ayna 

taşı üzerinde Sultan Abdülmecid’in tuğrası ve onun altında üç satırlık kitabe vardır. 

3.80 m genişliğinde ve 2.5 m yüksekliğindeki yan birimlerin sadece hayvanların su 

içmesi için düzenlenmiş yalakları vardır. Çeşmenin fevkâni namazgâh olarak 

kullanıldığını düşünülmektedir (Çeçener, s.24), (Haskan, C3, s.1124), (Şekil E. 13), 
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(Şekil E. 14). Namazgâhın bileşenleri olan mimari elemanlardan
1
 merdiven, sütre taşı 

ve döşeme/set kaplamaları günümüze ulaşmamıştır. 

*Kuyu: Sıra No: 20a 

              

          Adres: Kışla Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre III. Selim tarafından açtırılan kuyu günümüzde mevcut 

değildir (VSD, s.115). 

 

*Kuyu: Sıra No: 20b 

              

          Adres: Selimiye Kışlası 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre III. Selim tarafından açtırılan kuyu günümüzde mevcut 

değildir (VSD, s.115). 

*Kuyu: Sıra No: 20c 

            

          Adres: Haydarpaşa Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarında III. Selim tarafından açtırılan diğer iki kuyunun yakınında 

olduğu belirtilen ve Miralay Hurşid Bey tarafından açtırılan kuyu günümüzde 

mevcut değildir (VSD, s.115). 

*Su terazisi: Sıra No: 20d 

              

          Adres: Kışla Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

*Su maksemi: Sıra No: 20e 

              

          Adres: Kışla Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

                                                 
1
 Namazgâhlar cuma, teravih ve bayram gibi cemaatin yoğun olduğu namazlar için vakfedilmiş açık 

hava ibadetgâhlarıdır. Namazgâhlar abdest alma ve su içme ihtiyacını karşılayan bir kuyu ve/ya da 

çeşme, kıbleyi gösteren ve mihrab görevi gören bir namazgâh/sütre taşı, taşın önünde en az bir kişinin 

namaz kılabileceği kadar bir set ve gölgesinde hem dinlenilen hem de ibadet edilen bir veya birkaç 

ağaçtan oluşan açık alanlardır (Özdamar, s.236). M. Özdamar (s.236), tarafından aktarılan bir tanıma 

göre “Namazgâhlar bir kaç karış yüksek olarak, bir sofa biçiminde inşa edilmiştir. Bazıları yerle aynı 

seviyede olup, böyle hemzemin namazgâhlar mutlaka bir duvarla çevrilidir. Bir de çeşme üzerine bina 

edilen "Fevkânî Namazgâhlar" vardır. Şehir içinde ve mesire yerlerinde bulunan Namazgâhların 

sadece bir ibadet yeri olmalarına karşılık; menzil yollarında bulunan ayrı bir vasıf, yani istirahat yeri 

vasfını da kazanmaktadırlar... Eski devirlerde yaşayanlar menzil yollarındaki namazgâhlarda, at, 

deve, merkeb gibi zamanın nakil vasıtasını, bu da yoksa biçâre ayaklarını dinlendirip, yemeğini yer, 

çeşmeden suyunu içer, çubuğunu çeker, bu arada ibâdetini de aksatmadan yapardı" 
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*Selimiye Mahallesi’nde bulunan ancak listede adı geçmeyen çeşmeler: 

1. Mülazım Hakkı Efendi Çeşmesi: Selimiye Kışlası’nın bugünkü sınırları 

içinde ve Selimiye Cami’nin Çeşme-i Kebir Sokaktaki avlu duvarı köşesinde 

bulunmaktadır. Kitabesine göre 1915 yılında Mülazım Hakkı Efendi’nin 

anısına yaptırılmıştır. Pervititch 52’de de gösterilen bu çeşme mevcut ve iyi 

durumdadır (Şekil E. 15).  

2. Harem İskelesi Caddesi ile Toktaş Sokağı’nın kesiştiği yerde bulunan üzeri 

sıvalı yapı kalıntısının bir çeşmenin haznesi olduğu düşünülmektedir. Kuzey 

cephesinde etrafı sıva ile oluşturulan baklava biçimli bir profil içinde lüle yeri 

izlenmektedir (Şekil E. 16). Kalıntıların Tanışık’ın “Haydarpaşa Feridiye 

Camii civarında, Köftüncü Çeşmesi üst tarafında” olduğunu belirttiği 1917 

tarihli “Nur-i ayn Çeşmesi” ne ait olduğu düşünülmektedir (Tanışık, C.2, 

s.472).   

3. Tazıcılar Ahırı Çeşmesi: Tıbbiye Caddesi ve Çeşme-i Kebir Sokaklarının 

kesişiminde 493 Ada 2 Parselde yer almaktadır.  III. Selim’in 1216 H. (1801 

M.) tarihli vakfiyesinde (VGMA 643 nolu defter) Tazıcılar Ocağı’nın Kavak 

Sarayı arazisi üzerinde mevcut bulunduğu belirtilmektedir
1
. Eski Tazıcılar 

Ocağı’nın avlusu içinde yer alan çeşme 1801 tarihinden önce inşa edilmiş 

olmalıdır.  III. Selim’in külliyesi inşa edilirken yenilenen yapı, 1843 tarihinde 

II. Abdülhamit tarafından onarılmıştır (Haskan, C3, s.1174). Tazıcılar 

Ocağı’nın 1950’lerde yıktırılmasıyla (Haskan, C3, s.1174) çeşmenin 

bulunduğu çevre önemli ölçüde değişmiştir. 2 nolu Pervititch Kadıköy 

paftası, Tazıcılar Ahırı ve çeşmenin ilk tasarımına ait görsel veri sunmaktadır 

(Şekil E. 17). Etrafını çevreleyen yalaklar ve muslukları günümüze 

ulaşmayan yapının üç yüzünde lüle yerlerinin izleri bulunmaktadır (Şekil E. 

18). Günümüzde I. Ordu Komutanlığı Astsubay gazinosu sınırları içinde 

kalmaktadır. 

4. Beylik Çeşme/Abdülmecid Han Meydan Çeşmesi: Selimiye Kışlası içinde yer 

alan ve Çeşme-i Kebir Caddesi’nden de görülebilen büyük meydan çeşmesi, 

                                                 
1
 “Terbi’an 4800 zirâ' mahalde kain Tazıcılar Ocağı... Terbi’an 3800 zirâ' arsada kain Zağarcılar 

Ocağı...”, (VGMA 643 nolu defter), (ayrıca bkz. Beyhan, s.40,42). 
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atların su içebilmesi amacıyla inşa edilmiştir. Sultan Abdülmecid tarafından 

yaptırılan Beylik Çeşme vakıf sicil defterinde yer almamaktadır (Şekil E. 19).  

5. Ali Ağa Namazgâhı: Hadîkatü’l Cevami’de (Harap Mescid maddesi) adı 

geçen namazgâh, 1924 yılından önce ortadan kalkmış olmalıdır. Vakıf 

defterinde Kavak Çeşmesi olarak listelenen Muhasip Ali Ağa Çeşmesi’nin 

bulunduğu yerde olduğu düşünülmektedir.  

6. Selimiye Çeşmesi/Şah Sultan Çeşmesi: Selimiye Hamamı’nın karşı köşesinde 

Hamam Sokak ve Selimiye Camii Sokak köşesinde yer alan çeşmenin 

kitabesi bulunmamaktadır. Çeşme Selimiye Mahallesi ile birlikte 19. yüzyılda 

yaptırılmış olmalıdır. 2000’ li yıllarda onarım geçiren çeşme iyi durumdadır 

(Şekil E. 20).  

7. Hasip Paşa/ Zeki Bey Çeşmesi: 1721 yılında Zeki Bey tarafından babası 

Hasip Paşa adına yaptırılan çeşme Tıbbiye Caddesi ve Çeşme-i Kebir 

Caddeleri’nin kesişiminde 292 Ada 2 parselde yer almaktadır. (Şekil E. 21). 

Çeşme iyi durumdadır.  

8. Harem Ayazması: Defterdar Tahir Ağa Camii’nin doğusunda 1312 Ada 39 

parselde, istinat duvarı içine gömülü bir su haznesi ve çeşme bulunmaktadır 

(Şekil E. 22). Önünde Halet Tuncel adına yapılan park yer alır. Harem 

Ayazması adı ile anılan kitabesiz çeşmenin yaptıranı ve yapım tarihi belli 

değildir. Haskan, eskiden parkın olduğu yerde meşhur bir kahvenin 

bulunduğunu aktarmaktadır (Haskan, C3, 1485). Konyalı ayazmanın suyunun 

göz hastalıklarına iyi geldiğine inanıldığını, ayrıca Rumlar tarafından belirli 

günlerde ziyaret edildiğini belirtir (Konyalı, C.2, s.411). 

2. İHSANİYE MAHALLESİ (Şekil E. 23). 

*Namazgâh: Sıra No: 23 

            

          Adres: Harem İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: Bahçe halinde. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Veliye Ayşe Hanım tarafından 1181H/1767 yılında 

yaptırılan namazgâh 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır (VSD, s.79). Alman 

Mavileri D7/3 nolu paftada (Şekil E. 24) ve 51 nolu Pervitich paftasında (Şekil E. 

25) 1924 yılından önce ortadan kalkan namazgâh yerinin, etrafı duvarla çevrili bir 

arsa/bahçe olduğu izlenmektedir. Günümüzde Harem İskelesi Caddesi, Dr. Sıtkı 
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Özferendeci Caddesi ve Daye Kadın Sokağı’nın kesişiminde, 312 nolu adada yer 

alan ve park olarak düzenlenen namazgâh alanı içinde sadece bileziksiz ve kitabesiz 

bir kuyu bulunmaktadır (Şekil E. 26). Namazgaha ait kıble taşı bugün Üsküdar 

Belediyesi tarafından düzenlenen  mermer bir platform üzerinde yer almaktadır (bkz. 

Namazgâh: Sıra No: 8). 

*Süleyman Paşa Çeşmesi: Sıra No: 25 

            

          Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kesme taştan klasik üslupta inşa edilen tek yüzlü, hazneli çeşme Tunusbağı Caddesi 

üzerinde 336 Ada ve 1 nolu köşe parsel üzerinde yer almaktadır. Çeşmenin, biri 

onarıma ait olmak üzere iki kitabesi vardır. Ethem Paşa Sokağına cephe veren hazne 

duvarı üzerinde asılı 1681 tarihli kitabe ilk yapıma aittir (Şekil E. 27, Şekil E. 28). 

Kitabede “zülâl-i dilkeş” denilerek kadın olduğu belirtilen baniyenin ismi 

açıklanmamıştır. Ayna taşı üzerinde yer alan ikinci kitabeye göre çeşme Hacı Faik 

Bey tarafından yeniden inşa ettirilmiştir. Kitabede onarıma ait tarih rakamı 

bulunmamaktadır. Tanışık, ebced hesabına göre çeşmenin onarım tarihi olarak 1907 

yılını verirken (Tanışık s.284)  Konyalı onarım tarihini 1887 olarak hesaplamıştır 

(Konyalı C.2, s.62). Bir 20. yüzyıl onarımı sırasında geniş saçaklı ahşap çatı 

sökülerek yerine betonarme döşemeli saçaksız ahşap bir çatı yapılmıştır (Çeçener 

s.38). 2002 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında cephe taşları temizlenmiş, derz 

dolgusu yapılmıştır. Marsilya kiremitleri kaldırılarak yenilenen çatıya alaturka 

kiremit döşenmiştir. Kitabelerin zemini yeşil renkli bir boya kapatılarak harflerin 

üzerine altın varak uygulanmıştır. Çeşme Tunusbağı Caddesi yol kotundan yaklaşık 

0.45 m aşağıda kalmaktadır. Son onarımın ardından çeşmenin ayna taşına kırmızı 

sprey boya ile yazı yazılmıştır.  

*Çeşme: Sıra No: 26 

            

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

İhsâniye Çeşmesi: Neyzenbaşı Halil Can Sokağı üzerinde 352 Ada 34 parseldedir. 

Kitabesine göre 1824 yılında yaptırılmıştır. Kim tarafından yaptırıldığı 

bilinmemektedir. 52 nolu Pervittich paftasında çeşmenin bulunduğu parselde 

bugünkü yerinden daha geride, dört cephesi açık, bağımsız bir yapı olduğu 

gözlenmektedir (Şekil E. 29). 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta çeşmenin 33 ve 35 nolu 
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yan parsellerde bulunan yapılarla bitişik nizamda, yol hizasına taşındığı 

izlenmektedir (Şekil E. 30). 52 nolu Pervittich paftasında ayna taşı önünde izlenen 

oval biçimli tekne ve Haskan (C3, s.1008) tarafından tarif edilen hayvan sulamak 

için kullanılan yan yalaklar bu müdahale sırasında kaldırılmış olmalıdır. 20. yüzyılın 

sonlarında bitişik parsellerdeki yapılar yıkılarak, yerlerine önlerinde bahçe bulunan 

çok katlı apartmanlar inşa edilmiştir. Bu yıkım sonrasında çeşmenin yan 

sütuncelerinin ve Barok saçağının hasar gördüğü 1990’lı yıllara ait bir fotoğraftan 

izlenmektedir (Haskan, C3, s.1088), (Şekil E. 31). Günümüzde çeşmenin bulunduğu 

parselde -yeri değiştirilerek boşaltılan özgün yerinde- bir apartman yükselmektedir. 

Apartmanın ön bahçesi içinde kalan çeşme taşındığı yerde ve yol hizasında yeniden 

dört cephesi açık hale gelmiştir. Çeşme semt sakinlerinin katkılarıyla 2003 yılında 

onarılmıştır. Eski fotoğraflarda ayna taşının yerleştirildiği kemerli nişin sıvalı olduğu 

izlenirken, onarım sırasında kemer tuğlaları açığa çıkarılmıştır (Şekil E. 32). Derz 

araları koyu pembe renkli horasan taklidi bir harçla doldurulmuştur. Onarılmasına 

rağmen çeşme hızla yıpranmıştır. Çevre sakinleri, çöplerini çeşmenin teknesinde 

biriktirmektedir.  Ayna taşının önünde ahşap bir elektrik direği yükselmekte ve ön 

cephenin görünümünü engellemektedir.    

*İsa Ağa Çeşmesi: Sıra No: 27 

            

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

İhsaniye Camii Sokak ve İhsaniye İskelesi Sokağı’nın kesişiminde 346 nolu Ada ve 

1 nolu parselde yer almaktadır.  Kitabesine göre 1822 yılında Gazanfer Ağa adına 

Hafız İsa Ağa tarafından yaptırılmıştır. 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta kısmen toprağa 

gömülü olduğu izlenen çeşmenin haznesi yıkılmış ve ayna taşı üzerinde yer alan taç 

yerinden koparak ayrılmıştır (Çeçener, s.36, Konyalı, C.2, s.53), (Şekil E. 33). 2001 

yılında Üsküdar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen onarımda sondaj yapılarak 

tekne toprak altından çıkarılmıştır (Url-23). Taşları numaralandırılarak sökülen 

çeşme yol kotu üzerinde inşa edilmiştir. Ortasında bir madalyonun yer aldığı taç 

yenilenmiş; yıkık hazne duvarları ayna taşı yüksekliğinde devam ettirilerek 

bütünlenmiş, bir saçak kornişi eklenmiştir. Haznenin arsası toprakla doldurularak, 

çiçek tarhı görünümünde düzenlenmiştir (Şekil E. 34).  
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*Çeşme: Sıra No: 28 

            

          Adres: Sultaniye Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf listesinde Sultaniye Sokak’ta iki çeşmenin varlığından söz edilmektedir. 

Sokağın adı günümüzde Dr. Sıtkı Özferendeci olarak değiştirilmiştir.  Çeşmelerden 

Tıfl-ı Gül Hanım’a ait olan, 52 nolu Pervititch paftasında izlenmekle birlikte, ikinci 

çeşmeye ait herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Çeşmelerin her ikisi de günümüze 

ulaşamamıştır. Çeçener, Büyük İhsaniye Camii karşısında, 331 Ada 34 parselde 

bulunan yapı kalıntısının bir çeşmeye ait hazne olabileceğini düşünmektedir 

(Çeçener, s.38). Sözü edilen yapı 3 nolu Pervititch kılavuz haritasında Sultaniye 

Sokak üzerinde kargir olarak gösterilmiş, ancak çeşme olduğuna ilişkin bir açıklama 

konulmamıştır. Fotoğrafı yayınlanan yapı kalıntısı günümüzde mevcut değildir (Şekil 

E. 35).  

 *Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 29 

            

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

İhsaniye Alt Sokak’ta 345 Ada 22 parselde bulunan çeşme Konyalı’ya (C.2, s. 41) 

göre  1764 yılında Hatice Sultan adına kardeşi II. Mustafa tarafından, Haskan’a (C3, 

s.1079) göre ise Hatice Sultan’ın yeğeni III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. 

Kitabesine göre çeşme, 1842 yılında hazinedar ustası Şevknihal tarafından 

onarılmıştır. Tek yüzlü hazneli çeşmedir. Haznesi iki sıra tuğla bir sıra kesme taşla 

inşa edilmiştir. Ayna taşı mermerdir. 2006 yılı öncesinde tonoz örtülü olan haznenin 

üzerinde yer alan kurşun taklidi çimentolu sıva, yapının 20. yüzyılda kötü bir onarım 

geçirdiğini göstermektedir (Şekil E. 36). Çeşme bakımsız durumda iken 2006 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Şekil E. 37). Onarım sırasında çimentolu 

sıvalar kazınarak, tonoz örtü kurşunla kaplanmıştır. Ön cephede bulunan kırık çörten 

olduğu gibi bırakılmıştır. Mermer ayna taşının iki yanında gözlenen ve içlerinde 

paslanmış demir bulunan delikler, burada demir dirseklerle taşınan bir saçak 

olabileceği izlenimi vermektedir. Ancak onarım sırasında izler sıvanarak 

kapatılmıştır. Ayna taşı üzerinde 3 lüle yeri bulunmaktadır. Muslukları yoktur. 
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*Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 30 

            

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.    

1924 tarihli Vakıf listesinde bugün Alt İhsaniye Sokak olan İhsaniye-i Sâgir’de III. 

Ahmet’in kızı Hatice Sultan (1710–1738) adına üç çeşme kayıtlıdır.  Bu çeşmelerden 

günümüze sadece bir tanesi ulaşabilmiştir (bkz. Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 29). 

Alman Mavileri ve Pervititch haritalarında diğer çeşmelerin yerlerine ait herhangi bir 

kayıt yoktur. Topkapı Sarayı Çinili Köşk Müzesi’nde Hatice Sultan tarafından 

Üsküdar’da yaptırılan bir çeşmeye ait kitabe bulunmaktadır (Tanışık, C.2, s.328). 

Çeşmenin bugünkü konumu bilinmemektedir
1
.  

*Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 31 

             

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

*Tıfl-ı Gül Hanım Çeşmesi: Sıra No:32 

            

          Adres: Sultaniye Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Kitabesine göre 1808 yılında III. Selim’in cariyelerinden Tıfl-ı Gül Hanım tarafından 

yaptırılmıştır (Tanışık, s.404). 52 nolu Pervititch paftasında Sultaniye Sokağı 

üzerinde bir bahçe duvarında 336 Ada 59 Parselde olduğu izlenen çeşme bugün 

Üsküdar Belediyesi önündeki meydana taşınmıştır. Sokağın adı Dr. Sıtkı Özferendeci 

olarak değiştirilmiştir. Konyalı (C.2, s.114), kitabesini yayınladığı çeşmenin yok 

olduğunu aktarmaktadır.  Haskan (C3, s.1177), eski bir fotoğraftan (Şekil E. 38) 

görünümü hakkında bilgi sahibi olduğumuz çeşmeyi şöyle betimlemiştir:“Çeşme eski 

Çatmacılar şimdiki Dr. Özferendeci Sokağı üzerindedir. Harem İskelesi Sokağı’ndan 

yüründüğüne göre biraz ileride sağda bir evin bahçe duvarındadır. Dikkatle 

bakılmazsa fark edilemez. Daha ziyade bahçe kapısını andırır. Haznesi yoktur... 

Kabartma motiflerle süslü ayna taşı ve üzerinde üç satırlık kitabesi bulunmaktadır... 

İki yanına beton ayaklar yaptırılmıştır.” Tıfl-ı Gül Hanım Çeşmesi’ne ait kitabe ve 

ayna taşı bugün Üsküdar Belediyesi önündeki parkta düzenlenen yeni bir çeşme 

üzerine yerleştirilmiştir (Şekil E. 39). Bugün özel mülkiyete ait 336 Ada 59 nolu 

                                                 
1
 Çeçen, Alt İhsaniye Sokak üzerinde günümüzde mevcut olan Hatice Sultan Çeşmesi ve Ahmet Şakir 

çeşmelerini tespit etmiştir (K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar Suyolları Haritasında 49 ve 50 

numara ile kayıtlı çeşmeler).   
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parselde, çeşmenin üzerinde bulunduğu bahçe duvarında, su borusu çıkışı/lüle yeri ve 

demir mil gözlenmektedir  (Şekil E. 40). 

*Valide Çeşmesi: Sıra No: 33 

             

          Adres: İhsâniye 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Mihrişah Valide Sultan tarafından 1791 yılında yaptırılan çeşme, Şerif Bey Çeşmesi 

ile Tosun Paşa Sokaklarının köşesinde, 338 Ada 9 Parselde yer almaktadır. Tek 

yüzlü ve hazneli çeşme Osmanlı Barok mimarisinin seçkin örneklerinden biridir. 20. 

yüzyıla ait bir fotoğrafta (Şekil E. 41) tonoz örtülü haznenin harap olduğu, üzerinde 

ağaçların büyüdüğü izlenmektedir. Çeşmenin teknesi kısmen toprak altında kalmıştır. 

Çeşme 1970 yılında onarılmıştır (Haskan, C3, s. 1120). Söz konusu fotoğrafta kitabe 

ve ayna taşını birbirinden ayıran korniş hizasında bittiği izlenen hazne duvarları, 

onarım sonrası 3.70 metreye yükseltilerek çeşmenin ön yüzü ile aynı hizaya 

getirilmiştir. Hazne duvarları kitabenin üzerinde yer alana benzer bir korniş ile 

bitirilmiştir. Ayna taşı üzerinde 3 lüle yeri bulunmaktadır. Muslukları yoktur. İlk 

tasarımında, kitabenin yer aldığı bölüm üzerinde -18. ve 19. yüzyıl Osmanlı 

çeşmelerinde sıklıkla kullanıldığı gibi- bitkisel motifli ve madalyonlu bir taç olduğu 

düşünülebilir. 2003 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Url-24). 

Onarımda hazne duvarlarında önceki onarımlara ait plastik onarımlar sökülerek taş 

ve tuğla ile yenileme, horasan harcıyla derz dolgusu ve mermer yüzeylerde kimyasal 

temizlik yapılmıştır. 

*İsa Ağa Çeşmesi: Sıra No: 33a 

             

          Adres: İhsâniye 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Büyük İhsâniye Camii avlusunda 352 Ada 106 parselde bulunan İsa Ağa Çeşmesi 

1824 yılında Hafız İsa Ağa tarafından yaptırılmıştır (Tanışık, s.418)
1
. İhsaniye 

Camii’nin abdest muslukları olarak kullanılmaktadır. 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta 

üzeri sıvalı hazne duvarlarının Barok bir saçakla bitirildiği gözlenmektedir (Şekil E. 

42). 20. yüzyılda bir onarım geçiren çeşmenin taş tuğla almaşık duvar örgüsü açığa 

çıkarılmıştır. Koyu pembe horasan harcı taklidi bir sıva ile derz dolgusu yapılmıştır. 

Kitabenin etrafı aynı sıva ile çerçeve içine alınmıştır. Çeşmenin özgün mimari 

                                                 
1
 Çeşme, K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar suyolları haritasında Atike Sultan Çeşmesi olarak 

gösterilmiştir. Ancak Atike Sultan Çeşmesi Çakıcı Hasan Paşa Mahallesi’nde bulunmaktadır.   
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değerlerini zedeleyen onarımda Barok üslup özelliği sergileyen saçak kaldırılarak 

haznenin üzeri betonarme bir döşemeyle kapatılmıştır. 

 *Ahmet Şakir Efendi Çeşmesi: Sıra No: 33b 

             

          Adres: İhsâniye Orta Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

52 nolu Pervititch paftasında eski adı Çit olan Dr. Sıtkı Özferendeci Sokak 

üzerindedir. Kitabesine göre 1325H/1907 yılında Ahmet Şakir Efendi tarafından 

yaptırılmıştır. 349 Ada 11 Parselde bir evin bahçe duvarı üzerinde bulunan çeşmenin 

ayna taşı ve kitabesi mermerdendir. Ayna taşı ve kitabe tuğla ile çerçevelenmiştir. 

Üsküdar Belediyesi tarafından 1999 yılında onarılmıştır  (Şekil E. 43). Çeşmenin 

teknesi bugün mevcut değildir.  

*Su Terazisi: Sıra No: 34 

             

          Adres: Sultaniye Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Darüsaade Ağası İsa Ağa tarafından 1179H/1765 yılında 

yaptırılmıştır. K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar su yolları haritasında 19 

numara ile Mihrişah Su Yolu üzerinde işaretlenen su terazisi günümüzde mevcut 

değildir. 

*Su Terazisi: Sıra No: 35 

             

          Adres: Harem İskelesi 

  1924 yılındaki durumu:Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

*Su Terazisi: Sıra No: 36 

             

          Adres: İhsâniye 

  1924 yılındaki  durumu:Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar su yolları haritasında 17 numara ile 

Mihrişah Su Yolu üzerinde işaretlenen su terazisi günümüzde mevcut değildir. 

*Tulumba: Sıra No: 37 

             

          Adres: Haydarpaşa Caddesi   

  1924 yılındaki durumu:Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

 

*Kuyu: Sıra No:   38 

             

          Adres: İhsâniye-i Sâgir 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

İhsâniye Cami’nin bahçesinde mevcuttur. Kitabesi ve kuyu bileziği yoktur.  
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*İhsâniye Mahallesi’nde bulunan ancak vakıf sicil kayıtlarında adı geçmeyen su 

yapıları: 

Kuyu: 52 numaralı Pervititch paftasında Puits-kuyu olarak gösterilen Naci Bey 

Kuyusu, 336 Ada 4 Parselde eski Çiçekçi Kahvesi önünde mevcuttur. Kitabesine 

göre 1318H/1900 yılında Naci Bey ve Meymenet Hanım adına açtırılmıştır. 

Haskan’ın 2000 yılında basılan eserinde yayınlanan bir fotoğrafta, demir bir şebeke 

ile korumaya alındığı ve bakımlı olduğu izlenmektedir (Şekil E. 44), (Haskan, C.3, 

s.1234). Kuyunun doğusunda III. Selim Çeşmesi ve batısında Karacaahmet 

Mezarlığı’nın bir bölümü yer almaktadır. Kuyunun güneyinde ve hemen arkasında 

bulunan kahvehane günümüzde otopark ve oto yıkama dükkânı olarak 

işletilmektedir. Kuyunun şebekeleri kaldırılmış, teknesine oto yıkamada kullanılan 

hortum, fırça vb. konulmuş latin harfleriyle yazılan yeni kitabe kırılmıştır (Şekil E. 

45). Kiracı ile yapılan görüşmede yakın zamana kadar kahvehanenin duvarında 

asılarak korumaya çalışılan Ayşe Sultan Namazgâhı’na ait kitabeli sütre taşının halk 

tarafından dini bir ziyaretgâh gibi kullanılmasından rahatsız olunduğu ve Üsküdar 

Belediyesi’ne şikâyet dilekçesi verildiği öğrenilmiştir. Bu şikâyet üzerine Belediye 

yetkilileri kitabeyi sökerek Tunusbağı Caddesi üzerinde Karacaahmet Mezarlığı içine 

taşınmıştır. 

3. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ (Şekil E. 46).  

*Namazgâh: Sıra No: 44 

             

          Adres: Harmanlık 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Namazgâh Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır (Haskan,C.2, 

s.1004). Alman Mavilerinde (C7 nolu pafta) Karacaahmet Mezarlığı’nın Nuh 

Kuyusu Caddesi’ne açılan Harmanlık Kapısı önündeki alan Harmanlık Mevkii olarak 

belirtilmiştir. “Harmanlık Mevkii” Osmanlı döneminde Üsküdar’ın bayram yeri / 

“Bitlikehtâne” olarak kullanılmıştır (Haskan, C.2, s.1003). Alman Mavileri C7’de 

Harmanlık Numune Mektebi’nin güneyinde Karacaahmet Mezarlığı (bugün 458 

Ada) sınırları içinde, küçük bir gölet/su havzası yakınında, etrafı duvarlarla çevrili 

bir set çizilmiştir (Şekil E. 47). Burası namazgâha ait olabilir. 1935 yılında 

hazırlanan 54 nolu Pervititch paftasında, namazgâha ait bir kayıt bulunmamaktadır. 

Bugün Numune Mektebi yerinde lise binası ve karşısında Şakirin Camii ve Belediye 

Hizmet Birimleri Binaları inşa edilmiştir (Şekil E. 48).  
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*Abd-ül-fettah Paşa Çeşmesi: Sıra No:  47 

             

          Adres: Divitçiler Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1710 yılında Abdülfettah Paşa tarafından yaptırılmıştır 

(VSD, s.15). Tanışık yerinde incelediği çeşmenin, kitabesine göre 1726 yılında 

Mehmet Kethüda tarafından onarıldığını belirtmektedir (Tanışık, C.2,s 332). Haskan, 

12 mısralık daha uzun bir kitabe metni yayınlayarak çeşmenin 1889 yılında onarım 

geçirmiş olduğunu ileri sürmektedir (Haskan, C3, s.1113). 54 nolu Pervititch 

paftasından, çeşmenin bulunduğu yapı adasının bir yangın geçirdiği öğrenilmektedir. 

Yangın sonrası çeşme varlığını sürdürürken, aynı parsel içinde yer alan Ahmet Keşfi 

Efendi Tekkesi ve Kazasker Ahmet Efendi Camii ortadan kalkmıştır. 1940’lı yıllarda 

teknesi kısmen toprağa gömülü ve muslukları kaybolan çeşme 1955 yılında yol 

genişletme çalışmaları sırasında kaldırılmıştır (Tanışık, C.2, s.332), (Haskan, C3, 

s.1113), (Şekil E. 49). Haskan ve Çeçener’in verdiği adres bilgileri, çeşmenin bu 

müdahale sonrasında, 206 Ada 19 parselde Divitçiler Camii önüne taşındığı ortaya 

koymaktadır (Çeçener, s.93, Haskan, C.1, s.239). Divitçiler Camii yıkılarak yerine 

ilkokul yapılmıştır. Çeşmeden günümüze hiçbir iz kalmamıştır. Çeşmenin özgün yeri 

günümüzde Salı Sokak’da,  205 Ada 33 parsel köşesinde yol üzerinde kalmaktadır.  

4. MURAT REİS MAHALLESİ (Şekil E. 50). 

1924 tarihli vakıf listesinde Murat Reis Mahallesi’nde namazgâh kaydı 

bulunmamaktadır.  

*Çinili Câmii Çeşmesi: Sıra No:   58 

               

           Adres:  Çinili Câmii, Çavuşderesi.  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından 1642 yılında yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, 

s.266). Çavuşderesi ve Çinili Hamam Sokaklarının birleştiği yerde 164 Ada, 4 

parselde, Çinili Sıbyan Mektebi’nin duvarında yer almaktadır (Şekil E. 51). Klasik 

üslupta kesme taşla inşa edilmiştir. Bulunduğu yapı adasında köşe başına diyagonal 

olarak yerleştirilen tek yüzlü çeşmenin haznesi, Çinili Sıbyan mektebinin altında 

kalmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısına ait bir fotoğrafta cephede kirlenme ve bitki 

oluşumu izlenen çeşme, harap durumdadır (Şekil E. 52). 2005–2006 yıllarında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır. Yüzeyi temizlenen, çatlak ve kırıkları 

onarılan çeşmenin kitabesi varaklanmıştır. 17. yüzyıl eseri Çinili Külliyesi’nin bir 
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parçası olan bu önemli anıtın koruma sorunları devam etmektedir. Günümüzde 

çeşmenin teknesi kısmen toprağa gömülü durumdadır. Musluğu yoktur. Gurlitt 

tarafından yayınlanan bir 19. yüzyıl fotoğrafında, çeşmenin önünde bulunan 

caddenin geleneksel taş malzeme ile kaplı olduğu; çeşmenin hemen kuzeyinde 

günümüzde mevcut olmayan bir kuyu ve tulumba bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 

53). Külliye yapılarına açılan yolların kesişme noktasında, kavşağa güzel bir cephe 

veren çeşme, asfalt yol kaplaması ve değişen yol kotuyla birlikte tarihi çevresinden 

kısmen soyutlanmıştır. 

*Kasım Ağa Çeşmesi: Sıra No:   59 

              

           Adres: Kasım Ağa Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kartal Baba Caddesi, Çinili Hamam ve Kasım Ağa Sokaklarının birleştiği yerde 177 

Ada 34 nolu parselde ve köşede yer almaktadır. Kitabesi yoktur. Mecmuâ-i Tevârih 

(s.64) adlı eserde yayınlanan kitabesine göre çeşme bilinmeyen bir tarihte Kasım 

Ağa tarafından yaptırılmış ve 1730 yılında onarılmıştır. Çeçener tarafından 

yayınlanan 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta, haznenin üzerinde ahşap olduğu izlenimi 

veren bir çatı öne doğru saçak yapmaktadır (Şekil E. 54). 1998 yılında kemerin 

üzerinde yer alan motifli taç kısmın tıraşlandığı, haznenin üzerine, öne doğru hafif 

bir taşma yapan taş plaklar yerleştirildiği izlenmektedir (Şekil E. 55). -Çeşmeyi 20. 

yüzyılın ikinci yarısında gösteren bu fotoğraflar, hazneye ait koruyucu örtüye ilişkin 

çeşitli müdahaleler yapıldığını göstermektedir.- 2007 yılından önce yapılan bir diğer 

onarımda haznenin üzeri -ön cepheden görülmeyecek şekilde- çimento ile sıvanmıştır 

(Şekil E. 56). Yol kotunun altında kalan tekne betonla kapatılmıştır. Derz araları 

çimentolu harçla doldurulmuş, teknenin iki yanında yer alan setlerin kırılan parçaları 

betonla bütünlenmiştir. Onarım sonrası ön cepheye kırmızı sprey boya ile yazı 

yazılmıştır. Dört yol ağzının birleştiği işlek bir noktada, estetik bir görünümle 

bulunduğu parsele diyagonal yerleştirilen ve önünü gölgeleyen anıtsal çınar ağacı ile 

birlikte insanların dinlenip su içebileceği bir meydan oluşturan çeşme, geleneksel 

Osmanlı kent dokusuna tanıklık etmekte idi
1
. 2007 yılına kadar asfaltlanan yol içinde 

                                                 

1
Ahmed Hamdi Tanpınar (Beş Şehir, s.189–190): "…Eskiden küçük büyük her çeşmeyi iri gövdeli bir 

çınar yahut da servi beklerdi. İşlenmiş mermerin üstüne aydınlığın nimeti onun fırınında pişmiş taze 

bir ekmek gibi düştüğü gün mimari kendisini bulmuş sanılır. Mimarın veya hayrat sahibinin diktiği 

ağacın büyüdüğünü görüp görmemesinin ehemmiyeti yoktu. Dikilmiş olduğunu bilmesi yeterdi. Bilirdi 

ki toprağa emanet edilmiş bir ağaç; mahalleye, semte, şehre, hatta cemiyete ve bütün bir imana 

emanet edilmiş bir değerdi.”   
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etrafında koruyucu bir önlem alınmadan öylece bırakılan çınar ağacı, 2008 yılında -

araç trafiğini rahatlatmak için olsa gerek- kaldırılmıştır
1
 (Şekil E. 57). Çeşme, 2007–

2008 yılında yeniden onarılmıştır. Yan setler mermer plaklarla değiştirilmiş ve tekne 

yeniden açılmıştır. Cephelerde kimyasal temizlik yapılmıştır. Çatı mermer plaklarla 

kapatılmıştır. Çinili Külliyesi’nin mimarı olan Kasım Ağa’nın kendi adına yaptırdığı 

bu mütevazı çeşme, bakımsızlık ve kötü onarımlar sonucu bazı özgün mimari 

ayrıntılarını kaybetmiştir. Üzerinde bulunduğu parselde dört katlı bir apartman 

yükselmektedir. 

*Acı Çeşme: Sıra No:   60 

              

           Adres: Mescid Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Çinili Cami Sokak ile Köprülü Fazıl Paşa Sokağı’nın birleştiği yerde, 178 Ada 6 

parselde bulunmaktadır.
2
 Kitabesine göre 1730 yılında Matbah Emini Halil Efendi 

tarafından yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s.338).
3
 55 nolu Pervititch haritasında 

çeşmenin bulunduğu parselde iki katlı ahşap bir yapı olduğu ve bahçe duvarında 

bitişik çeşmenin haznesi olduğu izlenmektedir (Şekil E. 58). Tanışık, çeşmenin yan 

setlerinin tamire muhtaç olduğunu aktarmıştır (Tanışık, a.y.). 1988 yılında bu 

parsele, çeşmenin haznesi yıkılarak apartman yapılmıştır (Haskan, C3, s.1112). 

Kesme taşla klasik üslupta inşa edilen üzeri çatısız çeşme 2004 yılında Üsküdar 

Belediyesi tarafından onarılmıştır (Url-25), (Şekil E. 59). Teknesi toprak altında 

kalan çeşme sökülerek yol kotunda tekrar örülmüştür. Hafriyat yapılarak seki 

taşlarının bir bölümü ile tekne, toprak altından çıkartılmış ve yerine monte edilmiştir. 

Hazne duvarları, saçak kornişi ve çatısı kesme küfeki taşı ile bütünlenmiştir. 

                                                 
1
 Çeşmenin üzerinde bulunduğu ve batı yönüne doğru devamında Yakup Ağa Sıbyan Mektebi’ne 

ulaşan yol Kasım Ağa’nın adı ile anılmaktadır (Alman Mavileri C8, Pervititch 55) Bu yolun doğu aksı 

(Çinili Hamam Sokak) Çinili Külliyesi’ne ulaşmaktadır. Kasım Ağa’nın Üsküdar’a kazandırdığı 

külliyeye, onun adını taşıyan sokaktan geçerek ulaşmak, yol ortasında Kasım Ağa’nın yaptırdığı 

çeşmede duraklamak ve bu noktada sokağın her iki ucunda perspektife giren 17. yüzyıla ait anıtsal 

yapıları gözlemlemek bu eserlere farklı bir anlam katmaktadır. Çinili Külliyesi ve yakın çevresi için 

geliştirilebilecek bir koruma planı Harmanlık Mevkii, Kasımağa, Kapıağası Mevkii, Divitçiler gibi 

geçmişte kentin işlek noktaları olan ve- günümüz kent ölçeği için oldukça küçük sayılabilecek bir 

alanda- irili ufaklı pek çok anıt eseri barındıran tarihi merkezlerin daha fazla bozulmasını 

önleyecektir.     
2 

Üsküdar’da suyunun tadından dolayı acı çeşme adı ile anılan dört çeşme daha vardır (Çavuşderesi, 

Kartal Baba, Haydarpaşa, Toptaşı) . 
3 

Halil Efendi’nin Üsküdar’da bu çeşmeden başka Solak Sinan ve Toygar Hamza mahallelerinde iki 

çeşmesi ve su yolu vardır. 
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*Murat Reis Mahallesinde günümüzde mevcut olan ancak vakıf listesinde yer 

almayan çeşme ve sebil ve kuyu: 

1. Çinili Camii Şadırvanı (Şekil E. 60). 

2. Çinili Camii Sebili (Şekil E. 61). 

3. Çinili Camii Yangın Havuzu (Şekil E. 62) 

4. Çinili Camii çıkrıklı kuyu (Şekil E. 63). 

5. ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ (Şekil E. 64). 

* Namazgâh: Sıra No:   76 

             

           Adres: Nuh Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Mağsub. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Abdülgani Ağa Namazgahı: Vakıf sicil kayıtlarına göre Ser Ağa Abdülgani Ağa 

tarafından 1261H/1845 yılında yaptırılan namazgâh Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde 

457 Ada 6 parselde bulunmaktaydı (VSD, s.124). Alman Mavileri C7/2 haritasında, 

Nuhkuyusu Caddesi ve Seyyid Ahmet Deresi’ne inen yolun kesişiminde izlenen 

namazgâh arsası (Şekil E. 65) vakıf defterine göre 1924 yılında “Mağsub”tur yani 

gasp edilmiştir. Konyalı, namazgâh ile aynı adreste incelediği Abdülgani Ağa 

tarafından yaptırılan bir su teknesinin Zeynep Kâmil Hastanesi yakınında iken yol 

açılması (Nuh Kuyusu Caddesi’nin genişletilmesi) sırasında, Kara Davut Paşa Camii 

avlusuna nakledildiğini aktarmaktadır (Konyalı, C.2, s.5). Haskan, namazgâha ait 

olabileceğini düşündüğü su teknesini -Seyyid Ahmed Deresi ve Nuh Kuyusu 

caddelerinin kesişiminde- caddeye ismini veren Nuh Kuyusu önünde tarif etmektedir 

(Haskan, C3, s.1034). Su teknesi Kara Davut Paşa Camii avlusuna nakledilmiş ve 

kuyu kapatılmıştır (Haskan, C3, s.1034). Yekpare mermerden, dört musluklu ve 

kapaklı olan su teknesi, kitabesine göre 1845 yılında Abdülgani Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.5) ,(Haskan, C3, s.1034). Konyalı kitabenin çekiçle 

ezildiğini ve bir mısrasının okunamaz hale geldiğini aktarmaktadır (Konyalı, C.2, 

s.5). Sözü edilen su teknesi yerinde bulunamamıştır.  

 *Namazgâh: Sıra No:  77 

              

           Adres: Seyyid Ahmed Deresi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1220H/1804 yılında yaptırılan namazgâhın yaptıranı belli 

değildir. İraniler Mescidi’ne giden Seyyid Ahmet Deresi Sokağı üzerinde 458 Ada 6 

Parselde bulunmaktaydı. Namazgâhın olduğu yerde bugün su teknesi ve iki mezarlık 
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yer almaktadır (Şekil E. 66). Haskan (C.2, s.1011), burada tespit ettiği ve fotoğrafını 

yayınladığı 1887 tarihli bir namazgâh taşından söz etmekte ve bu taşın 

İranîler/İranlılar Mescidi’ne giden Seyyid Ahmet Deresi Sokağı üzerinde, yolun ikiye 

ayrıldığı yerde iken 1962 yılında yerinin değiştirilerek buraya getirildiğini 

belirtmektedir (Şekil E. 67). 

Namazgâh vakıf defterinde listelenmeyen ve kitabesine göre Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılan 1853 tarihli su teknesi, Çeçener (s.94) tarafından yayınlanan bir fotoğrafa 

göre 1940 yılından sonra üzerinde ayet yazılı ayna taşı ilave edilerek çeşmeye 

çevrilmiştir (Haskan, C.2, s.1011), (Şekil E. 68), (Şekil E. 69). Günümüzde kitabe 

yeri boştur (Şekil E. 70). 

*Sebil: Sıra No:  81 

              

           Adres: Kapıağası Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Sebil 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır. Vakıf listesine göre aynı adreste bir de 

su terazisi bulunmaktaydı. Tanışık (s. 280), günümüzde Kapıağası Yakup Ağa 

Mektebi’nin altında mevcut olan çeşmenin yerini “Kapıağası Mevkii” olarak tarif 

etmektedir. Haskan (C3, s.1004), Yakup Ağa Sıbyan Mektebi’nin karşısında 

Pervititch 55’de boş olarak görülen (günümüzde 200 Ada 1 parsel)  arsada namazgâh 

(Harmanlık Namazgâhı) ve bir kuyu bulunduğundan söz etmiştir
1
 (Şekil E. 71). 

Bugün sözü edilen arsada apartman bulunmaktadır. 

*Hacı Hasan Ağa Çeşmesi: Sıra No:   82 

              

           Adres: Nuh Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Çeşme 1244H/1828 yılında Hacı Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır (Tanışık, 

s.424). 55 nolu Pervititch haritasında, Lokmacıoğlu Sokağı ve Nuh Kuyusu 

Caddesi’nin birleştiği yerde tramvay yolunun üzerinde olduğu izlenen çeşme (Şekil 

E. 72), Tanışık’ın (s.424) ifadesine göre 1940’lı yıllarda ortadan kalkmıştır.
2
 

                                                 
1
Arakiyeci Hacı Mehmet Mahallesi’nde, Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde bulunan Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

Sebili, vakıf listesinde Nuh Kuyusu Çeşmesi adıyla geçmektedir.  
2
Haskan (C3, s.1071), çeşmenin Kartal Baba Tekkesi yanında olduğunu belirtmiştir (Nuh Kuyusu 

Caddesi, 191 parsel 28ada). Ancak eski fotoğraflarda Kartal Baba Tekkesi üzerinde bir çeşme 

izlenmemektedir. Çeçen (s.130), Bağlarbaşı-Tophanelioğlu Caddesi açılmadan önce Nuh Kuyusu 

Caddesi’nin güney tarafında tarif ettiği ve 144 numara ile incelediği bir su haznesinin Hacı Hasan Ağa 

Çeşmesi olabileceğini ileri sürmektedir. 
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*Nuh Kuyusu Çeşmesi: Sıra No:   83 

               

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Nuh Kuyusu Caddesi, 483 Ada 3 parselde bulunmaktadır. Şeyhülislam Arif Hikmet 

Bey Sebili olarak bilinen yapı vakıf sicil kayıtlarında “Nuh Kuyusu Çeşmesi” adıyla 

geçmekle birlikte, yapı türü “sebil” olarak belirtilmiştir. Vakıf sicil kayıtlarına göre 

1858 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet Bey tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.126). 

Ampir üslubun değerli örneklerinden biri olan sebil yarım daire planlıdır. Nuh 

Kuyusu Caddesi üzerinde bulunan sebil,  bugün yol kotundan yukarıda kalmaktadır. 

Yoğun araç trafiğinin yarattığı hava kirliliğinden etkilenen sebilin cephesinde 

kirlenmenin yanı sıra, etek kısmında ve su tezgâhında kılcal çatlaklar izlenmektedir. 

Üç pencereli sebilin özgün şebekeleri alüminyum çerçevelerle değiştirilmiş ve renkli 

buzlu camlarla kapatılmıştır (Şekil E. 73). Kuzeyde bulunan Arif Hikmet Bey 

Haziresi’ne bakan pencerelerde özgün şebekeler korunmuştur (Şekil E. 74). Üzeri bir 

20. yüzyıl müdahalesi sonrasında betonarme kubbe ile kapatılmıştır (Şekil E. 75). 

Sebilin hemen önünde yaptırılan otobüs durağı yapının görünümünü 

engellemektedir. Sebilin kuzeyinde, hazire arsasının bir bölümünde 5 katlı betonarme 

apartman yükselmektedir. 

*Yakup Ağa Çeşmesi: Sıra No:   84 

               

           Adres: Harmanlık 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.      

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Eski Toptaşı Caddesi’nde 463 Ada 10 parselde bulunan Yakup Ağa Sıbyan 

Mektebi’nin altındadır. Kitabesine göre Yakup Ağa tarafından 1678 yılında 

yaptırılmıştır. Çeşmenin, üzerinde yer alan mekteple birlikte 17. yüzyıl sebil-küttâb 

mimarisinin öncü örneklerinden olduğu kabul edilmektedir (Ahunbay, 1998: s.19) 

Uzun bir süre bakımsız kalan sıbyan mektebi ve çeşme bugün harap durumdadır. 

1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta ayna taşının üzerinde ahşap eli-böğründelerle 

desteklenen kurşun örtülü geniş saçak olduğu izlenmektedir (Şekil E. 76). Kemer 

tablasında/fakulyada, koyu renkle belirginleştirilmiş ve ince kabartma tekniği ile taşa 

işlemiş çiçek motifleri bulunmaktadır (Tanışık, s.283). Daha geç tarihli bir 20. yüzyıl 

fotoğrafında, özgün saçağın metal konsollarla taşınan düz bir saçakla değiştirildiği 

izlenmektedir (Konyalı, C.2, s.315), (Şekil E. 77). Toptaşı Caddesi’nin açılmasıyla 

birlikte sıbyan mektebi ve çeşmenin çevresi önemli ölçüde değişmiştir. Çok yakınına 

büyük betonarme bir caminin yapılmasıyla görsel olarak olumsuz etkilenen yapı, 
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Marmaray Projesi etki alanı içinde kalmaktadır (Şekil E. 78). Günümüzde çeşmenin 

saçağı bulunmamaktadır. Kemer tablasında yer alan kabartma motiflerle süslü yüzey 

taşları ve iki köşede yer alan sütuncelerde aşınma ve kopmalar gözlenmektedir (Şekil 

E. 79).  Teknesi kısmen yol kotunun altında kalmaktadır. Musluğu yoktur. Üsküdar 

Belediyesi tarafından “Üsküdar 2010 yılı” kapsamında yatırım programına alınan 

Yakup Ağa Sıbyan Mektebi’nin, onarılarak ilkokul olarak kullanılması 

düşünülmektedir (Url-26). 

*Nuh Kuyusu Çeşmesi: Sıra No: 85 

               

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/19. yüzyılda yenilenmiş. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Raif İsmail Paşa (ö:1785) tarafından yaptırılan (VSD, 

s.126) Nuh Kuyusu Çeşmesi’nin yerine 1858 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

tarafından hazire, sebil ve su haznesi ile birlikte yeni bir çeşme yaptırılmıştır 

(Haskan, C3, s.1171).  Nuh Kuyusu Caddesi ve Toptaşı caddelerinin kesişiminde, 

483 Ada 3 parselde yer alan tek yüzlü köşe çeşmesinin kitabesi bulunmamaktadır. 

Som mermerden çeşme aynası, iki yivli kolonad arasına gerilen çift perde motifiyle 

süslüdür (Şekil E. 80). Silmeli bir saçakla son bulan düz atkılı alınlığın ortasında bir 

madalyon yer almaktadır. Madalyonun üzerinde bulunan tuğra, harf devrimini yanlış 

anlayan kişilerce kazınarak kaldırılmıştır (Konyalı, C.2, s.111). İki tarafında set 

bulunan mermer tekne, Nuh Kuyusu Caddesi açılırken yol kotunun düşürülmesiyle 

yukarıda kalmıştır. Cephede yüzey kirliliği gözlenmektedir.   

*Su Haznesi: Sıra No:   86 

             

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.  

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Çeşme ve Sebili ile birlikte 1858 yılında 

yaptırılmıştır.  Su haznesi, günümüzde Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Haziresi’nin 

girişi yanında ve 483 Ada 26 parselde bulunan apartmanın otoparkı içinde 

kalmaktadır. Yapının büyük bölümü yıkılmış durumdadır. Günümüze ulaşan 

kalıntılardan ahşap hatıllı, taş tuğla almaşık duvar tekniğiyle yapıldığı 

gözlenmektedir (Şekil E. 81). Tonoz örtü üzerinde ağaçlar büyümüştür. 

*Su Haznesi: Sıra No:   87 

               

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi (Kasımağa)*, İH Konyalı notu  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 
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Ayrıntılı açıklama notları içeren Pervititch haritaları, bugün mevcut olamayan yapılar 

hakkında değerli bilgiler vermektedir. Pervititch 55 nolu paftadan varlığı ve çevresi 

hakkında bilgi sahibi olduğumuz su haznesi, Kasım Ağa Çeşmesi’nin yakınında, eski 

adıyla Bağlarbaşı Caddesi üzerinde yer almakta idi. Haritada (Pervititch 55 nolu 

pafta), Kasım Ağa Çeşmesi’ne yakın çevrenin su haznesi, anıtsal çınar ağacı gibi 

öğelerle zenginleştirildiği gözlenmektedir. Aynı paftada çeşmenin bulunduğu parsel 

“meydan (arsa)” notu ile gösterilmiştir (Şekil E. 82). Bu gün aynı yerde bir apartman 

yükselmektedir. Su haznesi iz bırakmadan ortadan kalkmıştır.  

*Su Terâzisi: Sıra No:  88  

              

           Adres: Kapıağası 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil /Yeri tespit edilemedi 

 Haskan (C3, s.1004), Kapıağası Mevkii’nde bulunan Yakup Ağa Sıbyan 

Mektebi’nin karşısında, 1935 tarihli 55 nolu Pervititch haritasında boş olarak görülen 

arsada (günümüzde 200 Ada 1 parsel), bir namazgâh (Harmanlık Namazgâhı) ve 

kuyu bulunduğundan söz etmiştir (Şekil E. 83). Su terazisinin de burada olabileceği 

düşünülebilir.  

*Su Haznesi: Sıra No: 88a 

               

           Adres: Hacı Hasan Bey Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

55 nolu Pervititch haritasında Hacı Hasan Bey Sokak ve Divitçiler Caddesi 

kesişiminde gösterilen su haznesi günümüze ulaşamamıştır (Şekil E. 84). Çeçener 

(s.98), 1985 yılında bir bostan içinde kalıntılarını incelediği taş tuğla almaşık örgülü 

yapının sadece temellerinin kaldığını belirtmiştir (Şekil E. 85). 212 Ada 11 parselde 

bulunan su haznesinin yerinde bugün betonarme bir apartman yükselmektedir.  

*Maslak: Sıra No:  89 

             

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf listesinde aynı yerde üç maslak gösterilmiştir (bkz. Sıra No: 89, 90, 91). Çeçen 

tarafından hazırlanan Üsküdar Su yolu haritasında Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde 

Arakiyeci Hacı Mehmet Mahallesi sınırlarında Mantar Sokak girişinde Hüdâyî ve 

Mihrişah su yolu güzergâhında bulunan bir maslak işaretlenmiştir. Maslaklar 

günümüzde mevcut değildir.  
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*Maslak: Sıra No: 90 

              

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Konyalı (C.2, s.140), Eski adı Bağlarbaşı olan  Kartal Baba Sokak'ta Ata Apartmanı 

yanında gözlemlediği düzgün kesme taşla inşa edilen maslağın (1728 tarihli) 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın Kayışdağı'ndan getirdiği suyun dağıtma yeri 

olduğu belirtmiş
1
 ve yapıyı “İbrahim Paşa Su Deposu” olarak nitelendirmiştir

2
. 

Maslak günümüzde mevcut değildir. 

*Maslak: Sıra No:   91 

               

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

 *Helâ Mahalli: Sıra No:  96 

               

           Adres: Kasımağa 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Aziz Hüdâyî Vakfı’na ait helâ mahalli Hacı Mehmet Caddesi, 200 Ada 15 Parsel’de 

bulunmaktaydı. Helâ mahalli arsası gecekondu ile işgal edilmiştir. VGM konuyla 

ilgili olarak işlemlere devam etmektedir. 

*Arakiyeci Hacı Mehmed Mahallesi’nde bulunan ancak listede adı geçmeyen çeşme: 

1. Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi: Bozbey Sokağı 194 Ada 15 Parselde Çavuşbaşı 

Sıbyan Mektebi’nin kuzeybatı beden duvarında bulunan klasik üslupta inşa 

edilmiş tek yüzlü çeşmedir (Şekil E. 86). Konyalı (C.2, s.28), kitabesine 

dayanarak çeşmenin 1723 yılında Şehit Hacı Ahmet Paşa anısına yapıldığını 

ileri sürerken, Tanışık (C.2, s.294), kitabenin sonradan eklendiğini ve 

çeşmenin yapım yılının 1704 olduğunu belirtmektedir. Kesme taşla inşa 

edilen çeşmenin cephesi alçak kabartma tekniğinde süslemelerle 

zenginleştirilmiştir. Kemer nişinin üzerinde dikdörtgen kitabe levhası ve iki 

yanda gülbezek motifleri bulunur. Batıdaki aşınmış ve kaybolmuştur.  

Teknesi yol kotunun altında kalmaktadır. Mektebin içinde yer alan hazne 

tahrip edilmiştir. Cephede kirlenme gözlenmektedir. Çeşmenin bir saçakla 

örtülü olduğu üzerinde bulunan destek yuvalarına ait izlerden anlaşılmaktadır. 

Saçak kornişinin üzerinde otlar büyümüştür.   

                                                 
1
 Maslak: Su yolu üzerinde bulunan su haznesi (Devellioğlu, s.583) 

2
 Konyalı, Valide-i Atik Su Maksemi’nden söz etmemiştir.  
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6. ARAKİYECİ HACI CAFER MAHALLESİ (Şekil E. 87). 

*Kör Bakkal Çeşmesi: Sıra No:   71 

               

           Adres: Kör Bakkal Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

Arâkiyeci Hacı Cafer Mescidi karşısında 211 Ada 7 Parselde, Hünnap, Kör Bakkal 

ve Aşçıbaşı Mektep Sokağının birleştiği yerdedir (Şekil E. 88), (Şekil E. 89), (Şekil 

E. 90). Kitabesine göre 1669 yılında Abbas Ağa tarafından yaptırılmıştır. Tek yüzlü, 

hazneli meydan çeşmesidir. 2004 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır 

(Şekil E. 91), (Şekil E. 92), (Şekil E. 93). Haznesi çimentolu harçla sıvalı konik bir 

çatı ile örtülüdür. Teknesi kısmen yol kotunun altında kalan çeşmenin önü çevre 

sakinlerince çöplük olarak kullanılmaktadır.  

*Çeşme: Sıra No:   72 

             

           Adres: Hacı Hasan Bey Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Hasan Bey Çeşmesi: Hasan Bey Sokağı ve Divitçiler Çıkmazı köşesinde 212 ada 11 

parselde yer almaktaydı. 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta hazneye ait kalıntıları izlenen 

çeşme, günümüze ulaşamamıştır (Şekil E. 94). 54 nolu Pervititch paftasınagöre   bir 

evin bahçe duvarında yer almaktadır (Şekil E. 95). Haritaya göre, haznesi bahçe 

içinde kalan çeşmenin bahçeye dönük yüzünde oval bir tekne bulunmaktadır.  

Haskan (C3, s.1077), hazne kalıntılarını yerinde incelediği çeşmeden “ayna taşı ve 

kitabesi olamayan çeşme harap durumdadır” diye söz etmektedir. Çeçener (s.98), 

yapıya ait kalıntıların 1985 yılında tamamen yıkılmış olduğunu, sadece temel 

duvarlarının varlığını sürdürdüğünü aktarmaktadır. Günümüzde çeşmeye ait herhangi 

bir iz bulunmamaktadır. 

7. HAYR-ED-DİN ÇAVUŞ MAHALLESİ(Şekil E. 96). 

*Mehmed Paşa Çeşmesi: Sıra No: 105 

              

           Adres: Atpazarı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı tâmir. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Eski Toptaşı Caddesi ve Beygirciler Sokağı köşesinde, 256 Ada 6 parselde, Hacı 

Bedel Mustafa Efendi Camii avlu duvarında yer almaktadır. 1728 yılında Genç 

Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.69). Konyalı (a.y), üzeri 

badanalanmış kitabeyi güçlükle okuyabildiğinden söz etmektedir. Tanışık tarafından 

yayınlanan 1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta, haznenin üzerinde öne doğru taşan ahşap 
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bir çatı bulunduğu gözlenmektedir (Şekil E. 97), (Tanışık, C.2, s.338). Daha geç 

tarihli bir 20. yüzyıl fotoğrafında derz aralarından taşan harç kalıntıları, çeşmenin 

kötü bir onarım geçirdiğini göstermektedir (Şekil E. 98), (Çeçener, s.46). Çeşmeye 

ait hazne kaldırılmıştır. Kitabe metninin ilk mısrasını barındıran üst levhalar sehim 

yapmıştır. Kitabe metninin yer aldığı mermer levhalar arasında düşey hizada kayma 

gözlenmektedir (Üst bölümün koparak yerinden ayrıldığı, bir onarım sırasında 

değiştirildiği düşünülebilir). Çeşmenin ön yüzü sade bir silmeyle 

çerçevelenmektedir. K. Çeçen tarafından yayınlanan fotoğrafta silmenin üzerinde 

mukarnaslı bir saçak kornişine ait kalıntı izlenmektedir (Şekil E. 99). Çeşme 1993 

yılında Üsküdar Belediye’since onarılmıştır (Haskan, C3, s.1069). Onarım sırasında 

mukarnaslı saçak kornişi bütünlenmiştir. Bugün kornişte kirlenme ve bozulma 

gözlenmektedir. Toptaşı Caddesi'nin açılmasıyla çeşme ve çevresi önemli ölçüde 

değişmiştir. Çeşmenin arkasında bulunan 1720 tarihli Hacı Bedel Mustafa Efendi 

Camii yerine 1985'te betonarme yeni bir cami yapılmıştır (Şekil E. 100). 

*Darüsaade Ağası Abbas Ağa Çeşmesi: Sıra No: 106 

              

           Adres: Dutlu Kahve 

 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kitabesine göre Darüsaade Ağası Abbas Ağa tarafından 1669 yılında yapılmıştır
1
. 

Eski Toptaşı Caddesi ve Toptaşı Caddesi önünde bir meydan bırakarak 254 Ada 1 

parselde, dar açılı olarak başlayan ve batıya doğru genişleyen yapı adasının batı 

ucunda konumlanmış tek yüzlü köşe çeşmesidir. Suyu akmaktadır. Mermer olması 

beklenen tekne dökme betonla değiştirilmiştir. Yeni tekne yosunlanmıştır. Çeşmenin 

ve hazne duvarının köşelerinde yer alan sütuncelerin kum saati biçimli dekoratif 

tabanları kopmuştur. 1940’ lı yıllara ait bir fotoğraf, sütuncelerin harap olmadan 

önceki durumunu göstermektedir (Şekil E. 101), (Tanışık, C.2, s.339). Aynı 

fotoğrafta teknenin önünde bir basamak olduğu izlenmektedir. Bu basamak 

günümüzde yoktur. Yüzey taşlarında aşınma, kirlenme ve bitki oluşumu 

gözlenmektedir. Saçak kornişinde yüzey kayıpları ve kopmalar bulunmaktadır. 

Tanışık, haznenin üzerinde kiremit kaplı bir çatı olduğunu aktarmıştır (Tanışık, C.2, 

                                                 
1
 Konyalı (C.2, s.3), 1940 yılında semt sakinlerinden birisi ile yaptığı görüşmede İranlılar’ın Seyyid 

Ahmed Deresi'ne alayla (surre alayı) giderken, birisinin bu çeşmenin yalağının kenarına çıkarak 

mersiye okuduğunu öğrenmiştir.  
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s.338). Bugün hazne üzeri taş kaplı bir tonozla örtülüdür (Şekil E. 102). Toptaşı 

Caddesi yönünde çeşmeye bitişik dükkân, çatısıyla hazneyi işgal etmektedir. 

*Sultan Ahmed Çeşmesi: Sıra No:   107 

              

           Adres: Ferah Sokak 

 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Şehzade Numan Çeşmesi: Pırnal Sokak ile Ferah Sokağı’nın kesişiminde 254 Ada 32 

parseldedir (Şekil E. 103). Kitabesine göre 1728 yılında Sultan III. Ahmet tarafından 

Şehzade Numan adına yaptırılmıştır. Kesme taşla klasik üslupta inşa edilmiştir. 

Çeşmenin arkasında bulunan Hayrettin Çavuş Mescidi 1924 yılından önce 

yıkılmıştır. Bugün mescidin arsasında çocuk parkı bulunmaktadır. Mescitten geriye 

hazire ve anıtsal çınar ağaçları kalabilmiştir. Çeşme harap durumdadır. Taş tuğla 

almaşık inşa edilen haznenin üzeri tamamen çimentolu harçla sıvalıdır (Şekil E. 104). 

Hazne girişi blok tuğla ile kapatılmıştır. Ayna taşı yoktur. Yeri çimentolu harçla 

doldurulmuştur. Musluğu yoktur. Teknesi ve yan setlerden biri yol kotunun altında 

kalmaktadır. Üsküdar Belediyesi tarafından “Üsküdar 2010 yılı” kapsamında yatırım 

programına alınan çeşme onarılmayı beklemektedir. 

*Kuyu: Sıra No:  108 

               

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi.   

*Kuyu: Sıra No:  109 

               

           Adres: Çavuşderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

8. PAZARBAŞI MAHALLESİ (Şekil E. 105). 

*Bostancıbaşı Çeşmesi: Sıra No: 115 

             

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu:Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Çeşme günümüze ulaşamamıştır. 1924 tarihli Vakıf Defterine göre 1228H/1813’ de 

Sultan Mahmud Adli tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.7). Defterde açıklamalar 

kısmına “40 yıldır harap durumda olan çeşmenin bir namazgâha ait olabileceği ve 

yakınında büyük bir su maksemi bulunduğu” notu düşülmüştür. 55 nolu Pervititch ve 

Alman Mavileri (C8) haritalarında, -Atik Valide Su Maksemi’nin bulunduğu Ada 

üzerinde- Bağlarbaşı Caddesi (yeni adıyla Kartal Baba Caddesi) ile Pazarbaşı Sokağı 
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kesişiminde izlenen etrafı set duvarlarıyla çevrili arsa, çeşme ve namazgâhın yeri 

olarak işaretlenmiştir (Kartal Baba Caddesi, 200 Ada 48 parsel), (Şekil E. 106).  

*Sâgir Su Terazisi: Sıra No: 116 

               

           Adres: Nuhkuyusu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf defterinde bir taş tekneden ibaret olduğu belirtilmiştir (VSD, s.7). Sözü edilen 

taş tekne Kartal Baba Caddesi üzerinde, 200 Ada 48 parselde bir parkın önünde, 

kaldırımda durmaktadır (Şekil E. 107). Su terazisi mevcut değildir.  

*Kuyu: Sıra No: 117 

               

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf defterinde, (116 sıra nolu) su terazisi yakınında olduğu belirtilen kuyunun yeri 

tespit edilememiştir. 

*Kuyu: Sıra No: 118 

             

           Adres: Yenimahalle Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Kuyu günümüzde mevcut değildir. Vakıf Defterinde aynı adreste 55 nolu Pervititch 

paftasında yeri izlenebilen Valide-i Atik su maskemi kayıtlıdır (bkz. Kebir Su 

Maksemi: Sıra No: 122). Kuyunun bugünkü Kartal Baba Caddesi üzerinde, Valide-i 

Atik su maskemi yakınında olabileceği düşünülmektedir. 

*Çeşme: Sıra No: 121 

             

           Adres: Bağlarbaşı-Alacaminare Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Serşahinci Hüsameddin Ağa tarafından 1791 yılında yaptırılan çeşme, Şeyh Sadık 

Efendi Tekkesi’nin Kartal Baba Caddesi’ne açılan avlu kapısının yanında, 193 Ada 1 

parselde bulunmaktaydı (Tanışık, C.2, s.328). Günümüze ulaşamayan çeşme, eski 

fotoğraflarından tanınmaktadır
1
. 1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta fevkani bir evin 

(Şeyh Sadık Efendi Meşrutası) ahşap payandalarla desteklenen cumbası altında 

olduğu izlenmektedir (Şekil E. 108), (Tanışık, C.2, s.328). Daha geç tarihli bir 20. 

yüzyıl fotoğrafında çeşmenin üzerinde bulunan yapının yıkılmış olduğu; musluğu 

kopan, teknesi toprakla doldurulan çeşmenin yalnızca ayna taşının kaldığı 

                                                 
1
 Konyalı (C.2,  s.20, s.106), çeşmeden aynı yapı adası üzerinde iki farklı yerde söz etmektedir. Ancak 

vakıf listesinde Şahincibaşı Hüsameddin Ağa adına bir tane  çeşme kayıtlıdır.   
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gözlenmektedir (Şekil E. 109), (Çeçener, s. 100). Çeşmenin kalıntıları 1970’li 

yıllarda ortadan kalkmıştır (Konyalı, C.2, s.20, s.106). 

*Kebir Su Maksemi: Sıra No: 122 

               

           Adres: Yenimahalle 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.     

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarında, Çavuşderesi Çeşmesi’ni besleyen su yolu üzerinde olduğu ve 

vakfedenin bilinmediği notu yer almaktadır (VSD, s.8). Vakıf Defterinde aynı 

adreste bir de kuyu kayıtlıdır. K. Çeçen’in hazırladığı Üsküdar suyolları haritasında 

41 numara ile işaretlenen Çavuşderesi Çeşmesi, Atik Valide Sultan suyolu üzerinde 

gösterilmiştir. Üsküdar suyolları haritasına göre Nurbanu Valide Sultan’ın 

Toptaşı’nda yaptırdığı külliye için inşa edilen suyolu üzerinde, eski Bağlarbaşı 

(Kartal Baba) Caddesi’nde, Turşucu Kemal Çıkmazı Sokak karşısında, 200 Ada 24 

parselde “Valide-i Atik Suyu Maksemi” bulunmaktadır. Su maksemi günümüzde 

mevcut değildir. Çeçener tarafından yayınlanan bir fotoğrafta, küp gövdeli ve tonoz 

damlı olduğu, 20. yüzyılda dış yüzeyinin sıvandığı izlenmektedir (Şekil E. 110), 

(Çeçener, s.101). Kitabesi bulunmayan maksem, 1989 yılında Belediye tarafından 

yıktırılmıştır (Haskan, C3, s.1124).   

*Pazarbaşı Mahallesi’nde mevcut olan ancak vakıf defterinde adı geçmeyenler: 

1. Pazarbaşı Mahallesi Sadık Efendi Tekkesi mutfak bölümüne ait kalıntının 

güneydoğu duvarında bir su terazisine ait olabilecek iz bulunmaktadır (Şekil 

E. 111). 

9. DURBALİ MAHALLESİ (Şekil E. 112). 

*Halil Efendi Çeşmesi: Sıra No: 126 

              

           Adres: Durbali Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Kuşoğlu Caddesi, Zenciler Caddesi ve Halil Efendi Sokağı’nın kesiştiği yerde 245 

Ada, 1 parselde bulunmaktadır. Kitabesine göre 1728 yılında Matbah Emini Hacı 

Halil Efendi tarafından yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s.318). 1940’lı yıllara ait bir 

fotoğrafta, çeşmenin harap durumda olduğu izlenmektedir (Şekil E. 113). Ayna 

taşına döküm bir musluk yerleştirilmiştir. Tekne kısmen toprak altındadır. Yan setleri 

kırılmıştır. Tonoz örtülü haznenin üzerinde otlar gözlenmektedir. Tanışık küçük bir 

tamirle çeşmenin kurtarılabileceğine dikkat çekmektedir (Tanışık, C.2, s.318).  
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Konyalı, Terkos suyu bağlanırken çeşme kemerinin kırıldığından söz etmektedir 

(Konyalı, C.2, s.38). Çeçener tarafından yayınlanan 20. yüzyıl fotoğrafı, çeşmeyi 

gelişigüzel bir onarım geçirdikten sonra göstermektedir (Şekil E. 114), (Çeçener, 

s.60). Ön cephenin kuzey yarısında ve kemer taşında derz kaymaları, yama 

niteliğinde taş yenileme, derz aralarında yüzeye taşan harç kalıntıları ve cephede ot 

büyümesi izlenmektedir. Haznenin üzerindeki tonoz örtünün yüksekliği 

değiştirilmiştir. Güney cephede duvar örgüsü içinde kalan pencerenin kemer eğrisi, 

yeni durumda haznenin korniş seviyesinden taşmaktadır. Tonozun üzeri, çimentolu 

olduğu izlenimi veren bir harçla sıvalıdır. Çeçen tarafından yayınlanan 1991 yılına 

ait fotoğraf hasarların ilerlediğini ortaya koymaktadır (Şekil E. 115), (Çeçen, s.66)
1
. 

Küfeki taşı ile inşa edilen ön yüzün kuzey yarısı bütünüyle cidar kaybına uğramış, 

hazneye ait almaşık duvar örgüsü açığa çıkmıştır. 1991 yılından sonra onarılan Halil 

Efendi Çeşmesi, günümüze bazı özgün ayrıntılarını kaybederek ulaşabilmiştir (Şekil 

E. 116). Ön cephe büyük oranda yenilenmiştir. Eski fotoğraflarda profilli üzengi 

taşlarına oturduğu izlenen yuvarlak kemer yeniden yapılmıştır. İlk tasarıma ait yapım 

tekniği dikkate alınmadan gerçekleştirilen yenileme sırasında, üzengi taşları ve 

kemer açıklığı değiştirilmiştir. Hazne ve ön cephe onarım sonrası aynı seviyeye 

getirilmiştir. Çeşmeyi boydan boya dolanan bir korniş yapılmıştır. Tonoz, eski 

fotoğraflarda ön cephede kesintisiz devam ettiği izlenen korniş bölünerek, ön 

cepheye taşırılmıştır. Çeşmenin mimari tasarımı hakkında yeterince araştırma 

yapılmadan gerçekleştirilen bu onarım sonrası aslına uymayan bir cephe düzeni 

ortaya çıkmıştır. 

10. ATİK VALİDE MAHALLESİ (Şekil E. 117). 

*Atik Vâlide Maslağı: Sıra No: 138 

              

           Adres: İmaretönü Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar suyolu haritasında, Valide İmareti Sokak ve 

Kartal Baba (eski Bağlarbaşı) Caddesi kesişiminde günümüzde mevcut olmayan bir 

maslak işaretlenmiştir. Haskan, Valide Atik Suyolunun bir kolunun Pazarbaşı 

Mahallesi’nde bulunan kebir maskemden (bkz. Sıra No:122) Atik Valide 

Külliyesi’ne su dağıtmak üzere ayrıldığını; Atik Valide Şadırvanı’nın aynı zamanda 

                                                 
1
 K. Çeçen Üsküdar suyolu haritasında 59 numara ile işaretlenmiştir.  
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su şebekesinin dağıtım ve düzenleme mahalli olduğunu ileri sürmektedir (Haskan, 

C3, s.1224).  

*Acı Çeşme: Sıra No: 141 

              

           Adres: Çavuşderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Ümmügülsüm Hanım Çeşmesi: Çavuşderesi Caddesi ile Hatmi Sokağı kesişiminde 

2611 Ada 279 parsel önünde yer alan, Barok üslupta yapılmış üç yüzlü, mermer 

çeşmedir. Kitabesine göre Ümmügülsüm Hanım tarafından 1817 tarihinde 

yaptırılmıştır. 56 nolu Pervititch paftasında çeşmenin bulunduğu 715 (bugünkü 2611 

Ada) nolu yapı adasının bostan olarak kullanıldığı ve çeşmenin hemen yanında 

büyük bir su dolabı (Noria) bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 119). Aynı haritada 

yanına “Acı Çeşme” notu düşülmüştür. Anıtın güzelliğinden etkilenen Tanışık (C.2, 

s.412), teknesinin kırıldığını aktarmakta, tamire ihtiyacı olduğuna dikkat 

çekmektedir. Haskan (C3, s.1185), iki yan cephede “kuzu çeşmecikleri” adıyla söz 

ettiği küçük çeşmelerin varlığına değinmiştir. Bugün sözü edilen çeşmeler ve 

yalakları mevcut değildir. Çeçener, hayvan sulamak için kullanılan yan yalakların, 

hayvan hastalıklarını önlemek amacıyla kırdırıldığını aktarmıştır (Çeçener, s.184). 

Çeşme, 1990 yılında Çavuşderesi Caddesi genişletilirken, Salih Efendi Tekkesi’nin 

yanına taşınmıştır (Haskan, C3, s.1185). Bugün taşındığı 235 Ada 23 parselde bir 

duvarla desteklenen çeşmenin haznesi mevcut değildir (Şekil E. 120). 2004 yılında 

Üsküdar Belediyesi ve İSKİ tarafından onarılan çeşmede kimyasal temizlik yapılmış, 

kitabe harfleri ve Barok bezemeler varaklanmıştır (Url-27), (Şekil E. 121). Çeşmenin 

çevresi zamanla önemli ölçüde değişmiştir. Bir 20. yüzyıl fotoğrafında, taşınmadan 

önce üç yol ağzında bulunan çeşmenin etrafının açık olduğu izlenmektedir (Şekil E. 

122), (Çeçener, s.104). Haskan, 1993 yılına kadar çeşmenin etrafında bostanların ve 

çiçek bahçelerinin var olduğuna değinmektedir (Haskan, C3, s.1185). Çeşmenin 

yakın çevresindeki sokak dokusu eski izlerini büyük oranda korumakla birlikte 

niteliğini tamamen yitirmiştir. Atik Valide Külliyesi’nden çeşmeye inen Tekke 

Arkası Sokak; adı, iki insanın yan yana ancak geçebilecek darlığı ve merdivenli 

düzeniyle Osmanlı dönemi sokak dokusuna tanıklık etmektedir (Şekil E. 123). Ancak 

56 nolu Pervititch paftasında, sokak üzerinde izlenen tarihi konutlardan tek bir örnek 

dahi günümüze ulaşamamıştır (Şekil E. 124). Sokağa adını veren Salih Efendi 

Tekkesi iz bırakmadan ortadan kalkmıştır. Çeşmenin üzerinde bulunduğu Çavuşdere 
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Caddesi, Üsküdar İskele Meydanı yakınında bulunan ve pek çok tarihi esere ev 

sahipliği yapan Bulgurlu Mescit ve Evliya Hoca Mahallelerinden başlamaktadır. 

Cadde tarihi At Pazarı Meydanı’ndan sırasıyla, Atik Valide Külliyesi ve devamında 

Çinili Külliyesi’ne uzanan önemli bir tarihi yoldur. Bu öneme bağlı olarak yolcuların 

dinlenip, su içebilmeleri için cadde üzerinde (Ümmügülsüm Çeşmesi dışında, 

Seyfettin, Mehmet Ağa, Kâtip Mustafa Efendi, Valide çeşmeleri) çok sayıda çeşme 

inşa edilmiştir. Çavuşderesi Caddesi geçmişte olduğu gibi günümüzde de işlek bir 

yol olma özelliğini korumaktadır. Ancak 1990 yılında genişletilen ve asfaltlanarak 

motorlu araç geçişine uyarlanan tarihi cadde, önemine bağlı olarak düzenlenmemiş, 

yaya trafiği için uygun yürüme yolları ve peyzaj düzenlemesi yapılmamıştır. Cadde 

üzerinde faaliyet gösteren atölye ve imalathaneler olumsuz çalışma koşulları 

nedeniyle tarihi ve doğal çevreye zarar vermektedir. Bu işletmelere ait ağır taşıtların 

yükleme-boşaltma işleri, araçların çıkardıkları atık, duman, gürültü vb. gibi nedenler 

çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Yoğun motorlu araç trafiğine açık Toptaşı 

Caddesi’nden Atik Valide İmareti’ne çıkan Kör Bakkal Sokak’ta Üsküdar Belediyesi 

tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen düzenleme çalışması Tekke arkası Sokak için 

de uygulanabilir (Şekil E. 125). 

*Kargir Çeşme: Sıra No: 142 

             

           Adres: Toptaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kâtip Mustafa Efendi Çeşmesi / Çavuşderesi Çeşmesi / Dereli Çeşmesi / Acı Çeşme / 

Çavuşdere Çeşmesi: Çavuşderesi ve Kartalbaba Caddesi kesişiminde 232 Ada 14 

parselde yer almaktadır. Kitabesine göre Kalyonlar Kâtibi Dereli Mustafa Efendi 

adına 1779 yılında yaptırılmıştır. 19. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Ferid İbrahim 

fotoğrafında çeşme haznesinin küp gövdeli olduğu ve üzerinin alaturka kiremit kaplı 

ahşap bir çatı ile örtülü olduğu izlenmektedir (Şekil E. 126), (Anonim, 2006: s. 106). 

Tanışık (C.2, s. 376), teknesi yol kotunun altında kalan çeşmenin yan setlerinin 

kırıldığını, küçük bir tamire ihtiyacı olduğunu belirtmektedir. 20. yüzyıla ait bir 

fotoğrafta teknesi yol kotunun altında kalan çeşmenin harap durumda olduğu, 

güneyde aynı yapı adası üzerinde bulunan Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii’nin 

yıkıldığı izlenmektedir (Şekil E. 127), (Çeçener 104). Günümüze birçok onarım 

geçirerek ulaşan çeşmenin haznesi küçültülmüş ve üzeri çatısızdır. Yol kotunun 

değişmesiyle toprak altında kalan tekne açığa çıkmıştır (Şekil E. 128). Kesme taş 
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duvar yüzeyinde badana izleri ve yazılar bulunmakta iken 2008 yılında Üsküdar 

Belediyesi tarafından cephe temizliği gerçekleştirilmiştir (Şekil E. 129). Genel olarak 

iyi durumdadır.  

*Mehmet Ağa Çeşmesi: Sıra No: 143 

             

           Adres: At Pazarı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Mehmet Ağa tarafından yaptırılan çeşme, Mehmet 

Ağa’nın At Pazarı semtinde bulunan hanesi/evi yakınındaydı (VSD, s.51). Mir’ât-ı 

İstanbul’da (s.181) At Pazarı’nda, Mehmet Ağa tarafından yaptırılan Kemeraltı 

Camii
1
 altında olduğu belirtilmiştir. Eserde, çeşmenin Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılan diğer çeşmesinin (bkz. Debbağlar Mahallesi’nde incelenen Acı Çeşme, 

Sıra No: 225) karşısında olduğuna değinilmiştir. 1907 tarihli bir yangın haritasında 

Toptaşı Caddesi’nde, Sudu Han’ın karşısında, yeni açılacak yol güzergâhı üzerinde 

büyük hazneli bir meydan çeşmesi izlenmektedir (Şekil E. 130), (İBB Atatürk 

Kitaplığı arşivi, harita no: 6203 -1). Adres bilgilerinden dolayı söz konusu çeşmenin 

Mehmet Ağa Çeşmesi olduğu düşünülmektedir. Günümüze ulaşamayan çeşmeye ait 

kitabe Tanışık ve Konyalı tarafından Yeni Valide Camii avlusunda görülüp 

okunmuştur (Tanışık, s.232, Konyalı, s.36). Kitabesine göre çeşme, Darüsaade 

ağalarından Hacı Beşir Ağa tarafından 1728 yılında yenilenmiştir (Tanışık, s.232, 

Konyalı, s.36). Mehmet Ağa, At Pazarı civarında bu çeşme ve camiden başka, 

mektep ve bir çeşme daha yaptırmıştır (bkz. Acı Çeşme: Sıra No: 225) 

*Atik Valide Çeşmesi: Sıra No: 144 

              

           Adres: Toptaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf Listesi’nde Nurbanu Valide Sultan adına 1583 yılında Atik Valide Külliyesi ile 

beraber yaptırılan dört çeşme kayıtlıdır. Listede yer alan çeşmelerden ilki Atik 

Valide Darüşşifası beden duvarına bitişik olarak Eski Toptaşı Caddesi’ne açılan 

kapının yanında 227 Ada 1-5 parselde, küfeki taşıyla inşa edilmiş tek yüzlü duvar 

çeşmesidir. Tanışık’a göre 1583, Haskan’a göre 1579 yılında yaptırılmıştır (Tanışık 

C.2, s.258), (Haskan, C3, s.1077). Tarih rakamı düşürülmeyen kitabe metninde
2
 

                                                 
1
 Ayvansarayî tarafından Ağa Mescidi olarak incelenen Kemeraltı Camii ve mektep de günümüze 

ulaşamamıştır (Hadikât’ül Cevâmî, s.629). 
2
 Kitabe Metni : “Ve seka-Allahu şerâben tahûrâ*Valide-i Sultan Murad Han-ıûla*Dürretü’t-tâc ana 

kim hayr’ün-nisâ*Cami ve han ve imaret yapdırup*Bu arada eyleyüb âlî bina*Çün Çavuş Hasan 
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çeşmenin Hasan Çavuş’un eminliği ile yaptırıldığı belirtilmiştir
1
. Oyma tekniğinde 

işlenmiş bitkisel motifli taş bir korniş ve altında bir iç bükey bir düz silme ile 

çerçevelenen kaş kemerli çeşme Osmanlı klasik dönemi özelliklerini taşır. Uzun 

yıllar bakımsız kalan çeşme harap durumdadır (Şekil E. 131). Kısmen yol kotunun 

altında kalan teknenin içi toprakla dolmuş, set duvarları ortadan kalkmıştır. Mermer 

ayna taşı ve üzerinde yer alan kitabe levhası yoğun bir kir/is tabakası ile kaplıdır. 

Kemerden saçak kornişine uzanan bir çatlak gözlenmektedir. Cephede ve saçak 

seviyesinde otlar büyümüştür. 

*Atik Valide Çeşmesi: Sıra No: 145 

             

           Adres: Tekke Önü Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Atik Valide Camii’nin Tekke Önü Sokağı’na açılan kapısının güneyinde bulunan tek 

yüzlü duvar çeşmesidir. Kitabesi yoktur. Atik Valide Külliyesi ile birlikte 1538 

tarihinde yaptırılmıştır (Haskan, C3, s. 1136). Kesme taştan yapılan çeşmenin teknesi 

ve ayna taşı mermerdir. 20. yüzyılın ilk yarısına ait eski bir kartpostal, çeşmenin 

halen kullanıldığı bir dönemi yansıtmaktadır (Şekil E. 132), (Anonim, 2006: s.159). 

Kartpostalda, kemer nişinin iki yanında bir saçağa ait olduğu düşünülen destek 

yuvaları gözlenmektedir. Bu izler günümüzde de mevcuttur. Destek yuvalarına ait 

oyukların şekil ve boyutları saçağın daha önce ahşap eli böğründelerle desteklendiği 

izlenimi vermektedir. 20. yüzyılın ikinci yarısına ait diğer bir fotoğrafta, kemer 

nişinin üzerine metal gergilerle desteklenen geniş bir saçak eklendiği izlenmektedir 

(Şekil E. 133), (Çeçener s.106). Konyalı, 1940’lı yıllarda harap durumda olan 

çeşmenin önünün çöplük haline geldiğinden söz etmektedir. (Konyalı, C.2, s.14). 

Bugün teknesi kısmen toprak altında kalmaktadır (Şekil E. 134). Kemerli niş içinde 

pas lekesi oluşmuş, cephede otlar büyümüştür. Yapıda saçak bulunmamaktadır. 

                                                                                                                                          

gelüb oldu emin*Yapd›rup bu çeşmeyi akıtdımâ*Teşne-diller geldikçe nûş idüp*Bâis-i hayr içün 

itsünler du’â*Hâtif-i kudsî didi târîhini*Ayni ile âb-ıKevserden ola*... yazdısene ve seb’a ve elf 

târîhini “ (Haskan,  C3, s.1077). A. Kuran ve Haskan tarafından Hasan Çavuş adı ile tanıtılan çeşme 

Tanışık’a göre Nurbanu Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Vakıf Listesi’nde Hasan Çavuş adına 

çeşme kayıtlı değildir. Vakıf sicil kayıtlarında Toptaşı Caddesi üzerinde tarif edilen ve günümüzde var 

olan çeşmenin vâkıfı Nurbanu Valide Sultan olarak belirtilmiştir.  
1
 Hasan Çavuş, Kanuni Sultan Süleyman’ın son dönemlerinde yaşamış, Sultan III. Murad döneminde 

çavuşbaşılığa yükseltilmiş bir askerdir. 
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*Kemeraltı Çeşmesi: Sıra No: 146 

              

           Adres: Kemeraltı Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Valide Kâhyası Sokağı’nda, Atik Valide Medrese dershanesinin giriş duvarı altında 

yer alan küfeki taşı ile inşa edilmiş tek yüzlü duvar çeşmesidir (Şekil E. 135). 

Kitabesi bulunmayan çeşme klasik Osmanlı dönemi özellikleri taşımaktadır. 

Günümüzde çeşme harap durumdadır. Kemer nişi içinde kirlenme ve is lekesi 

gözlenmektedir. Yüzeyine yağlı boya ile yazı yazılmıştır. Ayna taşı yoktur. Yerine 

çimentolu harçla dolgu yapılmıştır. Yol kotunun altında kalan tekne çöplük haline 

gelmiştir. Musluğu yoktur. 

*Üç Çeşmeler: Sıra No: 147 

              

           Adres: Bağlarbaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Atik Valide Cami’nin Kartal Baba Caddesi’ne açılan avlu kapısının güney duvarında 

ortak teknesi olan, üçüz çeşmedir. Küfeki taşından inşa edilen sivri kemerli üç çeşme 

cami beden duvarı üzerinde yan yana düzenlenmiştir. Klasik Osmanlı dönemi 

özellikleri taşıyan çeşmelerden ortadakinin kemeri, çok belirgin olmamakla birlikte 

diğerlerine göre daha yüksektir. 20. yüzyılın ikinci yarısına ait bir fotoğrafta kemerli 

nişin üzerinde, geç onarımlar sırasında eklendiği düşünülen metal destekli bir saçağın 

kalıntıları izlenmektedir (Şekil E. 136), (Çeçener s.105). Bugün çeşme üzerinde 

saçak bulunmamaktadır (Şekil E. 137). Kemerli niş yüzeyinde is lekesi ve badana; 

tekne kısmında kopma ve çatlak gözlenmektedir. Muslukları yoktur.   

* Helâ Mahalli: Sıra No: 151 

               

           Adres: İmaret Önü Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre İmaret Önü Sokak’ta bulunan helâlar 1924 tarihinden 

önce yıkılmıştır.  

* Helâ Mahalli: Sıra No: 152 

               

           Adres: Atikvalide 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Atik Valide Mahallesi’ni gösteren eski haritalarda (Alman Mavileri C8 ve Pervititch 

56 ve 70 numaralı paftalarda) helâ mahalline ilişkin bilgi bulunmamaktadır. 
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*Atik Valide Mahallesinde günümüzde mevcut olan ancak vakıf listesinde yer 

almayan çeşmeler ve su terazisi: 

1. Kaymakam Emin Bey Çeşmesi: Toptaşı Caddesi’nde Sokullu Mehmet Paşa 

Mektebi’nin avlusunda 260 Ada 6 parselde yer almaktadır. Çeçener (s.103) 

çeşmenin 5X10 m. boyutlarında bir alan içinde, dört tarafı açık olarak 

bulunduğunu, çeşmenin etrafında “L” biçimli hayvan yalakları olduğunu 

aktarmıştır. Yapıyı yerinde inceleyen Tanışık (C.2, s.356) kitabesini gördüğü 

çeşmenin 1757 tarihinde yaptırıldığını, yaptıranın belli olmadığını 

belirtmiştir. Konyalı (C.2, s.6.) çeşmenin 1854 tarihinde Topçu Kaymakamı 

Emin Bey tarafından onarıldığını ileri sürmektedir. Bugün çeşmenin kitabesi 

bulunmamaktadır. Sokollu İlköğretim Okulu olarak kullanılan binanın 

bahçesinde zemin kotunun altında kalmıştır (Şekil E. 138).  

2. Su terazisi: Atik Valide Camii’nin Çinili Camii Sokağı giriş kapısı 

yakınındadır (Şekil E. 139). Çevre duvarı boyunca yükselen terazi 20. 

yüzyılda onarım geçirmiş ve betonarme çerçeve ve pik döküm borularla 

yenilenmiştir.  

3. Kuyu: Atik Valide Camii avlusunun güneyinde yer almaktadır. Mermer 

bilezikli kuyunun yakınında kitabesiz bir su teknesi bulunmaktadır (Şekil E. 

140). 

11. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ (Şekil E. 141). 

* Namazgâh: Sıra No: 157 

              

           Adres: Seyyid Ahmed Deresi Kapısı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Pür-safa? ve Nev-safa Hatunlar tarafından 1165H/1751 

yılında yaptırılmıştır (VSD, s.68). Yeri tespit edilememiştir. Seyyid Ahmed Deresi 

Kapısı olarak belirtilen yer, eski harita ve 1934 tarihli İstanbul Şehir rehberinde yer 

almamaktadır. Mütevelli Çeşme Sokağı’nın yakınında, Veysi Paşa Sokağı ve 

Koşuyolu arasındaki vadiden kaynaklanan Seyyid Ahmed Deresi, Koruluk 

Mesiresi’nden ve İranlılar Tekkesi önünden geçtikten sonra, Aşçıbaşı Mahallesi 

sınırları içinde -Saraçlar Çeşme Sokak üzerinde- İbrahim Ağa Deresi ile birleşirdi 

(Haskan, C3, s.1129, Alman Mavileri C 5, Pervititch 2 nolu Kadıköy Klavuz 
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Paftası)
1
. 2 nolu Pervitich-Kadıköy Klavuz Pafta’sında, iki derenin birleştiği yerin 

İbrahim Ağa Çayırı mesiresi içinde kaldığı izlenmektedir (Şekil E. 142). Damat 

İbrahim Paşa Su Yolu Haritası’nda
2
 İbrahim Ağa Çayırı’nda olduğu belirtilen bir 

namazgâh betimlenmiştir (Şekil E. 143). Alman Mavileri C5 nolu paftada İbrahim 

Ağa Camii karşısında çizilen namazgâh, Pür-safa? ve Nev-safa Hatunlar tarafından 

yaptırılan namazgâh olabilir (Şekil E. 144 ). 1956 yılında D100 (Eski Ankara Asfaltı) 

Otoyolu’nun açılmasıyla değişen eski İbrahim Ağa Çayırı mesiresinde bugün 

namazgâh bulunmamaktadır.  

* Namazgâh: Sıra No: 158 

             

           Adres: Duvardibi Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Mustafa Yaver Efendi tarafından bilinmeyen bir tarihte 

yaptırılmıştır (VSD, s.68). Karacaahmet Türbesi ve Karacaahmet Mezarlığı’ndan 

İranîler Mescidi’ne giden Seyyid Ahmet Deresi Sokak ve çevresi Duvardibi Mevkii 

olarak anılmaktadır. Alman Mavileri C6 nolu paftada Miskinler Tekkesi’nin 

batısında, yol üzerinde olduğu izlenen namazgâh günümüze ulaşamamıştır (Şekil E. 

145). 1956 yılında D100 (Eski Ankara Asfaltı) Otoyolu’nun açılmasıyla 

Karacaahmet Mezarlığı’nın bir bölümü istimlâk edilmiştir.  Duvardibi Mevkii, açılan 

karayolları nedeniyle önemli ölçüde değişmiştir. Örneğin Vakıf sicil kayıtlarında yer 

almayan, ancak görünümü hakkında Leonardo De Mango’nun “Haydarpaşa 1897” ve 

Ali Rıza Efendi’nin “Bağdat Yolu” tablolarından bilgi sahibi olduğumuz Saraçlar 

Çeşmesi ve Namazgâhı
3
 da 1956 yılı yol genişletme çalışmaları sırasında 

yıktırılmıştır (Haskan, C3,s.1142). 

                                                 
1
 Ayrılık ve Saraçlar Çeşmelerinin de bulunduğu bu mevkii, Anadolu’ya uzanan Bağdat yolunun 

başlangıç noktası, bir anlamda kapısıydı. 
2
 Türk İslam Eserleri Müzesi’nde 3336 numara ile kayıtlı olan Damat İbrahim Paşa Su yolu Haritası, 

Damat İbrahim Paşa’nın oğlu Mehmet Paşa tarafından muhtemelen 1753 tarihinde çizilmiştir (Çeçen, 

s.223). Ölçeksiz ve şematik olan bu harita, su yolunun şehirdeki dağıtım yerleri; galeriler, ısgaralar,  

menbalar, maslaklar, teraziler, namazgâhlar ve çeşmeler olduğu kadar bölgedeki ağaçları ve 

mahalleleri de gösterir.  
3 

Eski Saraçlar Çeşme Sokak (Dr. Eyüp Aksoy Caddesi) ve Behiç Bey Sokak köşesinde bulunan bu 

çeşme ve namazgâh Saraçlar Kâtibi Abdullah Efendi tarafından 1776’da yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s. 

374).    
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* Namazgâh: Sıra No: 159 

             

           Adres: Miskinler Tekkesi Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

1924 yılından önce yıkılan Miskinler Tekkesi 1930 tarihli Pervititch Haritası (2)’nda 

Harabe halinde çizilmiştir. Vakıf Sicil kayıtlarına göre Sadeddin Bey tarafından 

yaptırılan namazgâh, Miskinler Tekkesi ile birlikte ortadan kalkmış olmalıdır
1
. 

Alman Mavileri C6 nolu pafta Miskinler Tekkesi ve çevresi hakkında fikir 

vermektedir (Şekil E. 146). Ressam Hoca Ali Rıza (1858–1930)’nın bir tablosunda 

Miskinler Tekkesi ve çevresi betimlenmiştir (Şekil E. 147), (Haskan, C.1, s.281).  Bu 

tabloya göre Bağdat Caddesi’nden ayrılan kısa bir yol, Miskinler Tekkesi Mescidi ve 

müştemilatına uzanmaktadır. Bu kısa yolun güneyinde hazire, kuzeyinde -bugün de 

mevcut olan- Hafız İsa Ağa Çeşmesi vardır. Bu çeşme ile mescit arasında tek katlı, 

kırma çatılı bir bina gözlenmektedir. Bu yapılar topluluğundan günümüze sadece İsa 

Ağa Çeşmesi ulaşabilmiştir.  

* Fethi Paşa Çeşmesi: Sıra No: 163 

               

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Çeşme, 1855 yılında Fethi Paşa tarafından yaptırılmıştır (Tanışık C.2, s.446). 

Kitabesine göre
2
 Aşçıbaşı Camii, -banisi Rodosi Ahmet Ağa’nın üçüncü kuşak 

torunu- Fethi Paşa tarafından yenilenirken, caminin altında bulunan çeşmenin de yeri 

değiştirilerek -caminin karşısında- Karacaahmet Mezarlığı duvarına taşınmıştır 

(Konyalı, C.2, s.34), (Haskan, C3, s.1069), (Şekil E. 148). Kadıköy-Kısıklı tramvay 

hattı yapımı sırasında tekrar yeri değiştirilen çeşme, Karacaahmet Mezarlığı duvarı 

üzerinde başka bir yere taşınmıştır (Şekil E. 149). 20. yüzyılın ilk yarısına ait 

fotoğraflardan (Şekil E. 150), (Şekil E. 151) görünümü hakkında bilgi sahibi 

olduğumuz çeşme, 1970 yılında yol yapımı sırasında yıktırılmıştır (Haskan C3, 

s.1069). 

                                                 
1
Konyalı (C.2, s.74), Karacaahmet Mezarlığı içinde Sultan II. Mahmut tarafından Miskinler Tekkesi 

civarında yaptırılan bir çeşmeden söz etmekte, kitabesini yayınladığı bu çeşmenin 1811 yılında 

yaptırıldığını ve mevcut olmadığını aktarmaktadır. Haskan (C.3, 1215), Miskinler Tekkesi’nin 

güneyinde, Karacaahmet- İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde, Ahmet Muhtar Efendi (ö.1811) tarafından 

yaptırılan ve Mollacık adıyla bilinen bir sebil bulunduğunu; 1940-45 tarihleri arasında yıkıldığını 

belirtmiştir. 
2
 Üzerinde yer alan kitabe çeşmenin yeri değiştirildikten sonra yerleştirilmiştir. “Zir-i camiden hizaya 

nakl ile bu çeşmesâr, Tarz-ı nev üzre binâ oldu nefis ü bî-hemal, açılub lüle-i zerrîn geldi bir târîh 

Şevket, Hamdü lillah teşne-gâne akdı mânend-i zülâl.” (Haskan, C3, s.1069) 
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* Valide Çeşmesi: Sıra No: 164 

         

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.      

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi, Mehdi Ülya Valide Sultan Çeşmesi: Nuh Kuyusu 

Caddesi 283 ada 2 parselde yer almaktadır. Kitabesine göre 1791 yılında Mihrişah 

Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır. Marmara mermerinden Barok üslupta inşa 

edilen hazneli meydan çeşmesidir. Haznenin üzeri ahşap çatılıdır. 20. yüzyılın ikinci 

yarısına tarihlenen bir fotoğrafta, taş tuğla almaşık inşa edilen haznenin derzleri 

kabartma şeritlidir (Şekil E. 152), (Çeçener, s.92). 1950’den 80’ li hatta 90’lı yıllara 

kadar, geniş derzli taş-tuğla veya bu malzemelerden sadece biriyle oluşturulan duvar 

örgüsüne sahip pek çok anıta, Vakıflarca, çimentolu harç karışımıyla, kabartma şerit 

sıva yapılmıştır
1
. Çeşme, 1998 yılından önce bir onarım geçirmiş ve hazne duvar 

yüzeyinde bulunan kabartma şerit sıva temizlenerek, horasan harcıyla derz dolgusu 

yapılmıştır (Url-28). 1998 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden onarılan  

çeşmenin mermer yüzeylerinde kimyasal temizlik ve kitabede altın varak uygulaması 

yapılmıştır (a.e., a.y), (Şekil E. 153). Çeşme genel olarak iyi durumdadır. Mermer 

yüzeylerde kirlenme gözlenmektedir. Üzerine yazı yazılmıştır. Muslukları yoktur. 

Arka cephede bulunan ikinci çeşmenin ayna taşı kırılmıştır (Şekil E. 154). 

* Ayşe Hatun Çeşmesi: Sıra No: 165 

             

           Adres: Duvardibi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Çeşme, Tıbbiye Caddesi üzerinde 286 ada 1 parsel üzerinde, Karacaahmet 

Mezarlığı’nın 8. parsel duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Vakıf sicil kayıtları ve 

kitabesine göre 1795 yılında Ayşe Sultan tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.69). 

Mezar taşı görünümünde, yekpare mermerden Barok üslupta inşa edilmiş duvar 

çeşmesidir. Konyalıb(C.2, s. 80), güzelliğinden etkilendiği çeşmenin kitabe metninde 

yer alan “...Ayşe Sultan ruhu için” ifadelerinden yola çıkarak Rodosizâde ailesinden 

Ayşe Sultan adına Mehmet Kâşif Efendi tarafından yaptırıldığını ileri sürmektedir. 

Çeşmenin arkası niş/mihrap şeklinde olup, ortasında zincire asılı kandil kabartması 

bulunmaktadır (Şekil E. 155). Haskan (C3, s.1045), güney cephede, nişin alnında 

yazılı “Külle mâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-mihrab” 6 N.1209 (27 Mart 1795) tarihi 

ve ayetten dolayı, çeşmenin aynı zamanda namazgâh taşı olduğunu ileri sürmektedir. 

                                                 
1
 Bu uygulamanın Üsküdar’da bulunan diğer örnekleri için bakınız: Şemsi Paşa Medresesi, Şeyh 

Camii, Gülfem Hatun Camii, Gerede Mescidi. 
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Haskan’a göre 7 x 3 adım boyutlarındaki namazgâh sofası sonradan doldurularak, 

açık türbe yapılmıştır. Haskan, bu türbede bulunan 1862 tarihli şâhideden yola 

çıkarak, namazgâhın yapımından 70 yıl sonra mezarlığa dönüştüğünü ileri 

sürmektedir. 1952 yılına ait bir fotoğrafta 2 basamakla çıkılan çeşmenin yanında taş 

bir tekne/yalak olduğu gözlenmektedir (Şekil E. 156), (Egemen, s. 163).  

2004 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından kimyasal temizlik yapılarak cephesi 

temizlenmiş ve kitabeye altın varak uygulanmıştır. Kitabenin kolay okunması için 

araç olarak düşünülmesi gereken bu uygulama
1
 genişletilerek, istiridye kabuğu gibi 

bezeme unsuru olan öğeler de varaklanmıştır. Bugün tekne kısmen yol kotunun 

altında kalmaktadır. Musluğu yoktur. Taş tekne/yalak ortadan kalkmıştır. 

Çeşmenin üzerinde bulunduğu Tıbbiye Caddesi yoğun araç trafiğine açıktır. Araçlar 

için gerekli olan otoyol genişliği öncelikli tutularak, çeşmenin önünde iki kişinin yan 

yana ancak geçebileceği bir kaldırım mesafesi bırakılmıştır. Olası bir trafik kazası 

tehdidine açık olan eser güçlükle algılanabilmektedir (Şekil E. 157). 

* Çeşme: Sıra No: 166 

             

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Harap.  

  Korunma durumu:  Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Bu anonim çeşmenin yaptıranı ve tarihi vakıf sicil kayıtlarında belirtilmemiştir 

(VSD, s.69). Alman Mavileri (D7) ve 54 nolu Pervititch haritasında, Balcılar Yokuşu 

üzerinde Debbağlar Mahallesi’nde incelenen Mehmed Ağa Çeşmesi (Bkz. Mehmed 

Ağa Çeşmesi: Sıra No: 226) dışında başka çeşme işaretlenmemiştir.  

* Su Terazisi: Sıra No: 167 

             

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Çeçener (s.32) tarafından Karacaahmet Türbesi (279 Ada 1 parsel) önünde mezarlık 

duvarına gömülü bir su terazisi tespit edilmiş ve fotoğrafı yayınlanmıştır (Şekil E. 

158). 20. Yüzyılda inşa edilen, pik döküm borulu ve üzeri betonla kaplı su terazisi 

burada bulunan bir terazinin yerine sonradan yapılmış olmalıdır. Her iki su terazisi 

de günümüzde mevcut değildir.  

 

                                                 
1
 Cantay (1999: s.144), önemli şairler, nesir yazarları ve hattatların eserleri olan Osmanlı dönemi 

kitabelerinin, yapıldıkları dönemde koyu yeşil zemin üzerine, altın varaklı veya altın yaldızlı harflerle 

yazılan ve çerçeveleri aynı şekilde değerlendirilen eserler olduklarını belirtmektedir.  
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* Su Terazisi: Sıra No: 168 

               

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde 283 Ada 3 parselde, Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi 

ile aynı yapı adası üzerinde yer almaktadır (Şekil E. 159). Sadrazam Damat İbrahim 

Paşa tarafından yaptırılmıştır (Haskan C3, s. 1125). İki sıra tuğla ve bir sıra kesme 

taştan kare planlı gövdesi, yukarıya doğru incelerek 15 metre yükselmektedir. 

Konyalı, Kapıağası’nda (Nuh Kuyusu caddesi üzerinde) tarif ettiği su terazisinin 

harap durumda olduğuna değinmiştir (Konyalı, C.2, s.140). Bir 20. yüzyıl 

fotoğrafında üst kısımlarda çimentolu olduğu izlenimi veren sıva katmanları 

izlenmektedir (Şekil E. 160), (Çeçener, s.92). Üzerinde tepelik bulunmamaktadır. Su 

terazisi günümüzde iyi durumdadır. 1990’lı yıllarda tekrar onarım geçiren yapıya, 

Duvardibi Su Terazisi’nde bulunana benzer bir tepelik eklenmiştir. Bugün girişi taşla 

kapatılmıştır (Şekil E. 161). 

* Su Terazisi: Sıra No: 169 

              

           Adres: Duvardibi    

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Nuh kuyusu Caddesi 286 Ada 4 parselde yer almaktadır. Bir sıra kesme taş ve iki sıra 

tuğladan inşa edilen su terazisinin incelerek yükselen kare planlı gövdesi bir tepelikle 

sonlanmaktadır (Şekil E. 162). 1970’li yıllarda onarım geçiren terazinin içinde, 

minarelerde bulunana benzer bir merdiven olduğu Konyalı’nın (C.2, s.140) 

anlatımından öğrenilmektedir. Bugün girişi kapaksızdır. Etrafta bulunan dükkânlar, 

kullanmadıkları sandık vb. malzemeleri buraya koymaktadır. 

 * Sebil: Sıra No: 170 

             

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Harap.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarında Meryem Bena Hatun tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir 

(VSD, s.70). Alman Mavileri D7 nolu Paftada Karacaahmet Caddesi Üzerinde Fethi 

Paşa Çeşmesi’nin güneyinde su yapısı olabilecek bir yapı işaretlenmiştir (Şekil E. 

163). Adres bilgilerinden dolayı sebilin burada olabileceği düşünülmektedir. 1924 

yılında harap durumda olan sebil günümüzde mevcut değildir. 
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* Sebil: Sıra No: 171 

              

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Ziya Bey Sebili: Nuh Kuyusu ve Gündoğumu Caddeleri’nin kesişiminde 279 Ada 3 

parselde yer almaktadır (Şekil E. 164). Kitabesine göre 1865 yılında Ziya Bey 

tarafından yaptırılmıştır. Sebil, Karacaahmet Türbesi’nin bir bölümüdür. Türbe, 

tekke ve sebil kargir duvarlı ve kırma çatılı tek bir çekirdek yapı içinde toplanmıştır. 

Sebilin dışa açılan dikdörtgen penceresi türbe giriş kapısının doğusunda yer 

almaktadır. Su tezgâhı, orta kısımda dışa doğru yarım daire şeklinde çıkıntı 

yapmaktadır. Metal parmaklıkla kapatılan pencerede 12 tane maşrapalık 

bulunmaktadır. Sebil, 1973 yılında, Bektaşi Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği 

tarafından onarılmıştır (Tanman, DBIA, C4, s.442). Onarımda tekke ve sebil bölümü, 

özgün plan özelliklerini yitirmiştir
1
. Konyalı (C.2, s.134), bu onarım sırasında kitabe 

harfleri varaklanırken tarih rakamının yanlış boyandığına ve yanıltıcı olduğuna 

dikkat çekmiştir. Sebilin içi bugün türbedar odası olarak kullanılmaktadır. Pencere 

içeriden demir çerçevelerle kapatılmıştır. 

*Şeyhülislam Saadettin Efendi Sebîli: Sıra No: 172 

             

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

İnadiye Sokak, 279 Ada 4 parselde yer almaktadır. Kitabesine göre 1741 yılında 

Sadettin Efendi tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un en büyük mezarlığı 

Karacaahmet, bölgeyi ziyaret eden gezginlerin gravür ve metinlerinde önemli bir yer 

tutmuştur. Mezarlığa adını veren Karacaahmet Türbesi yanında, kendine özgü 

mimarisiyle dikkat çeken Sadeddin Efendi Sebili, W. Henry Barlett (1835) ve 

Eugene Flandin (1863)’in (Şekil E. 165) gravürlerine konu olmuştur. Gravürlere 

göre, iki basamakla çıkılan bir kaide üzerinde yükselen sebil üç pencerelidir. 

Pencerelerin maşrapalıklı şebekeleri olduğu izlenmektedir. Günümüzde abdesthane 

olarak kullanılan sebil, kullanıcı müdahaleleri sonrasında özgün mimari ayrıntılarını 

kaybetmiştir. Bugün önünden geçen yol asfaltlanmış, kaideye yükselen basamaklar 

kaldırılmıştır (Şekil E. 166). Sebilin yanına umuma açık tuvalet yapılmıştır (Şekil E. 

167 ). Pencerelerin dekoratif şebekeleri mevcut değildir. Bunların yerine basit, 

                                                 

1
Tanman (DBIA, C4, s.442), sebilin mimari ayrıntılarında belirginleşen ve hem cephenin Ampir 

üslubunun özelliklerini yansıtan diğer kesimlerine hem de inşa edildiği döneme ters düşen Barok 

üslup özelliklerine dikkat çekmiştir. 
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parmaklıklı demir doğramalar konulmuştur. Eski şebekeye ait izler mermer su 

tezgâhı üzerinde izlenebilmektedir (Şekil E. 168). Dış cepheler badanalanmış ve 

kitabeler yeşile boyanmıştır. Geniş mermer saçağın üzerinde yer alan sekiz köşeli 

kasnak yüzlerinin mermer levhalarla kaplanmıştır (Haskan, C3, s.1216). Konyalı’nın 

(C.2, s.130) anlatımına göre kasnağın üstündeki konik çatı kurşun kaplıdır. 

Günümüzde taş kasnak yüzleri ve çatının derz araları çimentolu harçla sıvalıdır. 

Gravürlerde izlenen alem mevcut değildir. (Şekil E. 169).  

*Hüseyin Paşa Sebîli: Sıra No: 173 

              

           Adres: Şerif Kuyusu  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Miskinler Tekkesi Sebili: Karacaahmed İbrahim Ağa Bulvarı üzerinde 497 Adada 

bulunan Belediye Asfalt Şefliği’nin arazisindedir. 1866 yılında Hacı Hüseyin Paşa 

tarafından yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.129). Kitabesi yoktur. 1900 yılına ait bir 

fotoğrafta eski adıyla Bağdat Caddesi üzerinde mezarlık duvarı üzerinde ve köşe 

başında bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 170), (Çeçener s.88). 1956 yılında D100 

(Eski Ankara Asfaltı) Otoyolu açılırken bugünkü yerine taşınmıştır. 1945 yılında 

Karacaahmet Şehitliği’ni Kurtarma Cemiyeti tarafından onarılmıştır (Haskan, C3, 

s.1211). 1996 yılına ait bir fotoğrafta (Şekil E. 171) oldukça harap durumda olduğu 

ve mimari elemanlarının önemli bir kısmını kaybettiği izlenen sebil, 1998 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Şekil E. 172). Onarım sırasında büyük 

oranda bütünlenen ve betonarme bir kubbe ile örtülen sebil, yeri ve yapım tekniği 

değiştirilerek özgün mimari ayrıntılarını kaybetmiştir. Belediye Asfalt Şefliği’nin 

kitap deposu olarak kullanılmaktadır. 

*Şerif Paşa Sebili: Sıra No: 174 

               

           Adres: Bağdat Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Bağdat Caddesi yeni adıyla Karacaahmet- İbrahim Ağa 

Bulvarı üzerinde bulunan sebil, 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır. Bugün, 

Selimiye Camii’nin doğusundan Kavak İskele Caddesine çıkan bir sokak Şerif 

Kuyusu ismini taşımaktadır. Bu Sokağın güneyinde, Miskinler Tekkesi’nin 

karşısında 295 Ada’da bulunan Karacaahmet Mezarlığı’nın bir kısmı da Şerif 

Kuyusu Mezarlığı adıyla bilinmektedir. Sebilin yeri olarak, Şerif Kuyusu Mezarlığı 

önü işaretlenmiştir. 
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*Kapalı Sebil: Sıra No: 175 

              

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Harap.  

  Korunma durumu:  Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

 Vakıf sicil kayıtlarına göre Mehmet Mesud Efendi tarafından 1199H/1784 yılında 

yaptırılan sebil, Karacaahmet Türbesi önünden Uzun Çayıra bağlanan mezarlık yolu 

üzerinde bulunmaktaydı (VSD, s.71). 1924 yılında harap durumda olan sebil, 

günümüzde mevcut değildir.  

*Zeliha Hanım Sebili: Sıra No: 176 

             

           Adres: Bağdat Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

İnadiye Camii Sokağı’nda, Aşçıbaşı Mehmet Ağa Camii’nin karşısında, 279 adada 

Karacaahmed Mezarlık duvarındadır. Sebilden geriye mezarlık duvarında gömülü bir 

kitabe, kapaklı bir taş tekne, kuyu ve tulumba kalabilmiştir. Sebilin ilk yapıldığı 

dönemdeki görünümüne dair bilgiler yetersizdir. Kitabe aynı zamanda vakfiyedir
1
. 

Kitabeye göre Hacı Zeliha Hanım tarafından 1848 yılında yaptırılmıştır. Su teknesi, 

1938–1940 yılları arasında Karacaahmet Mezarlığı’na çevre duvarı yapılırken 

önünde bulunduğu duvarın içine gömülmüştür (Çeçener, s.93) , (Şekil E. 173). 

Haskan (C3, s.1219), sebilin üzerinde demir bir gölgelik bulunduğunu ve bu 

müdahale sırasında kaldırıldığını aktarmaktadır. Mezarlık duvarları 1998 yılında 

İstanbul Büyükşehir Belediye’si tarafından yeniden yaptırılırken sebile ait tekne ve 

kuyu açığa çıkarılmıştır (Şekil E. 174). Kuyu üzerine tulumba yerleştirilmiştir. 

Yenilenen mezarlık duvarı, taş teknenin etrafında bir niş oluşturacak şekilde 

düzenlenmiştir. Bu yıla ait bir fotoğrafta kitabe levhası yeşile boyalıdır. Bugün boya 

temizlenmiştir. Kurnası ve muslukları yoktur. Önünde bileziksiz ve kitabesiz bir 

kuyu bulunmaktadır.  

*Üstü Açık Sebil: Sıra No: 177 

              

           Adres: Bağdat Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre (VSD, s. 72) Morg-i Kuşî Hanım tarafından 1305H/1887 

yılında yaptırılan sebil, Miskinler Tekkesi yakınında, namazgâhın (bkz. Namazgâh: 

                                                 

1
“Aşçıbaşı Mahallesi sakinlerinden Hace Zeliha Kadın kendi malından olarak cami’-i şerif karşısında 

tulumba sebîle bin beşyüz guruş vakf eyledim. Üzerine teraküm olunan mahiyyeden beher sene cami’-i 

mezkûrda iki mevlüdü’n-Nebî kıra’at oluna. Ve ta’mir ü termimine sarf oluna. Ba’dehû bâi’lâm şer’î 

mütevelli ve nâzır nasb eyledim. Ba’de’l-inkıraz, mahalde sakin din karındaşlarım rızaen-lillah ru’yet 

ide. Cümle geçmişlerimizin ruhları şad ola. 1263 (1848).” (Haskan, C3, s.1219) 
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Sıra No: 159) batısındadır (VSD, s.72). Konyalı (C.2, s.75), yanında tulumbalı bir 

kuyu (Bkz. Kuyu: Sıra No:184) olduğunu ve bileziğinde  "Murg-ı Kevser hanım için 

El-Fatiha" yazılı olduğunu aktarmaktadır. D100 (Eski Ankara Asfaltı) Otoyolu 

açılırken kuyu ve sebil ortadan kalkmıştır.   

*Hacı Mustafa Ağa Sebili: Sıra No: 178 

             

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre Hacı Mustafa Ağa tarafından 1033H/1623 yılında 

yaptırılan sebil günümüzde mevcut değildir. Mecmuâ-i Tevârih adlı eserde Hacı 

Mustafa ağa tarafından yaptırılan iki katlı mektebin altında ve köşebaşında 1738 

tarihli bir sebil tarif edilmiştir (Hadîkatü’l Cevâmi, s. 278). Haskan (C.3, 1215), Hacı 

Mustafa Ağa Sebili’nin, Aşçıbaşı Mustafa Ağa Mektebi’nin altında bulunan sebil 

olduğunu ve 1758 yılında mektep ile beraber yaptırıldığını ileri sürmektedir. Ancak 

yapım tarihi, vakıf listesi bilgileriyle çelişmektedir. 1924 yılında mevcut ve iyi 

durumda olan mektebin yeri 1935 tarihli, 54 nolu Pervititch haritasında arsa/boş 

parsel olarak gösterilmiştir (Şekil E. 175). Mektebin bulunduğu sokak günümüzde de 

Aşçıbaşı Mektebi Sokak olarak anılmaktadır. Bugün sebil ve mektep iz bırakmadan 

ortadan kaybolmuştur
1
.  

* Sebil: Sıra No: 179 

             

           Adres: Duvardibi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1263H/1846 yılında Kâmil Paşa tarafından yaptırılan 

sebil 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır. Haskan (C3, s.1209), Duvardibi 

mevkiinde karakolun yanında, Ayşe Hatun Çeşmesi karşısında, Amir Molla Ailesinin 

mezarlığı duvarında ahşap bir sebil bulunduğunu ve içinde bulunan kuyudan su 

dağıtıldığını aktarmaktadır. Söz konusu sebilin yeri, 1930 tarihli 53 nolu Pervititch 

haritasında izlenmektedir (Şekil E. 176). Tıbbiye Caddesi açılırken sebil ve kuyu 

ortadan kalkmış olmalıdır
2
.  

                                                 
1
 Haskan (C.3, s.1215), sebilin önünde 90’lı yıllara kadar mevcut olan bir kuyudan söz etmektedir. 

2 
Mir’ât-ı İstanbul (s.92)  adlı eserde, Duvardibi’nde harap durumda olan ve yapım tarihi bilinmeyen 

Hatice Hanım Sebili’nden bahsedilmektedir Bu sebil 1940’lı yıllarda yol genişletme çalışmaları 

sırasında ortadan kalkmıştır (Konyalı, C.2, s.129).  
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* Kuyu: Sıra No: 180 

               

           Adres: Tunusbağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarında yaptıranı ve tarihi belirtilmemiştir. Alman Mavileri D7 nolu 

paftada Tunusbağı ve Haydarpaşa Caddelerinin birleşiminde etrafı set duvarlarıyla 

çevrili bir kuyu çizilmiştir (Şekil E. 177). 

* Kuyu: Sıra No: 180a 

               

           Adres: Nuh Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Şerife Hanım tarafından 1270H/1853 yılında açtırılmıştır. 

Çeçener, Nuh Kuyusu Caddesi’nde Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi arkasında 

bulunan bir kuyunun fotoğrafını yayınlamıştır (Şekil E. 178), (Çeçener, s.92). 1985 

yılından önce, bileziği ve etrafındaki döşeme taşları sökülen kuyu, yeri 

anlaşılamayacak şekilde kapatılmıştır (a.e., a.y.). 

 * Kuyu: Sıra No: 181 

               

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sultan Selim Han Vakfıyla 1303 tarihinde açtırılmıştır. 

Karacaahmet Türbesi yanında bulunan Ziya Bey Sebili’nin zaviyeye açılan kapısı 

önünde bir kuyu bulunduğu, Konyalı’nın anlatımından öğrenilmektedir (Konyalı, 

C.2, s.134).  Kuyu bugün mevcut değildir.  

* Hacce Zeliha Hanım Kuyusu: Sıra No: 182 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Hacı Zeliha Hanım tarafından 1263H/1846 yılında açtırılan kuyu, İnadiye Camii 

Sokağı’nda, Aşçıbaşı Mehmet Ağa Camii’nin karşısında, 279 adada Karacaahmed 

Mezarlık duvarı önünde yer almaktadır (bkz. Zeliha Hanım Sebili: Sıra No: 176). 

Karacaahmet mezarlık duvarları 1998 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yeniden yaptırılırken kuyu açığa çıkarılmıştır (Haskan, C3, s. 1236). 

Kitabesi yoktur. Kuyu üzerine yeni bir tulumba yerleştirilmiştir. Sebilin karşısında 

Mehmet Çavuş Mektep Sokak köşesinde kuyu bileziğine ait olabilecek kırık bir taş 

bulunmaktadır (Şekil E. 179).  
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* Kuyu: Sıra No: 183 

               

           Adres: Bağdat Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Bağdat Caddesi, Miskinler Tekkesi’nin karşısında, 293 ada 4 parselde bulunan Şerif 

Kuyusu Mezarlığı, adını civarda bulunan bir kuyudan almış olmalıdır.  

* Kuyu: Sıra No: 184 

             

           Adres: Miskinler Tekkesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Miskinler Tekkesi Sokağı’nda Edhem Paşa Vakfından olan 1303H/1885 tarihli 

mermer bilezikli ve kitabeli kuyu (VSDs. 73), bugün mevcut değildir (Şekil E. 180). 

Adres bilgisinde belirtilen Miskinler Tekkesi 1924 yılından önce yıkılmıştır. 1924 

yılında tamire muhtaç olan kuyu, 1956 yılında D100 (Eski Ankara Asfaltı) 

Otoyolu’nun açılmasıyla ortadan kalkmış olmalıdır. 

* Kuyu: Sıra No: 185 

               

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarında yaptıranı ve tarihi belirtilmeyen bir çeşme (bkz. Sıra No: 166) 

ile aynı adreste gösterilmiştir (VSD, s.69). Pervititch haritaları (54, 57) ve Alman 

Mavileri D7 nolu paftada yeri belli değildir.  

* Kuyu: Sıra No: 186 

               

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Haskan (C3, s.1315), Karacaahmed Caddesi, bugünkü adıyla İnadiye Camii Sokak 

üzerinde vakıf listesinde adı geçmeyen Mehterbaşı Sebili ve -Aşçıbaşı Mektebi 

altında bulunan- Kapıcıbaşı Mustafa Ağa sebillerinden söz etmektedir. Haskan, 

sebillerin ikisinin de yok olduğunu ancak “Kapıcıbaşı Mustafa Ağa” Sebili önünde 

1990’lı yıllara kadar bir kuyu bulunduğunu belirtmiştir (Haskan, a.y.). 1935 yılına ait 

54 nolu Pervititch haritasında mektep, sebil ve kuyunun yeri arsa/boş parsel olarak 

gösterilmiştir (Şekil E. 181). 
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* Hüseyin Ağa Kuyusu: Sıra No: 187 

               

           Adres: Camii Şerif  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Hacı Hasan Ağa tarafından yaptırılan ve Vakıf Sicil defterine göre Aşçıbaşı Camii 

yakınında tarif edilen kuyu günümüzde mevcut değildir (Haskan, C.3, s.1233). 

 Aşçıbaşı Mahallesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf defterinde 

kaydedilmeyenler: 

1. İsa Ağa Çeşmesi: Eski Bağdat Yolu üzerinde 458 Ada 32 Parselde mevcuttur. 

1226H/1811 yılında Tanışık’a göre Hazine Vekili Ayni Balim Ağa 

Konyalı’ya göre II. Mahmut’un hazine vekili Hafız İsa Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s.408, Konyalı, C.2, s.42). Kesme taştan büyük 

bir haznesi olan klasik üsluptaki çeşme mermerdir. 1930’lu yıllarda harap 

durumda olan çeşme, 2000’li yıllarda Üsküdar Belediyesi tarafından 

onarılmıştır (Şekil E. 182), (Şekil E. 183). Taç kısmı bugün mevcut değildir.  

2. Su teknesi: İnadiye Camii Sokağı’nda 281 ada 29 parselde bulunan Aşçıbaşı 

Mehmet Ağa Camii, avlu kapısı yanında, caminin zemin kat duvarına gömülü 

iki musluklu bir su teknesi bulunmaktadır (Şekil E. 184). Kesme küfeki 

taşından yapılmıştır. Bir çerçeve içinde, üzerine selvi ve gülbezek motifi 

işlenerek belirlenen iki adet musluk yeri vardır. Onarım kitabesine göre 1935 

yılında kadro hacri bırakılan Aşçıbaşı Camii, 1940 yılında yıkılmış, geriye 

sadece kesme taş zemin kat duvarları ve hazire kalmıştır (bkz. Haskan, C3, 

s.1315). Aşçıbaşı Camii’nin kalıntılarını gösteren bir 20. yüzyıl fotoğrafında, 

su teknesinin varlığını sürdürdüğü izlenmektedir (Şekil E. 185), (Çeçener 

s.93). Üzerinde demir parmaklıklı bir pencere yer almaktadır. Camii, 1993 

yılında betonarme olarak yeniden yaptırılırken, su teknesi cami duvarı 

üzerindeki yerinde korunmuştur. Su teknesinin İnadiye Sokağı cephesinde 

bulunan iki musluğu, teknenin bulunduğu duvarının arkasına, oda içinde 

düzenlenen yeni çeşmeye takılmıştır (Şekil E. 186). 
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12. DEBBAĞLAR MAHALLESİ (Şekil E. 187). 

* Namazgâh: Sıra No: 216 

              

           Adres: Toptaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Arsa.     

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Toptaşı Caddesi üzerinde olan namazgâhın yakınında 

İbrahim Paşa Çeşmesi bulunmaktadırv(VSD, s.55)
1
. Debbağlar Mahallesi’nde 

meydana gelen yangın sonrası hazırlanan 1907 tarihli harita, değişen parseller, yol 

güzergâhları ve özellikle çeşmeler hakkında aydınlatıcı bilgiler içermektedir (İBB 

Atatürk Kitaplığı Arşivi, Harita No: 6203-1). Haritada Toptaşı ve Selim Paşa 

Caddelerinin birleşiminde Acı Çeşme’nin (bkz. Acı Çeşme: Sıra No:143) karşısında 

bir namazgâh/çeşme çizilmiştir (Şekil E. 188). Haritada belirtilen yangın sonrası yeni 

parsel sınırlarına göre, güney cephesi kaldırılarak küçültülen namazgâh, 1924 

yılından önce ortadan kalkmıştır (VSD, s. 54). Çeçener, Toptaşı Caddesi üzerinde 

namazgâhın bulunduğu yerde 1940’lı yıllarda varlığını sürdüren bir kuyu tespit 

etmiştir (Şekil E. 189), (Çeçener, s.103). Namazgâha ait olduğu düşünülen kuyu 

günümüzde mevcut değildir.  

* Meydancık Çeşmesi: Sıra No: 222   

               

           Adres: Meydancık Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Şehzade Abdülhamid Çeşmesi: Mecmuâ-i Tevârih (s.54, 55) adlı eserde yayınlanan 

kitabesine göre 1728 yılında Sultan Ahmed şehzadelerinden Abdülhamid Efendi 

adına yaptırılmıştır. 56 nolu Pervititch haritasında, Büyük Selim Paşa Caddesi 

üzerinde, bugünkü 1121 ada 12 parselde bulunan ve 1931 tarihinden önce yıkılan 

Debbağlar Mektebi arazisinde olduğu izlenmektedir (Şekil E. 190). Konyalı (C.2, 

s.86), 1940’lı yıllarda kitabesi yok olan çeşmeyi yerinde incelemiş, ayna taşının 

varlığından söz etmiştir. İlerleyen yıllarda ön yüzü bütünüyle yok olmuştur ancak su 

haznesine ait kalıntılar 1975 yılına kadar varlığını sürdürmeye devam etmiştir (Şekil 

E. 191), (Haskan C3, s.1162). Çeşme ve mektep günümüzde mevcut değildir.  

* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 223 

               

           Adres: Toptaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap.  

  Korunma durumu: Mevcut değil /Yeri tespit edilemedi. 

                                                 
1
 Haskan (C.2, 1013), Eski Eserler Müdürlüğü’nde incelediği D-8 numaralı dosyada, Şeyhülislam 

Mehmed Said Efendi adına kayıtlı olduğunu aktardığı namazgâhın, Eski Toptaşı Caddesi üzerinde, 

260 ada 6 parselde bulunan Kaymakam Emin Bey Çeşmesi’nin yanında olduğunu ileri sürmektedir.   
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Fatma Sultan Çeşmesi: Vakıf Sicil kayıtlarına göre Fatma Sultan ve İbrahim Paşa 

tarafından 1728 yılında yaptırılan çeşme günümüzde mevcut değildir. Yıkıldıktan 

sonra kitabesi, Üsküdar Yeni Valide Camii avlusuna nakledilmiştir (Tanışık, C.2, 

s.316, Konyalı, C.2, s.32). Haskan (C3, s.1068), çeşmenin At Pazarı Meydanı’nda 

Sudu Han karşısında olduğunu ileri sürmektedir. 1907 tarihli bir yangın haritasında 

Toptaşı Caddesi’nde, Sudu Han’ın karşısında, yeni açılacak yol güzergâhı üzerinde 

büyük hazneli bir meydan çeşmesi izlenmektedir (Şekil E. 192), (İBB Atatürk 

Kitaplığı arşivi, harita no: 6203-1). Ancak adres bilgilerinden dolayı söz konusu 

çeşmenin Mehmet Ağa Çeşmesi olduğu düşünülmektedir (bkz. Mehmet Ağa 

Çeşmesi: Sıra No:143). Vakıf sicil kayıtlarında batısında “namazgâh” olduğu 

belirtilen İbrahim Paşa Çeşmesi’nin, yangın haritasında namazgâh yakınında çizilen 

diğer hazneli çeşme olduğu kabul edilmiştir (VSD, s.55). 1924 yılında harap 

durumda olan çeşme 56 nolu Pervititch haritasına göre, 1931 yılından önce ortadan 

kalkmıştır (Şekil E. 193).   

* Hüdâyî Çeşmesi: Sıra No: 224 

              

           Adres: Selim Paşa Taşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil kayıtlarında, Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi tarafından yaptırılan çeşmenin 

Selim Paşa Taşı Caddesi üzerinde 11 ve 13 numaralı haneler arasında bulunduğu 

belirtilmiştir (VSD, s.56). Çeşme, Pervititch haritalarında (56, 57 nolu pafta) 

gösterilmemiştir. 1924’de harap durumda olan çeşme, 1930 yılından önce ortadan 

kalkmış olmalıdır.    

* Acı Çeşme: Sıra No: 225 

             

           Adres: Toptaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Kemeraltı Çeşmesi, Acı Çeşmeler, El-Hac Mehmet Ağa Çeşmesi: Vakıf Sicil 

kayıtlarına göre Valide Atik Sultan vakfına ait olan çeşme, üçüz meydan çeşmesiydi 

(VSD, s.56). Acı Çeşmeler adıyla da anılan çeşme kitabesine göre 1589 yılında
1
 

Darüsaade Ağa’sı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.182). 

Toptaşı Caddesi ve Valide-i Atik Sokağı kesişiminde 231 Ada, 1 parselde 

                                                 
1
 Mehmet Ağa, Evkaf-ı Selâtin Nazırı olarak Atik Valide Camii’nin genişletilmesinde görev almıştır 

(Haskan, C3, s.1063) Çeşmeye ait kitabenin altında tarih rakamı bulunmamaktadır. Tanışık ve 

Mehmet Ra’if yapım tarihini ebced hesabıyla 1581, Konyalı 1589 olarak vermiştir. (Mir’ât-ı İstanbul, 

s.182, Tanışık, C.2, s 260, Konyalı, C.2, s.68). 



449 

 

bulunmakta iken Gündoğumu Caddesi genişletilirken haznesi yıktırılmış; mermer 

çeşme aynaları, 1993 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından aynı ada üzerinde 5 nolu 

parselde bulunan apartmanın kuzey duvarına taşınmıştır (Şekil E. 194). Çeşmenin 

özgün yeri 1907 tarihli yangın haritası ve 56 nolu Pervititich haritasında 

izlenmektedir (Şekil E. 195). Pervititch haritasında çeşme, haznesi ve üç kemeri 

belirtilerek çizilmiştir. Söküm işlemi sırasında tuğladan yapılmış tonozlu bir galeri ve 

üç ayrı toprak künk su yolu ortaya çıkarılmıştır (Haskan, C3, s.1063). Yapıya ait 

kalıntılar, bugün çeşmenin özgün yerinde, yol üzerinde mevcuttur (Şekil E. 196). 

* Mehmed Ağa Çeşmesi: Sıra No: 226 

             

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Tabaklar Camii Sokağı ve Balcılar Yokuşu kesişiminde 1121 ada 14 parselde 

bulunmaktadır. Kitabesine göre Darüsaâde Ağası Mehmet Ağa Tarafından 1587 

yılında yaptırılmıştır. Kesme taştan yapılmış ve hazneli çeşmedir. Tanışık (C.2, 

s.260), -çeşmenin bir fotoğrafını yayınlayarak- haznenin üzerinin betonla sıvandığını 

aktarmıştır (Şekil E. 197). Daha geç tarihli bir 20. yüzyıl fotoğrafında, haznenin 

üzerine, bugün de var olan betonarme konik bir çatı eklendiği izlenmektedir (Şekil E. 

198). Çeçener (s.103), fotoğrafta çeşmeye bitişik olarak görülen ve günümüzde 

mevcut olmayan yapının su terazisi olduğunu belirtmiştir. Bugün çeşmenin teknesi 

yol kotunun altında kalmaktadır (Şekil E. 199). Ayna taşı tek musluklu olduğu halde, 

yanlarda lüle yeri aranarak tahrip edilmiştir. Genel olarak cephe taşlarında yüzeysel 

aşınma gözlenmektedir. Saçak kornişi, kötü bir onarım sırasında çimentolu harç 

karışımla bütünlenmeye çalışılmıştır. Lotus dizileri ile bezeli bu kısımda yüzey 

aşınması ve kopmalar oluşmuştur. Yağmur suları nedeniyle cephenin üst bölümüne 

yakın yerlerde gözlenen kirlenme, su drenajı konusunda yetersiz kalındığını 

göstermektedir. 

* Maslak: Sıra No: 227 

               

           Adres: Tekke Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.    

Haskan (C.1, s.488), Takatuka Yokuşu olan eski Tekke Sokak üzerinde, 262 Ada 10 

Parselde bulunan Şeyh Sadık Efendi Tekkesi’nin ilerisinde taş tuğla hatıllı su 

haznesi/maslak bulunduğundan söz etmektedir. Sözü edilen maslak yerinde 

bulunamamıştır. 
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* Kuyu: Sıra No: 228 

               

           Adres: Mezarlık karşısı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil / Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil defterinde Nalçacı Tekkesi Sokağı’nda bir kabristan kaydedilmiştir. Adres 

bilgilerinden dolayı kuyunun kabristan civarında olabileceği düşünülmektedir.   

* Kuyu: Sıra No: 229 

               

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Balcı Yokuşu üzerinde bulunan Şeyh Sadık Efendi Tekkesi arsası içinde olduğu 

düşünülmektedir. 56 nolu Pervititch haritasında Şeyh Sadık Efendi Tekkesi yeri arsa 

olarak gösterilmiş ve türbenin yanında bulunan kuyu mevcut haliyle çizilmiştir (Şekil 

E. 200). Kuyu günümüzde mevcut değildir.  

* Helâ Mahalli: Sıra No: 234 

               

           Adres: Atpazarı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil / Yeri tespit edilemedi. 

 

* Helâ Mahalli: Sıra No: 235 

               

           Adres: Balcı Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Korunma durumu: Mevcut değil / Yeri tespit edilemedi. 

1924 yılından önce yıkılan helâların yeri tespit edilememiştir.   

13. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ (Şekil E. 201). 

* Namazgâh: Sıra No: 239 

              

           Adres: Kefçe Dede Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Bahçe.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1112H/1700 yılında Çakırcı Hasan Paşa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s. 64). Namazgâh, Alman Mavileri D8 nolu paftada Çakırcı 

Hasan Paşa Camii’nin doğusunda bugünkü adıyla Halk Caddesi olan Kefçe Dede 

Caddesi üzerinde mevcut haliyle çizilmiştir (Şekil E. 202). 58 ve 60 nolu Pervititch 

haritalarına göre, tramvay yolu açılırken 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır.  

* Süleyman Paşa Çeşmesi: Sıra No: 241 

             

           Adres: Kefçe Dede Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Süleyman Paşa Cami ile birlikte 1686 yılında, Şehit Süleyman Paşa tarafından 

yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.106). Alman Mavileri D8 ve 60 nolu Pervititch 
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haritalarında Kefçe Dede bugünkü adıyla Halk Caddesi üzerinde Süleyman Paşa 

Camii avlu duvarında olduğu izlenen çeşme günümüzde mevcut değildir (Şekil E. 

203). Çeşmeye ait özgün kitabe, Süleyman Paşa Camii’nin Viransaray Sokağı avlu 

duvarına, çeşme görünümü verilmeye çalışılmış beton bir yapı üzerine monte 

edilmiştir (Şekil E. 204).  

* Hasan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 242 

             

           Adres: Doğancılar ve Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Sadrazam Damat Hasan Paşa Çeşmesi: Kitabesine göre Hasan Paşa tarafından 1705 

yılında yaptırılmıştır. Nasuhi Dergâhı (Mehmet Nasuhi Camii) kuzeybatısında, 364 

ada 10 parselde, yol üzerindedir. 1940 yılından önce kötü bir 20. yüzyıl onarımı 

geçirmiştir
1
(Tanışık, C.2, s.249). Çeşmenin ön yüzü, adi taş ile kaplanarak çimentolu 

şerit kabartma derzle sıvanmış, hazne üzeri betonarme döşeme ile kapatılmıştır (Şekil 

E. 205). Tramvay yolu açıldıktan sonra yapıyı gösteren bir 20. yüzyıl fotoğrafında, 

çeşmenin yol seviyesi üstünde kaldığı, çeşmenin klasik mimari üslubuna uymayan 

bir kurna eklendiği izlenmektedir (Şekil E. 206).  Üsküdar Belediyesi tarafından 

1997 yılında yeniden onarılmıştır (Haskan, C3, s.1141). Bu onarım sırasında 

çeşmenin ön yüzü ve hazne duvarları bütünüyle adi kesme taşla kaplanmış, haznenin 

betonarme döşemesi olduğu gibi bırakılmıştır. Ön yüzde bulunan kurna kaldırılarak 

batı cephesine yeni bir mermer tekne eklenmiştir (Şekil E. 207, Şekil E. 208).     

* Beşir Ağa Çeşmesi: Sıra No: 243 

              

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre 1165H/1751 yılında Darüsaade Ağa’sı Beşir Ağa 

tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.64). Pervititch 58 nolu paftada, Tunusbağı Caddesi 

üzerinde,  Paşakapısı Cezaevi’nin avlu duvarında olduğu izlenmektedir (Şekil E. 

209). 1970’li yıllarda yıktırılmıştır (Çeçener, s.53)
2
.    

                                                 
1
 Konyalı (C.2, s.49), 1970’li yıllarda Nasuhi Ailesi’nin çeşmeyi onarmak istediğini, ancak Anıtlar 

Kurulu’nun  izin vermediğini aktarmakta gerekçesini açıklamamaktadır.   
2
 Tanışık (C.2, s.232) ve Konyalı (C.2,  s.36), Hacı Beşir Ağa tarafından Atpazarı semtinde 1728 

yılında yaptırılan ve günümüzde mevcut olmayan diğer bir çeşmeye ait kitabeyi Yeni Valide Camii 

avlusunda duvara dayalı olarak bulmuş ve kitabe metnini yayınlamışlardır. 
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* Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 244 

              

           Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf Sicil kayıtlarında Çakırcı Hasan Paşa adına camii, namazgâh, iki çeşme ve iki 

kuyu kayıtlıdır. Çeşmelerden biri Çakırcı Hasan Paşa Camii karşısında yol üzerinde 

iken, 58 numaralı Pervititch haritasına göre 1932 yılından önce ortadan kalkmıştır 

(Haskan, C3, s.1060). 

*Silahşör Mehmet Şakir Bey Çeşmesi: Sıra No: 245 

              

           Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Tunusbağı Caddesi’nde, 364 Ada 6 Parselde, Mehmet Şakir Bey haziresinin bahçe 

duvarındadır (Şekil E. 210) . Barok üslupta inşa edilen çeşme, mermer söveli ve 

şebekeli bir pencere ile hazireye açılır. Kitabesi bulunmamaktadır. Mehmet Şakir 

Bey’in aile haziresindeki en erken tarihli mezartaşı 1817 yılına aittir (Haskan, C3, 

s.1147). Haskan (C3, s.1147) çeşmenin ayna taşının iki yanında kuzu çeşmecikleri 

olarak adlandırılan mermer tekneli iki küçük çeşme bulunduğundan bahsetmekte ve 

hazne duvarı üzerindeki beş musluklu, mermer bir selsebilin yerinden çıkarılarak 

çeşme yanında yere yatırıldığını aktarmaktadır. 1985 yılına ait bir fotoğrafta üzerinde 

bulunan, hazireye açılan mermer söveli pencerenin tuğla ile kapatıldığı ve çeşmenin 

harap bir halde olduğu izlenmektedir (Şekil E. 211). 1999 yılında Üsküdar 

Belediyesi’nce onarılmıştır (Haskan, C3, s.1147). Bu onarım sırasında pencereye ait 

özgün dökme demir şebeke yerine yerleştirilmiştir (Şekil E. 212). Çeşme bugün 

harap bir haldedir. Ayna taşının iki yanında bulunan küçük tekneler kırılmıştır. 

Muslukları yoktur. Hazire ve Mehmet Şakir Bey Evi bakımsız ve haraptır. Hemen 

önünde bir otobüs durağı inşa edildiğinden çeşme güçlükle algılanabilmektedir (Şekil 

E. 213).  

* Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 246 

             

           Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Alman Mavileri D8 nolu paftada Doğancılarda, Çakırcı Hasan Paşa Camii önünde iki 

çeşme bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 214). 58 numaralı Pervititch haritasına göre 

tramvay yolu açılırken çeşmelerden biri ortadan kalkmıştır (bkz. Çakırcı Hasan Paşa 

Çeşmesi: Sıra No: 244). Diğer çeşme bugün Çakırcı Hasan Paşa Camii avlusunda,  

Hacı Hasan Paşa Türbesi önünde, 399 Ada 1 Parselde mevcuttur (Şekil E. 215, Şekil 
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E. 216). Kesme taştan, klasik üslupta inşa edilen tek yüzlü hazneli çeşmedir. Kitabe 

yeri boş olan çeşme Konyalı ve Tanışık tarafından aktarılan kitabe metnine göre Ali 

Ağa tarafından 1114H/1702 yılında yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s.290, Konyalı, C.2, 

s.12), (ayrıca Bkz. Mecmuâ-i Tevârih, s.61, Mir’ât-ı İstanbul, s.141).  Mir’ât-ı 

İstanbul’da (s.141) çeşmenin bir “mekteb-i ibtidaî” altında olduğu belirtilmiştir. 

Vakıf sicil kayıtlarında yer almayan mektep 1924 yılından önce yıkılmış olmalıdır. 

Hoca Ali Rıza’nın bir resmi  (1858–1930) ve 1940 yılından önce çekilen bir fotoğraf, 

çeşme ve çevresi hakkında bilgi vermektedir (Şekil E. 217), (Şekil E. 218 ). 1940 

yılından sonra yol genişletme çalışması nedeniyle yerinden sökülen çeşme (Konyalı, 

C.2, s.12), caminin haziresinde yeniden inşa edilmiştir (Çeçener, s.52). 1990’lı 

yıllarda çeşme harap durumdadır (Şekil E. 219). Hazire düzenlenirken teknesi yol 

kotunun altında kalmış içi toprakla dolmuştur. Derzleri boşalan ve taşları yerinden 

oynayan çeşmenin, söküldükten sonra yeniden inşa edilirken sağlamlığını kaybettiği 

anlaşılmaktadır. Haskan (C3, s.1099), 1955 yılında yerinden oynayarak düşen kitabe 

taşının kırık parçalarının hazirede bulunduğunu tespit etmiştir. Cephede otlar 

büyümüştür. Kemer ve çeşme aynasında kirlenme, saçak kornişinde kırılma ve 

kopmalar gözlenmektedir. Yakın zamanda onarılan çeşmenin derz dolguları 

yapılmış, saçak kornişi ve kaval silmelerde yüzey kayıpları bütünlenmiştir. Kitabe 

yerine konmamıştır.  

* Maslak: Sıra No: 247 

               

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre Çakırcı Hasan Paşa Mahallesi’nde bugünkü adı 

Doğancılar olan Tunusbağı Caddesi üzerinde iki maslak kayıtlıdır. K. Çeçen 

tarafından hazırlanan Üsküdar su yolları Haritası’nda Halk Caddesi ve Doğancılar 

Caddesi kesişiminde işaretlenen maslağın yeri Pervititch haritasında belirtilmemiştir. 

Günümüzde mevcut değildir.   

* Maslak: Sıra No: 248 

             

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

60 nolu Pervititch haritasında, Şehit Süleyman Paşa Camisi’nin yanında Halk 

Caddesi üzerinde olduğu izlenen maslak günümüzde mevcut değildir (Şekil E. 220). 

Kemerli giriş kapısını gösteren 20. yüzyıla ait bir fotoğrafta dikdörtgen planlı 
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maslağın iki sıra tuğla, bir sıra kesme taşla inşa edildiği izlenmektedir (Şekil E. 221). 

Bugün yerinde bir apartman bulunan maslak, 1970’li yıllarda yıktırılmıştır (Haskan, 

C.1, s.344, C3, s.1162).  

* Su Terazisi: Sıra No: 249 

               

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Çeçener (s. 53), Doğancılar-Tunusbağı Caddesi tramvay yolu üzerinde bugünkü 331 

ada 7 parselde, Beşir Ağa Çeşmesi yanında bir de su terazisi bulunduğunu ve 1970’li 

yıllarda her ikisinin yıktırıldığını aktarmıştır. K. Çeçen tarafından hazırlanan 

Üsküdar Su Yolları Haritası’nda Tunusbağı Caddesi üzerinde Beşir Ağa Çeşmesi 

önünde 47 numara ile işaretlenmiştir.
1
 Günümüzde mevcut değildir. 

* Su Maksemi: Sıra No: 250 

              

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar Su Yolları Haritası’nda Nasuhî Dergâhı 

önünde bir maslak işaretlenmiştir. 

* Kuyu: Sıra No: 251 

               

           Adres: Doğancılar  

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

 Haskan (C.1, s.344), Doğancılar Caddesi üzerindeki Şehit Süleyman Paşa Camii 

avlusunda bilezikli bir kuyu bulunduğundan söz etmektedir. Kuyu günümüzde 

mevcut değildir.  

* Kuyu: Sıra No: 252 

               

           Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Çeçener, Eski Belediye Önü Sokak üzerinde, Doğancılar parkı karşısında, Eski 

Belediye Şube Müdürlüğü binası olarak kullanılan ahşap konağın arka bahçesinde 

(408 ada/1 parsel), sonradan kapı açılarak depo haline getirilen büyük bir su haznesi 

ve yanında, çıkrıklı, mermer bilezikli bir kuyu bulunduğundan söz etmektedir (Şekil 

E. 222), (Çeçener, s.50). 57 nolu Pervititch paftasında su haznesi ve kuyuya ilişkin 

                                                 
1
 Çeçener (s.51), Üsküdar su yapılarını araştırırken Doğancılar-Tunusbağı Caddesi üzerinde, Nasuhi 

Dergâhı (Mehmet Nasuhi Camii) haziresi önünde, tretuar üzerinde tamamen demir konstrüksiyonla 

inşa edilen yeni bir su terazisi tespit etmiş ve fotoğrafını yayınlamıştır. 
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bir not düşülmemiştir. Bu gün lokanta olarak işletilen binanın bahçesinde bulunan 

kuyu, 20. yüzyılda açılmıştır (Şekil E. 223). 

14. SİNAN PAŞA MAHALLESİ (Şekil E. 224). 

* Çeşme: Sıra No: 258 

             

           Adres: Kasap Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil kayıtlarında yaptıranı ve yapım tarihi belirtilmemiştir (VSD, s.58). Alman 

Mavileri D8 nolu paftada Kassab Sokağı’nın İhsaniye Caddesi ile birleştiği yerde bir 

su yapısı olduğu izlenmektedir (Şekil E. 225). Su yapısı 1932 tarihli 58 nolu 

Pervititch paftasında, üzerinde selvi ağacı bulunan bir arsada, harap notu ile 

çizilmiştir
1
 (Şekil E. 226). Adres bilgilerinden dolayı çeşmenin yeri olarak söz 

konusu arsa işaretlenmiştir.    

* Atike Sultan Çeşmesi: Sıra No: 259 

               

           Adres: Hamam Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.    

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 105) yayınlanan kitabesine göre 1728–29 yılında Sultan III. 

Ahmet’in kızı Atike Sultan adına yaptırılmıştır. K. Çeçen tarafından hazırlanan 

Üsküdar su yolları haritasında, Salacak İskele Sokağı üzerinde 85 numara ile 

gösterilmiştir. 1924 yılında kullanılmaz durumda olan çeşmenin yeri 58 nolu 

Pervititch paftasında boş/arsa olarak gösterilmiştir (Şekil E. 227). Haritasya göre 

çeşme ve civarı, 1933 yılında yangın geçirmiştir. 1972 yılında yerine yapılan bir 

apartman inşaatı sırasında yıktırılmıştır (Haskan, C.3, s.1041).   

* Sinan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 260 

             

           Adres: Bostan Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.    

Yemen Fatihi Sinan Paşa Çeşmesi: Sinan Paşa’nın kendi adıyla anılan mahallesinde 

cami ile birlikte, Çeçener’e (s.52) göre 1547 yılında, Haskan’a (C.3, s.1141) göre 

1582–1591 yılları arasında yaptırılmıştır. Kitabesi yoktur. Konyalı (C.2, s.87) 

kitabenin sökülerek yok edildiğinden söz etmektedir. 1935 yılında VGM’nce kadro 

harici bırakılan Sinan Paşa Camii, kısa sürede harabe haline gelmiştir (Haskan, C.1, 

                                                 
1
 Bugün arsaya güneyden açılan sokak Fıstıklı Namazgâhı Sokak adını taşımaktadır. Vakıf sicil 

kayıtlarında listelenmeyen namazgâh, Alman Mavileri D8 nolu paftada su haznesinin yakınında, 

Fıstıklı Namazgâhı ve İhsaniye Sokaklarının birleştiği yerde yol üzerinde çizilmiştir.   
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s.338). 58 nolu Pervititch paftasında, çeşmenin Sinan Paşa Camii’nin altında olduğu 

izlenmektedir (Şekil E. 228). 20. yüzyılın ikinci yarısına ait bir fotoğrafta ve Süheyl 

Ünver’in bir resminde çeşmenin, Sinan Paşa Camii’nin kalıntıları önünde, harap bir 

halde olduğu, cephe taşlarında kırılma ve yüzey kaybı olduğu gözlenmektedir (Şekil 

E. 229), (Şekil E. 230).  1974–75 yılı onarımı sırasında, çeşme özgün yerinden 

sökülerek Halk Dershanesi Sokak ve Topraklı Sokağı’nın kesişiminde, Sinan Paşa 

Camii’nin batısına taşınmıştır (Haskan, C3, s.1141, Çeçener, s.52). Haskan, bu 

söküm sırasında çeşmenin içinde su akışını düzenleyen bir terazi bulunduğundan söz 

etmektedir (Haskan, C3, s.1141). 

* Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 261 

             

           Adres: Fıstıklı Mektebi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Hatice Sultan’ın Sinan Paşa Mahallesi Paşakapısı Mevkii’nde bulunan Fıstıklı 

Mektebi’nin altında (Şekil E. 231) yer almaktaydı. Fıstıklı Mektebi Özel İdareye 

devredildikten sonra yıktırılmıştır (Konyalı, C.2, s.334). Bu yıkım sırasında çeşmeye 

ait kitabe Kız Sanat Enstitüsü yakınındaki karakol binasının duvarına yerleştirilmiştir 

(Tanışık,C.2, s.364), (Haskan, C3, s.909), (Şekil E. 232). Kitabeye göre çeşme, 1765 

yılında Hatice Sultan adına III. Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Kitabe karakol 

yıkılırken ortadan kalkmıştır (Haskan, C3, s.909). 

* Taksim Çeşmesi/Kebîr Su Maksemi: Sıra No: 262 

            

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Şerefabad Maksemi, Damat İbrahim Paşa Maksemi: Doğancılar Caddesi üzerinde 

400 ada 28 parselde yer almaktadır (Şekil E. 233). Kayserili Mehmet Ağa tarafından 

1728 yılında yapılmıştır
1
 (Haskan, C3, s.1223). Türk İslam Eserleri Müzesi 3332 

numarada kayıtlı İbrahim Paşa Üsküdar Su Yolları Haritasında maskemden ayrılan 

üç kol/su yolu betimlenmiştir (Şekil E. 234 ). Bir sıra kesme taş ve iki sıra tuğla inşa 

edilmiş, sekiz yüzlü gövdesi, kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe kasnağının 

altında, yapının gövdesini boydan boya çeviren mermer kitabe yer alır. Kitabede, 

maksemin Şerefâbad Kasrına su getirmek amacıyla yaptırıldığı belirtilmiştir. 1950 

                                                 
1
Konyalı (C.2, s.141), Şair Nedim tarafından hazırlanan kitabenin tarihinde üç yıllık bir hata 

bulunduğunu, tamiye bulunmadığını belirmiştir. Günay Kut ve Hatice Aynur   Şair Nedim’in 

kitabenin son mısrasındaki “ab” kelimesini “cari” kelimesi ile birlikte kullanarak tamiye yaptığı ve ab 

kelimesinin sayısal değeri olan üç sayısının kitabe tarihi olan 1144 ‘den çıkarılmasıyla yapım tarihi 

olan 1141sayısının elde edileceği belirtilmişlerdir (Mir’ât-ı İstanbul, s.142) .  
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tarihinde yapılan tamirde kitabenin düşmüş olan bir levhası yerine konulmuştur 

(Haskan, C3, s.1223), (Şekil E. 235). 60 numaralı Pervititch paftasında yol üzerinde 

ve etrafının açık olduğu izlenmektedir (Şekil E. 236). Bugün kuzeyinde yer alan 

evler, avlu duvarlarını maskemin doğu ve batı cephelerine bitiştirerek, vakıf eseri 

ihlal etmektedirler (Şekil E. 237). Kemerli kapısının yanında yer alan kabartma servi 

motifleriyle süslü, küçük çeşme, bu evlerden birinin bahçesi içinde kalmaktadır 

(Şekil E. 238). Mermer ayna taşı yerinden çıkmıştır. 

* Kuyu: Sıra No: 263 

             

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tâmir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

* Su Terâzisi: Sıra No: 264 

             

           Adres: Salacak Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

K. Çeçen’in Üsküdar Su Yolları haritasında bugün Salacak İskele Sokak olarak adı 

değiştirilen Salacak Caddesi üzerinde su terazisi gösterilmemiştir. 

15. ÜMRANİYE KARYESİ (Şekil E. 239). 

* Cevher Ağa Çeşmesi: Sıra No: 268 

            

           Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Alemdağı Caddesi üzerinde, Cami ve Mektep sokakları arasında kalan Cevher Ağa 

Camii’nin karşısında yer almaktaydı. Vakıf sicil kayıtlarına göre 1817 yılında Cevher 

Ağa tarafından cami ve mektep ile birlikte yaptırılmıştır (VSD, s.62). Tanışık 

tarafından yayınlanan kitabesine göre çeşme, Sultan VI. Mehmet Vahiüddin'in 

cariyelerinden Cihan-ı yar Hanım tarafından 1336H/1920 yılında tamir edilmiştir 

(Tanışık, C.2, s.462). Su haznesinin önüne Bizans dönemine ait granit bir sütun 

yerleştirilmiştir. Bu sütun enlemesine delinerek suyu akıtılmıştır (Şekil E. 240, Şekil 

E. 241). Çeşme, 2000’li yıllarda bir iş hanı inşaatı sırasında bulunduğu yerden 

sökülerek kaldırılmıştır (Haskan, C3, s.1059).  
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16. BULGURLU KARYESİ (Şekil E. 242). 

* Namazgâh: Sıra No: 278 

            

           Adres: Küçük Çamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre IV. Mehmet (1648–1687)  tarafından yaptırılan namazgâh, 

üstü parmaklıklı set duvarları ile çevrili alan içinde mihrap taşından ibarettir (VSD, s.1, 

Konyalı C.1, s.411).  Haskan (C.2,s.1007), namazgâh taşının
1
 ve namazgâha ait 1828 

tarihli onarım kitabesinin, 1976 yılında namazgâh yerine yaptırılan küçük bir 

mescidin içine konulduğunu ileri sürmektedir (Şekil E. 243). 1988 yılında sözü 

edilen yerde Küçük Çamlıca Subaşı Camii inşa edilmiştir. Namazgâh taşı yerinde 

bulunamamıştır.  

* Küçük Çamlıca Çeşmesi: Sıra No: 279 

             

           Adres: Küçük Çamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.   

Küçük Çamlıca’da Üç Pınarlar Caddesi 57 Ada 5 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 

244). Kesme taştan klasik üslupta inşa edilen çeşme, kitabesine göre 1654 yılında, 

IV. Mehmet tarafından koru ve namazgâh (bkz. Namazgâh: Sıra No: 278) ile birlikte 

yaptırılmıştır
2
. Kitabede Sultan IV. Mehmet (1648–1687) tarafından bu yerde, “sofa 

ve çeşme” bina edildiği belirtilmekte ve kitabenin son mısrasında “Cennetâbâd 

Kasrı”nın adı geçmektedir. Çeşmenin yakınında inşa edilen bu kasır ve namazgâh 

günümüze ulaşamamıştır. Kitabede sözü edilen ve IV. Mehmet’in av sahalarından 

biri olan Süreyya Paşa Korusu, 2000 yılından sonra İBB tarafından “Küçük Çamlıca 

Köşkleri Mesire Alanı” olarak düzenlenmiş ve burada betonarme kasırlar inşa 

edilmiştir. Çeşme bugünkü mesire alanının dışında kalmaktadır. IV. Mehmet 

döneminde namazgâh çeşmesi olarak kullanılan ve 1960’lı yıllara kadar, manzaraya 

dönük bir set üzerinde, etrafı hazire ve ulu çınar ağaçlarıyla çevrili çeşme, yeni 

düzenleme ve imar hareketlerinden sonra bulunduğu çevreden soyutlanmıştır (Şekil 

E. 245). 1960’lı yıllarda namazgâhın yerine bir mescit yaptırılmasının ardından 

mescide bağlı olarak kullanılan çeşme, 1970’li yıllarda, adı Subaşı Aile Gazinosu 

                                                 
1
 Haskan’ın (C.2,s.1007) tanımına göre namazgâh taşı, 78 cm genişliğinde, 113 cm yüksekliğinde ve 

11 cm kalınlığında düz bir mermer olup üst kısımdaki kitabenin altında tavus kuyruğu şekli 

bulunmaktadır. 
2
 Mir’ât-ı İstanbul’da çeşmeye ait tamir kitabesi olarak verilen “Bendesi Râsih didi tecdidine tarih-i 

tam*eyledi icra bu ayn-ı zemzemi Mahmud Han H1252(1835M)” tarih beyti, Büyük Çamlıca'da Fatih 

Sultan Mehmed Çeşmesi'ne ait tamir kitabesidir.  Burada verilen yanlış bilgiyi Konyalı ve Tanışık da 

tekrarlamıştır (Konyalı, C.2, s.124, Tanışık C.2, s.272).   
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olan ve günümüzde de benzer işlevle hizmet veren yarı açık dinlenme mekânının 

otoparkı içinde kalmıştır. 1970’li yıllara ait fotoğraflara göre çeşmenin yanına ahşap 

bir gecekondu inşa edilmiş (Şekil E. 246), 1973 ve 1977 yılları arasında çeşmenin 

tekne taşı kırılmış, kap koymaya veya oturmaya yarayan yan setlerden biri yok 

olmuştur. Hereke pudingi ve Marmara mermeri ile almaşık olarak inşa edilen 

kemerde yüzey aşınmaları gözlenmektedir. Mermer musluk aynasında yer yer 

çimentolu harç ile derz dolgusu yapılmıştır. Kesme taştan inşa edilen çatı, betonarme 

olarak değiştirilmiştir. 1988 yılında namazgâh yerine yapılan mescit yıkılarak Subaşı 

Camii inşa edilmiştir. Ön yüzü ile cami giriş kapısı arasında bir metreden az bir 

mesafe bulunan çeşme meydan çeşmesi olma özelliğini yitirmiştir. Cepheleri beyaz 

badana ile boyanmıştır. Teknesi zemin altında kalan çeşmenin suyu halen 

akmaktadır. 

* Demirci Çeşmesi: Sıra No: 280 

            

           Adres: Bulgurlu Meydanı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.    

Bulgurlu Mahallesi, Sarı Gazi Sokak üzerinde 37 ada 3 parselde bulunmaktadır 

(Şekil E. 248). 12 taş basamakla inilen çukur çeşmedir. Kitabeleri yerinde değildir. 

Vakıf sicil kayıtlarında Sultan IV. Mehmet tarafından yaptırıldığı belirtilen çeşmenin 

vakfının bilinmediği notu düşülmüştür (VSD, s.2). Haskan (C3, s. 1060) tarafından 

yayınlanan kitabesine göre 1887 yılında yaptırılmıştır
1
. Çeşmeyi yerinde inceleyen 

Konyalı (C.2, s.26), ayna taşının üzerinde 1205H/1790 tarihli ve ayet yazılı bir kitabe 

tespit etmiş ve kitabenin altında okunamayacak şekilde aşınmış ve ilk yapıma ait 

olabilecek başka bir kitabe daha bulunduğundan söz etmiştir
2
 (Şekil E. 249), (Şekil 

E. 250). 1979 ve 1983 yıllarında çeşmeyi inceleyen Egemen, çeşmenin bânisinin 

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin müritlerinden Demirci Baba olduğunun rivayet edildiğini 

aktarmıştır (Egemen, s.221).  

Çeşme yol kotunda demir parmaklıkla çevrilmiş; Antik döneme ait granit ve mermer 

sütun parçaları korkuluk babası olarak kullanılmıştır (Şekil E. 251). Günümüzde 

ayna taşı sökülen ve maşrapalıkları kırılan çeşme oldukça harap durumdadır. 

Merdiven basamakları ve mermer kaplı zemin, aşınma ve kırılmalar sonrası büyük 

                                                 
1
Konyalı (C.2, s.26) kitabe tarihini 1205 H/1790, Haskan (C3, s. 1060) 1305 H/ 1887 olarak vermiştir.  

2
 Konyalı (C.2., s.26) 1941 yılında incelediği bu kitabenin aşınmadan çok kasıtlı bir kazınmayla 

okunamayacak hale getirildiğini düşünmektedir. 
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ölçüde harab olmuştur (Şekil E. 252). Demir korkuluklar kısmen sökülmüştür. Vakıf 

sicil kayıtlarında (VSD, s.2) ahşap olduğu belirtilen çatı, betonarme bir örtü ile 

değiştirilmiştir.  Suyu halen akmaktadır.  

 * Meleksîma Çeşmesi: Sıra No: 281 

            

           Adres: Çeşme Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Çeşme Bulgurlu Meydanı yakınında, kendi adını taşıyan sokak ile Çeşme Sokak 

kesişiminde bulunmakta idi. Vakıf sicil defterinde Sultan IV. Mehmet adına kayıtlı 

olan çeşme,  bir su teknesi ve yanında bulunan su haznesinden oluşuyordu (VSD, 

s.2). Şeftali Suyu olarak da tanınan ve Bulgurlu Meydanı’nın karşı bayırlarından 

çıkan kaynak suyundan beslenen çeşme Konyalı’nın (C.2, s.70) anlatımına göre 

bilinmeyen bir tarihte yıkılmış yerine Bulgurlu halkı tarafından bir çeşme 

yaptırılmıştır. Suyun özel işletmeye devredilmesinden sonra bakımsız kalan çeşme 

yıkılmış, körelmeye terk edilen kaynak suyu, halka kapatılmıştır.  

* Çeşme Sıra No: 282 

            

           Adres: Bulgurlu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

Türbedar İbrahim Ağa Çeşmesi, Teberdar Ağa Çeşmesi, Teberdar Mehmet Ağa 

Çeşmesi, Bulgurlu Çeşmesi: Bulgurlu Camii yanında, 472 ada 47 parselde 

bulunmaktadır (Şekil E. 253). Vakıf sicil kayıtlarına göre Türbedar İbrahim Ağa 

tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.2). Kesme taştan inşa edilen tek yüzlü hazneli 

çeşmenin kitabe taşında bir ayet-i kerime ile birlikte 1875 tarihi kayıtlıdır
1
. Vakıf 

sicil kayıtlarında çeşmenin güneyinde ahşap çatılı büyük bir su haznesi ve üç 

musluklu şadırvan bulunduğu belirtilmiştir. Bugün sözü edilen diğer su haznesi ve 

şadırvan mevcut değildir. 1972 yılında çeşmenin doğusunda ahşap bir sundurma 

altında hayvanlar için yalak varken (Şekil E. 254) 1979 yılında yıkılmış yerine 

çeşmeye bitişik yeni mermer bir çeşme yaptırılmıştır (Şekil E. 255), (Egemen, s. 

221). Çeşme, 2002 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Url-29). 

Teknesi yol kotunun altında kalan çeşmenin musluğu yoktur. Kesme taştan inşa 

edilen hazne üst örtüsü çimentolu harçla sıvanmıştır. Çeşmenin yanında yaptırılan 

                                                 
1
 Kitabede yaptıranın adı belirtilmemiştir. Haskan (C3, s.1055), çeşmenin 15. yüzyılda Bulgurlu 

Camii ile beraber yaptırıldığını ve 1875 yılında yenilendiğini ileri sürmektedir. Civardaki yaşlıların 

çeşmeye Teberdar  (Türbedar?) Ağa Çeşmesi dediklerini aktararak, çeşmeyi Bulgurlu Camii’nin 

banisi Teberdar (Baltacı)  Mehmet Ağa adıyla incelemiştir.  
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yeni mermer çeşme bugün mevcut değildir. 2006 yılından sonra, yan parselde 

bulunan konutun bahçe giriş kapısı doğu yönünde çeşme haznesine bitiştirilmiştir 

(Şekil E. 256). Çeşmenin kuzeyinde Bizans dönemine ait olduğu düşünülen üzeri 

kapaksız mermer bir tekne bulunmaktadır (Şekil E. 257). Konyalı (C.2, s.23), 

teknenin hayvanların su içmesi için kullanıldığını aktarmıştır. Bugün tekne içine 

toprak doldurularak çiçeklik haline getirilmiştir. 

* Toygar Çeşmesi: Sıra No: 283 

             

           Adres: Bağlariçi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Fatma Nazire Hanım Çeşmesi: Bulgurlu Bağlar Caddesi yakınında, 479 Ada’da 

kendi adını taşıyan sokak (Toygar Çeşme Sokak) üzerinde bulunmaktaydı. Vakıf 

sicil kayıtlarına göre Serdühani Süleyman Ağa tarafından 1161H -1755M yılında 

yaptırılmıştır. Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 79) Kısıklı’da Libadiye suyuna giden yol 

üzerinde tarif edilen çeşmenin üstünün namazgâh olduğu belirtilmiştir.
1
 Kitabesine 

göre çeşme, 1892 yılında Fatma Nazire Hanım tarafından onarılmıştır (Tanışık, C.2, 

s.460). Tanışık, ilk yapıma ait kitabeden söz etmemiştir. Egemen (s. 221), Bulgurlu 

Köyü civarında Libadiye Mevkii’nde tarif ettiği çeşmenin, Şeker Suyu Çeşmesi 

olarak da anıldığından söz etmiştir. 

1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta çeşmenin toprak bir yol üzerinde, kesme taşla, çukur 

çeşme olarak yaptırıldığı; üzerinde sed olduğu izlenmektedir (Şekil E. 258)
2
. Egemen 

(s. 221), kesme taştan inşa edilen çeşmenin üzerinin metruk bir namazgâh seddi 

olduğuna değinmiş ve çeşmenin uzun bir yalağı bulunduğundan söz etmiştir (Şekil E. 

259). Saçak kotuna kadar yol seviyesinin altında kaldığından kullanılamaz hale gelen 

çeşmenin karşısına 1990 yılında yeni bir mermer çeşme yaptırılarak suyu buradan 

akıtılmış ve Toygar Çeşmeye ait kitabe yeni yapılan çeşmeye aktarılmak üzere 

yerinden sökülmüştür (Haskan, C.3, s.1067). Haskan tarafından sözü edilen çeşme 

                                                 

1
 M. Râ’if, Süleyman Ağa’nın bu çeşme/ namazgâhtan başka 1164H/1750 yılında Bulgurlu Camii 

civarında bir mektep yaptırdığına değinmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.79). Konyalı (C.1, s.24), 1975 

yılında Bulgurlu Camii’ni incelerken avluda Serdühani Süleyman Ağa tarafından yaptırılan bir 

mektebe ait, kırılmış vaziyette üç satırlık kitabe bulduğunu aktarmaktadır. Bahsedilen mektep 

günümüzde mevcut değildir. Vakıf Sicil defterinde, Bulgurlu Karyesi ve Kısıklı’da Süleyman Ağa 

adına yalnızca çeşme kayıtlıdır. 
2
 Haskan (C3, s.1067), Mir’ât-ı İstanbul’da da belirtildiği gibi, çeşmenin üzerinin namazgâh olarak 

kullanıldığını ve namazgâh taşının 1925–30 yıllarına kadar mevcut olduğunu ileri sürmektedir. Vakıf 

sicil kayıtlarında burada bir namazgâh gösterilmemiştir. Çeşmeyi yerinde inceleyen ve fotoğrafını 

yayınlayan Tanışık (C.2, s.460), çeşmenin üzerinin “sed halinde” olduğunu belirtmiş, namazgâhtan 

söz etmemiştir.  
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yerinde bulunamamıştır. Bugün Toygar Çeşme Sokağı’nın Alemdağ Caddesi ile 

birleştiği yerde 1995 yılında İBB tarafından kesme taşla inşa edilen kitabesiz yeni bir 

çeşme bulunmaktadır (Şekil E. 260 ). 

Konyalı ve Tanışık çeşmenin yakınında ikinci bir su haznesi/deposu gözlemleyerek 

yeni harflerle yazılmış kitabesini aktarmışlardır (Tanışık, C.2, s.462, Konyalı, C.2, 

s.87). Libadiye Caddesi üzerinde, Şekerci Maslağı Sokak ile Üç Pınarlar Sokağı 

arasında bulunan ve kitabesine göre 1930 yılında Ahmet Efendi tarafından 

betonarme olarak yeniden yaptırılan su deposu 1989 yılında yıktırılmıştır (Haskan, 

C.3, s.1106).  

* Çeşme: Sıra No: 284 

            

           Adres: Küçükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Çeşmenin yaptıranı ve yapım tarihi bilinmemektedir. Vakıf sicil kayıtlarına göre üstü 

demir kapaklı bir su haznesi ve tekneden ibaret çeşme, Sultan II. Mahmud’un 

1227H(1812) tarihli nişantaşı civarında, hassa arazisi üzerinde bulunmaktaydı (VSD, 

s.3). Sözü edilen nişantaşı, Küçük Çamlıca Korusu yakınında, Doğancı Sokak 

üzerinde halen mevcuttur. 1990’lı yıllarda Üsküdar Belediyesi tarafından Üçpınarlar 

Caddesi üzerinde yan yana sıralı üç çeşmeden oluşan, kesme taşla yeni bir çeşme 

yaptırılmıştır. Haminnine Çeşmesi adı verilen çeşme Tomruk suyu olarak bilinen 

kaynak suyuna bağlanmıştır (Şekil E. 261 ). 

* Haydar Paşa Şadırvanı: Sıra No: 285 

            

           Adres: Bulgurlu Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Mektebe Maklub (mektebe çevrilmiş). 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarında Bulgurlu Bayrampaşa Camii yakınında, Türbedar İbrahim 

Ağa Çeşmesi’nin güneyinde tarif edilen şadırvanın üç musluklu olduğu ve yakınında 

tahta (ahşap) tulumba ile kuyu bulunduğu belirtilmiştir. (VSD, s.2,3) Mektep ve 

şadırvan günümüze ulaşmamıştır. Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 79) “... Şadırvanın 

duvarında 1269 (1852-53) tarihi mesturdur. Mezkûr şadırvan müceddeden tamir 

olunmuş ve bir tarafına 1289 (1872-73)  tarihi nakşedilmiştir” denilmektedir.   
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* Su haznesi: Sıra No: 286 

             

           Adres: Küçükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil defterinde Haydar Paşa adına kayıtlı su haznesinin açıklamalar kısmında 

“Mezkûr su haznesi vakfına ve nevine dair malumat alınamamış ise de, Çamlıca Suyu 

Sultan Mahmud Han Hazretlerinin çeşmesinden (bkz. Küçük Çamlıca Çeşmesi: Sıra 

No: 279) akmakta ve suyu dahi o taraftan gelmekte olmasına nazaran müşarunileyhi 

hazretlerinin vakfına merbut olması menhut bulunmuş ve mezkûr hazineden Çamlıca 

Caddesindeki ağacın arasına bir musluk konularak mezkûr su oradan alınmaktadır.” 

denilmektedir (VSD, s.3). Günümüzde Küçük Çamlıca Çeşmesi’nin bulunduğu yapı 

adası üzerinde Küçük Çamlıca Caddesi’nde su haznesi mevcut değildir. 

* Hüdâyî Çeşmesi Maslağı: Sıra No: 287 

            

           Adres: Küçük Çamlıca Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf sicil defterinde Bulgurlu Caddesi üzerinde olduğu belirtilen maslağın yeri 

tespit edilememiştir (VSD, s.3). Maslağın banisi Aziz Mahmud Hüdâyî, 1580 yılında 

Küçük Çamlıca’da Çilehane (Musalla) Mescidi ve yanında iki odadan oluşan bir ev 

yaptırmıştır (Zülfikar, 1999: s.40). Aziz Mahmud Hüdâyî’nin müritlerinden biri olan 

Sultan I. Ahmet, kendisine Bulgurlu ve Ümraniye’de geniş bir arazi temlik etmiştir 

(Haskan, C.1, s.159). 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğrafta mescidin bahçesinde 

kitabeli ve çıkrıklı bir kuyu (Şekil E. 262) ile oval biçimli bir su teknesi bulunduğu 

izlenmektedir (Şekil E. 263), (Haskan, C.1, s.159). Kitabesine göre 1874 yılında 

yaptırılan mermer su teknesi bugün mescidin bahçesinde bulunmamaktadır. 2006-

2008 yılları arasında onarılan mescidin bahçesine yeni bir şadırvan yaptırılmıştır 

(Şekil E. 264). Kuyu elan mevcuttur (Şekil E. 265). Aziz Mahmud Hüdâyî Suyu isale 

hattının yapım tarihini 1007H/1598  olarak veren Nirven’e göre hattın başlangıcı, 

Kısıklı’da Arif Bey’in bahçesindeki menba olup, Kısıklı Caddesi’nden (küçük havuz) 

çıkan su, Sarıkaya, Bağlarbaşı, Tunusbağı ve Doğancılar Meydanı’ndan geçerek 

Üsküdar Açık Türbe semtinde bulunan Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhına ulaşırdı 

(Nirven, s.222).  
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* Libadiye Maslağı: Sıra No: 288 

            

           Adres: Libadiye Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil defterine göre Aziz Mahmud Hüdâyî vakfına kayıtlı maslak, sed duvarı, 

taş bilezik ve kitabesi okunmaz hale gelmiş diğer bir taş bilezikten ibarettir (VSD, 

s.3). Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 80) yayınlanan ve iki sütun üzerinde olduğu belirtilen 

kitabelere göre Libadiye Suyu Menbası 1766–67 yılında Darüsaade Ağası Yakup 

Ağa tarafından inşa edilmiş, Darüsaadet-i Şerife Ağası Abdullah Ağa tarafından iki 

masura su daha ilave edilmiştir. Bugün yeniden düzenlenen Libadiye Bulvarına 

açılan, Şeker Maslağı Sokak ve eski adıyla Atik Dere yeni adıyla Kuru Dere Sokak 

arasında bulunduğu düşünülen maslak günümüzde mevcut değildir.  

* Kuyu: Sıra No: 289 

            

           Adres: Bulgurlu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarında Bulgurlu Camii önünde, şadırvan yakınında ve ahşap 

tulumbalı olduğu belirtilen kuyu günümüzde mevcut değildir (VSD, s. 4)
1
. 

* Kuyu: Sıra No: 290 

            

           Adres: Bulgurlu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Tanışık (C.2, s.282), Kapıağası Yakup Ağa Çeşmesi’ni incelerken Bulgurlu Karyesi 

civarında, Libadiye mesiresinde, kitabeli bir kuyu ile yakınında bulunan kitabeli bir 

taşı yerinde incelemiştir. 1900 yılına ait onarım kitabesine göre kuyu, Yakup Ağa 

Çeşmesine ait suyolu üzerindedir (Tanışık C.2, s.242). Çeçen (s.62-63), 1990 yılında 

Üsküdar suyollarına ilişkin incelemeleri sırasında Tanışık’ın sözünü ettiği kuyu ve 

kitabeli taşı yerinde bulamamış, ancak Alemdağı Caddesi yeniden düzenlenirken 

toprak altından çıkarılan kitabeli taşı bir evin bahçesine kaldırıldığını aktarmıştır 

(Şekil E. 266). Kuyu günümüzde mevcut değildir.  

                                                 

1
 Haskan (C3, s.1231), Bulgurlu Karyesi kuyularını tanıtırken, kitabesiz kuyunun camiinin önünde, üç 

yol ağzında ve iki çınar arasında olduğunu ileri sürmektedir. Bulgurlu Camii 1975 yılından önce 

bütünüyle yenilenmiştir (Konyalı, C.2, s.120). 
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* Helâ: Sıra No: 294 

              

           Adres: Bulgurlu Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre (VSD, s.5), iki odalı, taş oluklu ve ahşap çatılı olan helâ 

günümüzde mevcut değildir. 

17. KISIKLI MAHALLESİ (Şekil E. 267). 

* Bostancıbaşı Namazgâhı: Sıra No: 298 

              

           Adres: Alemdağ Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Namazgâh Alemdağ Caddesi, İzzettin Bey Sokağı köşesinde, 95 ada 1 parseldeki 

Namazgâh Camii yerindeydi (Özdamar, s.236). 1860 yılında Bostancıbaşı Abdullah 

Ağa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.99) Bugün yerine cami yapıldığından 

namazgah alanını tespit edebilmek olanaksızdır. Kaynaklarda sözü edilen namazgah 

taşı bir süre cami görevlilerince avluda saklanmış, daha sonra kırıldığı için 

kaldırılmıştır.
1
. 

* Ahmed Efendi Namazgâhı: Sıra No: 299 

             

           Adres: Millet Bahçesi Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

 Ahmet Efendi tarafından bilinmeyen bir tarihte çeşmeyle (bkz. Ahmet Efendi 

Çeşmesi: Sıra No: 304) birlikte yaptırılan namazgâh, bugün park olarak düzenlenen 

Millet Bahçesi’nin olduğu yerde bulunmaktaydı (VSD, s.100)
2
. Namazgâh bir iz 

bırakmadan ortadan kalkmıştır. 

                                                 
1
 Konyalı (C.1, s.238), 1940’lı yıllarda bugünkü Namazgâh Camii’nin yerinde eskiden bir namazgâh 

olduğundan söz etmektedir. M. Özdamar 1972 yılında yayınlanan makalesinde aynı namazgâhtan 108 

ve 125 numara ile iki defa söz etmiş ve her ikisinin de mevcut olmadığını belirtmiştir. Haskan, (C.2, 

s.996) 2002 yılında yayınlanan eserinde,  mevcut olarak tanımladığı namazgâhın yerini, Namazgâh 

Camii avlusu olarak tarif etmiş ve “Namazgâh, onbir adım eninde ve onyedi adım boyunda olup, beş 

taş basamakla çıkılmaktadır. Kıble taşındaki iki satırlık yazı okunmaz haldedir. Yalnız altındaki 1277 

(1860) tarihi okunmaktadır. Etrafını demirli ve babalı bir korkuluk çevirmiştir. Kıble taşının sol 

tarafına sonradan abdest muslukları mahalli yapılmıştır. Tarihsiz ve yazısız kuyusu cami kapısı 

önündedir. Üzerinde bir tulumba vardır. Eski Ankara Yolu (Naldöken Caddesi) bu namazgâhın 

önünden geçerdi. Bu bakımdan bir menzil mahalli sayılabilir.” diyerek ayrıntısı ile tanımlamıştır.  
2
 Haskan (C.2, s. 1039), yerinde bulamadığı namazgâhı; etrafı alçak kesme taş bir duvarla çevrili olan 

ve 3-4 taş basamakla çıkılan, kandil kabartmalı yazısız bir sütre taşı bulunan namazgâh olarak tarif 

etmiştir. Haskan, civardan yaşlı kişilerle yaptığı görüşmeden, birkaç sakız ağacının gölgelediği 

namazgâhta yaz aylarına rastlayan Ramazan gecelerinde, teravih namazı kılındığını ve yerlere 

hasırlar, halılar serildiğini aktarmaktadır. 
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* Namazgâh: Sıra No: 300 

             

           Adres: Kısıklı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarında Ahmet Efendi Namazgâhı ile aynı cadde üzerinde olduğu 

belirtilen namazgâhın banisi ve yapım tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır
1
. 

Vakıf sicil kayıtlarından varlığı öğrenilen namazgâh, iz bırakmadan ortadan 

kaybolmuştur. 

*Mehmet Refi’ Efendi Çeşmesi: Sıra No: 303 

             

           Adres: Alemdağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Mehmet Refi’ Efendi
2
 tarafından yaptırılan çeşme günümüzde mevcut değildir. 

Çeşmenin konumu ve tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

*Çeşme: Sıra No: 303a            

           Adres: Alemdağı Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Kısıklı Çeşmesi: Vakıf sicil kayıtlarında Mehmet Refi Efendi Çeşmesi ile aynı cadde 

üzerinde olduğu belirtilen çeşmenin kurucusu ve konumu hakkında bir bilgi 

verilmemiştir. Nirven (s.229), konumunu“Üsküdar ve Çamlıca yolunun Büyük 

Çamlıca’ya çıkan yokuşunun başında” olarak tanımladığı çeşmenin suyolu hakkında 

ayrıntılı bilgi vermiştir: “Bu çeşmeden (Kısıklı Çeşmesi) Büyük Çamlıca Tepesi 

istikametine bahçelerin, evlerin altından borulu bir galeri ile 63 m. kadar ilerleyince 

bir su bacasına varılır. Bu bacanın derinliği l0 metredir. Bu bacadan Büyük Çamlıca 

istikametine ilerleyen ve yüksekliği 1,30 m. genişliği 0,57 m. olan bir galerinin 42 

metre kadar uzandıktan sonra ikiye ayrıldığı ve 1-15 metrelik bu ayrılış kollarındaki 

kayalar üzerinde menba sularının sızıntı halinde toplandığı görülür”. Bugün 

Alemdağı Caddesi üzerinde, 762 ada 1 parselde 1914 tarihli (yenilenme tarihi), 

kitabesiz bir meydan çeşmesi yer almaktadır (Şekil E. 268). Bu çeşme, ilk banisi 

olduğu sanılan İvaz Fakih Efendi’ye mülk olarak verilen Kısıklı semtinin adıyla 

anılmaktadır (bkz. Haskan, C.2, s.570-571, C.3, s.1102). Son dönem Osmanlı 

                                                 
1 Özdamar (s.236) 128 numara ile incelediği namazgâhın bugünkü konumunun bilinmediğini belirtmiş 

ancak aynı mahalde, Millet Bahçesi’nin kuzeyinde Neşet Bey Sokak üzerinde 725 ada 92 parselde 

bulunan bir namazgâhın varlığından söz etmiştir. Günümüzde bu sokak üzerinde bir namazgâh 

bulunmamaktadır.  
2
 Karacaahmet Mezarlığı 8. Ada’da Esirizâde Mehmet Refi’ Efendi (ö.1819) ‘ye ait bir kabir 

bulunmaktadır.  
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mimarisinin bir örneği olan çeşme, Marmara mermerinden; kemeri Hereke pudingi 

ve Marmara mermeriyle almaşık olarak inşa edilmiştir. Mukarnaslı saçak kornişi ve 

kemer arasında yer alan düz mermer bordür üzerinde ve kemerin iki yanında rozetler 

bulunur (Şekil E. 269). 19. yüzyıla ait bir fotoğraf ve resim, Kısıklı semtinde mevcut 

olan ve Ayvansarâyî’nin “lezzetli ve meşhur bir suya sahip” olarak tanımladığı daha 

erken tarihli bir çeşmenin görünümü hakkında bilgi vermektedir (Hadîkatü’l Cevâmi, 

s.665), (Şekil E. 270), (Şekil E. 271). Fotoğrafa göre çınar ağaçlarının gölgelediği taş 

döşemeli yolda, metal desteklerle taşınan geniş saçaklı ahşap bir çatı ile örtülü 

meydan çeşmesinin yanında ahşap tulumbalı bir kuyu bulunmaktadır. Çeşme 1914 

yılından önce yıkılmış olmalıdır (Konyalı, C.2, s.60). Tanışık (C.2, s.473), 1940’lı 

yıllarda “Kısıklı Çeşmesi” adıyla incelediği 1914 yılından sonra inşa edilen çeşmenin 

bir fotoğrafını yayınlamıştır (Şekil E. 272). Bugünkü yerinde, Bostancıbaşı Abdullah 

Ağa Camii’nin
1
 avlu duvarında olduğu izlenen çeşmenin saçak kornişi üzerinde otlar 

büyümüştür. Daha geç tarihli bir 20. yüzyıl fotoğrafı çeşmenin onarım geçirdiğini 

ortaya koymaktadır (Şekil E. 273). Otlar yapıdan uzaklaştırılarak, cephe taşları 

temizlenmiş, ayna taşı ve kemerin üzerinde bulunan düz mermer kornişte bulunan üç 

rozet boyanmıştır. Günümüzde anayol üzerinde kalan çeşmenin teknesi kısmen yol 

kotunun altında kalmaktadır. Trafik ve yağmur sularının etkisiyle cephede kirlenme 

gözlenmektedir. Üzeri, betonarme eğimli bir çatı ile örtülüdür.    

* Ahmet Efendi Çeşmesi: Sıra No: 304 

             

           Adres: Millet Bahçesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Ahmet Efendi tarafından bir namazgâhla birlikte 

yaptırılan çeşme, 1868–1870 yıllarında Şehremini Server Paşa tarafından yaptırılan 

ve bugün park olarak düzenlenen Millet Bahçesi’nin yerinde bulunmaktaydı (VSD, 

s.100).  Çeşme ve namazgâhtan günümüze iz kalmamıştır.  

* Ternibal Kalfa Çeşmesi: Sıra No: 305 

             

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil kayıtlarında Ternibal Kalfa tarafından yaptırıldığı belirtilen çeşmenin 

konumu ve tarihi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.  

                                                 
1
 20. Yüzyılda (1927)  yenilenmiş ve betonarme eklerle genişletilmiştir. 
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* Büyük Çamlıca Çeşmesi: Sıra No: 306 

            

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Çeşme, Vakıf Sicil Defterinde Sultan IV. Mehmet adına kayıtlıdır. Tanışık ve 

Konyalı Büyük Çamlıca’da 4 çeşme tespit etmiştir. 307, 308 ve 310 sıra no ile 

incelenen bu üç çeşmenin dışında kalan Tiryal Hanım Çeşmesi vakıf sicil 

kayıtlarında yer almamaktadır. Tiryal Hanım Sultan II. Mahmud’un üçüncü eşidir. 

1871 yılında yaptırılan çeşme günümüzde mevcuttur. Ancak kitabesinde bâniyesi 

belirtildiğinden Büyük Çamlıca Çeşmesi’nin Tiryal Hanım Çeşmesi’nden başka bir 

çeşme olabileceği düşünülmektedir.  

* Benli Ahmed Raşid Efendi Çeşmesi: Sıra No:  307 

             

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac- Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Benlizade Ahmed Raşit Efendi Çeşmesi: Büyük Çamlıca Subaşı mesiresi altında 

bulunmaktaydı. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.665) yer alan “...Bu Çamlıca'da hala 

birkaç sedler ve çemen sofalar olub, hatta devr-i Sultan Selim Han-ı Müşarun 

ileyhde Benlizade Ahmet Raşid Efendi dahi bir çemen sofa ve bir çeşme bina 

ettirmiştir. Lakin suyu gayet kıllet üzere caridir. Tarih-i binası 1215(1800/1801) 

senesidir” ifadelerinden, çeşmenin ağaçlıklı bir yeşil alan/mesire ile birlikte inşa 

ettirildiği anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda İstanbul’u ziyaret eden Theophile Gautier 

(s.295-299), Bulgurlu Karyesi’ne giderken böyle bir sofada gördüğü eşsiz Boğaz 

manzarası ile insanlardan etkilenmiş; “pembe, yeşil, mavi, leylak renkli giysiler 

giymiş, çiçekler gibi çimenler üstünde birikmiş ve çınarlar, ceviz ağaçlarının 

gölgesinde serinleyen” insanların güzel ve ilginç bulduğu görünümlerini 

betimlemiştir. Kitabesine göre Kadı Ahmet Raşit Efendi
1
 tarafından, Tanışık’a (C.2, 

s.26) göre 1800 yılında, Konyalı’ya (C.2, s.20) göre 1797 yılında yaptırılmıştır. 

1940‘lı yıllara bir fotoğrafta teknesinin yok olduğu ve musluğunun kırıldığı 

                                                 
1 

Mekke kadılığı ve Anadolu kazaskerliği yapan Benlizade Ahmet Raşit Efendi'nin vakıf olarak 

bağışladığı tarihi eserlerden bir diğeri de Fatih semtinde inşa edilen türbe, sebil ve darülkurradan 

oluşan Benlizade Külliyesidir (Konyalı, C.2, s.20). 2004 yılında basına yansıyan haber, Benlizade 

Ahmet Raşit Efendi Vakfı hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. Benlizade Ahmet Raşit Efendi 

Vakfı’nın yönetimi, 1974 yılına kadar Benlizade ailesinde kalmış, 12 Mayıs 1974 günü VGM İdare 

Meclisi, 221/228 No'lu kararıyla vakfın idaresi mülhak (aileye ait özel) vakıf statüsünden çıkarılarak 

"mazbut vakıf" ilan edilmiştir. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürü Adnan Ertem'in yaptığı araştırmaya 

göre Benlizade Ahmet Raşit Efendi Vakfiyesi kurumun arşivlerinde bulunmamaktadır (Url-30). 
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izlenmektedir (Şekil E. 274). Çeşme, 2008 yılında define arayanlarca tahrip 

edilmiştir (Url-31). 

*Sultan Mahmud Han-ı Adli Çeşmesi: Sıra No: 308 

             

           Adres: Tramvay Güzergâhı 

  1924 yılındaki durumu: Mefkud (kaybolmuş/yok). 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Sultan II. Mahmud Çeşmesi, Sultan IV. Mehmed Çeşmesi, Büyük Çamlıca Çeşmesi: 

Kısıklı-Büyük Çamlıca Yolu üzerinde, 803 Ada 1 Parselde, Veliaht Yusuf İzzeddin 

Efendi Köşkü’nün bahçe kapısı önünde bulunmaktadır (Şekil E. 275). İlk yapıma ait 

1071 (1660–61) tarihli kitabe hazne kapısı üzerindedir (Şekil E. 276). Mehmet Hâfid 

Efendi’nin İstanbul Sularını konu alan 1797–98 tarihli eserinde, “Metruk ve hazinesi 

mağara ve çeşmesi nişan ü emaredir” denilerek hasarlı olduğu aktarılan çeşmenin 

suyu övülmüş ve şifalı olduğu belirtilmiştir
1
. Ön cephede yer alan kitabeye göre 

çeşme 1835–36 yılında Sultan II. Mahmud tarafından yenilenmiş (Şekil E. 277), 

çeşmenin yakınında bir de namazgâh yaptırılmıştır
2
 (Konyalı, C.1, s.412)

3
, (Şekil E. 

278). Konyalı (C.2, s.103), çeşmenin yakınında bir havuz ve ıhlamur çınar 

ağaçlarıyla gölgelenen sofalar bina edildiği ve cennet bahçeleri kadar güzel bir yerin 

1940’lı yıllarda betonarme binalar ve bahçe duvarlarıyla çevrilerek bozulduğunu, 

havuzun yok olduğunu, ıhlamur ve çınar ağaçlarının hoyratça kırdırıldığını 

aktarmıştır. 1990’lı yıllarda Coşkun Koleji tarafından gerçekleştirilen düzenleme 

sonrasında Ihlamur ve Çınar Ağaçlarının gölgelediği namazgâh sofası park olarak 

düzenlenmiş ve çeşmenin yeri değiştirilmiştir (Şekil E. 279). Özgün yerinden 

sökülerek taşınan Meryem Kadın Çeşmesi ve Tiryal Hanım Çeşmesi de bu parselde 

yer almaktadır. Betonarme bahçe duvarları ve binalarla çevrili parsel, çeşmelerin 

sergilenmesi ön kabulüyle setlere ayrılmıştır. Her sette bir çeşme ve en üst kottaki 

                                                 
1
 M. Hafid, Mehahu’l-Miyah, s. 7-12’den aktaran: (Konyalı, C.2, s.9, 96, 103, 104 ve Haskan, C3, 

s.1153, 1154). 
2 

Konyalı (C.2, s.96) “Üsküdar’ın en iyi suyu” dediği çeşmenin önünde su bekleyen arabaların uzun 

kuyruklar oluşturduğunu aktarmaktadır.
  
Büyük Çamlıca Suyu edebiyatta yer almıştır. Namık Kemal, 

Büyük Çamlıca Suyu için “Feyyaz-ı kudret, âlemde âb-ı hayat icadını irade etmiş olsaydı, o haysiyeti 

Çamlıca Suyu’na verirdi” diyerek övmektedir. Namık Kemal, İntibah, Fazıl Yenisey Türkçesi, s. 10–

11–17.  
3
 Çeşmenin arkasında bir set üzerinde bulunan musalla taşı Sultan II. Mahmut’a övgülerde bulunulan 

ve çeşmenin onarımına ve namazgâhın yapımına değinilen 22 mısralık uzun bir manzumedir. Konyalı, 

Mehmet Ra’if Bey’in kitabeyi eksik aktardığını belirtmektedir. Mehmet Ra’if burada bulunan 1482 

tarihli Fatih Sultan Mehmet Çeşmesi’nden söz etmekte ve çeşmenin IV. Mehmet tarafından 

yenilendiğini ileri sürmektedir (Mirat-ı İstanbul, s.74). Tanışık (C.2, s.274), Fatih Sultan Mehmet 

Çeşmesi başlığı ile incelediği çeşmenin 1660 yılında IV. Murad tarafından yenilendiğini ileri 

sürmüştür. Günay Kut ve Hatice Aynur IV. Murad 1640 yılında öldüğünden Tanışık’ın yanılmış 

olabileceğini belirtmişlerdir (Mirat-ı İstanbul, s.74). Ayrıca bkz. (Konyalı, C.2, s.103, Çeçen, s.144). 
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sette de musalla taşı yer almaktadır. Çevrede bulunan lokantaların personeli musalla 

taşının yanına kümes yapmıştır (Şekil E. 280). Namazgâh sofası ve bu alanı 

gölgeleyen ağaçların hepsi  ortadan kalkmış olmasa bile,  Sultan Mahmud Han-ı Adli 

Çeşmesi’nin özgün konumu/bu alanın neresinde durduğu ve namazgâhla ilişkisi 

kavranamamaktadır. Büyük Çamlıca Tepesi eteklerinde gerçekleştirilen kaçak 

yapılar nedeniyle çeşmelerin suları kesilmiştir.   

* Köse Kethüda Çeşmesi: Sıra No: 309 

             

           Adres: Büyükçamlıca  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf Sicil kayıtlarında Köse Kethüda tarafından yaptırıldığı belirtilen çeşmenin 

konumu ve tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

* Çuhadar Süleyman Ağa Çeşmesi: Sıra No: 310 

            

           Adres: Büyükçamlıca  

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Meryem Kadın Çeşmesi, Meryem Hatun Çeşmesi: Kısıklı–Büyükçamlıca yolu 

üzerinde, 803 Ada 1 Parselde, Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi Köşkü’nün bahçe 

kapısı önünde bulunmaktadır (Şekil E. 281). Kitabesine göre Süleyman Ağa 

tarafından annesi Meryem Hanım adına 1793 yılında yapılmıştır
1
. Çeşme Sefa 

Tepesine giden yolun başında iken yola çıkıntı yaptığı için 20. yüzyılda Vakıflar 

İdaresince şimdiki yerine taşınmıştır (Konyalı, C.2, s.71, Haskan, C.3, s.1115). 

Mermerden inşa edilen çeşmenin demir kapaklı bir haznesi vardır. Konyalı, 

mimarisinden etkilendiği çeşmenin su kaynağının kaybolduğunu; dönemin Çamlıca 

Belediye Başkanı Abdi Deniz Olgun tarafından kaynağın araştırıldığını aktarmıştır 

(Konyalı, C.2, s.71). Bugün çeşmenin üzerinde yer alan, Latin harfleriyle yazılı 

kitabeden, suyun Kayışdağı’ndan getirildiği öğrenilmektedir (Şekil E. 282 ). Çeşme 

bugün harap bir haldedir. Kemer taşında ve kitabede gözlenen kırıklar, 1940’lı yıllara 

ait bir fotoğrafa göre bu tarihten sonra oluşmuştur (Şekil E. 283). Kırıklar çimento 

katkılı harçla doldurulmuştur. Kitabenin iki yanında birer madalyon içinde yer alan 

tuğralar kazınmıştır (Şekil E. 284). Ayna taşının üzerinde yer alan mukarnaslı 

kornişte kopma ve yüzey kaybı gözlenmektedir.  Suyu akmamaktadır. 

                                                 
1
Vakıf Sicil kayıtları (VSD, s.102)  ve Tanışık (C.2, s.390) yapım tarihini 1208H-1793M olarak 

verirken, Konyalı’ya (C.2, s.70) göre yapım tarihi 1865 yılıdır. 
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* Kuyu: Sıra No: 312 

             

           Adres: Büyükçamlıca  

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Kuyunun Büyük Çamlıca Tepesi’nde, İvaz Fakîh  türbesinin yanında olduğu Konyalı 

(C.2, s.139) tarafından aktarılmaktadır. 1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta kitabeli 

mermer bilezikli kuyu kapağı izlenmektedir (Şekil E. 285). Kitabesine göre Ziya 

Efendi tarafından 1860 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, a.y.)   Kuyu 1995 yılında 

ortadan kalkmıştır (Haskan, C3, s.1231).  

* Kuyu: Sıra No: 313 

              

           Adres: Alemdağ Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Haskan (C3. s.1230), Alemdağı Caddesi ve Çakaldağı Mezarlığı Sokağının birleştiği 

yerde bir kuyu ile yakınında bulunan kitabesiz bir çeşme ve su terazisinden söz 

etmektedir (bkz. Su Terâzisi: Sıra No: 315). Vakıf listesinde –Haskan tarafından 

kuyu ile aynı adreste bulunduğu ileri sürülen- çeşme kayıtlı değildir. Kuyu 

günümüzde mevcut değildir.    

* Kuyu: Sıra No: 314 

             

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil defterinde yaptıranı ve tarihi belirtilmemiştir. Yaptıranı ve özgün konumu 

hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Büyük Çamlıca’da İBB Sosyal tesislerinin 

bulunduğu Sefa Tepesi’nde buraya sonradan getirilen kitabesiz, çıkrıklı bir kuyu ağzı 

bulunmaktadır (Şekil E. 286).  

* Su Terâzisi: Sıra No:  315 

              

           Adres: Sarıkaya 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Haskan, Alemdağı Caddesi ve Çakaldağı Mezarlığı Sokağının birleştiği yerde yığma 

taştan, tuğla hatıllı bir su terazisinin varlığından söz etmektedir (Haskan, C3, s.1230). 

1928 yılında yolcu taşımaya başlayan Üsküdar-Kısıklı tramvayının Kısıklı’dan 

çekilen bir fotoğrafında, söz konusu su terazisi yol kenarında mevcut olarak 

izlenmektedir (Şekil E. 287), (Şahin, s. 223).  Su terazisi günümüze ulaşamamıştır. 
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* Su haznesi: Sıra No: 321 

             

           Adres: Türbe Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Vakıf Sicil kayıtlarında adı geçen Türbe Sokak günümüzde Selami Türbe Sokak 

olarak anılmaktadır. Su haznesi, 787 Ada 2 Parselde, betonarme olarak yeniden inşa 

edilen ve cami olarak kullanılan Selami Ali Efendi Tekkesi’nin avlusunda 

bulunmaktadır (Şekil E. 288). Kesme taşla inşa edilen su haznesi kötü bir 20. yüzyıl 

onarımı geçirmiş ve üzeri betonarme tonoz damla örtülmüştür. Kuzey cephesine 

musluklar eklenen su haznesi, caminin abdest mahalli olarak kullanılmaktadır. Su 

haznesinin batı cephesinde onarımlar sonrasında eklenmiş ahşap bir kapı 

bulunmaktadır (Şekil E. 289). 

*Kısıklı’da halen mevcut olan ancak vakıf sicil defterinde yer almayan su yapıları: 

1. Tiryal Hanım Çeşmesi: Çeşme, Büyük Çamlıca’da Büyük Çamlıca-Kısıklı 

Yolu üzerinde, Subaşı Mesiresinde, Yusuf İzzettin Efendi Köşkü önünde 803 

Ada 1 Parselde yer almaktadır (Şekil E. 290). Kitabesine göre
1
 1871 yılında 

Tiryal Hanım tarafından yaptırılmıştır. Hazneli tek yüzlü çeşme, mermerden 

inşa edilmiştir. Çeşme aynası iki yanda yalın profilli mermer sütunceler ve 

üstte saçak kornişi ile düzenlenmiştir. Saçağın altında kitabe yer alır. Ayna 

taşı kabartma tekniğinde profilli kare bir dış çerçeve ve içeride ikili geçme 

motifiyle belirlenmiş yuvarlak kemerli bir çerçeve ile bezenmiştir. Kemer 

taşında ve fakulyada çiçek motifleri ile ortada bir palmet motifi bulunur. 

Musluğu yoktur. 1940’lı yıllarda buraya taşınan çeşmenin özgün yeri 

bilinmemektedir. 

2. Bostancıbaşı Abdullah Ağa Camii avlusunda bulunan tekne: Barok özellikler 

sergileyen mermer teknenin bağlı olduğu çeşme ve konumu hakkında bilgiye 

ulaşılamamıştır (Şekil E. 291).  

                                                 
1
 “Hazret-i Abdülaziz Han’ı Cenab-ı Gird-gâr Şevket ü ikbâl ile tahtında kılsun ber karâr*Ahd-ı 

iclâlinde ol Hakan-ı âlî ........(kırık)* Gelmede meydâna çok âsâr-ı hayriyyet-medâr* Vâlid-i zî-

şânının ikbâl-i ismet-perveri Tiryal Hanımefendi-i celîlu’l-itibar* Keşf idüb bu menba’-ı mâu’l-hayâtı 

nev-be-nev* Eyledi icrâ ataş-ı nâse âb-ı hoş-güvâr *Su içildikce bu dilcû çeşmeden bânîsine* Bahş 

idüb ikbâl-i bî-pâyân ve ömr-i bî-şümâr *Rûh-ı Han Mahmud Adlî’yi Saray-ı adn’de Eylesün sîrâb-ı 

cûy-ı mağfiret perverd-gâr* Âb-ı güher cedveli târîhi resm eyler* Senih Menba’-ı icrâ-yı hayr oldu şu 

a’lâ çeşmesâr 1288 (1871)” (Haskan, C3, s.1177) 
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18. ALTÛNÎZÂDE MAHALLESİ (Şekil E. 292). 

* Namazgâh: Sıra No: 326 

              

           Adres: Koşuyolu Caddesi 

1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Adile Sultan tarafından 1886’da yaptırılmıştır (VSD, 

s.105). Haskan, namazgâhın bugünkü Koşuyolu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin 

kuzeybatısında, günümüzde Şekercioğlu, Süleyman Nazif, Seyyid Ahmet Deresi 

sokakları ve Koşuyolu Caddesi ile çevrili yapı adaları üzerinde, bir koruluk içinde 

bulunduğunu ileri sürmektedir (Haskan, C.2, s.996), (Şekil E. 293). Namazgâh ve 

koruluk mevcut değildir.
1
 Sözü edilen alanda betonarme yapılar yükselmektedir. 

* Namazgâh: Sıra No: 327 

              

           Adres: Koruluk Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Koruluk Mevkii Namazgâhı: Yapım tarihi bilinmeyen namazgâh, vakıf sicil 

kayıtlarına göre Mütevelli Çeşmesi’nin yanında bulunmakta idi (VSD, s.107), (bkz. 

Mütevelli Çeşmesi: Sıra No: 338). Seyyid Ahmet Deresi, Lambacı Sokakları ve 

Koşuyolu Caddesi ile çevrili yapı adaları “Koruluk Mevkii” adıyla anılmaktaydı 

(Haskan, C.2, s.996). Bugün söz konusu alan, İraniler Mescidi ve haziresinin 

bulunduğu ada hariç, tümüyle yapılaşmaya açılmıştır (Şekil E. 294). Mütevelli 

Çeşmesi ve namazgâh günümüze ulaşamamıştır. 

*Kapıağası Namazgâhı: Sıra No:  328 

             

           Adres: Küçükçamlıca Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Alman Mavileri A9 nolu paftada Tophanelioğlu, Koşuyolu, Kısıklı ve Beylerbeyi 

caddelerinin kesişiminde olduğu izlenen namazgâh, Vakıf Sicil Kayıtlarına göre -

Altûnîzâde İsmail Paşa Mahallesi’nde- Kapıağası Osman Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.105)
2
, (Şekil E. 295). Bugün İstanbul Çevre Yolu ve Şile 

Otoyolu kavşak noktasında kalan namazgâh günümüze ulaşmamıştır. Vakıf Sicil 

kayıtlarına göre Altûnîzâde İsmail Paşa Mahallesi’nde aynı cadde üzerinde bir de 

                                                 
1
 Adile Sultan’ın Koşuyolu’nda vakıf olarak bağışladığı ve içinden su yolu geçen Valide Bağı Korusu 

1. derece sit alanıdır.   Burada bulunan Adile Sultan Kasrı bugün Öğretmenler Evi ve Kültür Merkezi 

olarak kullanılmaktadır. 
2
 Özdamar (s.235), namazgâhın 1147 ada ve 35 parsel üzerinde bulunduğunu aktarmıştır . 
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Yağlıkçı Halil Ağa Namazgâhı bulunmaktadır (bkz. Yağlıkçı Namazgâhı: Sıra No: 

332). 

*Tayfur Ağa Namazgâhı: Sıra No:  329 

             

          Adres: Besim Ağa Bağı Mevkii- Bekir Pilavcı Bayırı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Özdamar’a (s.333) göre, Acıbadem’de, Pilâvcıbayırı’nda, Köftüncü Sokağı üzerinde 

1221 ada 5 parselde bulunmakta idi. Ancak, Pervititch 2 nolu klavuz paftada 

namazgâhın banisi Kızlar Ağası (Tayfur) Ağa’nın adı ile anılan sokak ile Bağdat 

Caddesi kesişiminde yol üzerinde çizilen selvi lejandlı arsanın namazgâha ait 

olabileceği düşünülmektedir (Şekil E. 296). Vakıf sicil kayıtlarına göre “Altûnîzâde 

Bekir İbrahim Ağa Mahallesi’nde (günümüzde Altûnîzâde Mahallesi sınırları içinde 

kalmaktadır) bulunan namazgâhın üzerinde iki ev mevcuttur” (VSD, s.106). 

Açıklamalar kısmına düşülen bu kısa notun, yukarıda adı geçen Pervititch haritasında 

namazgâh arsasının yanında izlenen yapıları tanımlamak için kullanıldığını ve 

namazgâh arsasının o tarihlerde işgal edildiğini düşündürmektedir. Namazgâh 1956 

yılında D100 (Eski Ankara Asfaltı) Otoyolu açılırken ortadan kalkmıştır (Haskan, C.2, 

s.1006).     

*Namazgâh: Sıra No: 330 

             

           Adres: Tophânelioğlu 

  1924 yılındaki durumu: Mağsub. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Tophanelioğlu (Hacı Emin Efendi) Namazgâhı: 1924 yılında, mağsub/gasp edilen 

namazgâh günümüzde mevcut değildir. Bugün Tophanelioğlu Caddesinin Kuşbakışı 

Caddesi ile birleştiği yerde İstanbul Çevre Yolu ve Şile Otobanı kavşağı 

bulunmaktadır (Şekil E. 297). Vakıf sicil kayıtlarına göre Tophanelioğlu ailesi 

tarafından Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi’nde bir de çeşme yaptırılmıştır (bkz. 

Tophânelizâdeler Çeşmesi: Sıra No: 337). 

*Namazgâh: Sıra No:  331 

             

           Adres: Küçük Çamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sultan IV. Mehmet (1648–1687)  tarafından yaptırılmıştır 

(VSD, s.106). Küçük Çamlıca Caddesi ve Avcı Kazım Sokağı birleşiminde 764 

adada bulunmaktaydı (Haskan, C.2, s.1007). Haskan (a.y.), namazgâhın yakınında 
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bir su haznesinin varlığından söz etmektedir. Namazgâh bir iz bırakmadan ortadan 

kalkmıştır. 

*Yağlıkçı Halil Efendi Ayazması: Sıra No: 332 

             

           Adres: Küçükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmamaktadır.    

  Korunma durumu: Mevcut değil  

Altunizade’de, Altunîzâde İsmail Paşa Camii ilerisinde, Ord. Prof. Fahrettin Kerim 

Gökay Caddesi üzerinde bulunmaktaydı (Haskan, C.2, s. 1014). Vakıf sicil 

kayıtlarına göre ilk defa Yağlıkçı Halil Efendi tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.109). 

Çeşme kitabesine göre 1858 yılında Ömer Bey tarafından yenilenmiştir (Konyalı, 

C.2, s.77). Konyalı (C.1, s.415) çeşmenin karşısında tespit ettiği diğer bir kitabeyi 

yayınlamıştır. Kitabede yer alan “Külle mâ dehale aleyhâ Zekeriyye’l-mihrâb” 

ifadelerinden Yağlıkçı Ayazması’nın karşısında bir namazgâh bulunduğu 

düşünülmektedir (Haskan, C.2, s.1014). Vakıf sicil kayıtlarında Yağlıkçı Halil 

Efendi adına kayıtlı bir namazgâh bulunmamaktadır. Namazgâha ait olduğu rivayet 

edilen kitabenin tarih rakamı 1291H/1874 dür (Konyalı, C.1, s.415). İstanbul Çevre 

yolu geçirilirken çeşme/ayazma çukurda kalmış ve zarar görmüştür (Konyalı, C.2, 

s.76). Çeşmeye ait kalıntılar 1989 yılına kadar varlığını sürdürmüş, daha sonra 

üzerine toprak dolgu yapılarak oto yıkama istasyonu inşa edilmiştir (Kurtuluş, s.403),  

(Şekil E. 298, Şekil E. 299). 

*Tophânelizâdeler Çeşmesi: Sıra No: 337            

      

           Adres: Kısıklı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Bağlarbaşı-Tophanelioğlu Yolu, Kuşbakışı Caddesi ve Kısıklı Caddesi kesişiminde 

yol üzerinde bulunmakta iken İstanbul Çevre Yolu yapımı sırasında Millet Bahçesine 

nakledilmiştir (Konyalı, C.2, s.115), (Şekil E. 300). Kitabesine göre 1727 yılında 

Tophânelizâde ailesi tarafından yaptırılmıştır. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s. 666) 

Kısıklı mevkii tanıtılırken, yakınında Bektaşi tarikatından Tahir Baba’nın bir tekkesi 

bulunduğu belirtilen çeşme için “Tophanelioğlu Çeşmesi denmekle meşhur bir mâ-i 

leziz dahi vardır ki eyyamı sayfiyede müstakil kahvecisi olup kahve içerler, derbend 

gibi bir mahaldir” denilmektedir. Tanışık (C.2, s.311), 1940’lı yıllarda çeşmeyi 

özgün yerinde iken incelemiş ve bir fotoğrafını yayınlamıştır (Şekil E. 301). 

Fotoğrafta bir meydanda yer alan çeşmenin teknesinin toprak altında kaldığı; saçak 

kornişinde aşınma ve kopma olduğu gözlenmektedir. Nakilden sonra çeşmenin 
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durumunu gösteren bir 20. yüzyıl fotoğrafına göre yan setler ve tekne yokolmuştur 

(Şekil E. 302). 2003 yılında İSKİ tarafından onarılan çeşmenin haznesinden çıkarılan 

ve su akışını düzenlemek için kullanılan taş su terazisi, İSKİ Bölge Müdürlüğü 

bahçesinde sergilenmektedir (Url-32), (Şekil E. 303). Çeşme onarım sırasında büyük 

oranda değiştirilmiştir. Zeminden yükseltilerek tekne ve yan setler eklenen çeşme 

üstte bir saçak kornişiyle çevrelenmiştir. Çeşme Tophanelioğlu suyolundan bağlanan 

su ile işler hale getirilmiştir. Niteliksiz bir musluk eklenen çeşmenin taş teknesinde 

yosunlanma gözlenmektedir (Şekil E. 304, Şekil E. 305). 

*Mütevelli Çeşmesi: Sıra No: 338 

              

           Adres: Koruluk Mevkii 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Atik Valide mütevellisi tarafından yaptırılan çeşmenin 

yapım tarihi ve mütevellinin ismi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır (VSD, s.107). 

Bulunduğu sokağa ismini veren çeşme, Mütevelli Çeşme ve Kâtip Salih sokaklarının 

kesişiminde bulunmaktaydı (Haskan, C3, s.1129). Haskan, “çoban çeşmesi” 

görünümünde tanımladığı kitabesiz çeşmenin 2000’li yıllara kadar var olduğundan 

söz etmiştir
1
.    

*Altûnîzâde İsmail Paşa Çeşmesi: Sıra No: 339 

              

           Adres: Koşuyolu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Altûnîzâde İsmail Paşa (1806–1887), adıyla anılan mahallesinde (günümüzde 

Altûnîzâde Mahallesi) bir cami, çeşme, mektep, hamam; imam ve müezzinler için 

meşrutalar,  kitaplık ve vakıf dükkânları yaptırmıştır (Haskan, C.1, s.72).  Altûnîzâde 

İsmail Paşa ayrıca yaptırdığı çeşme ve diğer eserleri için Büyük Çamlıca’nın Boğaza 

bakan yamaçlarında (Çataldağ) menbaı bulunan bir suyolu inşa ettirmiştir (Çeçen, 

s.115) Aynı zamanda Altûnîzâde Camii’nin çeşmesi olan ve vakıf sicil defterine göre 

1868 yılında yaptırılan çeşme günümüzde mevcut değildir
2
 (VSD, s.108). Bugün, 

234 pafta 10 ada 1 parselde bulunan Altûnîzâde Camii’nin avlusunda ve güneyde 

                                                 
1
 Konyalı (C.2, s.75), Alemdar Köyü’nde Kilise Camii önünde Mütevelli Çeşme su yolundan beslenen 

1938 tarihli yeni bir çeşmeden söz etmektedir. 
2
 Çeçen (s.115), Altunizâde Camii 1282H/1865 tarihinde yapıldığından su yolunun inşa tarihini de 

1865 yılı olarak kabul etmektedir.  
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hazire önünde, 20. yüzyılda inşa edilen yeni mermer çeşmeler bulunmaktadır (Şekil 

E. 306, Şekil E. 307 )
1
.  

*Kalfa Çeşmesi: Sıra No: 340 

              

           Adres: Çiftecevizler 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Çeşme, Kalfa Çeşmesi Sokağı’nın devamında, Çiftecevizler Mesiresi olarak anılan,  

Atıf Bey, Faik Bey ve Faik Bey Mescidi Sokağı ile çevrili vadide bulunmaktaydı 

(Şekil E. 308). Haskan (C.1, s.178), kitabesi yoktur diyerek tanımladığı çeşmenin 

1990’lı yıllardaki varlığından söz etmektedir. Vakıf sicil defterinde yapım yılı ve kim 

tarafından yaptırıldığı belirtilmemiştir. Çeşme hakkında tarihi bilgiye 

ulaşılamamıştır. Bugün Sultan Abdülaziz Av Köşkü’nün bahçesi içine taşınmış olan 

bir kuyu, bileziğinde yazılı kitabesine göre Adile Sultan’ın hâcesi Ravetkeşân Kalfa 

adına 1892 yılında açtırılmıştır (bkz. Kuyu: Sıra No: 348). Çeşmenin adından dolayı 

Ravetkeşân Kalfa tarafından yaptırıldığı düşünülebilir. 

*Sultan Mahmud Çeşmesi: Sıra No: 341 

              

           Adres: İcadiye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde, 11 ada 6 parselde bulunmaktadır (Şekil E. 309). 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1832 yılında Sultan II. Mahmut tarafından yaptırılmıştır 

VSD, s. 108). 74 nolu Pervititch paftasında, doğuda yer alan ön cephenin parsel 

sınırlarına uygun olarak Bağlarbaşı Caddesi tramvay yolu boyunca devam eden 

bahçe duvarlarıyla hem yüz olduğu izlenmektedir (Şekil E. 310). Aynı paftada, 

kuzeyde yan parselin bahçe duvarına bitişik inşa edildiği izlenen hazne, geniş bir 

bahçe içinde kalmaktadır. 1940’lı yıllara ait bir fotoğrafta hazne üzerinde sadece 

ayna taşının varolduğu, büyük kısmı toprağa gömülü olan çeşmenin harap durumda 

olduğu izlenmektedir (Şekil E. 311). Ayna taşının bulunduğu yerde kesintiye 

uğrayan ve yerini moloz dolguya bırakan taş tuğla almaşık duvar dokusu, çeşmenin 

yüksekliği ve genişliği hakkında fikir vermektedir (Şekil E. 312). Bugün bir meydan 

çeşmesi görünümünde olan çeşme 1987 yılında Üsküdar Belediyesi’nce haznesi ile 

birlikte yeniden yapılmıştır. 2000’li yıllara kadar varlığını sürdüren Barok üsluptaki 

mermer çeşme aynası kaldırılmış, yerine düz mermer bir levha konulmuş, musluğun 

                                                 
1
 2004 yılında rölöve ve restitüsyon projeleri NNA Mimarlık ve Öztek Mimarlık işbirliği ile 

hazırlanan Altûnîzâde Camii ve Külliyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 
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etrafı çimentolu harçla sıvanmıştır (Şekil E. 313). Çeşmeden geriye kalabilen özgün 

mimari elemanlardan kitabe 1987 yılı onarımında yerleştirilmişken bugün yerinde 

değildir (Şekil E. 314). 

*Köftüncüoğlu Çeşmesi: Sıra No: 342 

              

           Adres: Pilavcı Bayırı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre Köftüncü Hacı Mehmet Ağa tarafından yaptırılmıştır 

(VSD, s.108). İlk yapılış tarihi belli değildir. Tanışık’ın (C.2, s.442) yerinde 

incelediği ve fotoğrafını yayınladığı çeşme, kitabesine göre 1847 tarihinde Darüssâde 

Ağası Mustafa Tayfur Ağa tarafından müceddeden inşa edilmiş ve 1917 yılında Ayşe 

Zekiye Hanım tarafından tecdit ve tamir edilmiştir (Şekil E. 315)
1
. Özdamar’a 

(s.333) göre çeşme, bugün halen adını yaşatan Köftüncü Sokak üzerinde, Tayfur Ağa 

tarafından yaptırılan namazgâhın yakınında bulunmaktaydı (bkz. Tayfur Ağa 

Namazgâhı: Sıra No:329). Her iki eser de, 1956 tarihinde D100 (Eski Ankara 

Asfaltı) Otoyolu açılırken ortadan kalkmıştır (Haskan, C.2, s.1006). 

*Çeşme: Sıra No: 343 

              

           Adres: Acıbâdem-Nişantaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi.  

  Bu anonim çeşmenin yaptıranı ve yapım tarihi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır.  

*Kızlarağası Tayfur Ağa Çeşmesi: Sıra No: 344 

              

           Adres: Besim Ağa Bağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Kadıköy-Acıbadem yolu üzerinde, 622 ada 16 parselde bulunmaktadır (Şekil E. 316). 

Kitabesine göre Darüsaade Ağası Tayfur Ağa ve manevi oğlu Sermusahip Besim 

Ağa tarafından 1844 yılında yaptırılmıştır. Baba-Oğul Çeşmesi adı ile de anılan 

çeşme bugün Kadıköy İlçesi sınırları içinde kalmaktadır. 1940 yılında, teknesi yere 

gömülmüş musluğu koparılmış ve harap durumda olan çeşme birçok onarım 

geçirmiştir (Tanışık C.2, s.440), (Şekil E. 317). Pervititch Kadıköy 2 nolu pafta’da 

özgün yerinde izlenen çeşme, D100 Otoyolu açılırken yolun karşı tarafına taşınmış 

                                                 
1
 Tanışık (C.2, s.445) tarafından yayınlanan 1940 yılına ait fotoğrafa göre kesme taştan yapılan bir 

meydan çeşmesidir. Hayvanların su içmesi için düzenlenen teknesi bulunmaktadır. Fotoğrafta 

haznenin üzerinde, iki tarafında top figürü ve ortasında güneş motifli bir madalyon bulunan duvar 

izlenmektedir. 
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olmalıdır (Şekil E. 318). Çeşme son olarak 2007 yılında Kadıköy Belediyesi 

tarafından  onarılmıştır (Url-33), (Şekil E. 319). 

*Su terazisi: Sıra No:  346 

              

           Adres: Tophanelioğlu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.     

Şehremaneti Sular Müdürü Nâzım, 1925 tarihli kitabında Büyük Çamlıca Çengelköy 

tepelerinde bulunan menba suyundan başlayan Tophanelioğlu Mustafa Efendi isale 

hattının, bir takım katmaları aldıktan sonra Tunuslu arazisinden
1
 geçerek Sarıkaya 

Belediye Bahçesi (Millet Bahçesi) içindeki maslağa geldiğini ve burada, bugün 

mevcut olmayan su terazisine yükseldikten sonra caddeyi takip ederek (Kısıklı, gazi, 

Selami Ali Efendi Caddeleri) Şeyh Camii civarındaki çeşmelere aktığını 

belirtmektedir (Nazım s.42’den aktaran; Çeçen, s.74, Haskan, C3, s.1203), (Nirven, 

s.222-226). Tophanelioğlu suyolu üzerinde ve Millet parkında bulunan terazi 

günümüze ulaşamamıştır. 

*Kuyu: Sıra No: 347 

             

           Adres: Tophanelioğlu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.     

Vakıf sicil kayıtlarına göre kuyu 346 sıra no ile incelenen su terazisi ile aynı adreste 

bulunmaktadır. Kuyu günümüzde mevcut değildir.  

*Kuyu: Sıra No: 348 

              

           Adres: Koşuyolu 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.     

Adile Sultan Kuyusu: Vakıf Sicil kayıtlarına göre Adile Sultan vakfına aittir (VSD, 

s.109). Haskan (C3, s.1229), Sırmaperde Sokak’taki Sultan Abdülaziz Av Köşkü 

bahçesine nakledilen bir kuyu bileziğinin, Adile Sultan vakfiyesinde 

‘Validebağı’nda, Asâkir-i Şahane Karakolhanesi civarında” tarif edilen
2
 kuyuya ait 

olabileceğini belirtmiştir. Kuyu kitabesine göre 1892 yılında Adile Sultan’ın hâcesi 

Ravetkeşân Kalfa adına açtırılmıştır (Haskan, C3, s.1229). Kuyu günümüzde mevcut 

değildir.  

                                                 
1
Millet Parkının kuzeyinde Tunuslu Mahmut Paşa ve Oymacı Sokaklar ve Kısıklı Caddesi ile 

sınırlanan geniş araziden bugün İstanbul Çevre Yolu geçmektedir.  
2
 Asâkir-i Şahane Karakolhanesi bugün de mevcut olup, Altunizade Camii’nin doğusunda 

Küçükçamlıca Caddesi üzerindedir. 
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*Kuyu: Sıra No: 349 

              

           Adres: Küçükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

*Kuyu: Sıra No: 350 

              

           Adres: Küçükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

19. DAĞHAMAMI MAHALLESİ 

 *Kuyu: Sıra No: 360 

              

           Adres: Değirmen Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

*Kuyu: Sıra No: 361 

              

           Adres: Karakolhâne Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

 

20. AYAZMA MAHALLESİ (Şekil E. 320). 

*Ayazma Camii Su Haznesi: Sıra No: 371 

             

           Adres: Mumhane Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

59 nolu Pervititch haritasına göre, Mumhane Sokağı üzerinde, biri Üsküdar Mekteb-i 

İptidaisi avlusunun güneydoğu köşesinde, diğeri Ayazma Karakolu’nun batısında 

olmak üzere iki su haznesi bulunmaktadır (Şekil E. 321). Günümüzde adı Ressam 

Ali Rıza Bey olan Mumhane Sokağı’nı gösteren 1940’lı yıllara ait bir fotoğraf, 

Karakolun batısında bulunan tonoz damlı büyük su haznesinin görünümü hakkında 

bilgi vermektedir (Şekil E. 322). Söz konusu -tonoz damlı- yapı 1950 yılında okula 

dâhil edilerek bütünüyle yenilenmiştir (Bayram ve Tüzen, s. 199-288). Çeçener 

(s.18), 376 ada 7 parselde bulunan söz konusu yapının ilk yapıldığı dönemde 

Üsküdar Basmahanesine ait olduğunu ileri sürmekte ve Üsküdar İtfaiyesi rezerv suyu 

deposu olarak kullanıldığına değinmektedir.  

Vakıf defterinde akarlar ve bağlı binaları listelenmediğinden, Ayazma Camii Su 

Haznesi’nin, mektebin avlusunda inşa edilen su haznesi olabileceği düşünülmektedir. 

Üsküdar Mekteb-i İptidaisi, Ayazma Sıbyan Mektebi yerine, kitabesine göre 1915 

yılında yaptırılmıştır. Bina halen okul olarak hizmet vermektedir (Üsküdar Ortaokulu 

ve Şemsi Paşa İlkokulu). Okulun bahçe sınırları içinde 376 ada 8 parselde kalan su 
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haznesinin büyük bölümü yıkılmıştır (Şekil E. 323). Kalıntılarından taş tuğla almaşık 

olarak inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

*Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 372 

             

           Adres: Ayazma İskelesi Sokağı  

1924 yılındaki durumu: Mamur.    

Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Sultan 

(ö.1732) adına yaptırılan çeşme Ayazma İskelesi Sokağında ve deniz kıyısında yer 

almaktaydı. Çeçener, Üsküdar’da yaşlı kişilerle yaptığı görüşmeden, Ayazma Cami 

yakınında deniz kıyısında, harap olduğu için üzeri kapatılan bir çeşmenin varlığını 

öğrenmiştir (Çeçener, s.19). Tarihi kaynaklarda, Ayazma Külliyesi’nin kurulduğu 

yerde ve batıda deniz kıyısına kadar uzanan daha geniş bir alan üzerinde, yapılış 

tarihi ile adı karıştılan eski saray yapılarından söz edilmektedir. Kömürcüyan (s.49), 

Ayazma Camii’nin batısında Valide Sarayı bulunduğundan söz ederken, Evliya 

Çelebi Salacak’ta Ayşe Sultan, Atik Valide Sultan ve Hanzâde Sultan Saraylarının 

varlığına değinmiştir. Haskan (C3, s.1324), Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunan 1758 

yılına ait 5444 Nolu Hesap Defteri’nde, “Medine-i Üsküdar’da Şerefâbâd 

sahilsaray-i hümâyununun (Şemsi Paşa Camii’nin güneyinde yer almaktaydı) cânib-i 

berrîsinde vâki Ayazma Sarayı demekle arîf Atik Sultan Sarayı arazisi..” nden söz 

edildiğini aktarmaktadır. Belgedeki ifadeden, Ayazma Sarayı veya Atik Sultan 

Sarayının aynı yapı olduğu ve sahilden yukarıda/doğuda bulunduğu öğrenilmektedir. 

19. yüzyıla ait gravürlerde Ayazma İskelesi Sokağı ve arka planda konaklar 

izlenmektedir (Şekil E. 324, Şekil E. 325). Ayazma Camii’nin batısında 1810 yılına 

kadar varlığını sürdüren yapı kalıntıları iz bırakmadan ortadan kalkmıştır (Haskan, 

C3, s. 1324), (Şekil E. 326, Şekil E. 327). Vakıf sicil kayıtları, günümüzde 385 ada 

üzerinde bulunan eski saray yapıları arasında Mihrişah Sultan adına bir çeşme 

bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

*Helâ Mahalli: Sıra No:373 

               

           Adres: Ayazma İskelesi Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mağsub. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Sultan Mustafa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.29).  

Adres bilgilerinde günümüzde adı Öğdül Sokak olan Ayazma İskelesi Sokağı 
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üzerinde, kuzeyinde 35 nolu bahçe ve kuzeyinde 55 nolu ev olduğu belirtilen helâ 

mahalli günümüzde mevcut değildir
1
.     

*Sultan Mahmud Çeşmesi: Sıra No: 377 

             

           Adres: Mumhâne Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Muattal 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1825 yılında Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılan 

çeşme mevcut değildir. Çeçener (s.16), günümüzde adı Ressam Ali Rıza olan 

Mumhane Sokağı üzerinde 377 ada 2 parselde, 1975 yılına kadar varlığını sürdüren 

ve yol genişletilmesi sırasında kaldırılan bir hazne kalıntısından söz etmektedir.    

*Tulumba: Sıra No:378 

              

           Adres:Mumhane Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarında aynı adreste bir de kuyu gösterilmiştir. Her iki su yapısı da 

günümüzde mevcut değildir.  

*Tulumba: Sıra No: 379 

              

           Adres: Tulumba Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

20. yüzyıla ait bir fotoğrafta Ayazma Camii güneydoğu avlu kapısı önünde olduğu 

izlenen ahşap tulumba günümüzde mevcut değildir (Şekil E. 328)
2
.   

*Su Terazisi: Sıra No: 380 

              

           Adres:Tulumba Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarında aynı adreste Sultan Mustafa Çeşmesi (Bkz. Sultan Mustafa 

Çeşmesi: Sıra No: 381) dışında, bir tulumba ve kuyu gösterilmiştir. Arşiv 

kayıtlarından varlığı öğrenilen su terazisi, tulumba ve kuyu günümüze ulaşamamıştır.  

                                                 
1
 1932 yılına ait 59 nolu Pervititch haritasında kapı numaraları belirtilmektedir. Ancak Öğdül Sokak 

üzerinde kuzeyde bulunan yapıların kapı numaraları 1–26 sayılarıyla sınırlı olup, 1924 yılı vakıf 

kayıtından farklılık göstermektedir. 
2 

59 nolu Pervititch haritasına göre, Tulumba Sokak adı 1932 yılında Tulumbacılar Sokağı olarak 

değiştirilmiştir. Sokak günümüzde Tulumbalar adını almıştır. 
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*Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 381 

             

           Adres: Tulumba Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.    

Ayazma Camii’nin avlusunun kuzeybatı köşesinde Ressam Ali Rıza Bey ve Mehmet 

Paşa Değirmeni sokaklarının birleşiminde, 376 Ada 1 Parselde bulunmaktadır (Şekil 

E. 329). Kitabesine göre Sultan III. Mustafa tarafından 1760 yılında yaptırılmıştır. 

Sultan III. Mustafa’nın İstanbul’da inşa ettirdiği iki büyük cami ve külliye, Laleli ve 

Ayazma adlarıyla anılırken, III. Mustafa’nın adı yalnızca bu çeşmede yaşamaktadır 

(Çeçener, s. 16). Konyalı, çeşmenin mimari karakterinin ünik olduğuna değinmiştir 

(Konyalı, s.14). Musluk, alışılandan farklı olarak çeşme aynası önünde “bir 

tulumbayı andıran” (Tanışık, C.2, s.358) dikdörtgen prizma şeklinde ayrı bir mermer 

blok üzerinde yer almaktadır. Bloğun üzerinde soğan dilimli bir tepelik 

bulunmaktadır. Ayna taşını kaplayan mermer levhaların kesim şekli ve derzleri 

kitabenin köşegenlerinden saçak kornişi ve çeşme aynasına uzanan verev çizgiler 

taşımaktadır. Çeşmenin, ikisi geride olmak üzere üç teknesi vardır. Konyalı, ortada 

bulunan ve öne çıkan tekne hariç diğerlerinin hayvanlar için yapıldığını ileri 

sürmektedir (Konyalı, C.2, s.14). 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir fotoğrafa göre 

çeşmenin üzeri ahşap bir çatı ile örtülüdür (Şekil E. 330). Çeşme, 1941 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Konyalı, C.2, s.14, Tanışık, s.358, 

Çeçener, s.16).  Onarım sonrası fotoğraflarda, çatının kaldırıldığı, çeşmenin üzerinde 

geniş, düz bir ahşap saçak olduğu izlenmektedir (Şekil E. 331), (Şekil E. 332). Ahşap 

saçak, harap durumda olduğu gerekçesiyle 1978 yılında yıktırılmıştır (Egemen, s. 

636). Bugün çeşme tablası üzerine, üçgen alınlıklı beton bir taç bulunmaktadır. 

Mermer profildeki renk ve doku farkı, saçak kornişinin bütünüyle yenilendiğini 

göstermektedir. Yan tekneler betonla yeniden yapılmıştır. 

* Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra No: 382 

             

           Adres: Mumhane Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Doğancılar Caddesi ve Öğdül Sokağı’nın birleşiminde 375 Ada 12 Parselde 

bulunmaktadır (Şekil E. 333), (Şekil E. 334). Kitabesine göre 1598–99 yılında Ayşe 

Sultan tarafından yaptırılmıştır. İki yüzlü ve hazneli çeşme bulunduğu kavşakta 

Mirahur Camii, Rüstem Paşa Mektebi, Başkadın Meydan Çeşmesi, Sultan III Ahmet 

tarafından yaptırılan su teknesi, kuyu ve hazire gibi tarihi eserlerle çevrilidir (Şekil E. 

335 ). Mir’ât-ı İstanbul’da (s.143) çeşmenin harap durumda olduğu ve suyunun 
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akmadığı belirtilmiştir. Tanışık (C.2, s.262), üstü çatısız çeşmenin ayna taşı ve 

teknesinin iyi durumda olduğuna değinmiştir. 1970’li yıllara ait bir fotoğrafta 

yüzeyde kirlenme olduğu ve yan setlerden güneyde bulunanın kırıldığı izlenmektedir 

(Şekil E. 336). Mermer yüzeydeki doku farklılığı çeşme aynasının üzengi 

seviyesinden itibaren yenilendiğini göstermektedir. Mermer ve Hereke pudingiyle 

almaşık olarak inşa edilen kemerin almaşık ritimli renk düzeni, mermerle yenilenen 

kilit taşında kesintiye uğramaktadır. Çeçener (s.56), haznenin çeşme için yeterli 

büyüklükte olmadığını, batıda hazne yüzeyinde bulunan çeşme aynasının yapıya 

sonradan eklenmiş olabileceğini ileri sürmektedir. Çeşmenin batısında Darülhadis 

Medresesi
1
 arsası ve hazire yer almaktadır (bkz. Ayşe Sultan Türbesi: Sıra No: 369). 

Hoca Ali Rıza (1858–1930)’nın bir resminde Ayşe Sultan Çeşmesi’nin güneyinde 

bulunan bir kapıdan hazireye geçiş olduğu izlenmektedir (Şekil E. 337). Bugün 

resimde izlenen duvarın büyük bir kısmı yok olmuştur. Kapı mevcut değildir. Kapıya 

ait demir aksam, duvar kalıntıları arasında izlenebilmektedir (Şekil E. 338). Hazire 

arsasında üç musluklu ve kitabeli
2
 mermer bir su teknesi bulunmaktadır. Günümüzde 

su teknesi bakımsız, harap durumdadır (Şekil E. 339). Konyalı (C.2, s.18), su 

teknesinin Mirahur Camii önünde iken bu gün bulunduğu kabristana, yere ters 

çevrilerek atıldığını aktarmıştır. Çeşme 2006 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından 

onarılmıştır. Yüzey temizliği yapılan, hazne penceresine demir lokmalı parmaklık 

eklenen, kitabe harfleri ve rozetleri varaklanan, musluk ilave edilen bu 16. yüzyıl 

anıtı, onarım sırasında içinde bulunduğu tarihi çevre ile birlikte 

değerlendirilememiştir. Yapılan müdahaleler yüzeysel niteliktedir. Tekne kısmen yol 

kotunun altında kalmaktadır. Çeşmenin batı duvarında onarım öncesi izlenen is 

lekesi ve yazılan yazıların onarım sonrasında hızla yeniden tekrarlanması, çeşmeyi 

içinde bulunduğu tarihi çevreyle birlikte ele alan bütüncül bir koruma önerisi 

getirilmesinin aciliyetini ortaya koymaktadır.  

  

                                                 
1
Vakıf sicil defterinde “arsa” halinde olduğu belirtilen medrese Ayşe Sultan adına kayıtlıdır. 

2
Kitabe metni: “Felek ayaklı Sultan Ahmet Han Hazretleri lütuflarıyla, ihsanlarıyla alemi ihya etti. 

İran Fatihi, bu dünya padişahının sehâsı ve re’feti Üsküdar’ı tatlı su ile zenginleştirdi” (Konyalı, C.2, 

s.18). 
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* Hüseyin Paşa Çeşmesi: Sıra No: 382a 

               

           Adres: Ayazma İskele Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarında, Ayazma İskele Caddesi’nde, Hüseyin Paşa’nın arsa haline 

gelmiş olan 25 numaralı sahilhanesi fevkinde/üstünde olduğu belirtilen çeşme, 1924 

yılında kullanılamaz haldedir (VSD, s.29). Günümüzde mevcut olmayan çeşmenin 

tarihi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.   

* Kuyu: Sıra No: 382b 

               

           Adres: Mumhane Sokağı  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.     

* Kuyu: Sıra No: 382c 

               

           Adres: Tulumba Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.   

*Ayazma Mahallesi’nde halen mevcut olan ancak vakıf sicil defterinde yer almayan 

su yapıları: 

1. Ayazma Camii Çeşmeli Yangın Havuzu (Şekil E. 340, Şekil E. 341). 

2. Ayazma Camii avlusunda su teknesi (Şekil E. 342) 

21. KARA DAVUT PAŞA MAHALLESİ(Şekil E. 343). 

* Devecioğlu Çeşmesi: Sıra No: 384 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre günümüzde adı Hâkimiyet-i Milliye olan Karacaahmed 

Caddesi üzerinde bulunan çeşmenin, batısında Tepsi Fırını Sokak ve güneyinde 

içinde bir kuyu bulunan arsa yer almaktadır (VSD, s.20). Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 

149) Kara Davut Paşa Mahallesi’nde karakol yakınında olduğu belirtilmiştir. 

Çeşmenin yaptıranı ve tarihi hakkında bilgiye ulaşılamamıştır. 1924 yılında tamire 

muhtaç bir halde olan çeşme, 62 nolu Pervititch haritasında -adres bilgilerine göre 

614 numaralı yapı adası üzerinde- gösterilmediğinden, 1933 yılından önce ortadan 

kalkmış olmalıdır. Haskan (C.3, s.1060), çeşmenin yakınında tarif ettiği ve 60 nolu 

Pervititch haritasında 584 nolu yapı adasında izlenebilen fırının, çeşme ile aynı adı 

taşıdığını (Devecioğlu Fırını) belirtmektedir (Şekil E. 344).   
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 * Kuyu: Sıra No: 385 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Arsa. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Devecioğlu Çeşmesi’nin (bkz. Sıra no:384) güneyinde bir 

arsa içinde bulunan kuyu günümüze ulaşamamıştır (VSD, s.20). Günümüzde 239 ada 

1 parselde bulunan Kara Davud Paşa Camii’nin avlusunda duvara dayalı olarak 

bulunan üç tane kitabesiz taş bir kuyu bilezikleri bulunmaktadır (Şekil E. 345). 

*Kara Davut Paşa Mahallesi’nde halen mevcut olan ancak vakıf sicil defterinde yer 

almayan su yapıları: 

1. 1933 yılına ait 63 nolu Pervititch haritasında Kara Davud Paşa Camii’nin 

kuzeyinde bir helâ ve kuyu bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 346). Caminin 

doğusunda bugün üzeri beton kapakla kapatılan bir kuyu vardır (Şekil E. 347 ).  

22. SALACAK MAHALLESİ (Şekil E. 348). 

* Fâtih Çeşmesi: Sıra No: 392 

              

           Adres: İskele Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil defterinde Salacak Mahallesi’nde, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet 

tarafından yaptırılan bir cami ve İskele Sokak üzerinde, iki çeşme kayıtlıdır (VSD, 

s.22). Bu çeşmelerden ilki günümüze ulaşamamıştır. Vakıf Sicil kayıtları adres 

bilgilerine göre Salacak İskelesi’nin batısında, Teşrifatçı Camii yakınında tarif edilen 

çeşme sahil yolu yapılırken sözü edilen diğer yapılarla birlikte ortadan kalkmış 

olmalıdır (bkz. Pervititch 59), (Haskan, C3, s.1067).   

* Fâtih Çeşmesi: Sıra No: 393 

             

           Adres: Salacak İskelesi  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 

çeşme, Salacak İskelesi Sokak ve İskele Arkası Sokak kesişiminde 358 ada 31 

parselde bulunmaktadır. Tamamen kesme taştan yapılan 1X2 m. boyutlarında 

dikdörtgen planlı çeşmenin bir külahı andıran üst örtüsü bulunmaktadır (Şekil E. 

349).  Batı cephesinde küçük bir ayna taşı ve üzerinde tas yuvası vardır. 2004 yılında 

ayna taşı üst hizasına kadar toprağın altına gömülü olan çeşmenin hazne örtüsü 

çimentolu harçla sıvalıydı. Ön cephesi mavi badana ile boyanmıştı (Şekil E. 350). 

Çeşme 2004 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Url-34). Çeşme 
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onarım sırasında sökülerek yol kotu üzerinde yeniden inşa edilmiştir (Şekil E. 351). 

Bu sırada sondaj yapılarak çeşmeye ait olan tekne de toprak altından çıkarılmıştır. 

Çimento kalıntıları yapıdan uzaklaştırılarak, kimyasal temizlik yapılmıştır. Üst örtü 

ve saçak kornişi plastik onarımla bütünlenmiştir. 

* Sultan Çeşmesi: Sıra No: 394 

              

           Adres: Salacak İskelesi  

  1924 yılındaki durumu: Muhtâc-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Hatice Sultan (ö.1743) tarafından yaptırılmıştır (VSD, 

s.22). Vakıf defterinde, doğusunda günümüzde adı İskele Arkası olan Sultan Çeşme 

Sokak ve diğer üç yönde Salacak İskele Caddesi bulunduğu belirtilmiştir (VSD, 

s.22). Adres bilgilerine göre, sözü edilen yolların kesişiminde mevcut olan ve 

kitabesine göre Silahtar/Musahip Mustafa Paşa adıyla bilinen meydan çeşmesinin, 

Sultan Çeşmesi olduğu düşünülmektedir
1
 (Şekil E. 352). Vakıf sicil defterinde, 

Salacak Mahallesi’nde Mustafa Paşa adına kayıtlı bir çeşme bulunmamaktadır
2
. 

Ancak, Mustafa Paşa 1675 yılında IV. Mehmet’in kızı Hatice Sultan ile evlenmiştir
3 

(Çağatay, s.68). 495 Ada 1 Parselde bulunan Silahtar/Musahip Mustafa Paşa 

Çeşmesi, kitabesine göre 1682 -83 yılında Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. 20. 

yüzyılın ikinci yarısına ait fotoğraflarda, teknesinin kısmen toprağa gömülü olduğu 

ve hazne duvarlarının çimento karışımlı olduğu izlenimi veren sıva ile kapatıldığı 

izlenmektedir (Şekil E. 353, Şekil E. 354). Haskan (C3, s.1127), hazne üst örtüsü 

üzerinde mermer bir alem bulunduğundan söz etmektedir. Çeşme 1992 yılında 

Üsküdar Belediyesi’nce onarılmıştır (Haskan, a.y). Mermer çeşme aynası üzerinde 

derz aralarından taşan onarıma ait harç kalıntıları kötü bir görünüm sergilemektedir 

(Şekil E. 355). Cephede yüzey kirliliği izlenmektedir. Musluğu yoktur. Hazneye ait 

beden duvarlarında rutubet/nem izi gözlenmektedir. Onarım sonrası hazne 

duvarlarında sıva raspası yapılarak taş duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. Taş 

                                                 
1
Ayrıca bkz. Konyalı, s.94. Haskan (C3, s.1067), kaynak göstermeksizin Hatice Sultan Çeşmesi’nin -

Fatih Çeşmesi (bkz. Sıra No: 392) karşısında-, Salacak İskelesi Sokağı’nın kuzeybatı ucunda 

bulunduğunu ileri sürmüştür. Çeçener (s.13), burada (günümüzde 353 ada 20 parsel) bir yapının temel 

kazıları sırasında çıkarılan 1x1 m. boyutlarındaki su haznesinin Haskan tarafından varlığı ileri sürülen 

Hatice Sultan Çeşmesi olabileceğini belirtmiştir. 
2 

Ayvansarayî ve M. Râ’if, Salacak ve Doğancılar arasında 1737 yılında Atike Sultan tarafından 

yaptırılan bir çeşmenin varlığından söz etmektedirler. 1743 yılında vefat eden Hatice Sultan’ın 

çağdaşı olan Atike Sultan, Padişah III. Ahmet’in kızı olup, -Üsküdar’da bir çeşmesi bulunan- Genç 

Mehmet Paşa ile evlenmiş ve 1737 yılında vefat etmiştir (Çağatay, s.91). 
3
 İhsaniye Mahallesi’nde Hatice Sultan adına,  ölümünden 11 yıl sonra, 1764 yılında inşa edilen bir 

çeşme bulunmaktadır (bkz. Sıra no:29). 
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yüzeylerdeki renk ve doku farkı, hazne duvarlarında taş yenileme yapıldığını 

göstermektedir. Haskan’ın sözünü ettiği mermer alem günümüzde mevcut değildir. 

Çeşmenin önü çevre sakinlerince çöp atma yeri gibi kullanılmaktadır.  

23. MİRAHUR MAHALLESİ (Şekil E. 356). 

* Namazgâh: Sıra No: 397 

            

           Adres: Doğancılar Caddesi   

  1924 yılındaki durumu: Arsa.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre, Mirahur Çeşmesi yakınında tarif edilen namazgâh 1924 

yılında mevcut değildir. Yaptıranı ve yapım tarihi bilinmeyen namazgâh Alman 

Mavileri D9/3 nolu paftada gösterilmemiştir. Vakıf sicil defterinde arkasında ahşap 

tulumbalı bir kuyu ve taş tekne bulunduğu belirtilmiştir (VSD, s.23). Günümüzde 

Mirahur Camii’nin giriş kapısı önünde kitabesiz bir kuyu bileziği bulunmaktadır 

(Şekil E. 357). Mirahur Camii’nin kuzeyinde Ayşe Sultan Türbesi ve hazire içinde üç 

musluklu ve kitabeli
1
 bir su teknesi vardır (Şekil E. 358). Tekne kitabesine göre III. 

Ahmet (1673 –1736) tarafından yaptırılmıştır. Konyalı (C.2, s.18), su teknesinin 

Mirahur Camii önünde iken bu gün bulunduğu kabristana, yere ters çevrilerek 

atıldığını aktarmıştır. Muhtemelen namazgâha ait olan su teknesi günümüzde 

bakımsız, harap durumdadır. 

* Mirahur Çeşmesi: Sıra No: 401 

            

           Adres: Doğancılar   

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Kitabesine göre 1728 yılında Sultan III. Ahmet’in Başkadını tarafından 

yaptırılmıştır
2
. 1932 yılına ait 59 nolu Pervititch haritasında, Doğancılar ve Öğdül 

Caddelerinin birleştiği kavşakta yol ortasında geniş hazneli, -doğuda, güneyde ve 

batıda olmak üzere- üç teknesi bulunan bir meydan çeşmesi olduğu izlenmektedir 

(Şekil E. 359). Doğu cephesinde bulunan tekne diğerlerine göre daha büyük 

çizilmiştir ve çeşmenin batısında bir ağaç bulunmaktadır. 1940’lı yıllara ait 

fotoğraflar çeşmenin ön cephesinin doğuya yöneldiğini ve batısında büyük bir çınar 

                                                 
1
Kitabe metni: “Felek ayaklı Sultan Ahmet Han Hazretleri lütuflarıyla, ihsanlarıyla alemi ihya etti. 

İran Fatihi, bu dünya padişahının sehâsı ve re’feti Üsküdar’ı tatlı su ile zenginleştirdi.”(Konyalı, C.2, 

s.18). 
2
M. Râ’if çeşmenin Sultan Ahmed Han (III. Ahmed) tarafından bina ve ihya edildiğini ve 1809 yılında 

Baş Kadın Hazretleri tarafından tamir ve tecdit edilerek üzerine “ebyat-ı atiye nakşolunduğunu” 

belirtmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s. 143). Konyalı (C.2, s.19), M. Râ’if’un, kitabe metnini ve tarih 

rakamını okurken hatalar yaptığını ve bu nedenle yanıldığını belirtmektedir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/1673
http://tr.wikipedia.org/wiki/1736
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ağacı bulunduğunu ortaya koymaktadır (Şekil E. 360, Şekil E. 361). Ancak hazne 

duvarları sıvalı çeşmenin yanlarında bulunan tekneler ortadan kalkmıştır. Daha geç 

tarihli bir 20. yüzyıl fotoğrafında, kuzey hazne duvarı üzerinde çatlaklar oluştuğu ve 

ön cephenin mermer kaplamaları ile hazne duvarı arasında düşeyden ayrılma 

bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 362). Tekne yol kotunun altında kalmaktadır. 

Konyalı (C.2, s.19), çeşmenin harap durumda olduğunu belirtmiştir. Lale Devri 

mimarisin bir temsilcisi olan çeşme, 1985 yılında KTVKK kararıyla yıktırılarak, 

İmrahor/Mirahur Camii kuzeyinde, 351 ada ve 1 parselde, sadece ön cephesi ve 

tekne korunarak betonarme bir hazne önünde yeniden inşa edilmiştir (Çeçener, s.56). 

Ön cephesi kuzeye çevrilen çeşme, yönü ve yeri değiştirilerek, özgünlüğünü 

kaybetmiştir (Şekil E. 363). Ön cephede mermer levhalar arasından dışarıya taşan 

harç kalıntıları kötü bir görünüm sergilemektedir. Cephede kirlenme ve mermer 

levhalarda çatlaklar gözlenmektedir. Çeşme aynasına niteliksiz bir musluk 

eklenmiştir. Çınar ağacı günümüzde mevcut değildir. 

* Tulumba: Sıra No: 402 

              

           Adres: Doğancılar   

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Yaptıranı ve yapım tarihi bilinmeyen tulumba günümüzde mevcut değildir
1
.  

* Ahmet Paşa Kuyusu: Sıra No: 403   

             

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Kuyu vakıf sicil kayıtlarına göre Doğancılar Caddesinde, Hacı Ahmet Paşa 

Türbesi’nin kuzeyinde, Uzunyol Caddesi’nin güneybatısında bulunmaktaydı (VSD, 

s.24). Kuyunun banisi -İsfendiyaroğulları sülalesinden- Doğancıbaşı Hacı Ahmed 

Paşa’nın türbesi, Konyalı’ya (C.2, s.441) göre 1585 yılında, Kuran’a (s.323) göre 

1576–77 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Türbe günümüzde Doğancılar 

Camii kuzeybatısında 399 ada 2 parselde mevcuttur. Kuyunun türbe ile aynı 

tarihlerde açtırıldığı düşünülebilir. Alman Mavileri D8/1 nolu paftada Uzunyol (yeni 

adıyla Sünbülzâde) Caddesi üzerinden Safveti Dergâhı’na uzanan, etrafı duvarlarla 

                                                 
1 

S. M. Alus, Doğancılar Meydanı’nda muhafaza edilen ve Salih Reis idaresinde bulunan Doğancılar 

Sandığı (yangın tulumbası sandığı)’ ndan söz etmektedir (Akşam Gazetesi 14. Şubat. 1939’dan 

aktaran Haskan, C3, s.1469). 
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çevrili bir ara yol/geçiş üzerinde kuyu işaretlenmiştir
1
 (Şekil E. 364). 1932–33 yılına 

ait 59 nolu Pervititch haritasına göre Safveti Dergâhı’nın üzerinde bulunduğu yapı 

adası (574 ada) 1933 yılında kısmen yangın geçirmiştir (Şekil E. 365). 1924 yılında 

tamire muhtaç bir halde olan Safveti Dergâhı, haritada gösterilmediğinden yangın 

sırasında ortadan kalkmış olmalıdır. 59 nolu Pervititch haritasına göre, kuyunun 

bulunduğu ara yol/geçiş ile köşe parsel birleştirilerek, üzerine Belediye Depo binası 

yapılmıştır. Günümüzde Üsküdar Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği’nce kullanılan 

400 Ada 18 parselde, kuyu mevcut değildir. 

* Su Terâzisi: Sıra No: 404 

             

           Adres: Mirahur-Uzun Yol 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Doğancılar Caddesi üzerinde 356 Ada 1 Parselde bulunan Mirahur Camii güneyinde 

kaldırım üzerindedir (Şekil E. 366). Su terazisi, Sadrazam İbrahim Paşa tarafından 

18. yüzyılda yaptırılan su yolu üzerinde bulunmaktadır (Çeçen, s.226). Çeçenere 

göre terazi “sağlam ve görev yapacak” durumdadır (Çeçener, s.56).  

24. GEREDE MAHALLESİ (Şekil E. 367). 

* İmam Çeşmesi: Sıra No: 408 

              

           Adres: Taşçılar Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Yeni Valide Camii’nin İmam Nasır Sokağı kapısı yanında, 433 Ada 28 Parselde yer 

almaktadır (Şekil E. 368). Vakıf sicil kayıtlarına göre 1122H/1710 yılında Gülnuş 

Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.32). Klasik üslup özellikleri gösteren 

tek yüzlü çeşme duvar yüzeyinden biraz taşkın düzenlenen mermer bir çerçeve içinde 

sivri kemerli az derin nişlidir. Mermer ayna taşında silmelerle kaş kemer ve gülbezek 

motifi düzenlenmiştir. Gülbezek motifi kazınarak tahrip edilmiştir. Çeşmenin haznesi 

ön cephede bütünüyle kesme taştan inşa edilmiş; diğer cephelerde taş tuğla almaşık 

duvar örgüsü kullanılmıştır. Tonoz damlı haznenin üzeri 1940’lı yıllarda kiremit 

kaplı kırma çatı ile örtülü iken, bu gün çatı kaldırılmış üzeri çimentolu harçla 

sıvanmıştır (Şekil E. 369), (Tanışık, C.2, s.302). Teknesi kısmen yol kotunun altında 

kalmaktadır.   Musluğu yoktur. Lüle yeri çimentolu harçla kapatılmıştır. 1934 tarihli 

                                                 
1
 Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Hacı Ahmet Paşa tarafından  vakfedilen  Safveti Dergâhı (VSD, s.24), 

türbenin kuzeyinde Hacı Ahmet Paşa ve Oyma Saray Çıkmazı Sokaklarının yer aldığı 400 ada 45-46 

parselde bulunmaktaydı (Haskan, C.1, s.470). Dergâh günümüzde mevcut değildir. 
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64 numaralı Pervititch haritasında, haznenin Yeni Valide Camii avlu duvarı ile 

birleştiği köşede içbükey bir set/basamak? olduğu izlenmektedir (Şekil E. 369). 

Bugün bu detaya ilişkin herhangi bir iz mevcut değildir. 

* Valide Sultan Çeşmesi: Sıra No: 409 

              

           Adres: Bat Pazarı   

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan. 

Yeni Valide Camii’nin Hâkimiyet-i Milliye Caddesi kapısı yanında, 433 ada 1 

parselde bulunmaktadır (Şekil E. 371). Vakıf sicil kayıtlarına göre 1122H/1710 

yılında Gülnuş Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.32). Tamamen 

mermerden inşa edilen tek yüzlü duvar çeşmesi, Lale Devri mimarisinin seçkin bir 

örneğidir (Şekil E. 372). İlgili kaynaklarda üst düzey mermer işçiliği sergileyen 

çeşmeden övgüyle söz edilmektedir (Tanışık, C.2, s. 301, Konyalı, C.2, s.124, 

Çeçener, s.75, Haskan, C3, s.1070).  

Üsküdar İskele Meydanı yakınındaki çeşme, kent içi ticaretin, yaya ve trafik akışının 

yoğun olduğu bir bölgededir. Çeşme, büyük oranda özgünlüğünü korumakla birlikte 

bazı onarım müdahaleleri geçirmiştir. Eski fotoğraflar ve yapıdaki izler bu 

müdahalelere açıklık getirmektedir. Örneğin kemerin iki yanındaki kabaralardan 

doğuda bulunanın yerinden çıkmış olduğu, 19. yüzyıl sonu ve erken 20. yüzyılda 

Üsküdar Çarşısı ile birlikte görüntülenen çeşmenin fotoğraflarından izlenebilen bir 

ayrıntıdır (Şekil E. 373). Alınlığın altında bulunan palmet motifleri ve mukarnaslarla 

bezeli silmenin doğu köşesindeki parça, bir 20. yüzyıl onarımı sırasında eklenmiştir 

(Şekil E. 374). Palmet motifli tepeliklerden ortadakinin, bir istiridye kabartması 

üzerinde yükselen tabanı kırılmış, yine bir 20. yüzyıl onarımı sonrası değiştirilmiştir. 

Bitkisel motiflerle bezeli alınlığın iki ucunda 20. yüzyılın başından itibaren, kopma 

ve aşınmalar izlenmektedir (Şekil E. 375).  

Üzengi seviyesinin altındaki çerçevelerde ve kemerli niş içinde aşırı beyazlaşma ve 

pembe lekeler, yapının kötü bir kimyasal temizlik uygulaması sonrası zarar 

gördüğünü ortaya koymaktadır. Buna karşın yuvarlak kemer içindeki yelpaze formu 

ve mukarnas bezemelerdeki kir kalıntıları giderilememiştir. Teknesi kısmen yol 

kotunun altında kalmaktadır. İçi çimentolu harçla doldurularak kapatılmıştır. Son 

zamanlarda çeşmeye bir musluk eklenmiş, lüle yeri alçı ile gelişigüzel sıvanmıştır.  
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* Valide Sultan Sebili: Sıra No: 410 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasıyla günümüze ulaşan.  

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi üzerinde, Gülnuş Valide Sultan Türbesi’ne bitişik 433 

Ada 1, Parselde bulunmaktadır. Vakıf sicil kayıtlarına göre 1122H/1710 yılında 

Gülnuş Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.32), (Kumbaracılar, 1938: 

s.31), sebilin Yeni Valide Camii inşaatının bitirilmesinden bir yıl önce, 1709 yılında 

hizmete açıldığını ileri sürmektedir. Uzaktan bakıldığına, Yeni Valide Külliyesi’nin 

mimari kurgusu içinde, caminin avlu duvarında, caddeye dönük cephede sıralanan 

türbe, sebil ve çeşmenin üçlü düzeni, vakıf geleneğine dair pitoresk bir görüntü 

vermektedir (Şekil E. 376). Sivri kemerlerle birbirine bağlanan altı sütun arasında 

dilim kemerli, tunç şebekeli beş pencere düzenlenmiştir. Sütun başlıkları 

mukarnaslıdir.  Kemer üzerinde silmelerle çerçevelenmiş kitabeli bir kuşak yer alır. 

Geniş saçağın gölgelediği sebil bir kasnak üzerinde yükselen tonoz ve kubbe ile 

örtülüdür. Saçağın ucunda palmet motifini andıran bezemeler bulunmaktadır. 

Abdullah Biraderler’in bir fotoğrafında kubbe eteği ve saçak arasındaki bölüm 

kurşun kaplıdır (Şekil E. 377). Çatı kaplaması onarımlar sonrası değiştirilmiştir. 19. 

yüzyıla ait fotoğraflarda kubbenin üzerinde üç elmalı bir alem olduğu izlenmektedir 

(Şekil E. 378). Bugün alem yerinde yoktur. Çeçener (s.73), yaldızlı pencere 

şebekelerinin 1984 yılında yeşil yağlı boya ile boyandığından söz etmekte, boyaların 

temizlenmesi gerektiğine değinmektedir. Sebil günümüzde Ayvalık Vakıflar Zeytin, 

Zeytinyağı ve Sabunları Satış Yeri olarak kullanılmaktadır. Konyalı (C.2, s.132), 

satılan paketlerin kolayca dışarıya çıkarılabilmesi için maşrapalıklardan bazılarının 

kırıldığına dikkat çekmektedir. Çeçener ve Konyalı tarafından tespit edilen sorunlar 

günümüzde de devam etmektedir. Trafik açısından yoğun bir cadde üzerinde yer alan 

sebilin mermer yüzeylerinde kirlilik gözlenmektedir. Yağmur suyu ile yıkanan 

bölümler beyazlaşmıştır (Şekil E. 379). 

 Gerede Mahallesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf defterinde kayıtlı 

olmayan su yapıları: 

1.Yeni Valide Camii Yangın Havuzu: Yeni Valide Camii Balaban Kapısı yanında, 

helâların önünde bulunan yangın havuzu iki sıra tuğla bir sıra kesme taştan inşa 

edilmiştir. Doğu cephesinde iki, kuzey cephesinde bir olmak üzere üç çeşmesi vardır 

(Şekil E. 380) 
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2.Yeni Camii su haznesi ve su terazisi: Yeni Valide Camii Hâkimiyet-i Milliye 

Caddesi girişinde yer alan su haznesi üç sıra tuğla ve bir sıra kesme aştan inşa 

edilmiştir. Üzerinde bir su terazisi vardır (Şekil E. 381), (Çeçener, s.74). 

3.Yeni Valide Camii avlusunda kitabeli su teknesi: Çeçener 1270H/1853 tarihli su 

teknesinin İskele Meydanı’nda bulunan Kapalıçarşı’nın esnafı için yapıldığını 

1960’lı yıllarda cami avlusuna getirildiğini belirtmiştir (Şekil E. 382), (Çeçener, 

s.76). 

25. TOYGAR HAMZA MAHALLESİ (Şekil E. 383). 

* Halil Efendi Çeşmesi: Sıra No: 419 

             

           Adres: Hacı Mustafa Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf sicil Kayılarına göre 1121H/1710, kitabesine göre 1119H/1707 yılında 

Matbah-ı Amire Emini Halil Efendi tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.25). Selami Ali 

Efendi Caddesi ile Toygar Hamza Sokağı’nın birleştiği yerde, 242 Ada 1 parselde, 

Toygar Hamza Camii haziresinin istinat duvarı üzerindedir (Şekil E. 384 ). Ayna taşı 

üzerinde bulunan tamir kitabesine göre 1260H/1844 yılında Sultan Abdülmecit’in 

annesi Bezmiâlem Valide Sultan’ın çâşnigir ustası Nazenin tarafından tamir 

ettirilmiştir. 1970’li yıllara ait bir fotoğrafa göre çeşme harap durumdadır (Şekil E. 

385). Çeçener (s.60), 1985 yılında hazire duvarlarının kötü bir biçimde sıvandığından 

söz etmektedir. Bugün hazire duvarları 1970’lerdeki durumuna göre yaklaşık olarak 

25 cm yükseltilmiş ve yüzey bosajlı taş taklidi yapılarak çimentolu harç ile 

sıvanmıştır. Yol kotunun altında kalan teknenin içi toprakla dolmuştur. Çeşmenin 

yanında yer alan mermer yalak (atlar için yapılmış olan) da toprakla dolmuştur 

(Çeçener, s.60). Yan setlerden biri kırılmıştır. Musluğu yoktur. 

* Hacı Halil İbrahim Efendi Çeşmesi: Sıra No: 420 

             

    Adres: Selami Ali Efendi Cd.-Toygar Hamza Sk. 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1260H/1844  yılında Hacı Halil İbrahim Efendi 

tarafından yaptırılmıştır. Çeşmenin yaptıranı ve konumu hakkında ayrıntılı bir 

bilgiye ulaşılamamıştır. Vakıf listesinde çeşme, Solakbaşı Hacı Mustafa Ağa 
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(ö.1764) tarafından yaptırılan ve 1915 yılından önce ortadan kalkan
1 

mektep ile aynı 

adreste gösterilmiştir (VSD, s.25). Alman Mavileri ve Pervititch haritalarında 

çeşmenin yeri belirtilmemiştir. Günümüzde mevcut değildir. 

26. TENBEL HACI MEHMET MAHALLESİ (Şekil E. 386). 

* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 429   

              

           Adres: Selami Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal.   

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Şehzade Süleyman Çeşmesi, Şehzade Seyfüddin Çeşmesi, Valide Sultan Çeşmesi
2
: 

III. Ahmed’in oğlu Şehzade Süleyman için validesi Mihrişah Sultan tarafından 

kitabesine göre 1141H/1728, vakıf sicil kayıtlarına göre1121H/1708 yılında 

yaptırılmıştır (VSD, s. 35), (Konyalı, C.2, s.121, Tanışık, C.2, s.326). Selami Ali 

Efendi Caddesi ve Küçük Sarmaşık Sokaklarının birleşiminde, 449 Ada 6 parselde 

bulunmaktadır (Şekil E. 387). 1931 yılına ait 68 numaralı Pervititch haritasında 

ahşap iki katlı bir binanın altında olduğu izlenmektedir (Şekil E. 388). 1940’lı 

yıllarda çeşmeyi yerinde inceleyen Konyalı (C.2, s.121) ve Tanışık (C.2, s.326) 

çeşmenin harap durumda olduğuna değinmişlerdir. Tanışık (C.2, s.329) tarafından 

yayınlanan bir fotoğrafta çeşmenin üzerinde bulunan bina kısmen görülebilmektedir. 

1970’li yıllara ait bir fotoğraf, çeşmenin önünde, üzerinde bulunan binaya ait enkazı 

belgelemektedir (Şekil E. 389). Aynı fotoğrafa göre çeşme oldukça harap 

durumdadır. Taş tuğla almaşık olduğu izlenen hazne duvarlarında malzeme kaybı ve 

derz boşalması gözlenmektedir. Yüzey taşları aşınmış, saçak kornişi kısmen kopmuş, 

teknesi toprak altında kalmıştır. Çeşme Üsküdar Belediyesi tarafından 1987 yılında 

onarılmıştır (Haskan, C3, s.1168). Bu onarım sırasında çeşme  yol kotu üzerinde 

yeniden inşa edilmiştir (Haskan, a.y.). Bugün hazne duvarları çeşmenin özgün 

mimari karakterini zedeleyen niteliksiz taşlarla kaplanmıştır. 

                                                 
1
 Alman Mavileri ( D9/2 )’nde mektebin bulunduğu parsele (günümüzde 246 Ada 1 parsel) açılan 

sokaklardan biri -Solak Sinan Camii’nin de banisi olan- Hacı Mustafa Ağa’nın adını taşımaktadır. 

Mektep çizilmediğinden 1915 yılından önce ortadan kalmış olmalıdır. 1931 yılına ait 68 nolu 

Pervititch haritasında sokağın adının Hacı Mutu Sokağı olarak değiştirildiği izlenmektedir.  Bugün 

sokak “Hacı Mutlu” adını taşımaktadır.  
2
 Kitabede Mihrişah Sultan’dan “Sultan Süleyman Validesi” olarak söz edilmektedir. Konyalı genel 

olarak, eseri yaptıran kadın ise, kitabelerde adlarının açıkça belirtilmediğine değinmekte ve bu 

durumun benzeri olarak Mihrimah Camii’ni örnek göstermektedir (Konyalı, a.y). 
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* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 430 

                

           Adres: Atlama Taşı.  

 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/ Yola alınmıştır.  

  Korunma durumu:  Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 18. yüzyılda inşa edilen Damat İbrahim Paşa su yolu 

üzerinde, Atlamataşı’nda (bugün Atlas Sokağı) bulunan çeşme, yol çalışmaları 

sırasında 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır (VSD, s.35). Damat İbrahim Paşa Su 

Yolu haritasında “Tenbeller Mahallesi’nde Kireçhane karşısında Sultan Mehmet 

Validesi Çeşmesi” olarak tanımlanan bir çeşme bulunmaktadır (Şekil 121 nolu). Yeri 

tam olarak tespit edilemeyen bu çeşme, K. Çeçen Üsküdar Su Yolu haritasında 

Selman Ağa Camii kuzeyinde, Mola Eşref Sokak üzerinde, 121 numara ile 

işaretlenmiştir. Ancak Damat İbrahim Paşa su yolu haritasında aynı kol üzerinde 

gösterilen ve “Kolluk (Karakol) yakınında” olduğu belirtilen diğer bir çeşmenin, 

Vakıf Sicil kayıtlarında Tenbel Hacı Mehmet Mahallesi’nde ve AtlamaTaşı’nda 

listelenen İbrahim Paşa Çeşmesi olma olasılığı daha yüksektir
1 

(Şekil E. 390). -

İsimlerdeki faklılık mahalle sınırların zamanla değişmiş olmasından kaynaklanıyor 

olmalıdır.- Söz konusu karakol, 65 nolu Pervititch haritasına göre Atlas Sokağı ve 

Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’ni birleştiren Karacaoğlan Sokağı üzerinde 

bulunmaktaydı (Şekil E. 391). Vakıf sicil kayıtlarında Atlama Taşı (bugün Atlas 

Sokağı) ve Selami Ali Efendi Caddeleri kesişiminde olduğu belirtilen İbrahim Paşa 

Çeşmesi, K. Çeçen (s.159), Üsküdar su yolları haritasında 123 numara ile Atlas 

Sokağı üzerinde işaretlemiştir. 

Söz konusu çeşme Vakıf Sicil kayıtlarında Tenbel Hacı Mehmet Mahallesi’nde 

listelenen İbrahim Paşa Çeşmesi olabilir. 

* İbrahim Paşa Su terazisi: Sıra No: 431  

                

           Adres: Selami Ali Efendi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre (VSD, s.36),  Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 

yaptırılan su terazisi eski adı Selami Ali Efendi olan Selamsız Caddesi ve Kassam 

Çeşmesi Sokağı’nın birleştiği köşede, 446 Ada, 20 parsel önünde, yol üzerinde 

bulunmaktaydı (Şekil E. 392). İki sıra tuğla bir sıra kesme taştan inşa edilen ve 

Damat İbrahim Paşa su yolu kent içi dağıtım ağının belgesi olan su terazisi, üst 

                                                 
1
 Damat İbrahim Paşa su yolu haritasında çeşmenin üzerine yazılmış olan yazı: “Selman Ağa Cami-i 

Şerifi kurbunda kolluk yakınında Merhum İbrahim Paşa Çeşmesi.”  
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bölümü yıkılmış ve harap duruma gelmiş bir halde iken yola çıkıntı yaptığı 

gerekçesiyle 1988 yılında yıktırılmıştır (Haskan, C3, s.1165). 

27. AHMET ÇELEBİ MAHALLESİ (Şekil E. 393). 

* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 437 

                

           Adres: Aziz Mahmut Efendi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.   

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre, Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan çeşmenin 

kalıntıları (VSD, s.43) Açık Türbe Sokak ve Aziz Mahmut Efendi Sokağı 

kesişiminde 394 Ada 25 Parselde yer almaktaydı. 1924 yılında harap durumda olan 

ve zaman yıkıldığı bilinmeyen çeşmenin hazne duvarına ait kalıntılar günümüzde 

mevcuttur. (Şekil E. 394). Söz konusu çeşme Damat İbrahim Paşa su yolu haritasında 

“Halil Paşa Türbesi kurbunda vaki Şehzade Sultan Beyazid Çeşmesi” olarak 

belirtilmiştir (Şekil E. 395). Haskan (C3, s.1163) tarafından Nedim Divanı’ndan 

aktarılan kitabesine göre III. Ahmet’in oğlu Şehzade Beyazid tarafından 1728 yılında 

yaptırılmıştır. Hakkında detaylı bilgi bulunmayan bu çeşmenin yapım tekniği, plan 

şeması ve künk yerlerine ilişkin önemli veriler sunan mimari kalıntılar, belgelenerek 

yerinde korunmalıdır. 

* Ahmet Çelebi Çeşmesi: Sıra No: 438 

             

           Adres: Uzun Yol 

  1924 yılındaki durumu: Mefkut/Gayr-i mevcut, var olup olmadığı bilinmeyen.    

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Çeşme, Ahmet Çelebi tarafından mescid ile birlikte 1568 yılında yaptırılmıştır 

(Haskan C3, s. 1039). 1985 yılına kadar, 441 Ada 35 parselde yer alan Ahmet Çelebi 

Mescidi giriş kapısı yanında 20. yüzyıl başlarında İstanbul’da yaygın örnekleri 

yapılmaya başlayan pik döküm bir çeşme bulunmaktaydı (Şekil E. 396), (Çeçener, 

s.57). Ahmet Çelebi tarafından yaptırılan ilk çeşme, bilinmeyen bir tarihte 

yıkılmıştır. Bugün mescidin güneyinde niteliksiz bir çeşme/musluk bulunmaktadır 

(Şekil E. 397 ). 

* Hüdâyî Maslağı: Sıra No: 439 

               

           Adres: Açık Türbe Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: belirtilmemiş. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Aziz Mahmut Hüdâyî (1552-1628)’nin Sünbülzade, Hüdâyî Mahmut ve Aziz 

Mahmut Efendi Sokaklarının çevrelediği, 443 Ada 24 parselde bulunan dergâhı için 

yaptırdığı su yolu üzerinde bulunan maslağın yeri tespit edilememiştir. Nirven’e göre 
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(s.42), Hüdâyî İsalesi Kısıklı’da Hacı Arif Bey’in bahçesindeki menbadan çıkarak 

Şerif Haydar Paşa arazisi’nden geçerek; Sarıkaya mevkii, Tophanelioğlu, Bağlarbaşı, 

Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmed, Tunusbağı, Uzunyol ve Açık Türbe caddeleri ile 

dergâha gelmekteydi. Söz konusu maslak, Üsküdar Su yolları haritasında Açık türbe 

Sokak ve Kaptan Paşa Camii sokaklarının kesişiminde işaretlenmiştir. 

* Halil Paşa Sebili: Sıra No: 445 

               

           Adres: Yeniçeşme Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.  

  Korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Aziz Mahmut Efendi Sokağı ve Açık Türbe Sokağı kesişiminde 441 Ada, 21 

parselde eğimli bir araziye inşa edilen Halil Paşa Türbesi’nin zemin katında yer 

almaktadır (Şekil E. 398). Halil Paşa tarafından 1617 yılında yaptırılmıştır 

(Kumbaracılar, 1938: s.19). Kitabesi yoktur. Güneyden, basık kemerli mermer söveli 

bir kapı ile Açık Türbe Sokağı’ndan girilen sebilin doğu cephesinde büyük bir 

boşaltma kemeri altında yan yana iki tane sivri kemerli, mermer alınlıklı, pencereler 

bulunmaktadır (Şekil E. 399). Pencerelerin özgün şebekeleri günümüze 

ulaşamamıştır. 1980’li yıllarda onarım geçirdikten sonra Vakıflar tarafından kiraya 

verilen türbe yapısı ve sebil ziyarete kapalıdır (Çobanoğlu, DBİA, C4, s. 513).  

Yüzey taşları aşınan ve su tezgâhı kırılan sebil bugün harap durumdadır. İstanbul 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından izin verilmediğinden sebilin korunma durumu 

hakkında daha fazla bilgi edinilememiştir.  

 * Halil Paşa Çeşmesi: Sıra No: 446 

              

           Adres: Açıktürbe Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muattal  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

441 Ada, 21 parselde eğimli bir araziye inşa edilen Halil Paşa Türbesi’nin zemin 

katında, Açık Türbe Sokağı üzerinde ve sebilin giriş kapısı yanında yer alan tek 

yüzlü duvar çeşmesidir (Şekil E. 400). Halil Paşa tarafından türbe ve sebil ile birlikte 

1617 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.129). Kitabesi yoktur. Silmelerle 

dikdörtgen bir çerçeve içine alınan çeşme, sivri kemerli bir niş içinde düzenlenmiştir. 

Bezeme unsuru olarak kilit taşında yıldız motifli bir rozet ile ayna taşında gülbezek 

motifi bulunur. 1970’li yıllara ait bir fotoğrafta çeşme taşı üzerinde bulunan küfeki 

taşlarında, bir sundurmayı taşıyan sisteme ait yuvalar bulunduğu gözlenmektedir 

(Şekil E. 401). Bu izler onarımlar sırasında küfeki taşının görünümüne benzer bir 

harçla kapatılarak kaybedilmiştir. Ancak kat kornişinin altında bulunan metal aksam 
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ve çeşme taşının iki yanında bulunan dirsek yuvaları bir sundurmanın varlığına 

ilişkin önemli veriler sunmaya devam etmektedir. Çeşme taşını çevreleyen 

silmelerde yüzey kayıpları ve kopmalar bulunmaktadır. Kemer kilit taşında yer alan 

rozet aşınmıştır Cephede yüzey erozyonu ve kirlenme gözlenmektedir. Yan setleri 

kırılan çeşmenin tekne taşı ve musluğu yok olmuştur.   

28. SELMAN AĞA MAHALLESİ (Şekil E. 402). 

* Tophânelizâdeler Çeşmesi: Sıra No: 453 

             

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Tophânelioğlu Sokağı üzerinde Serçe Hatun Mescidi’nin 

güneyinde yer almaktaydı. Mir’ât-ı İstanbul’da (s. 200) aktarılan kitabesine göre 

çeşme 1727–28 yıllarında Tophânelizâde ailesi tarafından yaptırılmıştır. 1931 yılına 

ait 68 numaralı Pervititch haritasında, Tophânelioğlu Sokağı üzerinde bostan içinde 

çeşme haznesi olabilecek bir su yapısı izlenmektedir (Şekil E. 403). Yapıya ilişkin 

tanıtıcı bir not düşülmemiştir. 1940’lı yıllarda Üsküdar çeşmelerini inceleyen 

Konyalı ve Tanışık çeşmeden söz etmemişlerdir. 1924 yılında tamire muhtaç 

durumda olan çeşme, 1940 yılından önce ortadan kalkmış olmalıdır. 

* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 454  

             

           Adres: Şeyh Camii 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Damat İbrahim Paşa su yolu haritasında “Selman Ağa Mahallesi’nde vaki Şeyh Camii 

ittisalinde Üçüncü Kadın Çeşmesi” olarak tanıtılan çeşme günümüzde mevcut 

değildir (Şekil E. 404). Vakıf sicil kayıtlarına göre 1121H/1710 yılında Sultan III. 

Ahmet’in üçüncü kadını
1
 tarafından yaptırılmıştır. Mir’ât-ı İstanbul’da (s.126) 

Bülbüldere Çıkmaz Bostan Sokağı’nda olduğu belirtilen çeşme  kitabesine göre 1728 

yılında yapılmıştır. Mir’ât-ı İstanbul adlı eserden alıntı yapan Tanışık (C.2, s.314), 

çeşmenin varlığından söz etmemiştir. Konyalı’nın (C.2. S.115) anlatımı çeşmenin 

1970’li yıllara kadar mevcut olduğu yönündedir. Haskan (C3, s.1184), Şeyh Camii 

ve Selman Ağa Bostanı sokaklarının kesişiminde bulunan çeşmeye ait hazne 

kalıntılarının, 1990’lı yıllara kadar varlığını sürdürdüğüne değinmiştir. 68 nolu 

Pervititch haritasında söz konusu adreste (günümüzde 506 Ada 14 Parsel)  köşe 

parselde gösterilen kargir yapıya herhangi bir açıklayıcı not düşülmemiştir (Şekil E. 

                                                 
1
 Emine Kadın (ö. 1757), (Uluçay, s.79) 



499 

 

405). 1924 yılında harap durumda olan çeşme bilinmeyen bir tarihte yıkılarak 

ortadan kalkmıştır.   

* Ümmühânî Hatun Çeşmesi: Sıra No: 455 

             

           Adres: Şeyh Câmii 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.     

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Valide Kethüdası Arslan Ağa tarafından halilesi/eşi 

Ayşe ve kerimesi/kızı Ümmühâni Hatun adına 1060H/1650 yılında yaptırılmıştır 

(VSD, s.46). Çeşme Şeyh Camii ve Selman Ağa Çeşme Çıkmazı Sokaklarının 

birleşiminde, 504 Ada 38 parselde, Abdi Efendi Camii önünde bulunmaktadır (Şekil 

E. 406). 1940 yılından önce gerçekleştirilen 20. yüzyıl onarımı sırasında tuğla ve 

çimentolu harçla yapılan eklerle üslubu bozulmuştur (Tanışık, C.2, s.268). Cepheleri 

yeşile boyanan çeşmenin muslukları, hazne pencere kapağı ve üst örtüsü yok 

olmuştur. Tekne, yan sedler, hazne pencere çerçevesi ve kitabe dışında 17. yüzyıla 

ait özgün mimari bir eleman kalmamıştır. Harabe halinde iken 1977 yılında yeniden 

inşa edilen Abdi Efendi Camii’nin minaresi, betonarme hazne üst örtüsünü delerek 

zemine sabitlenen metal dikme ile taşınmaktadır. Doğu cephesine niteliksiz bir yapı 

eklenmiştir.  

* Çeşme: Sıra No: 456 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Kemankeş Kara Mustafa Paşa (ö.1644) tarafından 

yaptırılan çeşme 18. yüzyılda Damat İbrahim Paşa tarafından yenilenmiş olmalıdır
1
 

(VSD, s.46). Adres bilgilerine göre Selman Ağa Camii civarında tarif edilen çeşme 

günümüze ulaşamamıştır. K. Çeçen Üsküdar Su Yolu Haritası ve Vakıf Sicil 

Kayıtlarından, Karacaahmed Caddesi üzerinde bugün mevcut olmayan iki farklı 

İbrahim Paşa Çeşmesi olduğu öğrenilmektedir. Damat İbrahim Paşa Su Yolu 

haritasında, -bu çeşmelerden biri “Sultan Mehmet Validesi Çeşmesi” olarak banisinin 

adıyla adlandırıldığından (bkz. İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 457)- “Davut Paşa 

Mahallesi’nde cali? yolunda vaki merhum İbrahim Paşa Çeşmesi” olarak tanımlanan 

diğer çeşmenin, Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Kemankeş Kara Mustafa Paşa adına 

yaptırılan çeşme olduğu düşünülmektedir (Şekil E. 407).  

                                                 
1 

1718-1728 yıllarında inşa edilen Damat İbrahim Paşa Suyolu, 1730 yılında Damat İbrahim Paşa’nın 

öldürülmesinden sonra oğlu ve damadı tarafından yeni kaynakların eklenmesiyle genişletilmiştir 

(Çeçen, s.105). 
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* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 457 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu:Tarika kalbedilmiştir/Yola alınmıştır.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Damat İbrahim Paşa tarafından 18. yüzyılda yaptırılmıştır 

(VSD, s.46). Adres bilgilerine göre Selman Ağa Camii yakınında ve Kemankeş 

Çeşmesi’nin kuzeyinde bulunan çeşme, 1924 yılından önce yol çalışmaları sırasında 

yıkılmıştır (VSD,  s.46). 

Damat İbrahim Paşa Su Yolu haritasında bugün mevcut olmayan İbrahim Paşa 

çeşmelerinden bir tanesi “Tenbeller Mahallesi’nde Kireçhane karşısında Sultan 

Mehmet Validesi Çeşmesi” olarak tanımlanmıştır (Şekil E. 408). Yeri tam olarak 

tespit edilemeyen bu çeşme, K. Çeçen tarafından Üsküdar Su Yolu haritasında 

Selman Ağa Camii güneyinde Molla Eşref Sokak üzerinde 121 numara ile 

işaretlenmiştir (bkz. İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 430). -430 sıra numaralı 

İbrahim Paşa Çeşmesi’nde de açıklandığı gibi- adres bilgilerine göre bu çeşme Vakıf 

sicil kayıtlarında Selman Ağa Mahallesi’nde listelenen İbrahim Paşa Çeşmesi olabilir 

(Çeçen, s.92). 

* Horhor Çeşmesi: Sıra No: 458 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/Yola alınmıştır    

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden 

Hâkimiyet-i Milliye ve Selmani Pak caddelerinin birleştiği yerde, Selman Ağa 

Camii’nin (Y.T. 1506) önünde, 510 Ada 1 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 409). 

Kitâbesi yoktur. Çeşmenin yapım tarihi ve yaptıranı hakkında kesin bilgiler 

bulunmamaktadır (Çeçener, s.76, Haskan, C3, s.1082). 1924 yılına ait vakıf sicil 

kayıtlarında “Tarika kalbedilmiş/yola alınmış” olduğu kayıtlıdır (VSD, s.47). 1913 

yılına ait Alman Mavileri D9/2 nolu paftada bugünkü yerinde olduğu izlenen çeşme, 

1911–1913 yılları arasında Üsküdar tramvay hattının döşenmesi sırasında, yola 

çıkıntı oluşturduğu gerekçesiyle bugünkü yerine taşınmış olmalıdır (Şekil E. 410), 

(Haskan, C3, s.1082). Selmanağa Camii 1960’lı yılların sonunda -Eskişehir’li bir 

hayırsever olan- Süleyman Çakır (1887–1971) tarafından onarılmış ve avluya 

betonarme bir abdesthane eklenmiştir (Konyalı, C.1, s.271). Çeşmenin de bu sırada 

onarıldığı düşünülebilir. Üç yüzlü mermer çeşme zaman içinde bazı özgün 

ayrıntılarını kaybetmiştir. Bugünkü durumda, pembe renkli taştan sivri kemerler, 
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bunların üzerine yerleştirilmiş olan renkli mozaik çerçeveli panolar ve profilli tuğla 

saçakla oluşturulan cephe düzeni, tarihi çeşmenin mimari bütünlüğünü 

zedelemektedir (Şekil E. 411). Tekneleri kırılmıştır. Kısmen yol korun altında 

kalmaktadır. 

* Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi: Sıra No: 459 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/Yola alınmıştır.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil Kayıtlarına göre Kemankeş Kara Mustafa Paşa
1
 (ö.1644) tarafından 

yaptırılmıştır. Evliya Çelebi’nin “Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Cum’a pazarı içinde 

yeniçeri kulluğu yakınındadır” diyerek tarih mısrasını
2
 aktardığı çeşmenin yapım 

yılı, ebced hesabına göre 1052H/1642–1643’ dür (Seyahatname, Z.D., C.2, s.175). 

Mecmuâ-i Tevârih’de (s. 57) “Büyük Kulluk binasının kurbünde” olduğu belirtilen çeşme, 

bu eserde yayınlanan kitabesine göre 1040H/1630 yılında yaptırılmıştır
3
. Söz konusu 

Yeniçeri Kulluğu/Karakol, 1933 yılına ait 65 nolu Pervititch haritasına göre Selman 

Ağa Camii yakınında, Karacaoğlan Sokağı üzerinde idi (Şekil E. 412). Kaynaklarda 

belirtilen adres bilgilerine göre çeşme, Selman Ağa Camii ve 430 sıra no ile 

incelenen İbrahim Paşa Çeşmesi yakınında, Karacaahmed Caddesi üzerinde 

bulunmaktaydı (VSD, s.46). 1924 yılına ait vakıf sicil kayıtlarında “Tarika 

kalbedilmiş/yola alınmış” olduğu kaydedilen çeşme günümüze ulaşamamıştır (VSD, 

s.46). 

* Çeşme: Sıra No: 464 

             

           Adres: Şeyh Camii Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Selman Ağa (ö.1508) tarafından yaptırılan ve Devatî 

Şeyh Mehmet Efendi (ö. 1659) tarafından yenilenen çeşme, Selmani Pak Caddesi 

üzerinde, Şeyh Camii hazire duvarında, 507 Ada 26 parselde yer almaktadır (VSD, s. 

48), (Şekil E. 413). Yaptıranı ve yapım tarihini belirten bir kitabesi yoktur. Çeşmenin 

                                                 
1
Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın yaptırdığı diğer eserler arasında “Sivas Yıldızeli/Yenişehir 

yerleşimi (1638), İstanbul Karaköy’de cami ve çeşme, Eğri’de hamam, mektep, Tokat’da hamam ve 

cami ile Mehmet Paşa Hanı’nın onarımı, Edirne’de Köse Mihal Köprüsü’nün onarımı ” sayılabilir.  

Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın İstanbul Çarşıkapı’da 1641–42 yıllarında kendi adına yaptırdığı 

medrese, mescit, sebil, çeşmeden oluşan külliyesi ve medfun bulunduğu türbe 1958 yılında 

yıktırılmıştır (Haskan, C3, s.1095). 
2
Evliya Çelebi’ye göre tarih mısrası:“mahallinde yapıldı çeşme-i âb-ı hayât-efza”. 

3
Haskan (C3, s.1095), 1638 yılında sadrazam olan ve 1644 yılında idam edilen Kemankeş Kara 

Mustafa Paşa’nın çeşmeyi Sadrazam olduğu dönemde inşa ettirdiğini ve 1630 yılının hatalı olduğunu 

ileri sürmektedir. 
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yaptıranı hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Nâzım, Sadi Nirven ve İsmail 

Remzi’nin açıklamalarından yola çıkan Çeçen’e (s.59) göre çeşme Arslan Ağa Su 

Yolu üzerindedir. Haskan (C3, s.1170), bu nedenle çeşmenin Arslan Ağa (ö.1650) 

tarafından yaptırıldığını ileri sürmektedir. Tanışık ve Konyalı çeşmeden söz 

etmemişlerdir.  

Çeşmenin mimari üslubu 18. ve 19. yüzyıllara özgü Barok özellikler sergilemektedir. 

Kesme taştan inşa edilen çeşmenin mermer ayna taşı, yuvarlak kemerli derin bir niş 

içine yerleştirilmiştir. Batısında oval biçimli yalak yer alır. Ayna taşının üzerinde 

ayet yazılı bir kitabe bulunmaktadır. Köşelerine rozetler yerleştirilen kitabe levhası, 

iki yanda “S” ve “C” kıvrımlarıyla sonlandırılmıştır. Kitabenin üzerinde yer alan 

yarım daire alınlığın içine güneş motifi işlenmiştir. Saçağın üzerinde, kenarları “C” 

kıvrımlı bir alınlık bulunmaktadır.  

1970’li yıllarda beton bir teknesi olan çeşmeye 1990 yılından önce, kavisli geniş bir 

ayak üzerine oturan mermer kurna eklenmiştir (Şekil E. 414). 2004 yılında mermer 

ayna taşında yer alan Latin harfleriyle yazılmış tarihsiz bir kitabede, çeşmenin ikinci 

banisinin Samia Süleymangil olduğu yazılı idi (Şekil E. 415). Çeşme 2006 yılında 

Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır. Bu onarım sırasında çeşme aynası 

değiştirilerek yerine yazısız, düz bir mermer levha konulmuştur. Cephe temizliği 

yapılan çeşmenin, yeşil kitabe zemini temizlenmiş kitabe harfleri ve bezeme öğeleri 

varaklanmıştır. Cephede ve niş içindeki izlerden, tarihi taş dokusu ve yapısıyla 

uyumsuz beyaz renkli bir karışımla taş tamamlama yapıldığı anlaşılmaktadır. 1990’lı 

yıllara ait bir fotoğrafta alınlığın tepesinde bir küre
1
 bulunduğu izlenmektedir (Şekil 

E. 416). 2004 yılından önce kopan küre, onarım sırasında muhtemelen Şeyh Mustafa 

Efendi Zaviyesi’nin mensubiyetini temsil eden bir külah gibi yorumlanarak yeniden 

yapılmıştır.  

                                                 
1
 Küre formu Fransa’da bilimin ve aydınlanmanın sembolü olarak mimaride kullanılmıştır (ayrıntılı 

bilgi için bkz. Günkut Akın, “Tanzimat ve Bir Aydınlanma Simgesi”, Osman Hamdi Bey ve Dönemi, 

İstanbul, 1993, s.123-131) İki ülke arasındaki kültürel ve siyasi ilişkilerin doğal sonucu olarak, küre 

formu Osmanlı mimarlığında Tanzimat kadroları tarafından aydınlanmanın simgesi olarak 

benimsenmiş; ışık saçan güneş kabartmaları ile birlikte çeşme mimarisinde yeni bir biçim olarak 

yerini almıştır. Küre formunun kullanıldığı diğer çeşmelere örnek olarak Yıldız Bezmiâlem Valide 

Sultan Çeşmeleri (1843), Divanyolu’nda II. Mahmut Çeşmesi (1840) verilebilir.  
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29. GÜLFEM HATUN MAHALLESİ (Şekil E. 417). 

* Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 468 

             

           Adres: Aziz Mahmud Efendi Sokağı.  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1122H/1711 yılında, Mir’ât-ı İstanbul’da (s.102) 

yayınlanan kitabesine göre 1131H/1718 yılında yaptırılmıştır (VSD, s. 27). Kitabe 

metninden yola çıkan Tanışık (C.2, s. 342) ve Egemen (s.636) çeşmenin yapım 

tarihini 1150H/1737 olarak kabul etmektedirler. Vakıf sicil defterinde Kaptan Paşa 

Mahallesi’nde aynı adla ve aynı sokak üzerinde kaydedilen ve günümüzde mevcut 

olan diğer Sultan Mustafa Çeşmesi’nin yapım tarihi 1141H/1728 dir (bkz. Sultan 

Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 605). İlgili Pervititch haritalarında izlenemeyen Sultan 

Mustafa Çeşmesi 1930 yılından önce yıkılmış olmalıdır.   

* Hüdâyî Çeşmesi: Sıra No: 470 

             

           Adres: Aziz Mahmud Efendi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre Aziz Mahmut Efendi Sokak üzerinde, Hüdâyî Dergâhı 

(YT:1589–1595) cümle kapısının güneyinde, İbrahim Paşa Çeşmesi’nin (bkz. 

İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 471) doğusunda bulunan çeşme, 1003H/1594 yılında 

Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.27). Bugün dergâhın avlu 

kapısı yanında, 443 Ada 24 Parselde, -muhtemelen ilk çeşmeyle aynı yerde- ikiz 

çeşme bulunmaktadır (Şekil E. 418). Çeşmelerin, biri Arapça olmak üzere üç kitabesi 

vardır. Küçük kemerli çeşmenin kemer nişi içinde bulunan 1610 yılı onarımına ait 

kitabe, günümüze ulaşamayan ilk çeşmeye ait olmalıdır (Tanışık, C.2, s.262). Büyük 

kemerli çeşmenin üzerinde yer alan kitabeye göre, Hüdâyî çeşmesi 1855 yılında 

Sultan Abdülmecid tarafından yeniden yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.116). 1970’li 

yıllarda suyu akan çeşmeler kısmen hasarlıdır (Çeçener, s.63). Bu yıla ait bir 

fotoğrafta cephede kirlenme ve her iki çeşmenin kemer taşlarında kopmalar olduğu 

gözlenmektedir (Şekil E. 419), (Egemen, s. 387). Kesme taştan inşa edilen yapı 1998 

yılından önce beyaz boya ile badanalanmış ve tekneleri çimentolu harçla 

doldurulmuştur (Haskan, C3, s. 1047). Bugün her iki kemerde izlenen eksik parçalar, 

1970‘li yıllardaki görünüm ile hemen hemen aynı büyüklüktedir. Tamamen küfeki 

taşından inşa edilen kemerler -almaşık taklidi- kırmızı ve beyaz renkli boya ile 

badanalanmıştır. Muslukları yoktur. 
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* İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 471 

             

           Adres: Aziz Mahmud Efendi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Kethüda Mehmet Paşa Çeşmesi: Aziz Mahmud Efendi Sokağı’nda Aziz Mahmud 

Hüdâyî Külliye’sinin avlu kapısının kuzeyinde, 443 Ada 23 Parselde bulunmaktadır 

(Şekil E. 420). Kitabesine göre banisi Damat İbrahim Paşa’nın damadı Kethüda 

Mehmet Paşa’dır. Kitabe tarihi 1136H/1723 olmakla birlikte ebced hesabına göre 

çeşmenin yapım tarihi 1141H/1728 yılıdır (Haskan C3, s.1099). Kesme taştan inşa 

edilen çeşme Ampir üslup özellikleri gösterdiğinden Sultan Abdülmecid tarafından, 

Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi ile birlikte 1855 yılında yenilenmiş olmalıdır 

(Karakaya, DBIA, C4, s.552). 1940’lı yıllarda Aziz Mahmud Hüdâyî Külliye’sinin 

bevvap/kapıcısına tahsis edilen ahşap meşrutanın altında yer almaktaydı (Tanışık, 

s.320), (Şekil E. 421). Çeşme 1975 yılında VGM tarafından onarılmıştır (Karakaya, 

a.y). Günümüzde sözü edilen meşruta yıkılmıştır. Cepheleri beyaz badanalı çeşmenin 

teknesi doldurulmuştur. Yivli çerçevesi yeşile boyanan ve varaklanan ayna taşı 

kısmen bu dolgunun altında kalmaktadır. Musluğu yoktur. 

* Çeşme: Sıra No: 472 

            

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Yaptıranı ve yapım tarihi bilinmeyen bu anonim çeşme, vakıf sicil kayıtlarına göre 

435 Ada 1 Parselde bulunan Gülfem Hatun Camii ile aynı adreste gösterilmiştir 

(VSD, s.27). Günümüzde Gülfem Hatun Camii’nin haziresine açılan kapının yanında 

bulunan mermer kapaklı bir su teknesi, önüne beton bir tekne eklenerek çeşme olarak 

kullanılmaktadır (Şekil E. 422). Kitabesine göre
1
 Abdullah adında bir hayırsever 

tarafından 1873 yılında yaptırılan mermer su teknesi fayansla kaplanmış, kapağı 

yeşile boyanmıştır. 

 

 

 

                                                 
1 Sa’at-i vahidedir ömr-i cihan*Sa’ati taate sarfeyle heman*Evvelîn ü âhirîn kâffe-i ehl-i iman 

ervahına*Ve cem’i Şüheda ervahına rızaen lillah el-Fatiha*3 Recep sene 1290 (27 Ağustos 

1873).*Ketebe Abdullah (Haskan, C.1, s.203). 
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30. BULGURLU MESCİD MAHALLESİ (Şekil E. 423). 

*Safiye Sultan Çeşmesi: Sıra No:   67 

             

           Adres: Bulgurlu Mescid Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor. 

  Bugünkü korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Safiye Sultan tarafından (VSD, s.83) yaptırılmıştır
1
. 

Çeşmenin yapılış tarihi Vakıf sicil kayıtları ve Mir’ât-ı İstanbul’da (s.175) 

1131H/1731 yılı olarak verilmiştir. Kitabenin tarihi tamiyelidir. Konyalı (C.2, s. 24) 

çeşmenin yapılış tarihini 1141H/1728 yılı olarak hesaplamıştır.
2
 Bulgurlu Mescit ve 

Beştaş Sokaklarının kesişiminde, 238 Ada 1 Parselde ahşap bir evin altında, klasik 

üslupta inşa edilmiş tek yüzlü hazneli çeşmedir (Şekil E. 424). Haznesi evin altında 

kalmaktadır. 1940’lı yıllarda çeşmenin önüne konulan dökme bir çeşmeden su 

aktılırken, 1970’li yıllardan önce bu çeşme kaldırılmış ve cepheye ev içi tipi mermer 

bir ayna taşı eklenmiştir (Şekil E. 425, Şekil E. 426), (Tanışık, C.2, s.330, Egemen, 

s.718). Çeçener (s.59), fotoğrafını yayınladığı çeşmenin üzerinde bulunan evin 1985 

yılında harap olduğunu belirtmiştir (Şekil E. 427). Bu ev 1990’lı yılların sonunda 

betonarme olarak yeniden yapılmıştır (Şekil E. 428). Çeşme bakımsız durumdadır. 

Çevre dükkânlara ait tabelalar çeşmenin görünümünü engellemektedir. Cephe 

pembeye boyanmış,  üzerine afişler yapıştırılmıştır. Teknesi yoktur.  

*Çeşme: Sıra No:   68 

            

           Adres: Çavuşderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal. 

  Bugünkü korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Kitabesine göre Şehzade Seyfeddin tarafından yaptrılan çeşmeden günümüze 

yalnızca kitabe ve mermer ayna taşı ulaşabilmiştir. Kalabilen parçalar, betonarme bir 

çeşme üzerinde, Çavuşdere Caddesi 236 Ada 92 parselde bulunmaktadır (Şekil E. 

429). Tanışık’ın yayınladığı bir fotoğraf çeşmenin eski görünümü hakkında bilgi 

vermektedir (Şekil E. 430), (Tanışık, C.2, s314). Çeşme  

                                                 
1
 Çeşmenin kim tarafından yaptırıldığı da kaynaklara göre farklılık göstermektedir. Kitabe metninde 

yaptıranın adı geçmemektedir. Konyalı, Tanışık ve Egemen’e göre Safiye Sultan tarafından 

yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.24-25, Tanışık, s.330, Egemen, s.716), ayrıca bkz. Mecmuâ-i Tevârih, 

s.47. Egemen (s.221), Konyalı’nın “Bulgurlu-Valide Sultan Çeşmesi” başlığı ile ele aldığı ve bir 

yazım hatası olarak (Bulgurlu Mescid yerine) Bulgurlu’da tarif ettiği çeşmeyi ikinci kez incelemiş ve 

çeşmenin mevcut olmadığını belirtmiştir. Çeşme, K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar su yolu 

haritasında 115 numara ile (Şehzade Beyazid Validesi (Uluçay,  s.81)) Esma Sultan Çeşmesi olarak 

kaydedilmiştir. Haskan (C3, s.1066, 1119) günümüzde mevcut olmayan Esma Sultan Çeşmesi’nin 

Bulgurlu Mescit karşısında Mehmet Ağa Mektebi altında olduğunu belirtmiştir. Vakıf sicil defterinde 

mektep ve Esma Sultan Çeşmesi kayıtlı değildir. Günay Kut ve Hatice Aynur’a göre çeşme Mihrişah 

Kadın tarafından yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.174). 
2
 ayrıca bkz. Günay Kut, Hatice Aynur notu (Mir’ât-ı İstanbul, s.175). 
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 1958 yılında Toptaşı Bulvarı açılırken kaldırılmıştır (Haskan, C3, s.1167). 69 nolu 

Pervititch haritasına göre çeşmenin özgün yeri, -bugün kitabenin bulunduğu yerden 

biraz daha güneyde- Çavuşdere Caddesi ve Evliya Hoca Sokaklarının kesişimindedir 

(Şekil E. 431). 

*Kuyu: Sıra No:   69 

               

           Adres: Bulgurlumescid 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Bugünkü korunma durumu: Mevcut değil. 

Günümüzde mevcut değildir. Haskan, Bulgurlu Mescid yanında bulunan kuyuya ait 

bileziğin, yolun karşına atıldığını ve bir süre sonra ortadan kalktığını aktarmıştır 

(Haskan, C3, s.1231).  

31. EVLİYA HOCA MAHALLESİ (Şekil E. 432). 

* Kassam Su Haznesi: Sıra No: 475 

               

           Adres: Evliya Hoca Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap.     

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Kassam Efendi tarafından yaptırılan ve 1924 yılında 

harap durumda olan su haznesi (VSD, s.26) hakkında daha fazla bilgiye 

ulaşılamamıştır. Günümüzde Evliya Hoca Caddesi üzerinde su haznesi 

bulunmamaktadır. 

* Kassam Efendi Çeşmesi: Sıra No: 476 

             

           Adres: Evliya Hoca Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor.      

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Evliya Hoca Sokağı ile kendi adını taşıyan Kassam Çeşme Sokaklarının kesişiminde, 

240 Ada 2 Parselde yer almaktadır. Kassam
1
 Efendi’nin kim olduğu ve çeşmenin 

yapım yılı kesin olarak bilinmemektedir. Çeçen, çeşmenin (İsmail Remzi tarafından 

hazırlanan su yolu haritası ve vakıf defterlerinden yola çıkarak) Atik Valide Vakfı’na 

ait olduğunu düşünmektedir (Çeçen, s.139). Haskan’a (C.3, s.1097) göre çeşmenin 

banisi 1744 yılında vefat eden Kassam Mehmet Efendi’dir. Çeşmenin üzerinde yer 

alan kitabe 1923 yılında Hadice Hanım tarafından yaptırılan onarıma aittir. 1940’lı 

yıllara ait bir fotoğrafa göre, haznesi ahşap bir evin altında olan çeşme, ayna taşı üst 

hizasına kadar yol kotu altında kalmaktadır (Şekil E. 433, Şekil E. 434). Saçak 

                                                 
1
 Kassam: Kadı ve kazaskerlerin hizmetinde görevli memur; varisler mirasçılar arasında mirası takdim 

eden ve küçüklerin hakkını koruyan memur (Devellioğlu, s.494). 
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kornişinde yer alan palmetlerde aşınma gözlenmektedir.  1991 yılına ait bir fotoğraf 

bu tarihten önce çeşmenin onarım geçirdiğini ortaya koymaktadır (Şekil E. 435).  

Çeşme yol kotu üzerinde ve bulunduğu yerden daha geride (Şekil E. 436) yeniden 

inşa edilmiştir. Ortasında bir rozet bulunan ayna taşı açığa çıkarılarak üzeri 

varaklanmış, ayna taşı ve kitabe levhası siyah renkli bir boya ile çerçeve içine 

alınmış, teknesi toprakla doldurulmuştur. Günümüzde çeşme harap durumdadır 

(Şekil E. 437). Ayna taşı kazınarak tahrip edilmiştir. Musluğu yoktur. Çimentolu 

harçla sıvalı hazne örtüsü üzerinde otlar büyümüştür. Çeşmenin arkasında ve yanında 

betonarme, çok katlı binalar yükselmektedir. 

32. HACI HESNA HATUN MAHALLESİ (Şekil E. 438). 

* Namazgâh: Sıra No: 491 

             

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre Şeyhülislam Mehmed Said Efendi tarafından yaptırılan 

namazgâh günümüze ulaşamamıştır (VSD, s. 87). Şeyhülislam Mehmed Said Efendi 

(ö. 1775) aynı cadde üzerinde bir camisi bulunan Şeyhülislam Mirzazâde Mehmet 

Efendi’nin oğludur (Haskan, C3, s.1174). Şeyhülislam Mehmed Said Efendi, vakıf 

sicil kayıtlarına göre Hacı Hesna Hatun Mahallesi’nde bir namazgâh ve iki çeşme 

yaptırmıştır. Bu eserlerden yalnızca Namazgâh Çeşmesi günümüze ulaşabilmiştir 

(bkz. Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 511). Namazgâhın, adından dolayı bu çeşme 

yakınında olduğu düşünülmektedir.    

* Paşa Limanı Çeşmesi: Sıra No: 502  

              

           Adres: Paşa Limanı Caddesi  

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/19. yüzyılda yenilenmiş.  

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi: Vakıf sicil kayıtlarına göre Refi Efendi tarafından 

bilinmeyen bir tarihte Paşa Limanı Caddesi üzerinde yaptırılmıştı
1
 (VSD, s.89). 

Bugün aynı cadde üzerinde, 1310 Ada 80 Parselde bulunan Paşa Limanı Çeşmesi,  

kitabesine göre 1874 yılında Hüseyin Avni Paşa tarafından burada bulunan bir çeşme 

yerine yaptırılmıştır. 1941’de çeşme ve çevresi Tekel Yaprak ve Tütün İşletmeleri 

tarafından satın alınmış ve yanına Midhat Tütün Deposu yapılmıştır (Ödekan,   

                                                 
1
1815 tarihli Bostancıbaşı Sicilleri’nde “Bektaşi Dergâhı kurbinde Sultan Osman ma-i leziz çeşmesi 

ve Öküz Limanı” denilerek Yarımcababa Dergâhı yakınında Sultan III. Osman tarafından yaptırılan 

bir çeşmeden söz edilmektedir (Kayra,Üyepazarcı, s.153).  
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DBİA, C4, s.106). Çeşmenin arkasında bulunan Yarımca Baba Tekkesi (yıkım tarihi: 

1957) ve hazire günümüze ulaşamamıştır. Kot farkından dolayı çeşme taşı üst 

seviyesinde, bir set üzerinde, kalan bu arsada bugün sadece Yarımca Baba’nın kabri 

yer almaktadır.  

Marmara mermerinden inşa edilen tek yüzlü duvar çeşmesi, Barok ve Neo-klasik 

üslup özellikleri sergileyen seçkin bir yapıdır (Şekil E. 439). Yarımca Baba Tekkesi 

istinat duvarında, bir yapı cephesi gibi tasarlanan çeşme; simetri ekseninde büyük ve 

yanlarda dokuz küçük olmak üzere on çeşmeden oluşmaktadır. Haskan (C3, s.1083), 

Hüseyin Avni Paşa Çeşmesi’nin İstanbul’da inşa edilen en uzun cepheli çeşme 

olduğunu öne sürmektedir. Yan birimlerde ayrı ayrı musluk yoktur. Ortada bulunan 

ve diğerlerinden daha yüksek tutularak mermer bir saçakla son bulan çeşmenin 

teknesine açılmış oluk, yan yalaklara su akıtmak üzere tasarlanmıştır. 1970’li yıllarda 

yol kotunun yükselmesi nedeniyle toprak altında kalan yan yalaklar 1997 yılından 

önce basamakla inilen bir platformla açığa çıkarılmıştır (Şekil E. 440). Çeşme, 1997 

yılında Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Url-35). Onarım sırasında 

cephede kimyasal temizlik yapılmış, oksitlenen musluk temizlenmiştir (Şekil E. 

441). Çeşme günümüzde iyi durumdadır.   

 * Taşlı Çeşme: Sıra No: 503 

              

           Adres: Bülbülderesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/Yola alınmıştır.    

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre Şeyhülislam Mehmet Said Efendi (ö. 1775)  tarafından 

yaptırılan çeşme (VSD, s.89)  -muhtemelen tramvay hattı inşası sırasında- 1924 

yılından önce ortadan kalkmıştır
1
.    

* Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra No: 504   

             

           Adres: Bülbülderesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.     

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.125) Fevziye Mektebi’nin altında konumlandırılan çeşme, 

kitabesine göre 1141H/1728 yılında Hatice Sultan tarafından yaptırılmıştır
1
. M. Râ’if 

Bey, “mektebin diğer cihetinde 1882 tarihli” bir diğer çeşmenin varlığından söz 

etmektedir. Vakıf defterinde söz konusu çeşme kayıtlı olmadığından 1924 yılından 

                                                 
1
Haskan (C3, s.1174) çeşmenin Hacı Hesna Hatun Kuyu Sokak ile Bağlarbaşı Caddesi kesişiminde 

olduğunu ileri sürmektedir. Söz konusu yer 1931 yılına ait 68 nolu Pervititch haritasında bostan 

arazisi olarak çizilmiştir. 
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önce yıkılmış olmalıdır. Günümüze ulaşamayan çeşmenin kitabesi Topkapı Sarayı 

Müzesi’nde bulunmaktadır (Tanışık, C.2, s.328, Haskan, C3, s.1080). 

* Kethüdâ Çeşmesi: Sıra No: 505 

             

           Adres: Bülbülderesi  

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Selanikliler Sokağı, 453 Ada önünde, Tekkeiçi Sokağı’nın istinat duvarında 

bulunmaktadır. Vakıf sicil kayıtlarına göre Valide Sultan Kethüdası
2 

Arapkirli El-

Hac Mehmet Paşa tarafından 1112H/1700 yılında yaptırılmıştır (VSD, s.89). Mir’ât-

ı İstanbul’da (s. 126) Fevziye Camii ve Mektebi karşısında anılan
3
 ve kitabe metni 

yayınlanan çeşmenin harap durumda olduğu belirtilmiştir. 68 nolu Pervititch 

haritasına göre; Valide Kethüdası Çeşmesi ile güneyinde bulunan Fevziye Camii ve 

Asadarbaba Türbesi’nin, yeşil kuşak içinde, selvi ağaçlarıyla gölgelenen ve 

devamında Bülbülderesi Mezarlığına giriş veren bir konsept içinde; köşe parseli 

tanımladıkları gözlenmektedir (Şekil E. 442). Bugün çeşme ve cami arasından geçen 

Selanikliler Caddesi’nin genişletilerek asfaltlanması, yapıların birlikte algılanmasını 

güçleştirmiştir. Cami betonarme olarak yeniden inşa edilerek özgün şemasını 

kaybetmiştir. Türbe olduğu güçlükle algılanan Asadar Babanın kabri, cami ve çeşme, 

tarihi bir bütünlük sergilemekten uzaktır. Çeşmenin 1940 yılından önce yerinden 

sökülen kitabesi Topkapı Sarayı Müzesi’ne kaldırılmıştır (Tanışık, C.2, s.290), 

(Haskan, C3, s.1188). Çeşme oldukça bakımsız durumdadır. Tekne ve yan setler yol 

kotunun altında kalmaktadır. Çeşme taşı sarı boya ile badanalanmıştır. Çeşmenin önü 

çevre sakinlerince çöplük olarak kullanılmaktadır (Şekil E. 443). 

 * Tophânelizâdeler Çeşmesi: Sıra No: 506 

             

           Adres: Medrese Arkası Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1120H/1707, M. Râ’if’e göre 1140H/1727–28 yılında 

Tophânelizâde ailesi tarafından yaptırılan çeşme Mihrimah Sultan Camii’nin “arka 

                                                                                                                                          
1
M. Râ'if tarih rakamını 1131H/1718 olarak yanlış aktarmıştır (Mir’ât-ı İstanbul,  s.125). Çeşmenin 

kitabesini Topkapı Sarayı Müzesi’nde inceleyen Tanışık (C.2, s.316, s.318), çeşmeden aynı adla iki 

yerde söz etmekte ve yapım tarihlerini 1141H/1728 ve 1142H/1729 olarak vermektedir.  
2
Vakıf kayıtlarında ve kitabede Valide Sultan Kethüdası’nın adından söz edilmemektedir. Çeşme’nin 

yapıldığı tarihte Valide Sultan, II. Mustafa ve III. Mehmet’in anneleri Gülnuş Emetullah Valide Sultan 

‘dır (ayrıntılı bilgi için bkz. Haskan C3, s.1188,1189). 
3
Haskan (C3, s.1188), çeşmenin Fevziye Camii önünde iken 1883 yılında bugünkü yerine taşındığını 

ileri sürmektedir.  
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cihetinde” yer almaktaydı
1
 (VSD, s.46), (Mir’ât-ı İstanbul, s.147). 1924 yılında harap 

durumda olan çeşme günümüze ulaşamamıştır.     

* İsmet Bey Çeşmesi: Sıra No: 507 

             

           Adres: Kuzguncuk Kayık İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu Akmıyor.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Paşa Limanı Caddesi’nde, Fethi Ahmet Paşa Korusu önünde 1311 Ada 96 parselde 

bulunmaktadır (Şekil E. 444 ). Konyalı ve Tanışık tarafından aktarılan kitabesine 

göre 1227H/1812 yılında İsmet Bey (ö.1807) adına oğlu Şeyhülislam Arif Hikmet 

Bey tarafından yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.54, Tanışık, C.2, s.410). Bugün 

kabartma meyve tabağı motifleri işlenmiş mermer bir ayna taşından ibaret çeşmenin 

üzerinde, kitabe bulunmamaktadır
2
. Teknesi toprağa gömülü çeşmenin muslukları 

yoktur. 

* Aslan Ağa Çeşmesi: Sıra No: 508   

              

           Adres: Sultantepesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Servilik Caddesi ile Balçık Sokağı’nın birleştiği yerde, 523 Ada 1 Parselde bulunan 

köşe çeşmesidir (Şekil E. 445). Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1056H/1646 yılında 

Aslan Ağa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.90)
3
. Tanışık (C.2, s.268),  çeşmenin iyi 

durumda olduğunu belirtmiş, önündeki kaldırım taşlarının düzeltilmesini önermiştir 

(Şekil Şekil E. 446). 1973 yılına ait bir fotoğrafta, üzengi seviyesinde ve saçak 

kornişinde yüzey kaybı ve kırıklar izlenmektedir (Şekil E. 447). Çeşmenin hazne 

örtüsünde otlar büyümüştür. 1998 yılından önce onarılan çeşme günümüzde iyi 

durumdadır. Çeşme önünün veya teknesinin çöplük olarak kullanılmasını önlemek 

adına mermer ayna taşı üzerine siyah yağlı boya ile uyarı yazısı yazılmıştır.  

Musluğu yoktur.  

                                                 
1
 K. Çeçen, (64 nolu çeşme) Şeyh Mirzazade Medresesi yakınında bulunan kitabesiz Namazgah 

Çeşmesi’nin (bkz. Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 511) Tophanelioğlu su yolu üzerinde bulunduğunu 

belirtmiş ve söz konusu çeşmeyi “Tophânelizâdeler Çeşmesi” başlığıyla incelemiştir (Çeçen, s.243). 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre bu çeşmenin kuzeybatısında, Şemsi Efendi Sokak üzerinde, 

Tophânelizâde Mehmet Emin Efendi tarafından yaptırılan bir su terazisi bulunmaktadır.  
2
Haskan (C.3, s.1090), çeşmenin kitabesinin Fethi Ahmet Paşa Köşkü bahçesinde bulunduğunu 

aktarmıştır. 
3
Kitabe tarihi 1646 olduğu halde ölüm yılı 1650 olan Arslan Ağa’dan merhum olarak söz edilmiştir. 

Bu nedenle kitabenin yapıya sonradan eklendiği düşünülmektedir (Tanışık, C.2, s.268,  Konyalı, C.2, 

s.13). 



511 

 

*Mihrimah Sultan Çeşmesi: Sıra No: 509 

             

           Adres: Mahkeme Arkası 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Mimar Sinan’ın eserleri arasında yer alan Üsküdar Mihrimah Sultan Külliyesi Sıbyan 

Mektebi’nin zemin katında, 503 Ada 33 Parselde yer almaktadır. Mihrimah Sultan 

tarafından mektep ile birlikte 954H/1550 yılında yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.71)  

Mektebin bulunduğu arsa eğimli olduğundan, dershanenin alt katına Selman Ağa 

Sokak’a açılan eyvanlı çeşme inşa edilmiştir
1
 (Şekil E. 449). 1933 tarihli 66 numaralı 

Pervititch haritasında, yazı ve simge ile bu mekânın çeşme olduğu belirtilmiştir 

(Şekil E. 450). Selman Ağa Sokak üzerinden çekilmiş tarihsiz bir fotoğraf, mektebin 

zemin katının çeşme olarak kullanımını sürdürdüğü döneme aittir
2
 (Şekil E. 451). 

Konyalı kitabesinin çalındığını, yerine bir tamire ait olabilecek Sultan II. Mahmut’un 

tuğrasını taşıyan 1247H/ 1831 tarihli bir madalyonun asıldığını belirtmektedir 

(Konyalı, C.2, s.71). Söz konusu madalyon günümüzde mevcut değildir. Dükkâna 

çevrilen bu mekânın, iç duvarları tamamen PVC esaslı kaplama malzemesi ile 

kapatıldığından, çeşmeye ait detayları ayırt etmek mümkün olmamaktadır (Şekil E. 

452). 2006 yılında gerçekleştirilen onarım sırasında, Yeni Dünya Sokağı’na bakan 

cephenin duvar örgüsünde açılan gedikten, çeşmeye ait hazne açığa çıkmıştır (Şekil 

E. 453).  

Dershanenin altında doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı, tonoz örtülü 

haznenin yan duvarları çimentolu harçla sıvalıdır. Çeşme, dükkâna çevrilirken, su 

haznesi gelişigüzel onarılmış olmalıdır. Tonozun ortalarında enlemesine uzanan bir 

çatlak bulunmaktadır. 

                                                 
1
 Kuran (s.51), eyvanlı hacimden dükkân olarak söz etmiştir. 

2
 VGM 635 nolu defterde kayıtlı Mihrimah Sultan’ın 1550 yılına ait 1 numaralı Vakfiyesi’ne göre  

“gelip geçen susamışlar için Rüstem Paşa Türbesi yakınında bulunan çeşmeye içi dışı temiz, hüsn-i 

muaşeret ve muamele ile bilinen kimselerden 4 saka” tayin edilmiştir. Vakfiyeye göre sakalar susamış 

kimselere su verecekler, türbenin ve çeşmenin etrafının temiz olmasına dikkat edip, münavebe ile 

/nöbetleşe vazife göreceklerdir. Bu çeşme için gereken şem’ (mum), ibrik, cârûb (süpürge), kizân (çini 

vs. den yapılmış kulplu bardak), gibi levazımın alınması için günlük iki akçe tahsis edilmiştir. Yaz 

aylarında her gün 1’er yük kar, sıcak günlerde (Temmuz ve Ağustos aylarında sıcak günlerde) her gün 

2,5 yük kar, yaz aylarına rastlayan Ramazan aylarında her gece birer yük kar bu çeşmeden soğuk su 

içmek isteyenlere verilecektir (Zülfikar, 1989: s.61). 
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*Mihrimah Sultan Çeşmesi: Sıra No: 510 

             

           Adres: İskelebaşı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Paşa Limanı Caddesi, 526 Ada 3 parselde bulunan Mihrimah Camii’nin kuzeyinde, 

şadırvanın yer aldığı avlunun istinat duvar üzerindedir. Mihrimah Sultan su yolu 

üzerinde bulunan çeşme Mihrimah Sultan vakfının geliri ile 1092H/1681 yılında 

yaptırılmıştır
1
  (Konyalı, C.2, s.72).Klasik üslupta mermerden inşa edilen tek yüzlü 

duvar çeşmesidir (Şekil E. 454). İstinat duvarı üzerinde çeşmenin her iki yanında 

kemerli nişler bulunmaktadır (Şekil E. 456). Derz aralarından taşan harç izleri anıtın 

özensiz bir 20. yüzyıl onarımı geçirdiğini ortaya koymaktadır. Kuzey ön cephede 

ayna taşı ve kitabe üzerinde kırık ve çatlaklar bulunmaktadır. Ayna taşının yan 

duvarlarında otlar büyümüştür.  Güney cephede derz aralarında açılma ve korniş 

taşlarını tutan metal kenetlerde kayıplar gözlenmektedir (Şekil E. 455). Korniş taşları 

çimento karışımı bir harçla istinat duvarı üzerine sabitlenmeye çalışılmıştır.  

 *Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 511 

             

           Adres: Sultantepesi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Servilik Caddesi 520 Ada, 3 Parselde bir parkın içinde bulunmaktadır (Şekil E. 457, 

Şekil E. 458). Vakıf sicil kayıtlarına göre Şeyhülislam Mehmet Said Efendi (ö. 1775) 

tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.91). 1931 yılına ait 68 nolu Pervititich haritasında 

çeşmenin kuzeyinde olduğu izlenen namazgâh sofası günümüze ulaşamamıştır (Şekil 

E. 459). 1970’li yıllara ait bir fotoğrafta çeşmenin teknesinin toprak altında kaldığı 

izlenmektedir (Şekil E. 460). Kemerin üzerinde bulunan düz mermer levha, kaybolan 

kitabe yerine bir onarım sırasında konulmuş olmalıdır. Şair Fitnat Zübeyde Hanım 

(ö.1780), bu çeşmenin yapılışı üzerine bir manzume kaleme almıştır (Haskan, C3, 

s.1173). Haskan (a.y.), bu metnin kitabe olarak çeşmenin üzerinde yer almış 

olabileceğini ileri sürmektedir. Bugün çeşmenin teknesi açığa çıkarılmıştır. Çeşme 

                                                 

1
Kitabe Metni: “Habbeza menba’-ı âb-ı hayvan*Teşne-diller içe her-dem mâ’sın*Mihrimah Sultan o 

Belkıs-meşreb*Yapmışdı suyunun mecrasın*Virdi Hak yine bu tarihde ona*Çeşme-i âb-ı hayat 

icrasın*1092H.” Tanışık (C.2, s.284) kitabenin bu tarihte yapılan bir onarıma ait olduğu yorumunu 

getirmiştir. Mihrimah Sultan’ın VGM, 635 nolu defterde bulunan ve 957 yılı Rebîülevvelin (Mart 

1550) ortalarına tarihlenen ilk vakfiyesini inceleyen Konyalı (C.1, s.230, C.2, s.72), çeşmenin 

mütevelliler tarafından 1681 yılında yaptırıldığını belirtmiştir. Mihrimah Sultan’ın vakfedilen 

eserlerin listelendiği 1550 tarihli 1 numaralı vakfiyede kaydedilen yalnızca bir çeşme (adres bilgisi 

olarak Rüstem Paşa Türbesi yakınındaki çeşme denilmiştir) bulunması bu savı desteklemektedir 

(VGM 635 numaralı defter 1 nolu vakfiye s.4). 
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taşı ve yan setler hariç, duvarlar ve tekne sarı badana ile boyanmıştır. Muslukları 

yoktur. 

*Su Haznesi: Sıra No:  

               

           Adres: Kuzguncuk Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.   

  Korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 16. yüzyılda Mihrimah Sultan tarafından bugünkü adı 

Paşa Limanı olan Kuzguncuk Caddesi üzerinde yaptırılmıştı (VSD, s.91). 66 nolu 

pervititch haritasında Kurşunlu Han’ın kuzeyinde kubbeli kargir bir yapının 

doğusuna bitişik su haznesi bulunmaktadır (Şekil E. 461).  Söz konusu yapı 1931-

1933 yılları arasında yıktırılırken su haznesi de ortadan kalkmıştır (Konyalı, C.1, 

s.445, C.2, s.290, 387).    

*Su Haznesi: Sıra No: 512a  

               

           Adres: Büyük Yokuş Üstü 

  1924 yılındaki durumu: Münhedim/yıkılmış. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı bilinmeyen su haznesi 1924 yılından 

önce yıkılmıştır. 1931 yılına ait 67 nolu Pervititch haritasında adı Yeni Dünya olan 

Büyük Yokuşun üst tarafında bulunan yapı adalarına yangın geçirmiş olduğu notu 

düşülmüştür. Haritaya göre 654 nolu yapı adasında bir su haznesi bulunmaktadır 

(Şekil E. 462).   

*Çeşme: Sıra No: 513   

               

           Adres: Kuzguncuk Kayık İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1247H/1831 yılında inşa edilen çeşmenin yaptıranı 

bilinmemektedir (VSD, s. 90). 67 nolu Pervititch haritasına göre bugünkü adı 

Hüseyin Baykara olan Özbekler Sokağı ile Paşa Limanı Caddesi’nin kesişiminde bir 

ayazma/çeşme? bulunmaktadır (Şekil E. 463). Yapı hakkında ayrıntılı bilgiye 

ulaşılamamıştır. Günümüzde söz konusu yerde betonarme bir yapı yükselmektedir. 

*Çeşme: Sıra No: 513a   

               

           Adres: Kuzguncuk Kayık İskelesi 

  1924 yılındaki durumu: belirtilmemiş. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.   



514 

 

*Su Terâzisi: Sıra No: 514 

               

           Adres: Şemsi Efendi Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mefkut /Yok. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf Sicil kayıtlarına göre Tophanelioğlu Mustafa Efendi tarafından Şemsi Efendi 

Sokak’ta yaptırılan su terazisi 1924 yılından önce ortadan kalkmıştır (VSD, s.92). K. 

Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar su yolları haritasında bu sokak üzerinde bir su 

terazisi işaretlenmemiştir. 

SOLAK SİNAN MAHALLESİ (Şekil E. 464). 

*Hacı Halil Efendi Çeşmesi: Sıra No: 517 

             

           Adres: Selami Ali Efendi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1121H/1710, kitabesine göre 1141H/1728 yılında Hacı 

Halil Efendi tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.60). Kesme taştan klasik üslupta inşa 

edilen çeşme, Selamsız ve Tophânelioğlu Sokağı’nın birleşiminde, kuzeye doğru 

genişleyen yapı adasının güney ucunda, 455 Ada, 2 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 

465). Aynı yapı adasının kuzeyinde Solak Sinan Camii vardır.  Hazneli, tek yüzlü 

çeşme klasik üslupta, kesme taştan inşa edilmiştir. Çeşme dışa az taşkın dilimli 

kemerli bir niş içinde düzenlenmiştir. Üzengi seviyesi içte profillidir. Ayna taşı 

dalgalı kemer ve kemer aynasında rozet motifi ile düzenlenmiştir. Kemer nişinin 

üzerindeki kitabe levhasının zemini yeşil boyalıdır. Kitabe levhası ve niş dışta kaval 

silme ile çerçevelenmiştir. 1940’lı yıllarda çeşmeyi yerinde inceleyen Tanışık (C.2, 

s.326), üzerinin (tonoz damlı hazne üst örtüsü) betonla/çimentolu harçla sıvandığını 

ve teknesinin çukurda kaldığını belirtmiştir (Şekil E. 466). Daha geç tarihli bir 20. 

yüzyıl fotoğrafı, bakımsız kalan çeşmede Tanışık tarafından tespit edilen sorunların 

devam etmekte olduğunu ortaya koymaktadır (Şekil E. 467). Bugün ayna taşı ve ön 

cephede yüzey kirliliği bulunmaktadır. Çeşmeyi çevreleyen korniş, 1940 yılından 

önce çimentolu harç karışımıyla yapılmıştır. Hazne üzeri çimentolu harçla sıvalıdır. 

Çeşmenin teknesi açığa çıkarılmıştır (Şekil E. 468). Musluğu yoktur. Çeşmenin 

önüne gelişigüzel yerleştirilen trafik yönlendirme tabelaları, yapının tarihi kimliğini 

zedelemektedir.  
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*Kuyu: Sıra No: 518   

             

           Adres: Camii Şerif Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Yaptıranı ve açılma tarihi bilinmeyen kuyu, Solak Sinan Camii Sokak, 456 Ada 21 

Parsel önünde bulunmaktaydı. Çıkrığı ve tulumbası bulunmayan ve kapak taşı kırık 

bir halde iken 1970’li yıllarda mevcut olan kuyu kapatılmıştır  (Şekil E. 469).    

*Kuyu: Sıra No: 519 

             

           Adres: Selami Ali Efendi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Yaptıranı ve açılma tarihi bilinmeyen kuyunun yeri tespit edilememiştir. Günümüzde 

Selami Ali Efendi Caddesi üzerinde kuyu bulunmamaktadır. 

*Solak Sinan Mahallesi’nde halen mevcut olan ancak vakıf sicil defterinde yer 

almayan su yapıları: 

1. Tekke Kapısı Çeşmesi: Selamsız Caddesi üzerinde 130 Ada 15 Parselde 

bulunmaktadır. Kesme taştan inşa edilmiştir. Üzeri tonoz örtülüdür. Kitabesi ve ayna 

taşı sökülmüştür. Tanışık (C.2, s.358), çeşmenin Hacı Mustafa adında bir hayır sahibi 

tarafından 1176H (1762–63) tarihinde yapıldığını belirtmektedir (Şekil E. 470)  

33. KEFÇE DEDE MAHALLESİ (Şekil E. 471). 

*Ahmediye Sebili: Sıra No: 541   

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

403 Ada 27 Parselde bulunan Ahmediye Külliyesi’nin Gündoğumu Caddesi 

üzerindeki avlu kapısı güneyindedir (Şekil E. 472). Vakıf sicil kayıtlarına göre 

1122H/1710, kitabesine göre 1134H/1721 yılında Tersane Amiri İbn-ül Emin Ağa 

tarafından yaptırılmıştır. Sebile avludan basık kemerli bir kapı ile ulaşılır. Dışa taşma 

yapan üç cepheli, çokgen planlı sebil ve dikdörtgen planlı hazneden oluşur. Lale 

Devri mimarisinin ürünü olan sebil, içte beden duvarlarına oturan tonoz, dışa taşan 

bölümde geniş saçaklı, kurşun kaplı, üç yüzlü kırma çatı ile örtülüdür.  

Güneyde caddeye cephe veren sebilin, üç yüzlü, mermer kaplı etek kısmı profilli su 

tezgâhı ile sonlanır. Cepheler mukarnas başlıklı sütuncelerle bölünmüştür. Açıklıklar 

altta basık, üstte kemer aynası istiridye kabuğu motifi ile dolgulanmış yuvarlak 

kemerlerle bağlanır. Her cephede üzengi seviyesinde bir, kemer üzerinde ise iki 
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beyitlik kitabe levhası bulunur. Kemerlerin köşelikleri bitkisel motiflerle bezelidir. 

Pencereler geometrik motifli metal şebekelidir. Marmara mermerinden inşa edilen 

sebil 1990’lı yıllarda Üsküdar Müftülüğü Kur’an Kursu’nun reviri olarak 

kullanılmış; bu işlev değişikliği nedeniyle hazneye bir kapı açılmış, cephe açıklıkları 

içeriden ahşap çerçeveli pencerelerle kapatılmıştır. Çerçeveler mermer yüzeye 

çimentolu harçla tutturulmuştur. 20. yüzyılın ilk yarısına ait fotoğraflara göre, sebilin 

metal gergilerle desteklenen geniş saçaklı üst örtüsü onarımlar sırasında 

değiştirilmiştir (Şekil E. 473). Sebilin haznesi bugün depo olarak kullanılmaktadır.  

Sebil, ticari amaçla kullanılan merkezi bir konumdadır. Yaya ve araç trafiği 

yönünden işlek olan Gündoğumu Caddesi’nde haftanın belirli günlerinde halk pazarı 

kurulmaktadır. Caddenin dar olması nedeniyle pazarcıların yükleme boşaltma yapan 

ağır vasıtaları anıtı tehlikeye sokmaktadır. Sebilin eteğinde görülen kırıklar bu yoğun 

kullanım sırasında araçların çarpmasıyla oluşmuş olabilir. Pazarcılar tente iplerini 

sebilin şebekelerine bağlamaktadırlar. Gün içinde yol kenarına park eden araçlar 

sebilin önünü kapatmaktadırlar.  

*Ahmediye Camii Çeşmesi: Sıra No: 542 

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Gündoğumu Caddesi,  403 Ada 27 Parselde,  Ahmediye Külliyesi’nin avlu kapısı 

kuzeyinde yer alan tek yüzlü duvar çeşmesidir (Şekil E. 474). Haznesi Ahmediye 

Dershanesi’nin altında kalmaktadır. Vakıf sicil kayıtlarına göre 1122H/1710  

kitabesine göre 1134H/1721 yılında
1
 Tersane Amiri İbn-ül Emin Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.95). Ayna taşı üzerindeki ikinci kitabeye göre çeşme 

1280H/1863 yılında Tiryal Hanım tarafından onarılmıştır. Nitelikli bir tasarım ve 

işçilik sergileyen çeşme Lale Devri mimarisinin bezeme anlayışını yansıtır. 

Kabartma tekniğinde dilimli kemer motifli ayna taşı yuvarlak kemerli bir niş içine 

yerleştirilmiştir. Ayna taşı üzerinde onarıma ait kitabe ile üstte bir kitabe yer alır. Niş 

kemerinin aynası istiridye kabuğu motiflidir. Kemerin üzerinde beş beyitlik bir 

kitabe daha bulunur. Nişin iki yanı palmet tepelikli sütunçelerle sınırlanmıştır. 

Çeşme cephesini içte tek sıra mukarnaslı bir bordür, dışta kabartma tekniğinde 

                                                 
1
 M. Râ’if  ve  Konyalı yapım tarihini 1124H/1712 olarak vermişlerdir (Mir’ât-ı İstanbul, s.153, 

Konyalı, C.2, s.10) 
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bitkisel motifli bir bordür çevreler. En üstte iki yanda rozet bulunan dikdörtgen 

çerçeveli bir tepelik bulunur.   

Bir 19. yüzyıl fotoğrafına göre çeşme, özgünlüğünü kaybetmeden günümüze 

ulaşmıştır (Şekil E. 475). Çeşme genel olarak iyi durumdadır. Kabartma çiçek ve 

dallarla süslü mermer bordürün bir taşı kayıptır. Kısmen yol kotunun altında kalan 

tekne toprakla doldurularak çiçek tarhı yapılmıştır. Musluğu yoktur.     

*Ahmediye Çeşmesi: Sıra No: 543 

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Ahmediye Külliyesi’nin Gündoğumu Caddesi üzerindeki avlu duvarında bulunan tek 

yüzlü duvar çeşmesidir (Şekil E. 476). Kitabesi bulunmayan çeşmenin yaptıranı ve 

yapım tarihi hakkında ileri sürülen bilgiler çelişkilidir. Vakıf sicil kayıtlarına göre 

Kefçe Dede (ö. 1540) tarafından yaptırılmıştır. Tanışık ve Konyalı çeşmeden söz 

etmemişlerdir. Mir’ât-ı İstanbul’da (s.157), Kefçe Dede Caddesi üzerinde, İnas 

Rüştiye Mektebi altında bulunan büyükçe bir çeşmenin varlığından söz edilmektedir. 

Alman Mavileri D8/2 nolu paftada Ahmediye Külliyesi’nin karşısında Kefçe 

Dede’nin adı ile anılan sokak üzerinde olduğu izlenen mektep (Şekil E. 477) yerinde 

bugün betonarme bir bina yükselmektedir. Haskan (C3, s.1038), mektebin altında 

bulunan çeşmenin yerinden sökülerek Ahmediye Külliyesi avlu duvarına 

yerleştirildiğini ileri sürmektedir. Külliyenin diğer sebil ve çeşmesinin mimari 

özelliklerinden ve bunların bir araya geliş düzeninden ayrı bir duruş sergileyen 

çeşmenin haznesiz oluşu bu savı desteklemektedir. Tamamen mermerden inşa edilen 

çeşmenin dikdörtgen çerçeveli ayna taşı, kilit taşında rozet bulunan sivri kemerli bir 

niş içine yerleştirilmiştir. Üzengi seviyesi niş içinde profillidir. Ayna taşı kaş kemerli 

az derin ikinci bir niş şeklinde düzenlenmiştir. Ayna taşının üst kısmında boş bir 

kartuş, altında dilimli kemer motifi içinde rozet bulunur. Bir silme ile çerçevelenen 

ayna taşı kabartma tekniğinde motifli düz bir tepelikle sonlanır. Çeşme cephesini bir 

silme dolanır. Sivri kemerin üzerinde bulunan kitabe yeri düz mermerdir. Çeşme 

yalın profilli bir saçak kornişi ile sonlanır. Muslukları yoktur. Teknesi ve yan setler 

yol kotunun altında kalmaktadır. Çeşme birçok onarım geçirmiş olmalıdır. Cephede 

derz kaymaları, kırıklar ve çimentolu harçla yapılmış yama niteliğinde dolgular 

bulunmaktadır. Çeşmenin yanında kaldırım üzerinde bir sadaka taşı ve mermer bir 

kuyu bileziği vardır (Şekil E. 478). 
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*Çeşme: Sıra No: 544 

              

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Suyu akmıyor. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden. 

Dönme Dolap Sokağı 408 Ada 21 Parselde, Malatyalı İsmail Ağa Camii beden 

duvarı üzerinde yer alan çeşme vakıf sicil kayıtlarına göre 1026H/1617 yılında 

Malatyalı İsmail Ağa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.96), (Şekil E. 479 ). Klasik 

üsluptaki tek yüzlü mermer çeşme ayna taşındaki kitabesine göre 1706 yılında 

Gülnuş Hanım (Sultan III. Ahmet’in saray kethüdası) tarafından tamir ettirilmiştir. 

Hadîkatü’l Cevâmi’de (s. 625) Malatyalı İsmail Ağa Camii ittisalinde/yakınında 

olduğu belirtilen çeşme, camiden 18 yıl önce inşa edilmiştir. Mermer cephede 

izlenen murç ve keski izleri, çeşmenin bir onarım sırasında parçalanarak bugünkü 

yerine taşındığı izlenimi vermektedir (Şekil E. 480). Çeşme, 1931 tarihli 57 numaralı 

Pervititch haritasında -bugünkü yerinde- cami beden duvarı üzerinde çizilmiştir 

(Şekil E. 481). Vakıf Sicil kayıtlarındaki adres bilgileri çeşmenin özgün konumu 

hakkında detaylı bilgi vermemektedir. Malatyalı İsmail Ağa Camii, kitabesine göre 

1902 yılında Şevket Paşa tarafından yenilenirken çeşmenin de cami beden duvarına 

eklendiği düşünülebilir. Teknesi kaldırım kotunun altında kalan çeşmenin musluğu 

yoktur. Lüle yerinin etrafı kitabe harflerini kapatacak şekilde çimentolu harçla 

sıvanmıştır. Bitkisel motifli mermer saçak kornişi sarıya boyanmıştır. 

*Feyzullah Efendi Dergâhı Çeşmesi: Sıra No: 545 

             

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1194H/1780 yılında Hatibzâde Ahmet Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.96). 1931 tarihli 60 nolu Pervititch haritasında, Gündoğumu 

Caddesi üzerinde, Harabe halindeki Feyzullah Efendi Tekkesi’nin (bugün 403 Ada 

36 Parsel) avlu duvarında olduğu izlenen çeşme günümüze ulaşamamıştır (Şekil E. 

482). 

*İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 546    

          

            Adres: Ağa Hamamı 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan.  

Gündoğumu Caddesi üzerinde, İskender Baba Tekkesi önünde, 405 Ada 2 Parselde 

bulunmaktadır (Şekil E. 483). 1141H/1728 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
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tarafından yaptırılmıştır (Konyalı, C.2, s.52)
1
. Tanışık’ın anlatımına göre, mermer ön 

cephe taşları yerlerinden oynayan ve dökülme tehlikesi gösteren çeşme, 1944 yılına 

ait bir fotoğrafta harap durumdadır (Şekil E. 484), (Çiftçi, s.274, Tanışık, C.2, s.324). 

Çeşmenin bugün yalnız bir sıra kesme taş ve 2 sıra tuğla ile inşa edilen haznesi 

mevcuttur. Ön cephesi 1948 yılında sökülerek, Topkapı Sarayı Müzesi’ne -orta avlu 

çıkışının yanına- nakledilmiştir (Şekil E. 485), (Haskan, C3, s.1135). İskender Baba 

veya Kaymakçı Tekkesi’nden günümüze kargir türbe ve hazirenin bir bölümü 

ulaşabilmiştir. 

* Yeni Çeşme: Sıra No: 547 

             

           Adres: Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Harap ve Muattal.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Bulunduğu semte adını veren çeşme
2
, Mecmuâ-i Tevârih’te (s.66) üç tarafında üç 

musluk olduğu belirtilerek, “tak-ı balasında olan tarihlerdir” denilerek yayınlanan 

kitabelerine göre, Kızlarağası Mehmet Ağa (ö. 999H/1591) tarafından yaptırılmış ve 

Kızlarağası Beşir Ağa (ö.1159H/1746) tarafından yenilenmiştir. Vakıf Sicil 

Kayıtlarına göre yakınında Hoca Abdi Mescidi, Sancaktar Mehmed Efendi Türbesi, 

bir şadırvan ve helâ bulunmaktadır (VSD, s.96). Gündoğumu Caddesi üzerinden 

Ahmediye Külliyesi’ne doğru çekilen erken tarihli bir 20. yüzyıl fotoğrafı, çeşmenin 

görünümü ve çevresi hakkında bilgi vermektedir (Şekil E. 486). Çeşme ve sözü 

edilen diğer yapılar, 1924 ve 1935 yılları arasında tramvay yolu açılırken ortadan 

kaldırılmıştır  (Şekil E. 487). 

*Şadırvan: Sıra No: 548 

             

           Adres: Yeniçeşme/Karacaahmed Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1270H/1854 yılında Şekerci Hacı Bekir Ağa
3
 tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.97). Şadırvan hakkında elde edilen bilgiler sınırlıdır. Bugünkü 

adıyla Gündoğumu ve Halk caddelerinin kesişiminde bulunan şadırvan, 1924 ve 

                                                 
1
 Damat İbrahim Paşa Su Yolu haritasında, Hasan Ağa Mahallesi'nde vaki merhum İbrahim Paşa 

Çeşmesi olarak tanımlanmıştır (Çeçen, s.79). 
2
Bkz. Alman Mavileri D9 nolu pafta. 

3
Şekerci Hacı Bekir, zanaatında göstermiş olduğu başarılarıyla geleneksel şekerciliğin sembolü olarak 

tanınmıştır. Hacı Bekir'in vefatından sonra üçüncü kuşak torunları tarafından kurulan Hacı Bekir San. 

A.Ş. ve Ali Muhiddin Hacı Bekir Şekercilik Ticaret A.Ş. isimlerindeki iki anonim şirket, faaliyetlerini 

günümüzde de sürdürmektedirler.  
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1935 yılları arasında tramvay yolu açılırken ortadan kaldırılmıştır (bkz. Yeniçeşme: 

Sıra No: 547).  

*Kuyu: Sıra No: 549 

              

           Adres: Ahmediye Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur  

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Eski adı Ahmediye olan Gündoğumu Caddesi ve çevresinde gerek yangınlar (1911 

ve 1918 yangınları) gerek yol çalışmaları nedeniyle gerçekleşen değişimler 

sonrasında kuyu kapatılmış olmalıdır. Günümüzde Ahmediye Külliyesi’nin 

Gündoğumu Caddesi üzerindeki avlu duvarı önünde taş bir kuyu bileziği 

bulunmaktadır (Şekil E. 488). Kuyunun banisi ve özgün yeri bilinmemektedir.  

*Helâ: Sıra No: 553 

              

           Adres: Yeniçeşme 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 990H/1582 yılında Kızlarağası Mehmet Ağa tarafından 

yaptırılan ve 995H/1587 yılında Kızlarağası Beşir Ağa tarafından yenilenen helâ 

(VSD, s.98) 1935 yılından önce, Yeniçeşme meydanı düzenlenirken kaldırılmış 

olmalıdır (bkz. Yeniçeşme: Sıra No: 547).  

*Helâ: Sıra No: 554 

              

           Adres: Papuççular içi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarında Yeniçeşme’de bulunan helâ (bkz. Helâ: Sıra No: 553) 

yakınında olduğu belirtilmiştir. 1935 yılından önce, Yeniçeşme meydanı 

düzenlenirken kaldırılmış olmalıdır. 

*Su Terazisi: Sıra No: 558 

              

           Adres: Ağahamamı 

  1924 yılındaki durumu: Kısmen münhedim. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

K. Çeçen Üsküdar suyolları haritasında, Damat İbrahim Paşa suyolu üzerinde, 

Gündoğumu Caddesi ve Dönme Dolap Sokağı kesişiminde “91a” ile işaretlenen su 

terazisi 1924 yılından önce yıkılmıştır. Damat İbrahim Paşa Su Yolu Haritası’nda, 

546 sıra no ile işaretlenen İbrahim Paşa Çeşmesi’nin bu teraziden çıkan bir koldan 

beslendiği izlenmektedir (Şekil E. 489).  

*Ahmediye Mahllesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf defterinde 

kaydedilmeyen su yapıları:  
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1. İnadiye Çeşmesi: İnadiye Gündoğumu Caddesi’nde 271 Ada 1 Parsel’de Haşim 

Baba Mezarının önündeki çevre duvarındadır. Ayet-i kerime yazılı bir kitabesi 

bulunan çeşmenin kim tarafından ve hangi tarihte yapıldığı bilinmemektedir. 

Yekpare mermerden Barok üslupta inşa edilen çeşmenin Taşçılar Mescidi yakınında 

olduğu ve yıkımdan sonra buraya taşındığı tahmin edilmektedir (Çeçener s.44), 

(Şekil E. 490)  

2. 19. yüzyıla ait bir Sébah Joaillier fotoğrafı, Gündoğumu Caddesi üzerinde Açık 

Türbe Sokağı yakınında iken, 1924 yılından önce yıkılan ve vakıf sicil kayıtlarında 

yer almayan bir su terazisinin görünümü hakkında bilgi vermektedir (Şekil E. 491). 

34. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ (Şekil E. 492). 

*Şüca’ Ahmet Paşa Çeşmesi: Sıra No: 563 

             

           Adres: Şüca’ Bağı 

  1924 yılındaki durumu: Harap.   

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Şüca’ Ahmet Paşa (ö.1753) tarafından Şüca’ Bağı Mescidi/Şüca Ahmet Paşa Camii
1
 

ile birlikte yaptırılmıştır (Haskan, C.1, s.354). Eski adı Şüca’ Bağı olan Şecaat Sokak 

üzerinde, 159 Ada 1 Parselde bulunan Şüca Ahmet Paşa Camii, 1921 yılında çıkan 

bir yangında yıkılmıştır (Haskan, C.1, s.354). Cami yakınında bulunan ve 1924 

yılında harap durumda olan çeşme de yangın sırasında zarar görmüş olmalıdır. 

Tanışık ve Konyalı çeşmeden söz etmemişlerdir. Olasılıkla 1924–1935 yılları 

arasında yıkılan çeşme iz bırakmadan ortadan kalkmıştır. Bugün söz konusu yerde 

1991 yılında inşa edilen betonarme bir cami bulunmaktadır.  

*Silahtar Ağa Çeşmesi: Sıra No: 564 

             

           Adres: Silahtar Ağa 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Silahtar Bahçesi Sokağı Çeşmesi: 1870 yılında, hassa mimarlarından Agop Kalfa 

tarafından yaptırılmıştır (Haskan, C3, s.1147). 1931 yılına ait 70 numaralı Pervititch 

haritasında Silahtar Bahçesi ve Tıknefes Sokaklarının kesişiminde olduğu 

izlenmektedir (Şekil E. 493). Bugün çeşmenin bulunduğu 252 Ada 121 parselde 

yapıya ait duvar kalıntıları mevcuttur (Şekil E. 494). Çeşme, Konyalı ve Tanışık 

tarafından incelenmediğinden 1931–1940 yılları arasında yıkılmış olmalıdır.  

                                                 
1
Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.645) “Der kurb-ı Acıbadem” de olduğu belirtilen mescidin ilk banisi eş-

Şeyh Selami Ali Efendi (ö. 1692) dir. Mescid Şuca Ahmed Paşa (ö.1753) tarafından yenilenirken 

çeşme de inşa edilmiştir (Haskan, C3, s.1174). Onarım yılına ilişkin bilgiler kesin değildir.  
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*Kösem Valide Çeşmesi: Sıra No: 565 

             

           Adres: Silahtar Ağa 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre, Mahpeyker Kösem Valide Sultan tarafından 1582 yılında 

yaptırılan çeşme iz bırakmadan ortadan kalkmıştır (VSD, s.122). Yapının yeri 

hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır. 1931 yılına ait 70 numaralı Pervititch 

haritasında Çinili Külliyesi’ne açılan Silahtar Bahçesi Sokağı üzerinde bassin/su 

havuzu notu ile çizilmiş büyük su yapısı Kösem Valide Çeşmesi’ne ait olabilir (Şekil 

E. 495). 

*Selami Ali Efendi Çeşmesi: Sıra No: 566 

             

           Adres:Tekkekapısı 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Selamsız Caddesi ve Tekke İçi sokaklarının birleştiği yerde, 132 Ada 42 Parselde yer 

almaktadır (Şekil E. 496). Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1088H/1677 yılında Şeyh 

Selami Ali Efendi tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.122). Kesme taştan, klasik 

üslupta inşa edilmiş tek yüzlü cephe çeşmesidir. Kemer nişi içinde bulunan iki 

kitabeden alttaki 1783 yılında Rûy-i Dil Hatun tarafından yaptırılan onarıma aittir. 

Bir mescide ait 1762 tarihli ikinci kitabe, bir onarım sırasında yerleştirilmiş 

olmalıdır. Tanışık (C.2, s.278), bu kitabenin çeşmenin karşısında bulunan Fatma 

Hatun Camii’ne ait olduğunu yazmaktadır
1
. 1940 yılına ait bir fotoğrafta teknesinin 

yol kotunun altında kaldığı izlenmektedir (Tanışık, C.2, s.278). Kabartma motiflerle 

süslü, iki musluklu ayna taşı günümüzde mevcut değildir. Yerine kesme taşlarla 

dolgu yapılmıştır. Çeşmenin yan setleri ve teknesi yol kotunun altında kalmıştır. 

Teknenin içi toprakla dolmuştur. Mescide ait kitabenin dışındaki kitabelerin zemini 

yeşile boyanarak harfleri varaklanmıştır. Harap durumda bulunan çeşmenin korniş 

taşı altında otlar büyümüştür. 

*Kuyu: Sıra No: 567 

              

           Adres: Tekke kapısı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Vakıf sicil kayıtlarına göre Selami Ali Efendi Çeşmesi’nin (bkz. Selami Ali Efendi 

Çeşmesi: Sıra No: 566) yanında bulunan kuyu günümüzde mevcut değildir (VSD, 

s.122).    

                                                 
1
 1887 yılında yangın geçiren ahşap camii, 1967 yılında betonarme olarak yeniden inşa edilmiştir.  
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*Kuyu: Sıra No: 568 

              

           Adres: Selami Ali Efendi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.  

Vakıf sicil kayıtlarına göre Selami Ali Efendi Çeşmesi’nin yanında bulunan kuyu 

günümüzde mevcut değildir (VSD, s.122).   

*Selami Ali Efendi Terazisi: Sıra No: 569 

              

           Adres: Külhan Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Muattal 

  Korunma durumu: Mevcut değil  

Selami Ali Efendi tarafından 1677 yılında yaptırılan (VSD, s.122) ve bugünkü adıyla 

Selamsız Külhanı Sokak üzerinde bulunan su terazisi günümüzde mevcut değildir
1
.   

*Selami Ali Efendi Terazisi: Sıra No: 570 

              

           Adres: Selami Ali Efendi Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:   Muattal 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Selami Ali Efendi tarafından 1677 yılında yaptırılan ve vakıf sicil kayıtlarına göre 

Külhan Sokağının güneyinde, Selami Ali Efendi Sokağı üzerinde bulunan su terazisi  

bir iz bırakmadan ortadan kalkmıştır.  

*Şuca’ Ahmet Paşa Su Terazisi: Sıra No: 571 

              

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Vakıf sicil kayıtlarından Şüca’ Ahmet Paşa (ö.1753) tarafından yaptırılan çeşme  

(bkz. Şüca’ Ahmet Paşa Çeşmesi: Sıra No: 563) ile birlikte Bülbülderesi Mezarlığı 

yakınında olduğu öğrenilen su terazisi bir iz bırakmadan ortadan kalkmıştır.  

*Selami Ali Efendi Mahallesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf listesinde yer 

almayan su yapıları: 

1. Kuyu: 1870 yılında, hassa mimarlarından Agop Kalfa tarafından açtırılan kuyu 

Silahtar Bahçesi Sokağı, 125 Ada 35 Parselde mevcuttur. Kuyunun bulunduğu arsa, 

işgal edildiği gerekçesiyle VGM tarafından işleme alınmıştır. 

                                                 
1
 K. Çeçen tarafından hazırlanan Üsküdar Suyolu Haritası’nda Selami Ali Efendi Sokağı ve Külhan 

Sokak üzerinde su terazisi işaretlenmemiştir.  
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35. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ (Şekil E. 497). 

*Kethüda Ahmet Efendi Çeşmesi: Sıra No: 582               

           Adres: İnâdiye 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.155) 1194H/1780 yılında Çavuşbaşı esbak Hatibzâde Ahmet 

Ağa tarafından yaptırılan çeşmenin Ahmediye’de, Rifaî Tekkesi’nin altında olduğu 

belirtilmiştir. Söz konusu tekke 1930’lu yıllarda yıkılmıştır (Haskan, C.1, s.406). 

1924 yılında kullanılamaz duruma gelmiş olan çeşme günümüzde mevcut değildir. 

*Menzilhane Yokuşu Çeşmesi: Sıra No: 583              

           Adres: İnâdiye 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.   

Kitabesine göre 1134H/1721 yılında İbn-ül Emin İbrahim Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.130). İnadiye Camii önünde, Gündoğumu Caddesi üzerinde 

273 Ada 34 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 498). Kesme taştan klasik üslupta inşa 

edilen tek yüzlü namazgâh çeşmesidir (bkz. İbn-ül Emin Ahmed Ağa Namazgâhı: 

Sıra No: 587). Teknesi kısmen toprak altında kalan çeşmenin muslukları yoktur. 

Teknenin yanında yer alan yalak taşında kopma mevcuttur. Boya ile yazı yazılan 

cephede kirlenme gözlenmektedir. Kitabe levhasının her iki yanında ve kemer nişi 

içinde otlar büyümüştür. Trafik yönünden işlek bir cadde üzerinde bulunan çeşmenin 

önüne gün içinde araçlar park etmektedirler.  

* İsmail Ağa Çeşmesi: Sıra No: 584               

           Adres: Dolap Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.154), 1118H/1706 yılında Kızlarağası İsmail Ağa tarafından 

inşa ettirilen çeşmenin Ahmediye’de Sa’di Tekkesi’nin altında olduğu belirtilmiştir 

(VSD, s.153, 154). Tekke, Gündoğumu Caddesi 408 Ada 21 Parsel’de bulunan 

Malatyalı İsmail Ağa Camii’ne, Şeyh Mehmet Arif Dede’nin 1806 yılında meşihat 

koyması ile kurulmuştur (E.D. İşli, s.128). Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.625) Ağa 

Camii tanıtılırken “âli bir çeşme” (bkz. Çeşme: Sıra No: 544) ile birlikte tekke ve 

imaretten söz edilmiş, ikinci bir çeşme hakkında bilgi verilmemiştir. 20. yüzyılın ilk 

yarısına ait bir fotoğrafta caminin kuzeyinde, Dönme Dolap Sokağı ve Gündoğumu 

Caddesi’nin kesişiminde, meydanda olduğu izlenen çeşme (Şekil E. 500), 1931 yılına 

ait 57 numaralı Pervititch haritasında çizilmediğinden bu tarihten önce yıkılmış 

olmalıdır (Şekil E. 501).  
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*Malatyalı İsmail Ağa Şadırvanı: Sıra No: 585             

           Adres: Ağahamamı 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarından Malatyalı İsmail Ağa’nın 17. yüzyılda Tavaşi Hasan Ağa 

Mahallesi’nde bir şadırvan yaptırdığı öğrenilmektedir. Vakıf sicil kayıtlarında Ağa 

Hamamı Sokak üzerinde kabristan yakınında bulunduğu belirtilen şadırvan hakkında 

ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır (VSD, s.131). 

*İbn-ül Emin Ahmed Ağa Namazgâhı: Sıra No: 587             

           Adres: İnâdiye-Menzilhâne 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur.  

  Korunma durumu: Özgün şemasını kaybeden.  

Gündoğumu Caddesi üzerinde 273 Ada 34 Parselde bulunana namazgâh 1134H/1721 

yılında İbn-ül Emin Ahmed Ağa tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.131). Mihrap nişi, 

İbn-ül Emin Ahmed Ağa Çeşmesi güney hazne duvarında yer alan namazgâh, 1548 

yılında inşa edilen Tavaşi Hasan Ağa Camii ile bitişik nizamdadır (Şekil E. 503 ). 

1931 yılına ait 57 nolu Pervititch haritasında caminin doğusunda, duvarla çevrili ayrı 

parsel olarak gösterilen namazgâh bugün cami avlusu içinde kalmaktadır (Şekil E. 

504). Cemaatin dinlenme mekânı olarak düzenlenen namazgâh seddinin çevre 

duvarları yıkılmış, döşemesi dökme mozaik ile kaplanmıştır. 

*Kuyu: Sıra No: 588               

           Adres: İnâdiye-Menzilhâne 

  1924 yılındaki durumu: Tulumbası harap.  

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre İbn-ül Emin Ahmed Ağa tarafından açtırılan kuyunun, 

20. yüzyılın ilk yarısına ait fotoğraflarda 1706 tarihli İsmail Ağa Çeşmesi’nin 

yanında, Dönme Dolap Sokağı ve Gündoğumu Caddesi’nin kesişiminde meydanda 

olduğu izlenmektedir (Şekil E. 500, Şekil E. 501, Şekil E. 502). Kuyu ve çeşme 1931 

yılına ait 57 numaralı Pervititch haritasında çizilmediğinden bu tarihten önce 

yıkılmış olmalıdır.  

*Kuyu: Sıra No: 589               

           Adres: İnâdiye-Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre İbn-ül Emin Ahmed Ağa tarafından 18. yüzyılda açtırılan 

kuyunun yeri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılamamıştır.  
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36. RUM MEHMET PAŞA MAHALLESİ (Şekil E. 505). 

*İsmail Ağa Çeşmesi: Sıra No: 590               

           Adres: Medrese Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Harap. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.   

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1115H/1703 yılında (Haseki) İsmail Ağa tarafından 

yaptırılmıştır (VSD, s.37)
1
. Parlak Sokak ve Eşref Saat Sokağı’nın birleştiği köşede, 

429 Ada, 13 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 506). Klasik üslupta kesme taştan inşa 

edilmiş hazneli köşe çeşmesidir. 1972 yılında, muslukları bulunmayan, yan setleri ve 

teknesi kırık, çeşme aynası -muhtemelen tekne içinde ateş yakıldığından- is lekeli, 

saçak kornişi yüzey kaybına uğramış ve hazne üst örtüsünde otlar büyümüş olan 

hasarlı çeşme (Şekil E. 507), 1976 yılında onarılmıştır (Egemen, s.439). Çeşmenin 

onarım sonrası görünümüne ait bir fotoğraf, yapılan müdahaleler hakkında fikir 

vermektedir (Şekil E. 508). Yan setler ve tekne yenilenerek cephe temizliği yapılmış, 

onarım öncesi yatayda açıyla duran kitabe levhası tesviye edilerek, korniş taşları 

bütünlenmiştir. Egemen, kabartma motiflerle süslü mermer musluk aynasının bu 

onarım sırasında yenilendiğini aktarmaktadır (Egemen, a.y). Yapı, Egemen 

tarafından, “aslına sadık” olduğu için başarılı bulunan 1976 yılı onarımını sonrası, 

bazı müdahalelerle zarar görmüştür. Tonoz damlı iken betonarme döşemeye çevrilen 

hazne örtüsü, batıda 12 nolu parselde bulunan yapının terasına dönüştürülmüş, 

kenarlarına demir korkuluk eklenmiştir. Taş tuğla almaşık hazne duvarları, çimentolu 

harçla sıvanmıştır. Çeşme aynası ve hazne duvarlarına sprey boya ile yazı 

yazılmıştır.  Belediye tarafından çeşme önüne gelişigüzel yerleştirilen trafik işaretleri 

ve elektrik direği, yapının görünümünü engellemekte ve tarihi karakterini 

zedelemektedir. Çeşme Marmaray Projesi kapsamında, raylı hattın döşeneceği yeraltı 

güzergâhı üzerinde yer almaktadır (Şekil E. 509).  

*Gülnuş Valide Sultan Çeşmesi: Sıra No: 591               

           Adres: Balaban İskelesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Sineperver Valide Sultan Çeşmesi, Şehzade Ahmet Çeşmesi: Yeni Valide Camii’nin 

Balaban Kapısı olarak bilinen kuzeydoğu avlu kapısı önünde, 418 Ada 31 Parselde 

yer almaktadır. Kitabesine göre 1194H/1780 yılında I. Abdülhamit’in eşi, Sineperver 

Valide Sultan tarafından oğlu şehzade Ahmet için yaptırılmıştır. Barok üslupta inşa 

                                                 
1
 Mecmua-yi Tevarih’de (s.58) Haseki İsmail Ağa’nın 1118H/1706 yılında Rum Mehmet Paşa Camii 

yakınında bir  çeşme  daha yaptırmış olduğundan söz edilmektedir. Vakıf sicil kayıtlarında yer 

almayan çeşme günümüzde mevcut değildir. 
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edilmiş üç yüzlü mermer çeşmedir (Şekil E. 510). Çeşme, aynalarının iki yanından 

yükselen çokgen sütunlar, iki yanda düz, ortada dış bükey mermer çeşme aynaları, 

dilimli kemerler, üç çeşmeyi de örten dilimli mermer saçak, yan sınırları, saçağın 

üzerinde de devam eden çokgen sütunlarla belirlenmiş üç yüzlü kasnak ve ortadaki 

daha yüksek tutulan soğan biçimli üç kubbe gibi Barok üslubun öğeleriyle 

zenginleştirilmiştir. Standart detaylara sahip bu öğelerde renkli mermer kullanımı 

öne çıkmaktadır. Sütun tabanları ve başlıklarında, kemer fakulyalarında ve orta 

kubbenin alem pabucunda kakma tekniği ile yerleştirilmiş siyah ve pembe renkli 

mermer parçalar/pladyenler bulunmaktadır. İki yanda bulunan çeşme aynaları ak 

mermer iken ortada yer alan asıl çeşme, renkli mermer kullanılarak 

belirginleştirilmiştir. Çeşmeyi 1941 yılında yerinde inceleyen Konyalı (C.2, s.107), 

ortadaki çeşmenin iki yanında, gömme ince sütunlar bulunduğunu ancak çalındığını 

belirtmiştir. Çeşme 1988 yılında, Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır 

(Haskan, C3, s.1150). Bugün oldukça harap durumda olan çeşme kısmen yol kotunun 

altında kalmaktadır. Doğu ucunda bulunan teknenin yerine çimentolu harç 

karışımıyla yeni bir tekne yapılmıştır. Çeşmenin ortada bulunan tekne taşında derin 

bir kırık ve yüzey aşınması vardır. Mermer setlerden biri yerinden kopmuş ve ortada 

bulunan teknenin içine konulmuştur. Kasnağın üzerinde yükselen kubbeler kurşun 

taklidi çimentolu bir harçla sıvanmıştır. Haskan (a.e., a.y.) çeşmenin mermer 

alemlerinin olduğundan söz etmektedir. 2006 yılında, ortadaki büyük kubbede, 

muhtemelen 1988 onarımında yerleştirilen metal bir alem bulunmakta iken bugün 

yerinde değildir. Haznenin üzerinde ot ve ağaçlar büyümüştür. Yeni Valide 

Külliyesi’ne vakıf akarı olarak inşa edilen dükkânları kullanan otobüs firmalarına ait 

yazıhaneler, servis giriş çıkışları nedeniyle oldukça dar olan Balaban Caddesi’ni 

yoğun olarak kullanmaktadır. Marmaray inşaatı nedeni ile değiştirilen trafik akışı bu 

yoğunluğu katlandırarak arttırmıştır (Şekil E. 511). Çeşmenin etek kısımlarında ve 

mermer setlerde gözlenen kırılma, kopma ve aşınmalar araçların geçişi sırasında 

meydana gelmiş olmalıdır.     

*Damat İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 592             

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan. 

Damat İbrahim Paşa Çeşmesi: Doğancılar Caddesi ve Uncular Sokağının birleştiği 

yerde, Hüsrev Ağa Camii’nin güneyinde 425 Ada, 1 Parselde yer almaktadır (Şekil 

E. 512). Kitabesine göre 1141H/1728 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa 
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tarafından yaptırılmıştır
1
. Marmara mermerinden inşa tek yüzlü çeşme aynası, 

oldukça büyük, taş tuğla almaşık haznenin güneydoğu duvarında yer almaktadır. 

Ahşap çatılıdır. 1997 yılında, teknesi toprak altında kalan, dilimli mermer kemeri 

kırılan, kemerin iki yanında bulunan rozetleri ve çeşme aynası aşınmış, musluğu 

koparılmış, hazne duvarları çimentolu harçla sıvanmış olan çeşmenin önü çöplük 

olarak kullanılmaktadır (Şekil E. 513). 1998 yılında yapıda kazı ve temizlik 

çalışmaları gerçekleştirilmiş, toprak alında kalan tekne ortaya çıkarılmıştır (Url-36). 

Marsilya kiremidi ile kaplı çatı onarılarak Alaturka kiremitlerle yeniden 

kaplanmıştır. Çeşmenin önünün yeniden çöplük olarak kullanılmasını önlemek 

amacıyla, çukurda kalan teknenin etrafı demir parmaklıklı korkulukla çevrelenmiştir 

(Şekil E. 514). 1931 yılına ait 61 nolu Pervititch haritasında ve 1970’li yıllara ait bir 

fotoğrafta kuzeydoğuda çeşmenin yanında bitişik nizamda olduğu izlenen 2 katlı 

ahşap bir yapı yerinde bugün betonarme çok katlı bir apartman yükselmektedir (Şekil 

E. 515).  

*Ali Paşa Çeşmesi: Sıra No: 593             

           Adres: Bostan Sokak 

 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/Yola gitmiştir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf Sicil kayıtlarına göre (Muvellidani?/Moldovanî)  Ali Paşa (ö. 1773) tarafından 

bugünkü adı ile Şemsi Paşa Bostan Sokak üzerinde yaptırılmıştır. Hakkında ayrıntılı 

bilgi bulunmayan bu çeşme, 1924 yılından önce yol çalışmaları sırasında ortadan 

kalkmıştır.  

* İskele Çeşmesi: Sıra No: 594               

           Adres: Çeşme Meydanı Sokak 

 1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını kısmen koruyan.  

III. Ahmet Çeşmesi: Üsküdar Meydanı’nda, 466 Ada 1 Parselde yer alan meydan 

çeşmesi, Lale Devri mimarisinin önemli yapılarından biridir (Şekil E. 516). Marmara 

mermerinden inşa edilen çeşme, kitabesine göre Sultan III. Ahmet tarafından 

1141H/1728 yılında yaptırılmıştır. Çeşme, köşeleri yumuşatılmış dikdörtgen bir 

plandadır. Her yüzünde çeşme ve pahlı köşelerde selsebiller bulunan yapının üzeri 

ahşap saçaklı kırma çatı ile kapatılmıştır. Denize dönük doğu cephesinde yer alan, 

                                                 
1
Üzerinde bulunan kitabede 1141H/1728 sayılarının yazılı olduğu çeşmenin yapım tarihi hakkında 

farklı görüşler bulunmaktadır. Tanışık (C.2, s.340), çeşmenin 1143H/1730 yılında yapıldığını kabul 

ederken, Konyalı (C.2, s.29) tarih mısrasını ebced hesabıyla 1135H/ 1723,  ta’miyeli olarak 1145H/ 

1732 olarak hesaplamış ve karışıklığın hattat veya şairin bir yanlışlığı olarak görülebileceğini ima 

etmiştir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ah%C5%9Fap
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Sultan III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın birlikte 

hazırladıkları kitabe; aynı zamanda hat sanatçısı olan Sultan III. Ahmet tarafından 

yazılmıştır
1
. Çeşmenin diğer yüzlerinde bulunan beyitler dönemin ünlü şairlerinden 

Nedim, Şakir ve Rahmi tarafından kaleme alınmıştır. Mukarnas, sivri kemer, palmet, 

istalaktit gibi nitelikli bir işçiliğin örneği olan öğeler, çeşmeye estetik kazandıran 

mimari değerlerdir. Cephe tasarımında kullanılan S ve C kıvrımlı ve bitkisel motifli 

bezemeler; krizantem işlemeler, içlerinde lale ve gül bulunan vazolar, tavuskuyruğu 

şeklinde kabartma motiflerle süslenmiş nişler, köşelerde yer alan burma sütunlar, 

rozetler Lale Devri mimarisinin seçkin örnekleri arasındadır. Osmanlı döneminde 

Üsküdar’ı ziyaret etmiş olan gezginler gravür ve resimlerinde etkileyici buldukları 

Sultan Ahmet Çeşmesi’ne yer vermişlerdir (Şekil E. 517). Eski fotoğraf ve gravürler, 

çeşmenin zaman içinde çeşitli müdahaleler geçirdiğini ve çatı örtüsün değiştirildiğini 

ortaya koymaktadır. Hadîkatü’l Cevâmi’de (s.593) belirtildiği gibi “leb-i deryada” 

yer alan ancak zamanla çukurda kalan çeşme, 1940’lı yıllarda Üsküdar Meydanı 

düzenlenirken (H. Prost planı)  yerinden sökülerek batıda bugünkü yerine taşınmıştır 

(Konyalı, C.2, s.91), (Şekil E. 518). Bu uygulama kapsamında bilirkişilik görevi 

üstlenen Konyalı (a.y), mermer tekneleri ve selsebillerin sulukları kırılan, bakımsız 

kalan çeşmenin taşınma işlemi sonrasında onarıldığını aktarmakta ve taşınma 

işleminin ardından haznenin eski sağlamlığını yitirdiğini eklemektedir. Çeşme 1999–

2000 yılları arasında İSKİ tarafından onarılmıştır (Url-37). Bu onarım sırasında 

cephede ve mermer yüzeylerde kimyasal temizlik yapılmıştır (Url-38). Ahşap 

saçakların çürümüş kısımları kaldırılarak, emprenye edilmiş ahşaplarla eksik kısımlar 

tamamlanmıştır. Saçak kısmında değiştirilmeyen ahşap bölümlerin üzerindeki beyaz 

badana kalıntıları temizlenerek ahşap yüzey ortaya çıkarılmıştır. Çeşmenin çatısı 

elden geçirilerek kurşunlan değiştirilmiştir. Kitabelerin zemini yeşile boyanarak 

varaklanmış, musluklar yenilenmiştir. Çeşme günümüzde iyi durumdadır.  

*Ümmü Gülsüm Çeşmesi: Sıra No: 595 

           Adres: Çeşme-i Cedid Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu:  Büyük bölümü yıkılmış olan. 

Ümmügülsüm Çeşmesi: Eşref Saat Sokağı ve Çeşme-i Cedit Sokağı köşesinde, 372 

Ada 7 Parselde, Rum Mehmet Paşa Camii karşısında bulunan çeşme Sultan III. 

Ahmed’in kızı Ümmü Gülsüm tarafından 1141H/1728 yılında yaptırılmıştır 

                                                 
1
 Kitabe metni: “Didi Han Ahmed ile bile İbrahim tarihin* Suvardı âlemi dest-i Muhammed ile cevad-

ullah * Ketebehu Ahmed Han” 
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(Konyalı, C.2, s.116). Çeşmenin bitişiğinde Şair Şem’i Şem’ullah Efendi’nin türbesi 

bulunmaktadır. Konyalı, çeşmeden  “yıkılmış ve kitabesi yok olmuş” diyerek söz 

etmiştir (Konyalı, C.2, s.116). 1940’lı yıllarda çimentolu bir harçla sıvanan hazne 

önüne, çeşme görünümü verilmeye çalışılan beton bir kaide yerleştirilerek üzerine 

çeşmeye ait kitabe monte edilmiştir (Şekil E. 519). Tanışık’ın (C.2, s.480) ifadesiyle 

kırılarak iki parçaya ayrılan kitabenin alt köşesinden bir parça kopmuş, tarih mısrası 

eksilmiştir. Yan setleri kırılan çeşmenin teknesi yol kotunun altında kalmaktadır. 

Çeşmeden günümüze taş tuğla almaşık inşa edilen tonoz damlı su haznesi ve kitabe 

ulaşabilmiştir. Özgün şemasını kaybeden çeşme, 2004 yılında kapsamlı bir onarım 

geçirmiştir (Şekil E. 520). Çimentolu harç kalıntıları temizlenerek, duvarlara horasan 

harcıyla derz dolgusu yapılmıştır. Kitabe taş bir zemin üzerine monte edilerek, kopan 

parçalar bütünlenmiştir. Tonoz örtü kurşunla kaplanmıştır. Arkasında bulunan türbe 

düzenlenerek etrafı taş duvarla çevrelenmiştir. Çeşme ve türbeye ait kitabelerin 

zemini yeşile boyanmış ve harfleri varaklanmıştır. 

*Çeşme: Sıra No: 596 

               

           Adres: Doğancılar Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: belirtilmemiş. 

  Korunma durumu: Özgün Şemasını kaybeden.  

Doğancılar Caddesi ve Bakıcı Sokağı’nın birleşiminde, 387 Ada 1 Parselde bulunan 

çeşmenin kim tarafından ve hangi tarihte yaptırıldığı kesin olarak bilinmemektedir 

(Şekil E. 521). Mecmuâ-i Tevârih’de (s.58) yayınlanan kitabe metnine göre, 1675 

yılında Nali Mehmet Efendi tarafından onarılan çeşme bu tarihten önce inşa edilmiş 

olmalıdır. Klasik üslupta kesme taştan inşa edilen tek yüzlü çeşmenin kitabe yeri 

bugün boştur. İlgili Pervititch haritasında bugünkü yerinde izlenemeyen çeşme 1990 

yılından önce başka bir yerden taşınmış olmalıdır
1
. 1990’lı yıllara ait bir fotoğrafta 

oldukça harap durumda olduğu izlenmektedir (Şekil E. 522). Teknesi yol kotunun 

altında kalan çeşmenin yüzey taşlarında aşınma, kopma ve kırıklar bulunmaktadır. 

Taş tuğla almaşık inşa edilen haznenin üst örtüsü büyük oranda yıkılmış üzerinde 

otlar büyümüştür. Çeşmenin önünde taş kapaklı kitabesiz bir kuyu bulunmaktadır. 

Çeşme 1990’lı yıllarda Üsküdar Belediyesi tarafından onarılmıştır (Haskan, C3, 

                                                 
1
 İlgili Pervititch haritalarında Doğancılar Caddesi üzerinde Nali Mehmet Efendi çeşmesi olabilecek 

başka bir çeşme işaretlenmemiştir.   Pervititch haritalarında çeşmelerin gösterimine dikkat edilmiş 

yazı ve lejandlarla işlevleri açıklanmıştır.  Bir yapının altında bulunan çeşmeler bazen haritada ayrıca 

belirtilmemiştir (bkz. Pervititch 69, Safiye Sultan Çeşmesi). Pervititch 61 nolu haritada Doğancılar 

Caddesi ve Aziz Mahmut Efendi Sokak kesişiminde ahşap bir binanın altında gösterilen kargir yapının 

çeşme olabileceği düşünülebilir.  
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s.1130). Tekne ve yan setler eklenerek zeminden yükseltilen çeşme, büyük oranda 

taş yenileme yapılarak onarılmıştır (Şekil E. 523). Kalabilen silik izlerden yola 

çıkılarak çeşme taşının her iki yanına kum saati tabanlı ve başlıklı iki sütunce 

eklenmiş, cidar kaybına uğramış hazne duvarları bütünlenerek çeşmeyi boydan boya 

saran profilli bir saçak kornişi yapılmıştır. Yeterli veriler olmadan ve özensiz yapılan 

müdahaleler sonrasında çeşme bazı özgün detaylarını kaybetmiştir. Eski 

fotoğraflarda kilit taşı ile kitabe levhasının arasında bulunan taş örgü sırası yenileme 

sonrası kaldırılmış, üzengi taşları ve saçak kornişi aslına uygun olmayan dilimlerle 

profillendirilmiş, hazne üzeri konik bir çatı ile örtülerek çimentolu harçla sıvanmış, 

tepe noktasına mermer taklidi bir alem yerleştirilmiştir. Bugün çeşmenin önünde 

kuyu bulunmamaktadır. 

*Pîrîzâde Osman Çeşmesi: Sıra No: 597 

             

           Adres: Şemsi Paşa Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut Değil. 

Pîrîzâde Osman Sahip Efendi Çeşmesi: Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1181H/1767 

yılında Pîrîzâde Osman Efendi tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.38). 61 nolu 

Pervititch haritasında, Şemsi Paşa Caddesi üzerinde, bugünkü 432 Ada 4 Parselde, 

Maliye Şubesi’nin bahçe duvarında bulunduğu izlenmektedir (Şekil E. 524). 1940’lı 

yıllara ait fotoğraf, Barok üslupta inşa edilen tek yüzlü mermer çeşmenin görünümü 

hakkında bilgi vermektedir (Şekil E. 525). Teknesi ve yan setleri parçalanmış olduğu 

halde genel olarak iyi durumda olduğu izlenen çeşme, yer aldığı parselin kum deposu 

olarak kullanıldığı 1950’li yıllarda yıktırılmıştır (Çeçener, s.71, Egemen, s.695, 

Haskan, C3, s.1137).   

*Musâhip Mustafa Paşa Çeşmesi: Sıra No: 598 

             

           Adres: Doğancılar Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Tarika kalbedilmiştir/Yola gitmiştir. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1095H/1684 yılında Musâhip (Silahtar) Mustafa Paşa 

tarafından yaptırılmıştır (VSD, s. 39). Mecmuâ-i Tevârih’de (s.59) “Cami-i Valide 

Sultan-ı Cedid”
1
 yakınında olduğu belirtilen çeşme, 1924 yılından önce yol çalışması 

nedeniyle yıkılmıştır.   

                                                 
1
 Yeni Valide Camii. 
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*Mahmud Paşa Çeşmesi: Sıra No: 599 

             

           Adres: Şemsi Paşa Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil/ Yeri tespit edilemedi. 

Mir’ât-ı İstanbul’da (s.83) Şemsi Paşa Camii civarında olduğu belirtilen çeşme, 

Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1131H/1718yılında
1
  Sultan Ahmed Han-ı Evvel (Sultan 

III. Ahmet) Şehzadelerinden Abdülhamid Validesi
2
 tarafından yaptırılmıştır (VSD, 

s.38). Çeşmeye adını veren Mahmud Paşa’nın kim olduğu tespit edilememiştir. 

Çeşme bir iz bırakmadan ortadan kalkmıştır.   

*Adliye Camii Çeşmesi: Sıra No: 600 

             

           Adres: Şemsi Paşa Caddesi 

 

  1924 yılındaki durumu: Muattal. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

II. Mahmud Çeşmesi: Yıkılmış olan Adliye Camii
3
 yakınında (Şemsi Paşa Bostanı 

Sokak, 430 Ada 1 Parsel) bulunan çeşme, Vakıf Sicil kayıtlarına göre 1121H/1807 

yılında
4
 Sultan II. Mahmud tarafından yaptırılmıştır (VSD, s.38). 1924 yılında 

kullanılamaz durumda olan çeşme, ilgili Pervititch haritalarında izlenemediğinden 

1930 yılından önce ortadan kalkmış olmalıdır. 

*Kuyu: Sıra No: 601 

               

           Adres: Balaban İskelesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil.   

Vakıf sicil kayıtlarına göre 1226H/1811 yılında Pervin Kadın tarafından açtırılmıştır 

(VSD, s.39).
5
 Konyalı (C.2, s.108) tarafından Balaban İskelesi Caddesi üzerinde 

Sineperver Valide Sultan Çeşmesi önünde bulunduğu belirtilen mermer bilezikli 

kuyu günümüzde mevcut değildir. 

                                                 
1
 “Mir’ât-ı İstanbul’da yazılı tarih rakamı 1131H olmakla birlikte, ta’miyeli tarih düşürülen tarih 

mısrası ebced hesabı ile 1141H yılını vermektedir” (Editör notu, Mir’ât-ı İstanbul, s.83).  
2
 Şermi Sultan (ö. 1145H/1732) (Ç. Uluçay, s.83). 

3
 Muhtemelen 1894 yılında depremde zarar gören 1950 ‘li yıllarda kalıntıları halen mevcut olan 

(Haskan, C.1, s.354). Adliye Camii’nin yıkılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir.  
4
 Çeşmenin yapılış tarihi hakkında çeşitli görüşler öne sürülmüştür. Konyalı, 100. sayfada yapım 

tarihini 1228H/1813 olarak verirken 111. sayfada ikinci kez söz ettiği çeşmenin yapım tarihini 

1218H/1803 olarak vermiştir (Konyalı, s.100, 111). Mir’ât-ı İstanbul’da yayınlanan kitabesine göre 

çeşme 1229H/1814 yılında yaptırılmıştır (Mir’ât-ı İstanbul, s.84). Kitabe metnini Mir’ât-ı İstanbul’dan 

alan Tanışık, çeşmenin yapım tarihini 1229H/1814 olarak hesaplamıştır (Tanışık, s.410). 
5
 Kuyu’nun kitabesini yayınlayan Haskan, yapım tarihini 1288H/1813 yılı olarak vermiştir (Haskan, 

C3, s.1235). 
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*Kuyu: Sıra No: 602 

               

           Adres: Şemsi Paşa Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu:  Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi.  

Vakıf sicil kayıtlarından, ahşap tulumbalı olduğu ve yanında 2 musluklu su haznesi 

bulunduğu öğrenilen kuyu günümüzde mevcut değildir  (VSD, s.39), (bkz. Pîrîzâde 

Osman Çeşmesi: Sıra No: 597). 

*Kuyu: Sıra No: 603 

               

           Adres: Uncular 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil. 

Uncular Sokağı 424 Ada’da önünde, Damat İbrahim Paşa Çeşmesi’nin karşısında 

bulunmaktaydı (Şekil E. 526). Çeçener’in anlatımına göre mermer bilezikli, dökme 

demir tulumbalı olan ve yanında hayvanlar için bir yalak bulunan kuyu, 1950’li 

yıllarda kapatılmıştır (Çeçener, a.y).  

*Kuyu: Sıra No: 604 

               

           Adres: Büyük İskele Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Mamur 

  Korunma durumu: Mevcut değil/Yeri tespit edilemedi. 

37. KAPTAN PAŞA MAHALLESİ (Şekil E. 527). 

*Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 605 

               

           Adres: Aziz Mahmud Hüdâyî Efendi Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Mamur. 

  Korunma durumu:  Özgün şemasını kısmen koruyan.  

Aziz Mahmut Efendi Sokağı üzerinde, 444 Ada 18 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 

528). Vakıf Sicil kayıtlarına göre “Mader-i Sultan Seyfeddin” tarafından yaptırılmış 

ve kitabesine göre 1141H/1728 yılında Sultan Mustafa tarafından ihya edilmiştir 

(VSD, s.3)
1
. Kesme taştan klasik üslupta inşa edilen tek yüzlü hazneli çeşmedir. 

1940’lı yıllara ait bir fotoğrafa göre haznenin üzeri, ahşap döşemeli, geniş saçaklı bir 

çatı ile örtülüdür (Şekil E. 529). 1970’li yıllarda kötü bir onarım geçiren çeşmenin 

üst örtüsü betonarmeye çevrilmiş, teknesi çimentolu harçla doldurulmuştur (Şekil E. 

530, Şekil E. 531). Günümüzde çeşme oldukça harap durumdadır. Kesme taşlarla 

inşa edilen çeşme aynası ve etrafını çevreleyen silmelerde yüzey kaybı ve kirlenme 

gözlenmektedir. Taş tuğla almaşık hazne duvarları çimentolu harç ile sıvalıdır. 

Haznenin üzerinde bulunan betonarme döşemenin demir donatıları açığa çıkmıştır. 

Paslanan donatılar yağmur suları ile cephe üzerinde lekelenmeye neden 

                                                 
1
 Konyalı (C.2, s.105), çeşmenin yapılış tarihini 1727 olarak kabul etmektedir. 
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olmaktadırlar. Cephede ve hazne üzerinde otlar büyümüştür. Teknesi ve musluğu 

yoktur. Çeşmenin önü çevre sakinleri tarafından çöplük gibi kullanılmaktadır.  

M. Râ’if Bey, çeşmenin yanıbaşında büyük bir su terazisi olduğunu belirtmiş ve 

çeşmenin yakınında Sultan Ahmed Han tarafından yaptırılan ikinci bir çeşmenin 

varlığından söz etmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.92)
1
. K. Çeçen tarafından hazırlanan 

Üsküdar Su Yolu Haritasında Aziz Mahmut Efendi Sokağı üzerinde bulunan bir su 

terazisi 106 numara ile işaretlenmiştir. Vakıf sicil defterinde, Kaptan Paşa ve Gülfem 

Hatun Mahallelerinde su terazisi kaydedilmemiştir.    

*Kaptan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 606 

              

           Adres: Kaptan Paşa Sokak 

  1924 yılındaki durumu: Muhtac-ı Tamir. 

  Korunma durumu: Özgün şemasını koruyan. 

Kaptan Paşa ve Abdi Efendi Sokaklarının birleşiminde, 401 Ada 3 Parsel’de bulunan 

hazneli köşe çeşmesidir (Şekil E. 532). Kitabesine göre 1142H/1728 yılında Kaptan-ı 

Derya Kaymak Mustafa Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştan klasik üslupta 

inşa edilen çeşmenin iki yüzü mermerle kaplıdır. Kuzey cephede bulunan çeşme 

aynası beyaz ve renkli taşlarla almaşık olarak inşa edilen sivri kemerli bir niş içinde 

yer almaktadır. Kemer boşlukları/fakulyaları bitkisel motifli rozetlerle süslenmiştir. 

Çeşmenin doğu cephesinde ve kuzey ve doğu cephelerini pah yaparak birleştiren 

köşede, kabartma motiflerle süslü iki ufak çeşme/selsebil yer almaktadır. 61 nolu 

Pervititch haritasında üç katlı ahşap bir evin bahçe duvarında yer aldığı izlenen 

çeşme, bugün arkasında bulunan 401 Ada 2 parsele inşa edilen betonarme yapının 

geri çekilmesiyle yol üzerinde kalmıştır (Şekil E. 533). Çeşme 1942 yılında kapsamlı 

bir onarım geçirmiştir (Konyalı, C.2, s.56). Bugün kısmen yol kotunun altında kalan 

çeşme genel olarak iyi durumdadır.  Ön cephesine boya ile yazı yazılmıştır. Çevre 

sakinleri çeşmenin önünü çöplük gibi kullanmaktadır.  

*Kaptan Paşa Mahallesi’nde günümüzde mevcut olan ancak vakıf sicil kayıtlarında 

yer almayan su yapıları 

1. Şehzade Seyfettin Çeşmesi: Aziz Mahmut Efendi Sokağı’nda Kaptan Paşa Camii 

alt kapısı yanında 388 Ada 14 Parselde bulunmaktadır (Şekil E. 534, Şekil E. 535). 

1728 yılında III. Ahmet’in eşi Hatice Sultan tarafından Şehzade Seyfettin için 

                                                 
1
 Sultan Mustafa Çeşmesi Mir’ât-ı İstanbul’da aynı kitabe ile Gülfem Hatun Mahallesi’nde ikinci kez 

incelenmiş ve yapım tarihi 1131H/1718 olarak verilmiştir (Mir’ât-ı İstanbul, s.91, 102),  (bkz. Sultan 

Mustafa Çeşmesi: Sıra No: 468). 
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yaptırılmıştır (Tanışık, C.2, s.324, Konyalı, C.2, s.110). Kesme taştan klasik üslupta 

inşa edilmiş tek yüzlü hazneli çeşmedir. Konyalı,  yarısına kadar toprağa gömülü 

çeşmenin bakımsız kaldığını, kitabesinin kırıldığını belirtmiştir (Konyalı, C.2, s.110), 

(Şekil E. 536). Konyalı tarafından tespit edilen sorunlar devam etmektedir. İki sıra 

tuğla bir sıra kesme taştan inşa edilen haznesi harap olmuş üzerinde otlar 

büyümüştür. Çeşmenin ayna taşı ve kitabesi yeşil yağlı boya ile cephesi sarı boya ile 

badanalanmıştır. 

38. HAMZA FAKİH MAHALLESİ 

Su yapısı kaydedilmemiştir.  

5.6 Açık Alanlar 

5.6.1 Gezinti Mekânları 

1. HACCE HESNA HATUN MAHALLESİ 

* Özbekler Bahçesi: Sıra No: 494 

            

           Adres: Sultantepesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu: Bahçe.   

  Bugünkü korunma durumu: Viran bahçe  

 Servilik Caddesi ve Münir Ertegün Sokak, 1340 Ada 40 Parselde bulunmaktadır. 

Özbekler Tekkesi’ne aittir. Hadikât’ül Cevâmî’de (s.649) “Sultantepe’de, 

Mirzazade Bağı’nın bitişiğinde, denize nazır yüksek bir tepe” olarak tanıtılan bahçe, 

meyve ve çam ağaçları ile kaplı, 12.760 m2 lik geniş bir arazidir. Bakımsız 

durumdadır.  

5.6.2 Mezarlıklar 

1. KAZASKER AHMET EFENDİ MAHALLESİ  

 Kabristan: Sıra No: 49 

          Adres:  Arabacı Sokağı 

  1924 yılındaki durumu: Kabristan   

  Sokak ismine göre Avni Efendi Tekkesi’nin yanındadır.   

2. ARAKİYECİ HACI MEHMED MAHALLESİ  

*Murad Hoca Kabristanı: Sıra No:   92              

           Adres: Salı Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan.     
 

*Kabristan: Sıra No:  93              

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan.  
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*Kabristan: Sıra No:   94              

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan.  

 

*Kabristan: Sıra No:  95              

           Adres: Nuhkuyusu 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan.   

Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi ve Rasim Efendi vakfındandır.  

3. AŞÇIBAŞI MAHALLESİ  

* Kabristan: Sıra No: 188            

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur.  

 

* Kabristan: Sıra No: 189              

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur.  

 

* Selim Dede Kabristanı: Sıra No: 190            

           Adres: İnâdiye. 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Kuyubaşı Kabristanı: Sıra No: 191            

           Adres: Kuyubaşı. 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur.  

 

* Tabanıyassı Kabristanı: Sıra No: 192            

           Adres: Harmanlık 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

   

* Edhem Paşa Kabristanı: Sıra No: 193            

           Adres: Seyyid Ahmed Deresi 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

 

* Yağlıkçılar Kabristanı: Sıra No: 194            

           Adres: Seyyid Ahmed Deresi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Yağlıkçılar Kabristanı: Sıra No: 195            

           Adres: Seyyid Ahmed Deresi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

Seyyidahmed Deresi mevkiinde 458 Ada’da Seyyid Ahmet Deresi İraniler Mezarlığı 

bulunmaktadır. 1851 yılında İstanbul’da   İran Büyükelçiliğinin açılması ve artan 

ticari ilişkiler nedeniyle 19. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren İran’lı tüccarların 

İstanbul’da ve Üsküdar’daki varlığından söz edilmektedir. Örneğin 1851 tarihli bir 

yoklamada İstanbul’da ikamet eden ve ticaretle uğraşan 243 İran’lı tüccar tespit 

edilmiştir (Kurşun, s.196). Bu dönemde Osmanlı Devleti ile İran arasında barış 

ortamında sürdürülen ilişkiler nedeniyle İran vatandaşlarının Osmanlı topraklarında 

dolaşmalarına, ticaret yapmalarına ve vakıf kurup yönetmelerine imkân tanınmıştır. 

İstanbul’daki İranlılar, ticarî kurumlardan başka Şiiliğe özgü gün ve gecelerde bir 

araya gelebilmek ve dini merasimlerini icra etmek üzere Validehan’da bir cami ile 

mektep, hastane vb. kurumlar inşa etmişlerdir.  Kuruluş tarihi 17. Yüzyıla kadar 
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uzanan Seyyid Ahmed Deresi’ndeki mezarlığın 19. Yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren İranlıların isteği üzerine ölümleri halinde de defnedilmek üzere kendilerine 

tahsis edildiği kabul edilmektedir. 1853 tarihli vesikaya göre (BOA, İ. HR 

104/5103’den aktaran, Kurşun, s.197) ihtiyaç üzerine mülkiyet hakkı devlete ait 

olmak üzere Seyyid Ahmed Deresi’nde İranlılara yer tahsis edilmiş, Evkâf-ı 

Hümayûn Nezâretî tarafından buraya bir gasilhane ile bu gasilhanenin eşyasının 

saklaması için bir odanın inşasına izin verilmiştir. Zamanla gasilhane ve üzerindeki 

oda genişletilerek bugünkü İraniler (Hüseyniye) Mescidi kurulmuştur. II. 

Abdülhamid’in Üsküdar’daki kabristan dâhil olmak üzere İstanbul’daki İran 

Hastanesi ve mektebinin sürekli vergiden muaf tutulmasına dair 12 Eylül 1903 tarihli 

hususi bir iradesi bulunmaktadır (BOA, (İrade Hususi), İ. HUS. 109/1321 C.095),  

(Kurşun, s.200). II. Abdülhamid dönemi ve II. Meşrutiyet yıllarına ait belgeler, 

Şiiliğe özgü matem törenlerinin her yıl Muharrem ayında Bayezit’te Valide handa 

başlayıp Üsküdar’da tamamlandığını göstermektedir. İran Mezarlığı, zamanla 

yalnızca İstanbul’da yaşayan İranlıların değil, Türkiye Caferilerinin de mezarlığı 

olmuştur.  Halen Caferilerin defnine açık olan bu mezarlıkta Abdülbaki Gölpınarlı, 

Cem Karaca gibi bir birçok ünlü  medfun bulunmaktadır. 

* Sık Serviler Kabristanı: Sıra No: 196            

           Adres: Miskinler Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Pamuk Baba Kabristanı: Sıra No: 197            

           Adres: Divitçiler 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Karacaahmed Kabristanı: Sıra No: 198            

           Adres: Miskinler Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

Yaklaşık 750 dönümlük alanıyla Dünya’nın sayılı büyük mezarlıklarından biri olan 

Karacaahmet Mezarlığı aynı zamanda İstanbul’un en eski ve en büyük Müslüman 

mezarlığıdır. Karacaahmet Mezarlığı’nın oluşumuna ilişkin bilgiler sınırlıdır. Genel 

kanı, mezarlığın ilk olarak Orhan Gazi Dönemi’nde oluşmaya başladığı ve I. Murad 

(1361–1389) döneminde büyümeye devam ettiği yönündedir.  16. yüzyıla 

gelindiğinde Atik Valide Sultan, Üsküdar Mekabir-i Müslimini olarak anılan 

mezarlığa 124 dönümlük bir arazi vakfetmiş, bu alana serviler dikilmesini, 13 

korucunun ve 24 mezarcının görevlendirilmesini vakfiyesinde istemiştir. Uzun tarihi 

boyunca farklı isimlerle anılan mezarlık resmi olarak 1100H/1698 yılından itibaren 

Karacaahmet Sultan Mezarlığı olarak isimlendirilmiştir (Karaoğlu, s. 61). Mezarlığa 
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adını vermiş olan Karacaahmet, 14. yüzyılda yaşadığı kabul edilen, aynı zamanda bu 

mezarlık sınırları içinde türbesi bulunan, Alp Erenler/ Bektaşî büyüklerinden 

efsanevi kimlikte ulu bir kişiliktir
1
. Tarihi mahallelerle çevrili mezarlık bölgesi, 

pitoresk görünümü ve mimari ihtişamıyla geçmiş yüzyıllarda İstanbul’u ziyaret eden 

gezginlerin hatıralarına konu olmuştur. Örneğin 1852 yılında İstanbul’u ziyaret eden 

Teophille Gautier Doğu’nun en büyük ve kalabalık mezarlığı olarak tanımladığı 

Karacaahmet’ten hayranlıkla söz etmiştir. 

Üsküdar’ın yüksek bir tepesinde, kuzeyden güneye doğru eğimli bir arazi üzerinde, 

kuzeyde Gündoğumu Caddesi’nden başlayarak güneyde İbrahim Ağa Çayırı’na 

doğru uzanan mezarlığın etrafı Nuh Kuyusu, Tıbbiye, Büyük Selim Paşa caddeleri ve 

İcadiye Mescidi Sokak ile çevrilidir.  Karacaahmet Mezarlığı’na kendi arazisi 

içinden geçen ana arterler (Nuh Kuyusu, Tunusbağı, Dr. Eyüp Aksoy ve Gündoğumu 

Caddeleri)  ve bunlara bağlanan ara yollardan, 11 ana giriş ve çok sayıda tali giriş 

bulunmaktadır. Ana giriş kapıları Hattat İsmail Altun Berber (2 adet), Namazgâh, 

Şehitlik, Körkapı, Hamiyet Yüceses, Cemalettin Kumüki, Yanık Ömer, İbrahim Ağa, 

Seyyit Ahmet (İraniler Mescidi) girişi olarak adlandırılmışlardır. Günümüzde İBB 

Mezarlıklar Müdürlüğü’nce 12 Ada’ya bölünen mezarlık bölgeleri geçmişte 

Harmanlık Mevkii, Miskinler, Saraçlar Çeşmesi, Musalla, Duvardibi Mevkii, Şehitlik 

gibi isimlerle anılagelmiştir. Karacaahmet Mezarlığı Cumhuriyet Dönemi’nde resmi 

belgelerin ve bilimsel araştırmaların yetersizliği nedeniyle belediye hizmetleri 

kapsamında dönem dönem istimlâk edilmiş, bazı bölümlerde eski mezar taşları 

kaldırılarak yeni defin alanları açılmıştır.  Mezarlıklar Müdürlüğü’nce verilen ada 

numaraları ile tapu idaresi tarafından verilen kadastral ada numaralarının farklı 

olmasından doğan aykırılık, Karacaahmet Mezarlığı’na ait bir bölümün mezarlık dışı 

sayılmasına neden olmuş, Mezarlığın önemli bir bölümü olan Seyyid Ahmet Deresi 

ve burada bulunan İraniler Mescidi Karacaahmet bütünlüğü’nden çıkarılmıştır. Doğal 

dere yatağı tahrip edilmiş, yaklaşık 35 dönümlük bir zemin betonlanarak nakliyat 

şirketleri deposu haline getirilmiştir (Karaoğlu, s. 64). Karacaahmet Mezarlığı, 1917, 

1940, 1956 yıllarında istimlak edilmiş, son olarak Karayolları tarafından 

gerçekleştirilen 1974 yılı istimlakinde ciddi şekilde tahrip olmuştur (Karaoğlu, s.64). 

Mezarlık içinden geçen ana arterler nedeniyle 5 büyük parçaya Karacaahmet 

                                                 
1
 14. yüzyılda, Hacı Bektaşi Veli ve Alp Erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydın ve Afyon 

dolaylarında bulunmuş Karacaahmet’in değişik il ve ilçelerde de türbeleri vardır.  
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Mezarlığı  ile ilgili algılanan en önemli öğelerden birini sınırlayıcı elemanlar/çevre 

duvarları oluşturmaktadır. Çevre duvarları 20. yüzyılda tümüyle yenilenmiştir.    

Karacaahmet Mezarlığı, geçmişe ve tarihi kimliklere tanıklık eden çok sayıda mezar 

taşıyla zengin bir arşiv bilgisine kaynak oluşturmanın yanısıra, taş işçiliği ve hat 

sanatı açısından da Osmanlı Dönemi mezarlık kültürünün temsilcisidir.  

Karacaahmet Mezarlığı’nın son yıllara kadar yeni gömülere açık olması, mezarlığın 

tarihi dokusunu zedelemiş, bazı eski mezarlar yeni mezarların arasında sıkışmış, 

çökmüş veya bakımsızlıktan Harabe görünümü almıştır. Eski mezar taşları ve 

mezarlar bakımsızlıktan kaybolmaya yüz tutmuş durumdadırlar. Karacaahmet 

Mezarlığı içinde tespiti yapılan mevcut en erken tarihli mezartaşı, 1521 yılına aittir 

(Karaoğlu, s.66). Bu yüzyıla ait çok az sayıda mezartaşı günümüze ulaşabilmiştir. 

İBB Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Mezarlıklar Müdürlüğü, MEBİS Bilgi 

Sistemi projesi kapsamında aynı zamanda sit alanı olan Karacaahmet Mezarlığı’nda 

bulunan tarihi nitelikteki 16.445 adet mezar taşını yerinde  tespiti yapılmıştır. 2008-

2009 yılları arasında tamamlanan bu çalışmada epigrafik çözümlemeye olanak 

verecek şekilde fotoğraflanan her mezartaşı için tescil fişleri doldurulmuş, ve TC 

Kültür Bakanlığı, İstanbul VI nolu Koruma Kurulu’na sunulmak üzere, İstanbul 

Mezarlıklar Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.   

Karacaahmet Mezarlığı, yüzyıllar içinde oluşmuş başta servi, çınar, defne, erguvan, 

meşe olmak üzere anıt ağaçlardan oluşan bitki örtüsüyle kentsel bir yeşil alan 

olmasının yanısıra kent içindeki fauna için de bir yaşam merkezi oluşturmaktadır. 

Üsküdar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürülüğü’nce 9 adet servi ağacı “anıt ağaç” 

olarak belirlenmiştir. Bitki örtüsü genel olarak  bakımsız durumdadır. 

Karacaahmet Mezarlığı içinde Şehitlik ve Fethi Ahmet Paşa Camii, 1 gasilhane, 1 

türbe, 1 sebil, çok sayıda kuyu ve çeşme bulunmaktadır. 2008 yılında Karacaahmet 

Mezarlığı’nın bir bölümü üzerine, Harmanlık Girişi Mevkii’ne, Şakirin Camii inşa 

edilmiştir.  

Camiler ve gasilhane etrafı dışında mezarlık alanı içinde, oturma grupları ve alanları 

bulunmamakta; ziyaretçiler dinlenme ihtiyaçlarını mezar kenarlarına ve merdivenlere 

oturarak karşılamaktadırlar. Mezarlığın içinde ve çevresindeki aydınlatma 

elemanları, çöp kutuları, yönlendirme ve bilgilendirme levhaları tarihi mezarlığın 

kimliği ile uygun nitelikte ve özende değildir. Giriş kapılarından bazıları girişin 
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isminin yazdığı tabelaları olan kontrollü geçişler iken, bazıları çevre duvarındaki 

birtakım açıklıklardan oluşmaktadırlar.  

* Emir Kasım Kabristanı: Sıra No: 199 

            

           Adres: Miskinler Dergâhı 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Sıra Sofalar Kabristanı: Sıra No: 200 

           Adres: Şerif Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Tepebaşı Kabristanı: Sıra No: 201            

           Adres: Şerif Kuyusu 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Kapalı Sebil Kabristanı: Sıra No: 202            

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Kaygusuz İbrahim Baba Kabristanı: Sıra No: 203            

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Fethi Paşa Câmii Kabristanı: Sıra No: 204            

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Kara Ağaçlar Kabristanı: Sıra No: 205            

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Sofular Kabristanı: Sıra No: 206            

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

 

* Kabristan: Sıra No: 207            

           Adres: Tunusbağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur.  

4. DEBBAĞLAR MAHALLESİ  

* Kabristan: Sıra No: 233            

           Adres: Selim Paşa Taşı 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur.  

5. ÇAKIRCI HASAN PAŞA MAHALLESİ  

* Türkmen Kabristanı: Sıra No: 253            

           Adres: Paşakapısı 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

Jandarma Kumandanlık binasının yanındaki parkın yerinde Ramazanoğullarından 

Türkmenlerin Üçok koluna bağlı Türkmenlerden Üsküdar’a göç edenlerin kabristanı 

vardı (Haskan,  C.2,s.560).  

* Kabristan: Sıra No: 254            

           Adres: Doğancılar 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

  Korunma durumu: 

Mehmet Şakir Bey Haziresi 
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6. ÜMRANİYE KARYESİ  

* Çakaldağı Kabristanı: Sıra No: 269            

           Adres: Yalnızservi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut   

Kuruluş tarihi 18. yüzyıla uzanan mezarlık, Ümraniye ile Kısıklı arasında ve 

Alemdağ Caddesi üzerindedir. Mezarlıkta Osmanlı Dönemine ait şahideler dışında 

Erken Cumhuriyet Dönemine ait simgesel mezar taşları da bulunmaktadır. 

* Atik Kabristan: Sıra No: 270            

           Adres: Alemdağı Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:  Tarla. 

  Korunma durumu: Mevcut 

Cadde üzerinde etrafı alçak çevre duvarı ile çevrili mezarlık. 

7. BULGURLU KARYESİ 

* Kabristan: Sıra No: 291  

           Adres: Küçük Çamlıca 

  1924 yılındaki durumu:  Mâmur. 

  Korunma durumu: Yeri tespit edilemedi. 

IV. Mahmut Çeşmesi yakınında duvarları bozulmuş, şahidelerinin birçoğu kırık 

metruk bir kabristan vardır. 

* Kabristan: Sıra No: 292  

           Adres: Libade Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:   Mâmur. 

  Korunma durumu: Mevcut 

Gaziler Mezarlığı. 

8. KISIKLI MAHALLESİ 

* Kabristan: Sıra No:  317 

           Adres: Büyükçamlıca 

  1924 yılındaki durumu: Mâmur. 

9. ALTUNİZADE MAHALLESİ 

*Kabristan: Sıra No:  351 

           Adres: Tophanelioğlu 

  1924 yılındaki durumu:  Mamur. 

10. KAPTAN PAŞA MAHALLESİ  

*Kabristan: Sıra No: 363 

           Adres: Kaptan Paşa Sokağı’nda 

  1924 yılındaki durumu: yazılmamış 

11.KARA DAVUD PAŞA MAHALLESİ 

* Kabristan: Sıra No: 387            

           Adres: Karacaahmet Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:    yazılmamış 
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12. SOLAK SİNAN MAHALLESİ 

*Feyzullah Efendi Kabristanı: Sıra No: 523            

           Adres: Tekke Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:  Arsa halindedir. 

  Korunma durumu: Büyük bölümü yıkılmış olan 

13. KEFÇE DEDE MAHALLESİ 

*Kabristan: Sıra No: 550             

           Adres: Ağahamamı 

  1924 yılındaki durumu:    Kabristan 

  Korunma durumu: 
 

*Kabristan: Sıra No: 551            

           Adres: Yeniçeşme 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

 

*Kabristan: Sıra No: 552            

           Adres: Karacaahmed 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan 

  Korunma durumu: Mevcut değil 

14. SELAMİ ALİ EFENDİ MAHALLESİ 

*Meydanlık Mezarlığı: Sıra No: 572            

           Adres: Kabristan Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan 

 

*Bülbülderesi Kabristanı: Sıra No: 573            

           Adres: Bülbülderesi Caddesi 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan 

  Korunma durumu: Mevcut 

Selanikliler Mezarlığı: Aynı adı taşıyan semtte, Selmanı Pak Caddesi ile Selanikliler 

Sokağı arasında, Fevziye Camii’nin yanından başlayarak Selamsız Tepesi'ne kadar 

uzanan geniş bir arazide yer alır. Fevziye Camii'nin 1883 tarihinde kuruluşundan 

sonra iki kısma ayrılan mezarlığın, ikinci kısmına Selanik göçmenleri gömülmeye 

başladığından “Selanikliler Mezarlığı” diye adlandırılmaktadır. Eğimli bir arazi 

üzerinde kurulan mezarlık sedler halinde düzenlenmiştir. Mezarlıkta, birçok mezar 

üstün nitelikli taç işçiliği sergileyen mermer lahidler şeklinde düzenlenmiştir. Yine 

birçok mezar taşının üzerinde bir kıta bulunmakta, medfunların çerçevelenmiş 

fotoğrafları da mezar başında yer almaktadır. 

15. TAVAŞİ HASAN AĞA MAHALLESİ  

*Voynuk Ahmed Ağa Kabristanı: Sıra No: 590            

           Adres: İnâdiye 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan. 

 

*Karacaahmed Kabristanı: Sıra No: 591            

           Adres: Tunusbağı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan. 
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*Ayas Mehmet Paşa Kabristanı: Sıra No: 592            

           Adres: Tunusbağı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan. 

 

*Kabristan: Sıra No: 593            

           Adres: Tunusbağı-Menzilhâne Yokuşu 

  1924 yılındaki durumu: Kabristan 

. 

*Kabristanı: Sıra No: 594            

           Adres: Ağa Hamamı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan. 

 

*Kabristan: Sıra No: 595            

           Adres: Dolap Sokağı 

  1924 yılındaki durumu:   Kabristan 

 

 *Kabristan: Sıra No: 596            

           Adres: İnadiye 

  1924 yılındaki durumu:    Kabristan 
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6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 Hayırsever kişilerce toplum yararı için süresiz hizmet etmek üzere kurulan vakıflar, 

İslam anlayışı ve hukuku çerçevesinde gelişerek, Osmanlı İmparatorluğu düzeninde 

en üst düzey örneklerini vermiştir. Osmanlı toplumunun önemli ihtiyaçları, 

hayırsever insanlar tarafından tespit edilip, kurdukları vakıf aracılığıyla 

çözümlenmiş, imar etkinlikleri büyük oranda vakıf sistemi içinde gerçekleştirilmiştir. 

Vakıf kuranlar eserlerinin sonsuza dek yaşatılması için gerekli tedbirleri 

vakfiyelerinde belirlemiş; sürekli bakım ve onarımın yapılabilmesi için gelir getirici 

han, dükkân, bina, bağ, bahçe vb. mülkler vakfetmişlerdir.  

Vakıfların gelir ve giderlerinin yönetimi vakfiyede belirlenen bir heyet veya 

mütevelliye verilmiştir. Mütevellilerin vakıf üzerindeki tasarrufları sınırlıdır.  

Vakıfların denetimi nazırlar tarafından yürütülmüştür. Nazırların kim olacağı da 

vakfiyelerde belirlenen bir husustur. İstanbul’da kurulan vakıfların bağlı olduğu 

birkaç nezaret vardır. Genel olarak Sultan ve üst düzey yöneticilerin vakıflarının 

nezareti vezir, şeyhülislam, sadrazam ya da yüksek rütbeli bir saray görevlisinin 

sorumluluğundadır. Birçok vakfın nazırı İstanbul Kadısıdır. Mütevelli, gerekli 

görüldüğünde vakıf çalışanları ve toplumca da denetlenebilmektedir. Nazır olarak 

atanmamış olsalar bile kadı vakfın muhasebesini kontrol etmek ve vakfın işleyişinde 

kusur bulursa yönetimi azletmekle görevlidir. Sultan ise irade-i devlet olarak tüm 

vakıflar üzerinde kontrol yetkisine sahiptir. 

Kısaca, Osmanlı İmparatorluğu’nun  kuruluş ve yükselme döneminde vakıflar kendi 

özerk yönetimlerine sahip, ancak merkezi yönetim tarafından denetlenen 

kurumlardır. Vakıf sayısının giderek artması, siyasi gelişmeler, mali sıkıntılar, 

usulsüz uygulamalar karşısında yeni düzenlemeler getirilmiştir. Tanzimat 

Dönemi’nde çıkarılan, kanun ve düzenlemelerle vakıflar 1839 yılında Evkaf-ı 

Hümayun Nezaret-i adı altında merkezi bir yönetime bağlanmıştır. Cumhuriyet’in 

kurulmasının ardından vakıflar 1924 yılında Başbakanlığa bağlı VGM’ne 

devredilmiştir. 
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 Üsküdar, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un üç yönetim merkezinden 

biridir. Üsküdar’ın günümüze ulaşan tarihi anıtlarının pek çoğu vakıf kurumu 

aracılığı ile yapılmıştır. 15. yüzyıldan itibaren, Sultanlar ve üst düzey yöneticiler 

tarafından inşa ettirilen külliyeler başta olmak üzere sosyal ve kültürel hayatın 

gereklerini karşılayan irili ufaklı pek çok vakıf eser Üsküdar’ı taçlandırmıştır. 

Osmanlı mimarisinin en yaratıcı örneklerini temsil eden bu yapıların içinde ilk büyük 

külliye, 15. yüzyılda Boğaz’a hâkim bir yamaçta, Rum Mehmet Paşa tarafından 

yaptırılmıştır. 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından iskele ve yakın çevresinde inşa 

edilen Mihrimah Sultan ve Şemsi Paşa külliyeleri, Üsküdar’ın Boğaz siluetini 

belirleyen simge yapılar olarak günümüze ulaşmıştır. Doğudaki yamaçlarda, kervan 

yolu üzerinde inşa edilen Atik Valide Külliyesi Mimar Sinan’ın Anadolu yakasında 

inşa ettiği en büyük külliyedir. 17. yüzyılda Kösem Valide Sultan tarafından kurulan 

Çinili Külliyesi ile kentin bu yakasındaki gelişme hareketi desteklenmiştir. Sultan III. 

Ahmet (1703-1730) Lale Devri adı ile özdeşleşen saltanatı süresince başta İskele 

Meydanı’nda inşa edilen III. Ahmet Çeşmesi olmak üzere Üsküdar’ı çeşme ve 

sebillerle donatmıştır. Gülnuş Emetullah Sultan tarafından bu yüzyılın sonunda inşa 

edilen külliye, Lale Devri üslubundaki çeşme, sebil, şadırvan ve türbesiyle 

Üsküdar’ın tarihi kent peyzajının özgün köşelerinden birini oluşturmaktadır. 18. 

yüzyılda Sultan III. Mustafa’nın yaptırdığı Ayazma Külliyesi ile Doğancılar’a doğru 

ilerleyen yerleşme daha sonra Sultan III. Osman tarafından kurulan İhsaniye 

Mahallesi ile kıyı şeridi boyunca Salacak’a doğru gelişimini sürdürmüştür. 

Üsküdar’da kent siluetine hâkim son büyük selâtin külliyesi Selimiye’dir. Askeri 

Kışla ve bağlı yapılar dışında dini, sosyal, ticari ve sivil yapıları bir arada toplayan 

külliye son dönem Osmanlı mimarisinin önemli temsilcilerindendir. 

Üsküdar’ın vakıf aracılığı ile kurulan kültür mirası yalnızca mimari anıtlarla sınırlı 

değildir. Karacaahmed Mezarlığı, yüzyıllar boyu süren gömüler, ulu selvi ağaçları, 

çeşme, sebil ve mescitleriyle Üsküdar’ın en büyük mezarlık alanıdır. Geçmişten 

günümüze Karacaahmet Mezarlığı kutsal sayılmış, Karacaahmet’in kendisi başta 

olmak üzere, veli türbeleri ve tarihi sofalar halkın adak ve ziyaret yeri olmuştur.  

Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepeleri ile Validebağ gibi korular Sultan 

vakıflarına bağlı olarak mesire yeri olmuş; vakıf kanalıyla inşa edilen mescit, 

namazgâh, çeşme, sebil, kuyu, vb. yapılarla şenlendirilmiştir. Tadı ve içimindeki 

hoşluk ile meşhur olan menba suları bu arazilerden çıkarılmıştır. 
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Üsküdar’da sultanlar ve üst düzey yöneticiler hayrat olarak suyolları inşa ettirmiş, 

Çamlıca, Bulgurlu, Libadiye, Kayışdağı ve Alemdağ’dan çıkan kaynak suları, isale 

hatları ile cami, mektep, çeşme, hamam vb. külliye yapılarına dağıtılmıştır. 

 Osmanlı döneminde çeşitli kamusal hizmetleri sağlayarak, Üsküdar’ın kentsel 

gelişiminde aktif rol oynayan vakıflar bize önemli mimarlık anıtları bırakmışlardır. 

Günümüze ulaşan bu anıtlar maddi ve manevi anlamda geçmişe uzanan bir köprü 

kurmakta, kentin tarihi çevresini ve kültürel kimliğini belirlemektedir. Kuşkusuz 

yaşayan bir varlık olarak kentin sürekli bir yenilenme ve değişim içinde olması 

kaçınılmazdır. Ancak Üsküdar özellikle 1950 sonrası plansız ve hızlı kentleşmenin 

getirdiği ağır bedelleri ödemek zorunda kalmıştır. Cumhuriyet döneminde başlayan 

ve giderek hızlanan değişimin en erken ve çarpıcı örneklerinden biri Üsküdar 

Meydanı’nda düzenleme çalışmaları sırasında gerçekleştirilen yıkım ve 

düzenlemelerdir. 1930’lu yıllarda Mihrimah Sultan Külliyesi’ne ait han yıktırılmış ve 

III. Ahmet Çeşmesi’nin yeri değiştirilmiştir.  Aynı yıllarda modern şehirleşme 

hareketi ve imar faaliyetleri doğrultusunda Çamlıca, Üsküdar ve Kadıköy planı kabul 

edilmiş, Şemsi Paşa Camii önünden Salacak’a uzanan sahil yolu projesi planlanmış 

ancak uygulamaya konulmamıştır. Üsküdar’ın güneybatıya uzanan sahil şeridi 

denizden falezlerle yükselen, geniş bir görüş açısına sahip topografyası ile Boğaz’ın 

her iki kıyısında izlenen yalı tipi yerleşim dokusundan farklı bir gelişim izlemiştir. 

Limandan Salacak’a kadar Üsküdar yamaçları, kent siluetine hâkim tarihi anıtlar, 

bunları saran ahşap konut dokusu, aralarda seçkin ahşap konaklar, geniş bahçelerde 

yetişen fıstık çamı, sedir ve erguvan ağaçları ve ön planda kayalık sahil ile 

izleyenleri büyüleyen geleneksel dokusunu 1943 yılına kadar koruyabilmiştir. Aynı 

yıl başlatılan sahil yolu yapım programı ile Şemsi Paşa koyuna 190 metrelik iskele 

inşa edilmiş ve 1988 yılında trafiğe açılmıştır. Yine bu yıllarda kentin ana 

kaburgasını oluşturan tarihi güzergâhlar yıkımlarla genişletilerek Nuh Kuyusu ve Dr. 

Fahir Atabey bulvarları açılmış, TEM otoyolu bağlantılı, yeni yollar inşa edilmiştir. 

Kent ölçeğinde yaşanan bu değişimler sonucu bazı vakıf yapıları ya da yerlerinin bir 

kısmı imar planı uyarınca diğer kurumlara devredilmiştir. Hızlı nüfus artışı ve 

yükselen arsa fiyatları ile Karacaahmet Mezarlığı başta olmak üzere pek çok vakıf 

arsası istimlâk edilmiş, yerleri imara açılmıştır. Ulaşım ağında yapılan değişiklikler 

kaçınılmaz olarak tarihi ve doğal çevreyi tahrip eden geri dönülmez dönüşümleri 

beraberinde getirmiştir. 1968 kalkınma planı doğrultusunda önerilen 16,5 metre  
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Şekil 6. 1: Üsküdar havadan görünüm (Url 39). 

genişliğinde sahil yolu yapım projesi 1976 yılında onaylanmıştır. Böylece ilk defa 

Henry Prost tarafından önerilen ancak uygulanmayan sahil yolu projesi ilerleyen 

yıllarda başka planlar doğrultusunda hayata geçirilmiş ve 1988 yılında trfaiğe 

açılmıştır. Yine bu yıllarda kentin ana kaburgasını oluşturan tarihi güzergâhlar 

yıkımlarla genişletilerek Nuh Kuyusu ve Dr. Fahri Atabey bulvarları açılmış, D100 

otoyolu bağlantılı, yeni yollar inşa edilmiştir. Kent ölçeğinde yaşanan bu değişimler 

sonucu bazı vakıf yapıları ya da yerlerinin bir kısmı imar planı uyarınca diğer 

kurumlara devredilmiştir. Hızlı nüfus artışı ve yükselen arsa fiyatları ile Karacaahmet 

Mezarlığı başta olmak üzere pek çok vakıf arsası istimlâk edilmiş, yerleri imara 

açılmıştır.  

Üsküdar’ın imparatorluk anıtları ile vurgulanan geleneksel silueti izlerini korumakla 

birlikte, arka planda gelişen yüksek katlı apartmanlar ile ölçeğini büyük ölçüde 

kaybetmiş, ahşap evlerden oluşan konutlar betonlaşmıştır. Bu yeniden yapılanma 

süreci içinde geleneksel çevrelerinden soyutlanan anıtların gözalıcı ihtişamı 

silikleşmiştir. Tek yapı ölçeğinde ise genel olarak Sultan külliyelerine ait olan ve 

abidevi oldukları oranda korunmaya değer görülen yapılar dışında bakım ve onarımı 

yapılmadığından zamanla metruk kalan vakıf yapıları yıkılmıştır. 
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Şekil 6. 2: Kartpostalarda Salacak Sahili 20. yüzyıl başı. 

Vakfa gelir getirmesi için yaptırılan eserlerin çoğu yasal düzenlemeler ve idari 

boşluklarla özel ve tüzel kişilerin ellerine geçmiş, bunların büyük çoğunluğu 

yıkılmış, yerlerine çok katlı apartmanlar yapılmıştır. İşlevsiz kalan bazı vakıf yapıları 

fakir ailelerce işgal edilmiştir. Kullanımını sürdüren yapılar ise ehliyetsiz onarımlar 

ve kullanıcı müdahaleleri ile zarar görmüştür. 1960 yılına kadar pek çok vakıf eserin 

bakımı yapılmamış, yapılar karşılaşılan sorunlar oranında onarılmıştır. Hatalı görülen 

bu uygulama karşısında 1983 yılına ait yasa ile vakıf eserlerin 1 ve 5 yıllık bakım 

programına alınması öngörülmüş ise de bu uygulama kâğıt üzerinde kalmıştır. 

Yetersiz teknik kadro, ucuz malzeme ile basit onarım adı altında projesiz 

gerçekleştirilen kötü restorasyonlar sonucu pek çok eser özgünlüğü kaybetmiştir. 

Tek yapı ölçeğinde alınan koruma kararlarının yetersiz kalması, uluslararası koruma 

anlayışı ve yükselen tarih bilinci ile 1993 yılında Üsküdar‘ın tarihi merkezlerini 

kapsayan koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girmiştir. Buna göre Rum Mehmet 

Paşa,  Ayazma Camii ve çevresi Koruma İmar Planı, İhsaniye Mahallesi 347 Ada 

Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Valide-i Atik ve çevresi Koruma amaçlı 

Uygulama İmar Planı, Yeni Mahalle Koruma İmar Planı, İcadiye-Kuruçeşme Parkı 

ve çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, Toygar Hamza Mahallesi 246 –

247 Ada Koruma İmar Planı hazırlanmıştır. Planlama alanı içinde kalan eski eserler 

KVTVKK‘nca tescillenmiş yapılardır. Planlama raporlarında günümüze kalabilen 

eski eserler ile yol dokusu ve mekân perspektiflerinin olduğu gibi korunmaya devam 

etmesi ve sit alanı ve çevresinin kentsel dokuyu ve silueti olumsuz etkileyecek 

bayındırlık projelerinden uzak tutulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Koruma 

kararlarının uygulanabileceği detaylı projeler henüz gerçekleştirilmemiştir. Bununla 

birlikte sit alanlarının anıtlar çevresinde geliştirilen parçalı yapısı bütüncül bir 

koruma anlayışından uzaktır. Koruma İmar Planı dışında kalan yerlerde,  1970 tarihli 
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imar kanununun getirdiği düzenleme geçerlidir. Ancak imar planı eski eser ve tarihi 

çevre korumasına uygulama yönünden açıklık getirmemektedir. Söz konusu imar 

kanunu tescili yapılmış eserlere yaklaşma mesafelerinin ve yüksekliklerinin özel 

nizamnamelerle belirlenmesi öngörülmüştür. Koruma Kurulu ve Mesleki Örgütlerin 

kararları ise tavsiye niteliği taşımaktadır.  

Pek çok sit alanında karşılaşıldığı gibi Üsküdar‘ın tarihi alanları detaylı 

projelendirme eksikliği,  hızla çoğalan modern yapılar, büyük ölçekli ulaşım projeleri 

vb. nedenlerle risk altındadır.  

Öneriler:Tarihi çevrenin uğradığı tahribatın durdurulması için Üsküdar‘ın taşıdığı 

tarihi, kültürel ve simgesel değerleri koruyan üst düzey projelere ihtiyacımız vardır. 

1985 yılından itibaren Dünya Mirası Listesi‘nde olan İstanbul’un Tarihi Alanları 

Sultanahmet ve Arkeolojik Park, Süleymaniye Camisi ve çevresindeki geleneksel 

konut dokusu, Zeyrek Camisi -Pantokrator Kilisesi- ve çevresindeki geleneksel konut 

dokusu ve Karasurları olmak üzere listeye dört başlık altında dâhil edilmiştir. Daha 

sonra Tarihi Yarımada bir bütün olarak Dünya Mirası statüsü kazanmıştır. Bu statüye 

göre Tarihi Yarımada İnsanlığın yaratıcı dehasına örnek teşkil eden başyapıtlar 

içermekte; belirli bir zaman aralığında veya kültür bölgesinde mimarlık, teknoloji, 

anıtsal sanatlar, kent planlaması veya peyzaj düzenlemesi konularında insani 

değerler açısından belirgin bir paylaşım sergileyen; kültürel bir geleneğe ya da yok 

olmuş veya yaşamakta olan bir medeniyete eşsiz ya da en azından önemli birer 

‘belgeyle’  tanıklık eden ve insanlık tarihinin önemli aşamalarını gösteren belirli 

yapı tiplerine, yapı gruplarına veya peyzaj düzenlemelerine örnek teşkil etmektedir. 

Tarihi Yarımada’nın Dünya Mirası değerleri öteden beri kenti besleyen, yaşayan 

miras kılan ve yaşam zenginliği katan diğer coğrafi ve kültürel bileşenleri; Galata, 

Eyüp ve Üsküdar ile bütündür. Bu bölgeler henüz koruma amaçlı imar planı 

geliştirilmediğinden listenin dışında kalmıştır. Hiç kimse İstanbul’u Üsküdar’sız 

düşünmek istemez. Tarihi Yarımada’nın olağanüstü panoraması ve insanı büyüleyen 

etkisi; Boğaz’ın karşı yakasıyla; Üsküdar’la bir bütündür. Üsküdar’ın zengin kültür 

mirasının uluslararası platformlarda tanınmamasının eksikliği hissedilmektedir. 

Uluslararası koruma kavramı, politikası ve ilkeleriyle gerçekten buluşabilmek 

öncelikle ulusal politikalarla, ulus adına dünyaya söz verilen değerleri korumayla 

mümkün olabilecektir. Uygun bir koruma planına bağlı olmayan, yapı ve bölge 

ölçeğinde sorunu çözmeyi hedefleyen çalışmaların amacına ulaşamadığı, hızla 
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değişen fiziksel çevre ile geçmişin izlerinin silindiği bilgisi son 50 yılda Üsküdar’da 

deneyimlenmiştir. Tarihi çevrenin niteliklerini bir bütün olarak kavrayan bilinç 

oluşmadıkça, süreklilikten de söz edilemeyeceği açıktır. Korumaya değer görülen 

maddi ve manevi kültür mirasının ve çevresel öğelerinin saptanması ve 

değerlendirilmesi bu oluşumun ilk adımıdır. Üsküdar’ın henüz tamamlanmış 

bütüncül bir envanter çalışması bulunmamaktadır. Bilinçli bir kültürel miras 

yönetiminin tam ve doğru bir bilgi olmadan yürütülmesi imkânsızdır.  

Öte yandan son yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinde yaşanan gelişmelerle 

birlikte bir yandan tarihi eserler birbiri ardına onarılırken, diğer yandan anlam ve 

estetikten yoksun yeniden yapımlar gerçekleştirilmekte, Karacaahmet Mezarlığı’nın 

bir bölümüne devasa cami inşa edilmekte, tarihi Üsküdar meydanında Marmaray 

çalışmaları sürdürülmekte, Selimiye ve Haydarpaşa’da mega ölçekli imar faaliyetleri 

gündeme gelmekte,  Şemsi Paşa, Rum Mehmet Paşa ve Ayazma Külliyeleri arasında, 

tarihi anıtlarla belirlenen silueti kütle ve formuyla gölgeleyen nikah binası inşa 

edilmektedir.   

Üsküdar’ın kültür mirasının büyük çoğunluğunu temsil eden vakıf eserlerin mevcut 

durumlarının tespiti, sınırlı kaynakların öncelikli olana doğru kaydırılması ve etkin 

koruma politikalarının hızla geliştirilmesi yönünde daha da önem kazanmıştır. 

Ülkemizde vakfa konu olan tarihi gayrimenkullerin bakım ve onarımından sorumlu 

kuruluş Vakıflar Genel Müdürlüğü’dür. 1924 yılında Evkaf Umum Müdürlüğü 

gözetiminde yapılan Üsküdar’daki Gayrimenkul ve mazbut ve mülhak vakıf eser 

listesi Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren vakıf eserlerin geçirdiği değişimi 

izlememize olanak vermiştir. Bu tespitlerin yer aldığı arşiv vesikası T. C. Vakıflar 

Baş Müdürlüğü İbrahim Hakkı Konyalı Vakıf Kütüphanesi ve Arşivi’nde 4743 

numara ile kayıtlıdır. 

Bu çalışmada 1924 tarihli vakıf belgede adı geçen toplam 534 adet vakıf eser, 

yerinde incelenmiştir. Fotoğraflarla belgelenen ilk inceleme sonucunda her yapının 

tarihi süreçte geçirdiği fiziki ve işlevsel değişim ile korunmuşluk durumu arasındaki 

ilişki arşiv kaynakları ve literatür taranarak ortaya konmaya çalışılmış, eserler 

korunmuşluk durumlarına gruplandırılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 
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*Bu belgeye göre Üsküdar’da 1924 yılında, 635 adet vakıf abide ile 59 Kabristan, 1 

Bahçe ve 3 adet boş arsa kayıtlıdır. Bu eserlerden günümüze 332 adedinin 

ulaşabildiği tespit edilmiştir.  

Belirlenen kriterlere göre Üsküdar İlçesi vakıf taşınmazların günümüzdeki 

durumları; 

*Külliyeler: Büyük ölçekli yatırımlar ve planlama projelerinin ürünü olan külliyeler 

kentin Osmanlı dönemindeki mimarisinin ve kültürünün en iyi anlaşıldığı yerlerdir. 

Üsküdar’da sultanlar ve aileleri tarafından kurdurulan külliyeler kent silueti içinde 

simgesel değerleriyle öne çıkan eserler olmaya devam etmektedirler. Ancak 20. 

yüzyılın hızlı yapısal değişim süreci içinde çevrelerini saran geleneksel mimari, 

yerini çok katlı betonarme yapılara bırakmış, ahşap sivil mimarinin ölçeği ve 

malzemesi ile daha da vurgulanan anıtsal etkileri gölgelenmiştir. Rum Mehmet Paşa, 

Atik Valide ve Ayazma camilerinin çevreleri 1993 yılında yürürlüğe giren koruma 

amaçlı imar planı ile sit alanı ilan edilmiştir. Plan notlarında sit alanı ve çevresinin 

kentsel dokuyu ve silueti olumsuz etkileyecek bayındırlık projelerinden uzak 

tutulmasının amaçlandığı belirtilmektedir. Bununla birlikte, detaylı proje eksikliği ve 

imar planı değişiklikleri uygunsuz yapılanmaların önünü açmaktadır. Örneğin irili 

ufaklı kubbeli yapılarıyla deniz kıyısında yükselen Şemsi Paşa ile geriden siluete 

katılan Rum Mehmet Paşa külliyeleri arasına inşa edilen kubbeli yapı, yükseklik 

olarak değilse bile irilik olarak tarihi yapıları gölgeleyen baskın görünümüyle kent 

siluetine olumsuz anlamlar yüklemiştir.  

Üsküdar kent dokusunun geçmişi ile ilişkiler kuran külliye düzenlemelerinin de iyi 

korunduğu söylenemez. Örneğin 15. yüzyılda Rum Mehmet Paşa tarafından inşa 

edilen külliyenin cami ve türbe dışında yıkılarak ortadan kalkan yapılarına ilişkin 

bilgiler kaynaklara dayanmaktadır. 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından deniz 

kıyısında inşa edilen Mihrimah Sultan Külliyesi, kurulduğu yıllarda kervanların 

konakladığı, tüccarların depolarının bulunduğu hanlar ile daha farklı bir mimari 

düzen göstermektedir. 20. yüzyılda meydan düzenleme çalışmaları sonucu 

kervansaray ve hanlardan geriye yalnız fotoğraf ve gravürlerdeki görüntüleri 

kalmıştır. Üsküdar’ın güney yamaçlarında, geniş bir arazide kurulan Atik Valide 

Külliyesi’nin avlular çevresinde gelişen kervansarayı, imarethanesi, darüşşifası, 

darülhadis, darülkurra ve sıbyan mektebi Mimar Sinan tarafından tasarlanan üst 

düzey bir mekânsal organizasyondur. 18. yüzyılda askeri amaçla kullanılan, bu 
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yüzyıldan itibaren yeni işlevlerin getirdiği ekler ve onarımlarla değişikliğe uğrayan 

yapıların özgün durumlarını anlamak ve değerlendirmek güçleşmiştir. Yine Mimar 

Sinan’ın eseri olan Şemsi Paşa Külliyesi’nin cami-avlu ilişkisi Cumhuriyetin ilk 

yıllarında gerçekleştirilen onarımlarla değiştirilmiş, güneybatısından geçirilen sahil 

yolu ile zemin kotu aşağıda kalmıştır. Varlıklı vezirin külliyenin batısında kurduğu 

saray günümüze ulaşamamıştır. Çinili Külliyesi’nin avlusuna yeni binalar sokulmuş, 

çevre yolların asfaltlanması ile tulumba, kuyu, bahçe vb. öğeler ortadan kalkmış, 

yıkılan veya kötü onarılan avlu duvarları ile külliye yapılarının organik ilişkisi 

azalmıştır.  Ayazma Külliyesi’nin programında külliye çevresinde sanat ve zanaat 

kuruluşları ile konut yapımına yer verilmiş, bu yapılardan hiçbiri günümüze 

ulaşamamıştır. Sıbyan mektebi yerine yeni bir okul yapılmış, zamanla yıkılan 

hamamın ve su sarnıçlarının ancak izleri kalmıştır.  

Selimiye Külliyesi’nin kışla binası ve askerlerin gereksinim duyduğu, cami, hamam, 

mutfak, erzak deposu, değirmen, fırın, vb tesislerin yanı sıra kumaş ve kadife 

imalathaneleri, basım atölyesi, hanlar, dükkânlar ve konut grubundan oluşan 

yerleşim dokusu ortogonal (satranç tahtası) düzende planlı bir gelişim göstermiştir. 

Külliyenin denizle ilişkisi sonucu iskele ve liman yapılmıştır. Yeniçeri 

ayaklanmalarıyla kışla ve çevresi yakılmıştır. II. Mahmut döneminde tekrar inşa 

edilen kışla binası yeni donanımların eklenmesiyle özgün işlevini büyük oranda 

sürdürmektedir. Ancak teknolojilerin eskimesi ile üretim tesisleri ortadan kalkmış, 

tek veya iki katlı konutların yerine inşa edilen apartmanlarla daha farklı bir görünüm 

ortaya çıkmıştır. Sahil yolu ve Harem İskelesinin yapımı sırasında denizin 

doldurulmasıyla kıyı şeridi değişime uğramıştır. Kurucusunun adını taşıyan 

yerleşimin yalnızca yol izleri mevcuttur.  

Zamanla işlevini yitiren külliye yapılarından bazıları terk edilmiş gerekli onarımlar 

zamanında yapılamadığı için harabiyet büyümüştür. Yeni kullanımlara tahsis edilen 

külliye yapılarından bir kısmına denetimsiz müdahaleler yapılmış, eklerle özgün 

şemaları değiştirilmiştir.  

Külliyeye gelir getirmesi için düşünülen han, dükkân gibi yapılar satılarak özel 

mülkiyete geçmiş yeni yapılaşma talepleri ile değişikliğe uğramışlardır. Bugün 

yalnızca Yeni Valide ve Altunizâde külliyelerine ait dükkânların varlığından söz 

etmek mümkündür. Külliyelere ait hamamların hepsi özel mülkiyete geçmiştir. Atik 

Valide ve Çinili hamamları halen özgün işlevini sürdüren ender örneklerdendir. Rum 
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Mehmet Paşa ve Mihrimah Sultan külliyeleri yakınındaki hamamların külliyeler ile 

bağlantıları kesin değildir. Bunlardan ilki hamam olarak kullanılmaya devam 

ederken, diğeri market olarak düzenlenmiş ve ilk kuruluşa ait plan ve cephe düzenini 

kaybetmiştir. Nurbanu Sultan tarafından vakfına gelir getirmesi için çarşı içinde inşa 

ettirilen ikinci hamam dükkân dizileri ile yeniden düzenlenirken özgün tasarımını 

yitirmiştir. Ayazma ve Altunizade külliyelerine ait hamamların izleri kalmıştır.  

Külliye yapılarından bir ya da birkaçı bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 

Turizm Bakanlığı gibi kuruluşların kullanımındadır ve bakım onarımları bu 

kuruluşlar tarafından üstlenilmiştir. Ortak bir yönetim anlayışı ve bütçe dengelemesi 

yapılamadığından külliye bütününü kapsayan bakım ve onarım çalışmaları 

aksamaktadır.  

*Camiler: Vakıf sicil defterinde kaydedilen 77 camiden 9’u 1924 yılından önce 

ortadan kalkmıştır. 1924 yılından günümüze 26 cami yıkılmıştır (Çizelge 6. 1). 

1924 yılından önce ortadan kalkan camilerin 4’ü yazılı kaynaklardan tespit edilen 

bilgilere göre 18. yüzyılın ikinci yarısından 1921 yılına uzanan bir süreçte 

yangınlarla yok olmuştur. Bu yapılardan bazıları hazireleri olan geniş arsalı 

mescidlerdir. Ancak hazirenin yıkımdan sonraki varlığı arsasının korunması için 

yeterli olmamış, örneğin Mehmed Ağa Mescidi’nin arsası Atpazarı Meydanı 

düzenlenirken yola alınmış, Tenbel Hacı Mehmet Camii’nin yerine okul yapılırken 

haziresi Selim Ağa Kütüphanesi’ne taşınmış, Osman Dede Mescidi’nin arsası 1924 

yılından önce işgal edilmiş, 1935 yılına kadar haziresi duran Devâtçızâde Şeyh 

Mehmet Efendi Camii’nin yerine çok katlı yapılar inşa edilmiştir. Hayrettin Çavuş ve 

Alaca Minare mescidlerinin arsaları bugün park olarak düzenlenmiştir.  

Büyük bölümü yıkılan cami veya mescidlerin yerine yine vakıf kanalıyla yeni bir 

cami yapılması öteden beri var olan bir gelenektir. Bir hayratın tamiri için 

düzenlenmiş pek çok vakfiye örneği vardır. Örneğin Üsküdar’da Kara Davud Paşa, 

Gülfem Hatun, Kaptan Paşa, İhsaniye, Bulgurlu Mescid gibi camiler 19. yüzyılda 

yangın geçirmiş ve hayırseverlerce onarılmışlardır. Bu uygulamanın Cumhuriyet’in 

ilk yıllarında da devam ettirildiği tespit edilmiştir. Örneğin 1924 yılında inşaat 

halinde olan Faik Paşa Camii bu uygulamanın Cumhuriyet Dönemindeki en erken 

örneklerinden biridir. 

 



555 

 

Çizelge 6. 1: Camiler. 

MAHALLELER 

Özgün 

şemasıyla 

günümüze 

ulaşan 

Özgün 

şemasını 

kısmen 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kaybetmiş 

olan 

Büyük 

bölümü 

yıkılmış 

olan 

Mevcut 

değil 

VCD 

kayıtlı 

cami ve 

mescitler 

SELİMİYE 2    1 3 

İHSANİYE  1   1 2 

KAZASKER AHMET 

EFENDİ 
    1 1 

MURAD REİS 1     2 

BULGURLU 

MESCİD 
    1 1 

ARAKİYECİ HACI 

CAFER 
  1   1 

ARAKİYECİ HACI 

MEHMED 
 1   2 3 

HAYR-ED-DİN 

ÇAVUŞ 
    2 2 

PAZARBAŞI     1 1 

DURBALİ     1 1 

ATİK VALİDE 1    2 3 

AŞÇIBAŞI  1   1 2 

DEBBAĞLAR   1  1 2 

ÇAKIRCI HASAN 

PAŞA 
 1 1   2 

SİNAN PAŞA   1   1 

ÜMRANİYE 

KARYESİ 
  1  1 2 

BULGURLU 

KARYESİ 
  3   3 

KISIKLI   1   1 

ALTUNİZADE 2    2 4 

AYAZMA 1     1 

KARA DAVUD PAŞA   1   1 

SALACAK   1  1 2 

MİRAHUR 1  1   2 

GEREDE 1    1 2 

TOYGAR HAMZA   1   1 

TENBEL HACI 

MEHMET 
    2 2 

AHMET ÇELEBİ  1    1 

SELMAN AĞA  2   2 4 

GÜLFEM HATUN   1   1 

EVLİYA HOCA     1 1 

HACCE HESNA 

HATUN 
3  2  2 7 

SOLAK SİNAN     3 3 

KEFÇE DEDE 1    2 3 

SELAMİ ALİ 

EFENDİ 
    1 1 
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Çizelge 6.1: (devam) Camiler 

TAVAŞİ HASAN AĞA  1 1  1 3 

RUM MEHMET PAŞA 1 2   1 4 

HAMZA FAKİH 1     1 

TOPLAM 15 10 17  35 77 

Şeyh Osman Efendi Camii yerine 1924 yılında yeni bir cami yapılmakta iken ikinci 

bani Hacı Bedel Mustafa Efendi’nin Çanakkale Savaşı’nda şehit olması üzerine cami 

tamamlanamamıştır
1
. 1924-1935 yılları arasında kaybolan 11 cami ve mescidi 

Pervititch haritalarından tespit etmek mümkün olmuştur. Bunlardan Kazasker Ahmed 

Efendi, Kapıağası camileri yangın geçirmişlerdir. Hoca Abdi Mescidi tramvay yolu 

nedeniyle yıktırılmıştır. Lala Beşir Ağa ve Adliye camilerinin arsaları ise ilerleyen 

yıllarda yola alınmıştır. Geriye kalan 7 camiden yalnızca içinde bir kabir bulunan 

Evliya Hoca Mescidi ile Karacaahmed Mezarlığı içindeki Bali Çavuş Mescidi’nin 

arsası halen boştur. Diğerlerinin yerine betonarme camiler inşa edilmiştir.  

1935-1950 yılları içerisinde harap durumda olan ve metruk kalan camilerden Abdi 

Efendi, Hamal Mehmed Ağa, Solak Sinan, Fatma Hatun, Teşrifatçı Arif Hikmet 

Efendi, Sinan Paşa, Kara Kadı, Murad Reis camileri ile Durbali ve Gerede mescidleri 

yıkılmıştır. Hamal Mehmet Ağa mescidinin arsasına apartman yapılmış, Teşrifatçı 

Arif Hikmet Efendi Camii’nin arsası Salacak sahil yoluna katılmıştır. Adı geçen 

diğer camilerin yerine 1960-1998 yılları arasında betonarme camiler yapılmıştır.   

1940’lı yıllardan itibaren harap durumda olan pek çok cami onarım programına 

hemen alınamamıştır. 1950’li yıllar öncesinde Türkiye genelinde onarım ilkelerini 

belirleyecek bir karar ve danışma kurumunun olmadığı, Eski Eserler Encümeni’nin 

ise vakıf eserler dahil olmak üzere sadece İstanbul’daki eserler hakkında görüş 

bildirdiği bilinmektedir. Pervititch haritaları ve Konyalı’nın eseri başta olmak üzere 

bu yıllara ilişkin yazılı kaynaklar 1950’li yıllara kadar yapılan müdahalelere açıklık 

getirmektedir. Bu yıllar içinde sadece Şemsi Paşa ve Çinili camilerinde onarım 

gerçekleştirildiği tespit edilebilmiştir.  

1950-1960 yılları arasında yapılan sınırlı sayıda onarım içinde Rum Mehmet Paşa 

Camii (1953-1959) ve Defterdar Tahir Ağa Camii (1962), Kara Davut Paşa Camii 

sayılabilir. 1950-1960 yılları arasında Bulgurlu Mescit ve Hace Hesna Hatun 

                                                 
1
 Bu caminin yerine Semiha Şakir tarafından 1984 yılında Hacı Bedel Mustafa Efendi adına yeni bir 

cami yaptırılmıştır.   



557 

 

camilerinin de onarıldığı bilinmekle birlikte her iki cami de ilerleyen yıllarda yıkılıp 

yeniden inşa edilmiştir. Genel olarak 1970 yılına kadar içinde bulunulan dönemin 

olanakları ve onarımdan sorumlu mimarın estetik anlayışına uygun olarak onarım 

yapıldığı tespit edilmiştir. Betonarme ek Defterdar Tahir Ağa Camii’nde kullanılmış, 

döşemesi çöken giriş saçağının tavanı ve son cemaat mahalli betonarme inşa 

edilmiştir.  

1970’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar uzanan bir süreçte gerek geleneksel malzeme 

ve tekniklerinin kullanımlarının terk edilmiş olması ve modern yapı malzemelerinin 

kullanıma girmesiyle tarihi yapıya yapılan izinsiz müdahaleler ve eklerle birçok yapı 

zarar görmüştür.  

Üsküdar’da çalışma alanı sınırları içinde 1924 yılında var olan 68 adet cami ve 

mescitten bugün 42 adedi mevcuttur. Bunlardan sadece 25’i tarihi niteliğini 

korumaya devam etmektedir. Günümüze sayıları azalarak ulaşan tarihi cami ve 

mescidler simgesel nitelikli anıt yapılardır. Bu çok özel mirasın korunması sorumlu 

kişi ve kurumların ortak duyarlılığını gerektirmektedir.  

Tarihi bir yapı, kullanımı devam ettiği süre içinde, zamanında bakım ve onarımı 

yapılarak, kapsamlı müdahaleler gerektirmeden yaşatılabilir. Üsküdar’da tarihi 

değerini yitirmemiş vakıf kültür mirasının korunmasını zorlaştıran etmenlerin 

başında kullanıcıların yasal çerçeveye riayet etmeden yapıya müdahale etmeleri 

gelmektedir. 

Üsküdar’ın günümüze ulaşan tarihi cami ve mescitleri özgün işlevlerini sürdürmesine 

sürdürmesine karşın; kullanıcılar tarafından konfor koşullarını iyileştirmek adına 

gerçekleştirilen ehliyetsiz onarımlar ve niteliksiz ekler nedeniyle bozulma sorunları 

yaşamaktadır.  

Konuyu derinlemesine irdelemek için tarihi değer ve önemini koruyan camilerde 

görevli personel ile sözlü anket yapılmıştır. Yerinde yapılan gözlem ve 

görüşmelerde, camilerin acil onarımları için Vakıflar yönetimine başvurulmadığı, 

izin alınmadığı tespit edilmiştir. Uzman görüşü alınmaksızın yapılan uygulamalar ve 

denetim yetersizliği tarihi yapıların korunması gereken temel özelliklerine yönelik 

ciddi riskler oluşturmaktadır.  

Camilerin bakım ve onarımları son yıllara kadar genellikle cami koruma dernek ve 

vakıflarınca yaptırılmakta veya cemaatten toplanılan yardımlar onarıma 
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harcanmaktadır. Kullanıcıların ne zaman hangi onarımı yaptıracağı bilinmediğinden 

Vakıflar Bölge Müdürlüğü yapının onarımını kurumun amaç ve hedefleri 

doğrultusunda bir programın çerçevesi içinde değerlendirememektedir. Çoğu kez 

camide görevli personelin, acil onarım isteğini VBM’ne kimi zaman yazıyla, kimi 

zaman sözlü olarak bildirdiği, yazışma tutanaklarını çoğu zaman ibtidaî biçimde 

dosyalandığı ve genellikle “yeterince” bekledikten sonra “civardan” tanıdık bir usta 

bulunarak yapıya müdahale edildiği tespit edilmiştir. Tescilli ve tarihi eser 

niteliğindeki yapıların uygun bir şekilde kullanılıp kullanılmadığının ve onarımının 

denetlenmesi genellikle şikâyet üzerine gerçekleşmiştir. 2000’li yıllardan itibaren 

yeni düzenleme ve çözüm arayışları ile Vakıflar bütçesinde gerçekleşen olumlu 

yönde artış, yapı onarım yoğunluğunu arttırmıştır. Onarımı yapılacak her yapı için 

proje hazırlanarak koruma kuruluna gönderilmiştir. Bu yıllarda Üsküdar’da onarımı 

gerçekleştirilen camiler; Altunizade Camii, Şeyh Devati Camii Çatısı, Selimiye 

Camii, Bulgurlu Bayrampaşa Camii, Çakırcı Hasan Paşa Camii, Defterdar Tahir 

Efendi Camii, Karadavut Paşa Camii, Kurban Nasuh Camii, Tavaşi Hasan Ağa 

camileridir.  

Üsküdar’da hemen her cami ve mescitte uzun yıllar düzenli bakım ve onarım 

yapılmamış olmasının getirdiği hasarlar vardır. Ancak yapı onarım işleri belirgin bir 

sıralama veya öncelik içermemektedir. Örneğin Bulgurlu Bayrampaşa Camii, 15. 

yüzyıl sonu yapılarındandır. Yapı birçok onarım geçirmiştir. 20. yüzyılın ilk 

çeyreğine ilişkin bir fotoğrafta minaresinin 19. yüzyıl sonu üslubuna göre yapıldığı 

izlenmektedir. Minare yıkılmış, 1975 yılında 1990’lı yıllarda iki kez yeniden inşa 

edilmiştir. 2004 yılında bir onarım geçiren camide belirgin bir hasar bulunmazken, 

2008 yılında yeniden ele alınmış, yapılan uygulamada 1990 yılında inşa edilen 

minare yıkılarak estetik bütünlük sağlama amacıyla klasik dönem mimarisine benzer 

yeni bir minare inşa edilmiştir. 19. yüzyılda inşa edilen Selimiye Camii’nde de 

1950’li yıllarda değiştirilen, yapının tarihi ile uygun olmayan ve kendi içinde yapım 

hataları içeren özensiz kalemişi tezyinatlar yeniden boyanmıştır. Bu müdahaleler 

projeli ve koruma biliminin laboratuar desteği ile yapılması gereken zor ve pahalı 

uygulamalardır. Bu uygulamalar sürerken örneğin Üsküdar’ın çok kültürlü etnik 

kimliğine tanıklık eden ve İstanbul’da bulunan ender ahşap tekkelerden Afganiler 

Tekkesi bakımsız ve metruk durumda iken 2009 yılında yıkılmıştır.  
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Kurumun imkânları, eserlerin özgünlük, hasar durumu ve müdahale önceliklerini 

belirleyen bir program çerçevesinde kullanılmalıdır.  Kapsamlı müdahaleler yerine 

düzenli bakım ve onarım uygulamalarının gerçekleştirilmesine ve yapıların sürekli 

izlenmesine öncelik verilmelidir. Vakıflar Kurumunun 660 sayılı karar gereğince 

hazırladığı 1 ve 5 yıllık bakım  programları etkin bir düzeyde 

gerçekleştirilememektedir. Yapıların aylık, yıllık ve 5 yıllık izleme programları 

hazırlanmalı, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bu uygulamayı sürdürebilecek 

teknik bir kadro ve bütçe oluşturulmalıdır. Her yapı özelinde tarihi verileri, yazılı ve 

görsel arşiv belgelerini, tarihi onarım bilgilerini içeren bir tespit fişi hazırlanmalı,  

müdahale türleri ve yapının ele alınan bölümlerini analitik olarak izlemeye imkân 

verecek bilgi yönetim sistemleri geliştirilmelidir.  

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 14. maddesine göre; 

“VGM’nün yönetim ve denetiminde bulunan mazbut ve mülhak vakıflarla, 7044 

sayılı Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar 

Umum Müdürlüğüne Devrine Dair Kanunla yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

devredilen vakıf mallarının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Devlet 

dairelerine, kamu kurum ve kuruluşlarına ve kamu yararına çalışan milli derneklere, 

belirli sürelerle, intifa haklarının bırakılması veya gerçek ve tüzelkişilerce 

karakterine uygun kullanılmak şartı ile kiraya verilmesi, VGM’nün yetkisindedir. 

Yukarıda belirlenen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarını 

kullananlar, bunların bakım, onarım ve restorasyon işlerini bu Kanunda belirlenen 

esaslara göre yapmak ve bunun için gerekli masrafları karşılamakla yükümlüdürler.” 

Kökeni vakıf olduğu halde ilgili yasa ve düzenlemeler ve çeşitli sebeplerle gerçek 

veya tüzel kişilerin mülkiyetine geçmiş vakıf eserlerin bir bütünün parçası olarak 

korunması, yetkili kurum ve sorumlu kişiler arasında yaşanan uyum eksikliği 

nedeniyle aksamaktadır. Farklı kurumlar tarafından kullanılan külliye yapılarının 

onarımlarında koordinasyon eksikliği yaşanmakta, etkin bir koruma ve onarım 

faaliyeti programlanamamaktadır.   

İhale yasalarında herhangi bir kısıtlama olmadığından bir firma aynı anda birden çok 

uygulamayı üstlenebilmektedir. Bu uygulama sınırlı sayıda kadrosu ve ekipmanı 

bulunan firmanın uygun kalitede ve beklenen zamanda işi bitirmesinin önünde engel 

teşkil etmektedir. Son yıllarda tarihi yapıların onarımı ile ilgili bilim kurullarının 

atanması olumlu bir gelişmedir. Ancak uygulama aşamasında bilim kurulunun kararı 
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tavsiye niteliği taşımakta, projede yapılacak değişiklikler yalnızca şantiye sorumlusu 

imzası ile gerçekleştirilmektedir. Bu sorunlar doğrultusunda ihale yasalarında yeni 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.   

Cami ve mescitlerin kullanımına ilişkin olarak tespit edilen sorunlar ise; 

 *Camilerin tümünde günlük kullanım için gerekli ekipman; ayakkabılık, vestiyer 

rastgele seçilmiş veya yaptırılmıştır. Duvarların PVC veya lambri kaplanması, 

kandillerin yerine niteliksiz avize veya floresan lambaların konulması sık karşılaşılan 

bir uygulamadır. Günümüzde kadının toplumsal yaşama aktif katılımı ile birlikte 

kadın cemaat sayısında da belirgin bir artış kaydedilmektedir. Tarihi camilerin pek 

çoğunda son cemaat mahalleri kadınlar için ayrılmaktadır.  İlk tasarımında 

bulunmadığı halde, bugün camilerin hemen hemen tamamında kadınlara ayrılan 

bölümlerin sakil duran perdelerle kapatılmış olduğu gözlenmiştir. Binaların ısıtma 

sistemleri bir fizibilite çalışması sonrası projelendirme ve uzman önerisiyle değil, 

rastgele seçimle ve izin alınmaksızın yapılmıştır. Doğalgaz ısıtma sisteminin 

gerektirdiği havalandırma ünitesi hemen hemen tüm uygulamalarda alelade bir 

binaya uygulanırmışçasına dış cepheye taşırılmıştır.  

*Güvenlik problemi tarihi camilerin ortak sorunudur. Son dönemde sayıları artan 

hırsızlık olaylarına karşı camiler kamera ve alarm sistemi ile donatılmıştır. Pek çok 

cami Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2007 yılında gerçekleştirdiği güvenlik sistemi 

ihalesinden önce cemaat yardımları veya derneklerce güvenlik kamera sistemi ile 

donatılmıştır. Uzman katkısı ile projelendirilmeden uygulanan tesisatın montajı, 

tarihi yapıları tahrip edici nitelik taşımakta ve kabloların yoğunluğu görüntü 

kirliliğine neden olmaktadır.  

*Kamera sistemine ek olarak bazı camilerde güvenliği sağlamak üzere dışarıdan 

personel temini yoluna gidilmiştir. Personel eksikliği sadece güvenlik elemanı ile 

sınırlı değildir. Temizlik elemanı ihtiyacı sık sık tekrarlanmakla birlikte, yine pek 

çok camide cemaat veya koruma derneği tarafından ücreti karşılanan civardan bir 

kişi bu işe talip olmaktadır. Son dönemde camilerin temizliği Üsküdar Belediyesi 

tarafından görevlendirilen temizlik işçilerince 15 günde veya ayda bir 

yaptırılmaktadır. Tarihi eserlerin,  giriş ve çıkışları düzenli tutanaklarla tutulan özel 

eğitimli güvenlik personeli tarafından korunması tercih edilmelidir.  
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*Cami ve çevresinin peyzaj düzenleme işi genelde cemaat içinden gönüllü kişilerce 

veya cemaatin istekleri doğrultusunda yürütülmektedir. Keyfi çiçek ve ağaç dikimleri 

kimi zaman usulsüz ve çirkin uygulamalara dönüşebilmektedir.  

Yapıların üstün değeri ile uyumlu malzeme ve tasarım içeren portatif mobilya ve 

aydınlatma donanımı ve çevre düzenlemesi için çalışmalar yapılmalıdır.  

Kullanıcıların bilinç düzeyini arttıracak ve ortak bir platformda sorunlarını 

değerlendirecek eğitim programları düzenlenmelidir.  

*Çoğu caminin İmam veya müezzine ayrılmış vakıf meşrutaları günümüze 

ulaşamamış veya bakımsız kalmıştır. Bu gün mevcut olanlar ise Vakıflar Genel 

Müdürlüğü mülkiyetindedir. Lojman eksikliği veya Diyanet İşleri Başkanlığı 

tarafından verilen lojmanların camiye uzak mesafede olması, camide görevli 

personeli cami iç avlusuna gecekondu benzeri konut inşa etmek gibi, tarihi yapının 

bütünlüğüne zarar veren usulsüz arayışlara itmektedir. Diyanet işleri ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğü arasında çözüm ortaklığı aranmalıdır.  

*Su Yapıları: İşlevlerine göre su ile ilgili 8 yapı türü su yapıları başlığı altında 

değerlendirilmiştir (Çizelge 6. 2). 

Çizelge 6. 2: Su yapıları. 

SU YAPILARI 

Özgün 

şemasıyla 

günümüze 

ulaşan 

Özgün 

şemasını 

kısmen 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kaybetmiş 

Büyük 

bölümü 

yıkılmış 

Mevcut 

değil 

VSD’nde  

kayıtlı su 

yapilari 

ÇEŞME, 18 38 25 5 75 161 

NAMAZGÂH   4  23 27 

SEBİL 2 3 4  7 16 

SU TERAZİSİ 2 1   15 18 

ŞADIRVAN     3 3 

AYAZMA     1 1 

KUYU  1 1  46 48 

MASLAK  1   9 10 

SU MAKSEMİ  1   3 4 

SU HAZNESİ    1 5 6 

TULUMBA     4 4 

HELA     5 5 

TOPLAM 22 45 34 6 196 303 

 Çeşmeler: Üsküdar’da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 20. yüzyıla 

değin kesintisiz örnekleri bulunan çeşme ve sebiller üzerine 1940’lı yıllardan  

itibaren Tanışık, Konyalı, Çeçen, Kumbaracılar, Egemen, Çeçener başta olmak üzere 

araştırmacılar tarafından yayınlar hazırlanmış ve son olarak 2010 yılında İSKİ 

tarafından İstanbul’daki tarihi çeşmelerin tespitine ilişkin bir proje 
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gerçekleştirilmiştir. Ancak, Üsküdar çeşmelerinin kitabelerinin okunuşu, 

tarihlendirme, adlandırma ve belgeleme problemlerinin tümü çözümlenememiştir. 

Çizelge 6. 3: Çeşmeler. 

MAHALLELER 

Özgün 

şemasıyla 

günümüze 

ulaşan 

Özgün 

şemasını 

kısmen 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kaybetmiş 

Büyük 

bölümü 

yıkılmış 

Mevcut 

değil 

VSD’nde  

kayıtlı 

ÇEŞMELER 

SELİMİYE 1 1 1 1 4 8 

İHSANİYE  6 2  4 12 

KAZASKER AHMET 

EFENDİ 
    1 1 

MURAD REİS 1 1 1   3 

BULGURLU MESCİD  1  1  2 

ARAKİYECİ HACI 

CAFER 
 1   1 2 

ARAKİYECİ HACI 

MEHMED 
1 1   1 3 

HAYR-ED-DİN ÇAVUŞ 1 2    3 

PAZARBAŞI     2 2 

DURBALİ   1   1 

ATİK VALİDE 3 2 1  1 7 

AŞÇIBAŞI 1 1   2 4 

DEBBAĞLAR  1 1  3 5 

ÇAKIRCI HASAN 

PAŞA 
 1 2  3 6 

SİNAN PAŞA   1  3 4 

ÜMRANİYE KARYESİ     1 1 

BULGURLU KARYESİ 1 2   3 6 

KISIKLI  1 2  6 9 

ALTUNİZADE   3  6 9 

AYAZMA  1 1  3 5 

KARA DAVUD PAŞA     1 1 

SALACAK 1  1  1 3 

MİRAHUR   1   1 

GEREDE 1 1    2 

TOYGAR HAMZA 1    1 2 

TENBEL HACI 

MEHMET 
  1  1 2 

AHMET ÇELEBİ  1  1 1 3 

SELMAN AĞA  1 2  5 8 

GÜLFEM HATUN 1 1   2 4 

EVLİYA HOCA  1    1 

HACCE HESNA 

HATUN 
3 3 1  5 12 

SOLAK SİNAN  1    1 

KEFÇE DEDE 1  2 1 3 7 

SELAMİ ALİ EFENDİ  1   3 4 

TAVAŞİ HASAN AĞA  1   3 4 

RUM MEHMET PAŞA 1 3 1 1 5 11 

KAPTAN PAŞA  2    2 

HAMZA FAKİH       

TOPLAM 18 38 25 5 75 161 

Bazen aynı çeşme farklı adlarla aynı kaynakta iki defa incelenmiş ve farklı sonuçlara 

ulaşılmıştır. 1924 tarihli vakıf sicil defteri, adları karıştırılan bazı çeşmelere ve yapım 

tarihlerine ilişkin veriler sunan önemli bir arşiv belgesidir. Tespit çalışmasında 

karışıklığın giderilmesi yönünde, öncelikli olarak vakıf sicil defterinde kaydedilen ad 

esas alınmış, diğer kaynaklar veya kitabe metninde geçen adlar ve tarihi onarımlara 
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ilişkin bilgiler karşılaştırılmış, vakıf sicil defterinde geçen adres bilgileri tarihi 

haritalar üzerinden tespit edilerek yapılara ilişkin güncel ada, parsel bilgileri 

verilmiştir.  

Vakıf sicil defterinde kaydedilen 161 çeşmeden 9’u 1924 yılından önce ortadan 

kalkmıştır. Üsküdar’da Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşundan 20. yüzyıla değin 

kesintisiz örnekleri bulunan çeşme ve sebiller üzerine 1940’lı yıllardan itibaren 

Tanışık, Konyalı, Çeçen, Kumbaracılar, Egemen, Çeçener başta olmak üzere 

araştırmacılar tarafından yayınlar hazırlanmış ve son olarak 2010 yılında İSKİ 

tarafından İstanbul’daki tarihi çeşmelerin tespitine ilişkin bir proje 

gerçekleştirilmiştir. Ancak, Üsküdar çeşmelerinin kitabelerinin okunuşu, 

tarihlendirme, adlandırma ve belgeleme problemlerinin tümü çözümlenememiştir 

(Çizelge 6. 3). 1924 yılından günümüze 152 çeşmeden 66 tanesi yıkılmıştır. Bir 

cami, mescit, tekke veya mektep ile birlikte veya yakınında yaptırılan çeşmeler, eğer 

bağlı bulundukları yapı yıkılmışsa ortadan kalkmış veya bakımsızlıktan harap 

olmuşlardır
1
.  

Büyük oranda yıkılan 5 çeşmenin kalıntıları mevcuttur. 25 çeşme taşınma,  kötü 

onarımlar değişen yakın çevre vb. sebeplerle özgün şemalarını kaybetmişlerdir. 

Özgün şemasını koruyan sadece 18 çeşme tespit edilmiştir. Bunlardan Selimiye, 

Teberdar Ağa, Aslan Ağa, Mihrişah Valide Sultan, Silahtar Mustafa Paşa, Halil 

Efendi, Paşa Limanı ve Darüsaade Abbas Ağa çeşmeleri bir köşe veya meydanda 

bulunan ve geleneksel kent dokusunu yansıtan tekil yapılardır. Mihrimah Sultan, 

Ahmediye, Gülnuş Emetullah Valide Sultan, Yakup Ağa, Halil Efendi ve Atik 

Valide Çeşmeleri külliye yapıları içinde veya mektep, türbe vb. yapılarla birlikte 

varlıklarını sürdürmektedir. Çeşmelerin koruma sorunları;  

 

                                                 
1
 Sadık Efendi Tekkesi Şeyh Meşrutası altındaki Serşahinci Hüsamettin Ağa Çeşmesi, Fevziye 

Mektebi altındaki Hatice Sultan Çeşmesi, Rıfaî Asitanesi altındaki Kethüda Ahmet Efendi Çeşmesi 

gibi çeşmeler yıkılırken, örneğin Hacı Bedel Mustafa Camii’nin avlusunda bulunan Genç Osman 

Çeşmesi’nin haznesi 1985 yılında yeni yapılan caminin avlusuna katılmış, Çavuşderesi Caddesi 

üzerinde yıkılan bir mescid önündeki Kâtip Mustafa Efendi Çeşmesi’nin haznesi küçültülmüştür. 

Sinan Paşa Çeşmesi 1935 yılında kadro harici bırakılan Sinan Paşa Camii ile birlikte harap olmuş, 

1974–75 yılı onarımı sırasında, çeşme özgün yerinden sökülerek caminin batısına taşınmıştır. Yıkılan 

Hayrettin Çavuş Mescidi arsasında bulunan Sultan Ahmet Çeşmesi halen varlığını sürdürmekle 

birlikte bakımsız kalmış ve yıkılmaya terk edilmiştir. Aynı şekilde yıkılan Kaymakçı Tekkesi önünde 

bulunan İbrahim Paşa Çeşmesi bilinmeyen bir nedenle sökülmüştür. Oldukça iyi durumda olan çeşme 

taşı Topkapı Müzesi’nde ikinci avluda bulunmaktadır.  Haznesi halen yerinde mevcuttur ve yıkılmaya 

terk edilmiştir. 
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 Kanun ve düzenlemeler 

 İmar faaliyetleri: hızlı yapılaşma, ulaşım yollarında yapılan değişiklikler 

 Kötü onarımlar: Yapının mimari tasarımını ve tarihi verilerini anlamaya çalışan 

bilimsel ve analitik bir çalışmaların yetersizliği, niteliksiz malzeme kullanımı, söküp 

yeniden inşa etme, taşıma. 

 Bakımsızlık ve ihmal: malzemede yıpranma, hava kirliliği, bitki büyümesi, 

bioljik oluşumlar vb. 

 Çevresel koşulların neden olduğu durumlar: Değişen sosyo- ekonomik durum 

/Kullanıcı müdahaleleri,  yoğun araç trafiği vb.  

 Afet: Yangınlar 

olarak özetlenebilir. Osmanlı kent kültürüne ve geleneksel sokak dokusuna tanıklık 

eden çeşmeler, zaman içinde su sisteminin kullanılamaz duruma gelmesi, değişen 

teknoloji, sosyo- ekonomik durum ile birlikte işlevlerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. 

1926 yılında vakıf suları hakkında düzenlenen bir kanunla hayratı sadece sudan 

oluşan mazbut ve mülhak akarların tümünün mülkiyetleri ile birlikte, suyun yanı sıra 

başka hayratı bulunan vakıfların gelirlerinin ise Vakıflar İdaresi ve mütevelliler 

tarafından amaçlarına göre ayrılarak sulara ait olan kısmının, bunlar tarafından 

belediyelere ve köy ihtiyar meclislerine teslim edilmesi kararlaştırılmıştır (RG 

1926:368, 831/Md:2).  Ancak vakıf mülkiyetinden çıkan sular ve bunlara ait 

taşınmazlar konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. 1924-1940 yılları arasında 

tramvay güzergâhının açılması, yangın ve yol değişiklikleri ile bir kısmı ortadan 

kalkan çeşmeler 1950 yılından itibaren, Nuh Kuyusu Bulvarı, D100 Otobanı, Toptaşı 

Caddelerinin açılması, Halk Caddesi, Bağlarbaşı Caddesi ve Doğancılar Caddelerinin 

genişletilmesi ve meydan düzenlemeleri ile yıkılmaya devam etmiş veya 

bulundukları yerden taşınmıştır. Yükselen tarih bilinci ile birlikte giderek sayıları 

azalan çeşmelerin sorunlarına 1984 yılında Milliyet Gazetesi tarafından İstanbul 

genelinde başlatılan bir koruma kampanyası ile çözüm getirilmeye çalışılmış, halkın 

mali desteği de sağlanarak Üsküdar’da 7 çeşme onarılmıştır. Üsküdar’ın 

kampanyanın en başarılı ilçelerinden biri olduğu söylenebilir. Bunda onarılan 

çeşmelerin, III. Ahmet Çeşmesi, Paşa Limanı Çeşmesi gibi anıtsal çeşmelerden 

oluşması temel etkendir. Ancak bir çeşme tek başına bir anıt olarak değil, tarihi 

çevrenin bir parçası olarak korunduğunda anlam kazanmaktadır. Mahalle içlerinde 
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bulunan, etrafı betonlaşmış, değişen yol kotuyla çukurda kalmış veya yükselmiş, 

ağacı kesilmiş çeşmeler, önüne çöp dökülerek, üzerine yazı yazılarak tahrip 

edilmektedir. Özellikle Bulgurlu ve Kısıklı gibi çok sayıda göç alan semtlerde, yakın 

çevrede oturan ve suları akmayan, muslukları olmayan bir çeşmenin “çeşme” 

olduğunu bilmeyen kişilere rastlanmıştır.   

Öneriler: Dikkat ve özenle yapılan onarımların başarılarını sürdürebilmesi için, 

benzer kampanyalarla belli başlı çeşmelerin tanıtımını yapılması, strateji geliştirerek, 

halkın dikkatinin korumaya çekilmesi ve bakım sürecine aktif katılımlarının 

sağlanması gerekmektedir. Çeşmelere kitabe metinlerini de aktaran ve yapının tarihi 

niteliğine yakışan tanıtıcı levhalar yerleştirilmelidir. Meydan çeşmeleri başta olmak 

üzere, çeşmelerin ayrılmaz peyzaj bileşeni ağaçlarıyla birlikte korunması veya 

yıkılanların yerine yenilerinin dikilmesi için çevre düzenleme çalışması yapılmalıdır. 

Paşa Limanı Çeşmesi’nde olduğu gibi takılan muslukların sökülmesini önleyecek 

güvenlik tedbirleri alınabilir. Önüne elektrik direği koymak yerine geceleri çeşmenin 

aydınlatılması sağlanabilir. Çukurda kalan çeşmelerin sökülerek yeniden inşa 

edilmesi anıtın özgünlüğüne zarar vermektedir. Örneğin Rum Mehmet Paşa 

Mahallesi’ndeki İbrahim Paşa Çeşmesi’nde uygulandığı gibi teknesi açığa çıkarılan 

çeşmelerin önlerine sökülebilir şeffaf parmaklık konulabilir.  

İSKİ ve Vakıflar bünyesinde sürekli bakım ve onarımı yapacak teknik bir kadro 

oluşturulmalı ve bakım bütçesi ayrılmalıdır.  

 Sebiller: Osmanlı kültüründe yine suyla ilgili ama işlev (suyun bardakla ikram 

edilmesi, belirli günlerde şerbet dağıtılması, sıcak günlerde isteyene soğuk su 

verilmesi vb.) ve yapı bakımından çeşmeden ayrılmaktadır. Üsküdar sebilleri yoğun 

olarak Aşçıbaşı Mahallesi’nde bölgenin bir geçiş noktası olmasına bağlı olarak 

Karacaahmet Tekkesi ve çevresinde inşa edilmişlerdir. Ancak zamanın değişen 

koşullarına bağlı olarak gerek tramvayla toplu ulaşıma geçişte gerek otoyol açılışında 

ağırlık ulaşım rahatlığına verildiğinden, bu yapıların çoğu yavaş yavaş ortadan 

kalkmıştır. Günümüze ulaşan sebil yapıları bir külliye içinde veya hazire önünde 

bulunmaktadır. Bir kısmı günümüzde kullanılmamakta, hiçbiri özgün işlevini yerine 

getirmemektedir. Karacaahmet Tekkesi içinde bulunan Ziya Bey Sebili dışında 

genellikle planda az değişiklik yapılmıştır. Ancak sebillerin hepsi işlev değişikliği 

nedeniyle çeşitli müdahaleler geçirmiştir. Genel sorunlar, zeminin yükselmesi 
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nedeniyle kaidelerinin zemin altında kalması, şebekelerin değiştirilmesi veya çatı 

örtüsü/kubbenin yapım tekniği ve malzeme değiştirilerek yenilenmesi olmuştur.    

Korunma durumu iyi olan 5 çeşmeden 3’ü kapalı tutulmakta, bakımsız 

kalmaktadırlar. Sadettin Efendi Sebili ve Yeni Valide Sebiline verilen işlevler ise 

tarihi yapının kimliğine yakışmayan, anıta zarar veren, uygun olmayan işlevlerdir.   

Öneriler: Sayıları son derece az olan sebillerin bakım ve onarımları yapılmalı, ticari 

kaygılardan uzak, mimari ve tarihi kimliğine yakışan uygun işlevlerle hizmet 

vermelilerdir. Örneğin Üsküdar’ın tarihi ve turistik tanıtımının yapıldığı aynı 

zamanda su ve şerbet ikram edilen tanıtım noktaları olarak değerlendirilebilirler.  

 Namazgâhlar: Vakıf sicil kayıtlarında kaydedilen 30 namazgâhtan günümüze 

ulaşabilen özgün bir örnekten söz etmek olanaksızdır. Arsası kısmen bilinen birkaç 

namazgâha ait sütre taşı veya namazgâha ait olduğu bilinen çeşmenin çevresi demir 

parmaklıkla çevrelenerek veya bir park içinde düzenlenerek korunmaya 

çalışılmaktadır. Birçok namazgah alanı kayıt altına alınmadan yola gitmiş ya da işgal 

edilmiştir.  

 Su Terazileri: Vakıf sicil defterinde kayıtlı 18 teraziden 3’ ü günümüze 

ulaşabilmiştir. Bu terazilerden Duvardibi Mevkii’nde bulunan iki tanesi iyi 

durumdadır.  

Tekke, Dergah ve zaviyeler: Vakıf sicil defterinde kaydedilen 45 tekkeden 4’ü 

1924 yılından önce ortadan kalkmıştır (Çizelge 6. 4). 1924 yılından günümüze 41 

tekkeden 28’i yıkılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 30 Kasım 1925 tarihinde 

yürürlüğe giren 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve 

Türbedarlar ile Bazı Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun ile tekke, zaviye ve 

türbelerin kapatılması kabul edilmiş, tarikat etkinlikleri yasaklanmıştır. Yasanın 

ardından Üsküdar’da 12 tekkenin 1925-1940 yılları arasında yok olduğu tespit 

edilmiştir. Bunlardan Avni Efendi Tekkesi ile Ahmet Keşfi Efendi tekkesi 1935 

yılından önce bir yangın geçirmiş diğerleri zamanla harap olmuş ve yıkılmıştır. 1940 

ve 1960 yılları arasında diğer 13 tekke yok olmuştur. Köftüncü Baba ve Acıbadem 

Dergâhının hangi yıllarda ortadan kalktığı tespit edilememiştir.  Kısaca yasanın 

ardından boşaltılan ve harap duruma gelen tekkeler ilk on yıllık süreçte yıkılmış, 

diğer on yıllık süreçte ise diğerlerinin yıkımı gerçekleşmiştir. Ayakta kalabilen 

tekkelerden 7 tanesi camiye çevrilmiştir. 
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 Mevcut olan 4 tekkeden kargir inşa edilen ve külliye içinde yer alan Atik Valide 

Tekkesi hariç, Özbekler Tekkesi, Afganlılar Tekkesi ve Çamlıcalı Mehmet Efendi 

tekkeleri ahşap binalardan oluşmaktadırlar. Bakımsız kalan ve fakir ailelerce işgal 

edilen Afganlılar Tekkesi bugün harap durumdadır. Bazı birimleri özel mülke geçen 

Çamlıcalı Mehmet Efendi Tekkesi de bakımsız kalmıştır. 

Günümüzde mevcut olmayan 4 tekkenin arsası imara açılmış veya yola gitmiştir. 

Kartal Baba Tekkesi, Tahir Baba, Safveti ve Selami Ali Efendi dergâhlarının yerine 

betonarme camiler yapılmıştır.  

Arsasının büyük bölümü işgal edilen ancak tekkenin yerine referans veren birkaç 

kabir veya türbenin bulunduğu 8 tekke arsası tespit edilmiştir. Bunlar Ümmi Ahmet 

Efendi, Tekkesi, Pazar Tekkesi, Nuriddin Dergâhı, Salacak Dergâhı, Salı Tekkesi 

(Kefçe Dede Mahallesi), Feyzullah Efendi Tekkesi, Bandırmalı Tekkesi ve Sandıkçı 

tekkeleridir. 

Çizelge 6. 4: Tekke, dergah ve zaviyeler. 

MAHALLELER 

Özgün 

şemasıyla 

günümüze 

ulaşan 

Özgün 

şemasını 

kısmen 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kaybetmiş 

Büyük 

bölümü 

yıkılmış 

Mevcut 

değil 

VSD’nde 

kayıtlı 

TEKKELER 

SELİMİYE  1    1 

KAZASKER 

AHMET EFENDİ 
    3 3 

MURAD REİS    1 1 2 

BULGURLU 

MESCİD 
    2 2 

HAYR-ED-DİN 

ÇAVUŞ 
 1    1 

PAZARBAŞI   1 1 1 3 

DURBALİ     1 1 

ATİK VALİDE 1 1   1 3 

AŞÇIBAŞI     2 2 

DEBBAĞLAR     3 3 

ÇAKIRCI HASAN 

PAŞA 
 1    1 

KISIKLI     2 2 

SALACAK     1 1 

MİRAHUR     1 1 

TENBEL HACI 

MEHMET 
    2 2 

AHMET ÇELEBİ  1    1 

SELMAN AĞA   1  1 2 

HACCE HESNA 

HATUN 
1     1 

SOLAK SİNAN     1 1 

KEFÇE DEDE     6 6 

SELAMİ ALİ 

EFENDİ 
    2 2 

TAVAŞİ HASAN 

AĞA 
   1 1 2 

RUM MEHMET 

PAŞA 
 1   1 2 

TOPLAM 2 6 2 3 32 45 
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Arsasının bir bölümü ve haziresi mevcut olan, tekkeye ilişkin bazı kalıntıların veya 

tekke yapılarından bir veya bir kaçının bulunduğu 12 tekke arsası mevcuttur. 

Tarih ve sanat değeri taşıyan bu yapıların ve hazire arsalarının kent parçasının bir 

bütünü olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması 

zorunludur. 2007 yılında Vakıflar ve Üsküdar Belediyesi arasında yapılan bir  

protokolle mevcut tekkelerin onarımlarının yanı sıra tekke arsalarının eğitim ve 

kültür amaçlı kullanılmak üzere yeniden tasarlanması ve ele alınması konusunda 

çalışmalar yapılmaktadır. 

Üsküdar Belediyesi bu konuda İl Özel İdare bütçesi tarafından ayrılan fondan 

faydalanmaktadır. Öncelikli olarak ele alınan ve 2007-2010 yılları arasında onarımı 

gerçekleştirilen tekkeler arasında Atik Valide ve Özbekler tekkeleri bulunmaktadır. 

Hem işlevlendirme hem de korunma durumu açısından her iki yapı da iyi 

durumdadır. Ancak bağlı yapılarından bir kısmı halen mevcut olan ve bakımsız 

durumdaki Çamlıcalı Mehmet Efendi Tekkesi ve Afganlılar Tekkesi henüz programa 

alınmamıştır.  

Tekke arsalarına ilişkin yapılan çalışmalar mevcut kalıntıları ve tarihi çevreyi dikkate 

alan bir strateji izlememektedir. Örneğin haziresi bulunan 12 tekkede herhangi bir 

uygulama yapılmamışken, sadece yeri bilinen Sandıkçı Tekkesi arsası üzerindeki 

dükkânlar yıktırılmış ve kazı çalışmaları başlatılmış, birkaç kabrin bulunduğu 

Balaban Tekkesi arsasında ise yetersiz verilere dayandırılan bir yeniden yapım 

gerçekleştirilmiştir.  

Öneriler: Az sayıdaki tekke ve hazire arsasının, tarihi birikimi koruyacak ve doğru 

yansıtacak bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Özgün işlevini kaybetmiş bu 

anıtlar ve kent dokuları bütüncül bir koruma anlayışı ile alınmalı, tarihi çevreye 

ilişkin analitik etüdler titizlikle gerçekleştirilmeli, yeniden değerlendirme kararları 

her zaman geri döndürülebilir nitelikte olmalı, öncelikli olarak ele alınması gereken 

bölgeler belirlenerek bir yönetim planı hazırlanmalıdır.  

Örneğin birçok tekke arsası ve haziresinin bulunduğu Gündoğumu Caddesi, Osmanlı 

döneminde önemli bir güzergâhtır. Bir kavşak noktası olan Yeni Çeşme 

Meydanı’ndan başlayarak -Karacaahmet Mezarlığı içinden- eski Bağdat Yoluna 

bağlanan coğrafi konumu nedeniyle ticari işlevlerin yoğunlaştığı bir merkez 

olmuştur. Doğu seferine çıkacak olan ordu, bu yol üzerinde “sefer alayı” ile beraber 
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yürümüş ve dualarla uğurlanmıştır. Üstlendiği bu rol caddenin gelişmesinin 

tetikleyicisi olmuş ve zaman içinde yol boyunca birçok cami, tekke, mektep, sebil, 

şadırvan, çeşme, kuyu, türbe ve mezarlık/kabristan inşa edilmiştir. Osmanlı 

döneminde bölgeyi ziyaret eden gezginlerin notlarında bu cadde üzerinde bulunan 

Rıfaî Âsitânesi’nde yapılan ayinler sıklıkla vurgulanmaktadır. Yine aynı caddede 

İskender Baba Dergâhı haziresinde İstanbul’un fethinde bulunan askerlere ait olduğu 

rivayet edilen ve kutsal sayılan kabirler ile birçok veli türbesi geçmişte ve 

günümüzde halkın ziyaret yeridir.  

19. yüzyıldan itibaren değişen siyasi, askeri koşullar, ulaşım yöntemleri ve yangınlar, 

cadde ve çevresinde bazı önemli fiziksel değişimlere neden olmuştur. Öncelikle yol 

genişletme çalışmaları nedeniyle Hoca Abdi Mescidi, Bandırmalı Tekkesi, 

Yeniçeşme, şadırvan vb. gibi yıkımlar gerçekleştirilmiştir. Caddenin önemli 

yapılarından olan Menzilhane’nin kullanımı sona ererken, tekkelerin kapatılması ile 

birlikte işlevsiz kalan yapıların birçoğu yıkılmış, yerlerini betonarme yapılara terk 

etmişlerdir. Yol boyunca karşılıklı olarak sıralanan hazire ve türbeler, yeni yapı 

blokları arasında sıkışarak bakımsız kalmışlardır. Giderek önemini kaybeden cadde, 

Dr. Fahri Atabey ve Halk Caddeleri’nin açılmasıyla ağırlıklı bir ulaşım aksı olarak 

kullanılma özelliğini yitirmiştir.  

Cadde ve çevresinin ticari işlerliği günümüzde de devam etmektedir. Haftanın bir 

gününde halk pazarı kurulan caddede, çevre iş yerleri nedeniyle gün içinde araçlar 

park etmektedirler. Gündoğumu Caddesi’nin Osmanlı döneminde taşıdığı önemin 

göstergesi olan anıtlar ve hazireler caddenin tarihi dokusunu ve turistik potansiyelini 

ortaya çıkaracak yeni bir yol ve çevre düzenlemesi ile birlikte korunmalıdır.  

Atik Valide Külliyesi’nden Sadık Efendi Tekkesi ve Ümmügülsüm Çeşmesi’ne inen 

Tekke Arkası Sokak; adı, iki insanın yan yana ancak geçebilecek darlığı ve 

merdivenli düzeniyle Osmanlı dönemi sokak dokusuna tanıklık etmektedir. Bu 

sokakla kesişen ve Çavuşdere Caddesi, Üsküdar İskele Meydanı yakınında bulunan 

ve pek çok tarihi esere ev sahipliği yapan Bulgurlu Mescit ve Evliya Hoca 

Mahallelerinden başlamaktadır. Cadde tarihi At Pazarı Meydanı’ndan sırasıyla, Atik 

Valide Külliyesi ve devamında Çinili Külliyesi’ne uzanan önemli bir tarihi yoldur. 

Yol üzerinde yolcuların dinlenip, su içebilmeleri için (Ümmügülsüm Çeşmesi 

dışında, Seyfettin, Mehmet Ağa, Kâtip Mustafa Efendi, Valide çeşmeleri) çok sayıda 

çeşme inşa edilmiştir. Çavuşderesi Caddesi geçmişte olduğu gibi günümüzde de işlek 
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bir yol olma özelliğini korumaktadır. Ancak 1990 yılında genişletilen ve 

asfaltlanarak motorlu araç geçişine uyarlanan tarihi cadde, önemine bağlı olarak 

düzenlenmemiş, yaya trafiği için uygun yürüme yolları ve peyzaj düzenlemesi 

yapılmamıştır. Cadde üzerinde faaliyet gösteren atölye ve imalathaneler olumsuz 

çalışma koşulları nedeniyle tarihi ve doğal çevreye zarar vermektedir. Bu işletmelere 

ait ağır taşıtların yükleme-boşaltma işleri, araçların çıkardıkları atık, duman, gürültü 

vb. gibi nedenler çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Yoğun motorlu araç 

trafiğine açık Toptaşı Caddesi’nden Atik Valide İmareti’ne çıkan Kör Bakkal 

Sokak’ta Üsküdar Belediyesi tarafından 2005 yılında gerçekleştirilen düzenleme 

çalışması Tekke arkası Sokak için de uygulanabilir. 

Türbeler: Türbeler vakıf eserlerin banilerine tanıklık eden mezar yapılardır. Vakıf 

sicil defterinde listelenen 29 türbe, külliye, cami, mescit, tekke ile inşa edilmiş 

yapılar veya açık türbelerdir. Bir külliye ile birlikte inşa edilen türbelerden yalnızca 

Gülnuş Emetullah Sultan’ın türbesi listede yer almıştır. Zeynep-Kamil, Şeyh Devatî 

ve Aziz Mahmud Hüdayî, Fatma Hanım Sultan, Lütfi Bey, Rum Mehmet Paşa, 

Şemsi Paşa, Üsküdar Mevlevihanesi, Nişancı Hamza Paşa türbeleri vakıf sicil 

kayıtlarında ayrıca listelenmeyen ancak günümüzde mevcut olan anıtsal türbe 

yapılarıdır. Listede yer alan ve günümüze ulaşan 3 kapalı türbe vardır. Bunlar 

Doğancılardaki Hacı Ahmet Paşa, Ali Rıza Efendi ve Halil Paşa türbeleridir. 

30 Kasım l925 tarihli 677 sayılı “Tekke ve zaviyelerle türbelerin seddine ve 

türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına” dair kanunun ardından 

türbeler ziyarete kapatılmış, içlerinde bulunan kıymetli eşyalar Topkapı Sarayı’na 

nakledilmiştir (Ünlü, s.481). 1979 yılında türbeler resmi olarak Kültür Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. 16.2.1990 tarih ve 20435 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe 

giren 612 sayılı ek bir kanunun ardından Türk büyüklerine ait türbelerle, sanat değeri 

taşıyan türbelerin açılmasına dair Kültür Bakanlığı’nın , 15 Mart 1990 tarih ve 02292 

sayılı onay yazısı ile türbeler resmi olarak ziyarete açılmıştır (Ünlü, s.481). 

Sultantepe Özbekler Tekkesi yanındaki Ali Rıza Efendi Türbesi haricinde listede 

kayıtlı ve mevcut türbe yapıları ziyarete kapalı tutulmaktadır. Yönetmeliklerle taşınır 

tarihî eserlerin korunması konusunda bazı görevler VGM’ce üstlenilmiş olmasına 

rağmen temel yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bulunmaktadır. Kurumlar arası 

koordinasyon eksikliği nedeniyle, bu alanda tam bir yetki, görev ve sorumluluk 

sistemi oluşturulamamakta, etkin bir bakım onarım programı sürdürülememektedir. 
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Türbelerin tanıtım tabelalarının bir kısmı Kültür Bakanlığı İstanbul Müzeler 

Müdürlüğü’nce, bir kısmı VGM veya kullanıcılar tarafından hazırlanmıştır. Çok 

sayıda tabelanın varlığı ve tabela seçimlerinde ortak bir dil birliği olmaması görüntü 

kirliliğine sebep olmakta, bazı durumlarda isim veya tarih karışıklıklarına 

rastlanmaktadır. 

Çizelge 6.5: Türbeler 

MAHALLELER 

Özgün 

şemasını 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kısmen 

koruyan 

Özgün 

şemasını 

kaybeden 

Büyük 

bölümü 

yıkılmış 

olan 

Mevcut 

değil 

VSD 

Kayıtlı 

türbe 

İHSANİYE    1 1 2 

HAYR-ED-DİN 

ÇAVUŞ 
  1 1  2 

PAZARBAŞI  1   1 2 

ATİK VALİDE   1   1 

AŞÇIBAŞI  1 1  1 3 

DEBBAĞLAR 1  1   2 

KISIKLI   1   1 

AYAZMA    1  1 

MİRAHUR  1    1 

GEREDE 1     1 

AHMET ÇELEBİ 1     1 

GÜLFEM HATUN    1  1 

HACCE HESNA 

HATUN 
1 1  1  3 

KEFÇE DEDE   1  4 5 

SELAMİ ALİ EFENDİ   1   1 

TAVAŞİ HASAN AĞA     1 1 

RUM MEHMET 

PAŞA 
  1   1 

TOPLAM 4 4 8 5 8 29 

Türbelerden üç tanesi 1924 yılından önce yok olmuştur. Bunlardan Himmet Baba 

Türbesi tramvay yolu açılırken Karacaahmet Mezarlığı’na nakledilmiştir (Haskan, 

C.2, s.670). 1924 yılından günümüze 5 türbe ortadan kalkmıştır. Bunlardan 4’ü yeri 

Gündoğumu Caddesi açılırken yolda kaldığından taşınmıştır. 

Açık türbelerden bir cami ve külliye içinde bulunan 2 türbe iyi durumdadır. 

Bunlardan etrafı mermer sütunlar arası demir şebekeli pencerelerle çevrili, üzeri 

kubbe formunda metal kafesle örtülü Gülnuş Emetullah Sultan Türbesi sultan 

külliyesine bağlıdır. Bir cami, mescit, tekke içinde bulunan türbeler bağlı oldukları 
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yapı yıkıldıktan sonra korunamamışlardır. Şahidesi kaybolmuş veya kırılmış, etrafı 

alçak duvarla çevrili tek kabirler dışında bir veya birkaç gömünün bulunduğu küçük 

kabristanlar kaldırım üzerinde veya bir apartmanın önünde kalmıştır. Tekke 

kalıntıları halen mevcut olan ve arsası bulunan Şeyh Sadık Efendi Tekkesi yanındaki 

Ömer Paşa Türbesi yol kotu değiştiğinden yukarıda kalmıştır. Eski fotoğraflardan 

görünümü hakkında bilgi sahibi olduğumuz, ahşap sivil mimari örneğinde kapalı 

türbelerden bazıları türbe yapısı yıkıldıktan sonra açıkta kalmıştır. Bazılarının da 

yanında ahşap türbedar evi bulunmaktadır. Bunlardan günümüze ulaşabilen az sayıda 

örnek bulunmaktadır. Örneğin Salih Dede Türbesi, haziresi ve türbedar evi uzun 

yıllar harap durumda bırakılmış, 2007 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından yeniden 

inşa edilerek Salih Dede Türbesi ve Eski Mevlevihanesi İhya İmar ve Kültür Derneği 

kullanımına tahsis edilmiştir. Pervititch haritalarında yeri belirtilen Gizlice Evliya 

Türbedar evi yok olmuş, Abacı Dede Türbesi yerine gecekondu görünümünde ahşap 

çatılı tek katlı kargir bir yapı inşa edilmiştir.  

Tarihi yapıları tehdit eden önemli etmenlerden biri de büyük ölçekli bayındırlık ve 

mühendislik projeleridir. Marmaray Tüplü Geçiş Projesi’nin Anadolu çıkışını 

oluşturan ilk istasyonunun, “Üsküdar Meydanı ve Çevresi Raylı Sistemler ile 

Karayolu Entegrasyonları ile Kentsel Tasarım Uygulama Projesi” kapsamında 

Üsküdar Meydanında yapılması gündemdedir. Proje, İstanbul Nazım İmar Planında 

belirlenen sınırlara ve ulaşım kararlarına uyularak hazırlanmıştır. 19.09.2006 tasdik 

tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı tadilatı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 

Planı teklifi ile getirilen plan kararlarında; külliyeye yaklaşık 30 m. uzaklıktaki 

Üsküdar Meydanı ile Şemsipaşa’dan Paşalimanı’na kadar uzanan kıyı şeridi, özel 

proje alanı olarak belirtilmekle birlikte, bu alanda yapılacak değişikliklere açıklık 

getirilmemiştir1. Meydân altında yapılması planlanan yüksek kapasiteli, çok katlı 

otoparklar, giriş-çıkışlar ve ulaşım arterleri açısından sorunlar yaratacağı gibi, özel 

araç teşviki ile trafik yükünü arttıracaktır. Kıyıda dolgu zemin üzerine inşa edilmiş 

olan Şemsi Paşa Külliyesi, zemin altında akması düşünülen yüklü taşıt trafiği 

titreşimlerinin tehdidi altındadır.  

Proje, Üsküdar Meydânı ve yakın çevresini, yüksek bir nüfus ve trafik yoğunluğu 

baskısı altında zorlamaktadır. Ulaşım kararları, tarihi çevrelerin korunmasında en 

                                                 
1
 Plan notlarında “...Özel proje alanı sınırları içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce 

kamulaştırma yapılarak uygulama yapılacaktır....” ifadesi bulunmaktadır. 
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belirleyici unsurlardan biridir. Yol aksları bir kere belirlendikten sonra çevresini 

etkileyen ve geri dönüşü olmayan değişimler getirmektedir. Koruma için yapılacak 

çalışmaların sağlam bir temele oturabilmesi, projenin etkileyeceği bölge ve bölgede 

yer alan yeraltı ve yerüstü kültür ve tabiat varlıkları hakkında net ve yeterli düzeyde 

verinin toplanmasını gerektirmektedir. Sadece planlama sınırları içinde değil, 

geleceğe yönelik ve Üsküdar’ın taşıdığı tarihi, kültürel ve simgesel değerleri koruyan 

üst düzey projelere ihtiyacımız vardır1. Rum Mehmet Paşa, Mihrimah Sultan, Yeni 

Valide, Aziz Mahmud Hüdâyî, Şemsi Paşa külliyeleri ile III. Ahmet Çeşmesi gibi 

önemli anıtsal yapılara ev sahipliği yapan Üsküdar Meydanı ve yakın çevresi 

“Koruma Amaçlı İmar Planı” ile yeniden ele alınmalı, ulaşımda belirleyici olan, 

kalabalık ve sıkışık bir geçiş bölgesi olmaktan kurtarılmalıdır. Projenin tüm 

aşamalarında, her düzeydeki karar vericiler, yerel yöneticiler, ilgili sivil toplum 

kuruluşları ile meslek kuruluşları ve bölge halkının katkıları sağlanmalıdır.  

  

                                                 
1
 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 Sayılı İmar Yasası sonrası, imar planlarını onaylama yetkisinin 

belediyelere verilmesiyle, imar planı değişiklikleri daha sık kullanılmaya başlanmıştır. 1990, 1995, 

2000 ve 2004 yılları arasında Üsküdar ilçesinde yapılmış olan imar planı değişikliklerini, meclis 

kayıtlarından inceleyen araştırma için bkz. (Altın, 2006). 
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EK A: Cami ve mescidlere ilişkin görseller. 

Şekil A. 1:Defterdâr Tâhir Efendi Câmii, 

genel görünüm 

  

Şekil A. 2: Tâhir Efendi Câmii inşa 

tarihi. 

 

Şekil A. 3: Hoca Ali Rıza/ Harem 

İskelesi’nde bulunan park. 

 

Şekil A. 4: Tâhir Efendi Câmii, 

minare. 

 

Şekil A. 5: Tâhir Efendi Câmii giriş kapısı, 

2006. 

 

2008 
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Şekil A. 10: Kavak Mescidi, 1911 

(Çiftçi, s. 89). 

 



595 

 

 

 

Şekil A. 11:İhsâniye Câmii Şerîfi  
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Şekil A. 15: İhsâniye-i Sagîr Câmii (52 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil A. 16: İhsâniye-i Sagîr Câmii, 

(Haskan, C.1, s.219). 
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Şekil A. 17: İhsâniye-i Sagîr Câmii, minare ve 

giriş kapısı, 2010. 

  

Şekil A. 18: Kazasker Ahmed Efendi Câmii 

(55 nolu Prevititch haritası). 

 

Şekil A. 19: Murad Reis Mescidi (55 nolu 

Pervititch haritası).  

 

Şekil A. 20: Bulgurlu Mescit (Çiftçi, s. 170, 

171).
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Şekil A. 21:Bulgurlu Mescit, 1994 (Haskan, 

C.1, s.131). 

 

 

Şekil A. 22: Bulgurlu Mescit, 2006 

 

Şekil A. 23: Arâkiyeci Hacı Câfer Mescidi 

(54 nolu Pervititch haritası).  

 

Şekil A. 24:Arâkiyeci Hacı Câfer Mescidi, 

kitabe. 

 

 

Şekil A. 25: Arâkiyeci Hacı Câfer Mescidi, 

2008. 

  

Şekil A. 26: Arâkiyeci Hacı Câfer 

Mescidi, 2008. 
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Şekil A. 27: Arâkiyeci Hacı Câfer 

Mescidi minare yeri. 

 

Şekil A. 28: Arâkiyeci Hacı Câfer 

Mescidi hazire. 

 

 

 

Şekil A. 29: Kapu Ağası Câmii (5 nolu 

Pervititch paftası). 

 

Şekil A. 30: Divitçiler Camii. 

 

Şekil A. 31:Cevri Usta Câmii: Sıra No: 

74 (Url-5). 
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Şekil A. 32:  Cevri Usta Câmii minare, 

(Url-5)  

 

Şekil A. 33: Cevri Usta Câmii iç 

mekân (Url-5). 

 

Şekil A. 34: Alacaminâre Câmii.(55 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 

Şekil A. 35: Şeyh Osman Efendi Câmii 

yeri (56 nolu Pervititch paftası ). 

 

Şeyh Osman Efendi Câmii yerine yaptırılan 

Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii, 2009. 
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Şekil A. 36: Hayreddin Çavuş Câmii, türbe. 

 

Hayreddin Çavuş Câmii yerinde çeşme ve park. 

 

Şekil A. 37: Durbali Mescidi (Pervititch 69). 

 

Şekil A. 38: Mustafa Dede Mescidi, (Pervitich 

56). 

 

Şekil A. 39: Mustafa Dede Mescidi yerine 

yapılan betonarme cami. 
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Şekil A. 40: Kavsarazade Mehmet Efendi 

Türbesi. 

 

 

Şekil A. 41:Salih Efendi Mescidi (56 nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil A. 42:Karacaahmet Camii  
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Şekil A.43: Rodosi Ahmet Ağa tarafından 

yaptırılan cami (Haskan, C.1, s.195). 

 

Şekil A. 44: 20. yüzyılın ilk yarısına ait bir 

fotoğrafta, cami, (Çiftçi, s. 241) 

 

 

Şekil A. 45: Karacaahmet Camii (53 nolu 

Pervititch haritası). 

 

günümüzde Karacaahmet Camii (İBB Arşivi). 

 

Şekil A. 46: Aşçıbaşı Camii. 

 

Aşçıbaşı Camii, iç mekân. 
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Şekil A. 47: Aşçıbaşı Camii, hazire. 

 

Mehmet Ağa’nın kabri 

 

Şekil A. 48: Debbağlar Mescidi. 

 

Debbağlar Mescidi, (Haskan, C.1, s. 170). 

 

Şekil A. 49: Debbağlar Mescidi, hazire. 

 

Şekil A. 50: Debbağlar Mescidi, kitabe. 
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Şekil A. 51: Debbağlar Mescidi, son cemaat 

mahalli. 

 

Şekil A. 52: Debbağlar Mescidi, minare 

 

Şekil A. 53: Çakırcı Câmii Şerifi  (Haskan, C.1, 

s.137). 

 

2008 onarımı 

 

 

Şekil A. 54: 19. yüzyıl sonlarında Doğancılar 

meydanı (Haskan, C.1, s.141). 

 

20. yüzyılın ilk yarısında Doğancılar (Çifçi, s.143). 
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Şekil A. 55: 20. yüzyılın ilk yarısında 

Süleyman Paşa Câmii (Ahmet Ongun arşivi). 

 

 

Şekil A. 56: Süleyman Paşa Câmii, 2008. 

 

 

Şekil A. 57: Süleyman Paşa Câmii doğu 

cephesi. 

 

Süleyman Paşa Câmii güney cephesi 

 

Şekil A. 58: Süleyman Paşa Câmii, kitabe. 

 

Şekil A. 59: Süleyman Paşa Câmii, hazire. 
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Şekil A. 60: Sinan Paşa Câmii, 2008.  

 

Şekil A. 61: Sinan Paşa Câmii (Konyalı, 

C.1, s.274). 

 

Şekil A. 62: 1970’li yıllarda Sinan Paşa 

Câmii, (Url-40). 

 

 

Şekil A. 63: Cevher Ağa Camii: Sıra No: 

265. 

 

 

 

 

Şekil A. 64: Cevher Ağa Camii, kitabe, 

(Haskan, C.1, s.134). 
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Şekil A. 65:Cavid Ağa Camii: Sıra No: 

266, 2009. 

 

Şekil A. 66: Cavid Ağa Camii’ne 

güneydoğudan bakış. 

 

Şekil A. 67: Bayrampaşa Câmii: Sıra No: 

273, 2009. 

 

 

 

Şekil A. 68: Bayram Paşa Camii, 

(Konyalı, C.1, s.120). 

 

Şekil A. 69: Bayram Paşa Camii  (Haskan, 

C.1, s.129). 
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Şekil A. 70: Bayram Paşa Camii, 2004 

 

 

 

Şekil A. 71: Bayram Paşa Camii abdest 

mahalli. 

 

Şekil A. 72: Bayram Paşa Camii, 

tekneler. 

 

Şekil A. 73: Bodrumî Mescidi.  

 

Şekil A. 74: Bodrumî Mescidi, kitabe. 
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Şekil A. 75: 1990’lı yıllarda  Bodrumî 

Mescidi (Haskan, C.1, s.127). 

 

Şekil A. 76: Bodrumî Mescidi, 2006 

 

Şekil A. 77:Hüdâyî Çilehânesi Mescidi.  

 

Şekil A. 78:  Hüdâyî Çilehânesi Mescidi 

(Haskan, C.1, s.158). 

 

 

Şekil A. 79: Hüdâyî Çilehânesi Mescidi, 

şadırvan. 

 

Şekil A. 80: Hüdâyî Çilehânesi Mescidi, 

kuyu. 
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Şekil A. 81: Hüdâyî Çilehânesi Mescidi 

minaresi, 2004 

 

Hüdâyî Çilehânesi Mescidi minaresi, 

2008. 

 

 Şekil A. 82: Yeni Çilehane Camii. 

  

 

 

Şekil A. 83:Ressam Hamdi Kenan, 

Çamlıca’dan Manzara, 1902 (Sarıdikmen, 

s.173). 

 

 



611 

 

 

 

Şekil A. 84: Bostancıbaşı Câmii, Glüch-

1920 (Haskan, C.1, s.242). 

 

Şekil A. 85: Bostancıbaşı Câmii 1970’li 

yıllar (N. İşli Arşivi ). 

 

Şekil A. 86: Bostancıbaşı Câmii, 1990’lı 

yıllar (Haskan, C.1, s.242). 

Şekil A. 87:Bostancıbaşı Câmii, 2008 

 

 

Şekil A. 88: Bostancıbaşı Câmii mermer 

su teknesi. 

 

Şekil A. 89: Bostancıbaşı Câmii 

tuvaletler. 
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Şekil A. 90: Alemdağ Caddesi üzerinden 

Bostancıbaşı Camii. 

 

Şekil A. 91: Bostancıbaşı Camii 2009 yılı 

onarımı. 

 

Şekil A. 92: Bostancıbaşı Camii 

avlusunda  mermer tekne  

 

 

Şekil A. 93: Altunizade Camii 
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Şekil A. 94: Şadırvan 

 

Şekil A. 95: Çeşme 

 

Şekil A. 96: Prenses Nevcivan Hanım ve 

Feridun Paşa Camii 

 

Şekil A. 97: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, kitabe. 

 

Şekil A. 98: Abdest mahalli ve okuma 

salonu. 

 

 

Şekil A. 99: Doğudan Prenses Nevcivan 

Hanım Camii’ne bakış. 
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Şekil A. 100: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, tuvaletler. 

 

Şekil A. 101: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, beden duvarından detay. 

 

Şekil A. 102: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, mihrap. 

 

Şekil A. 103: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, tavan göbeği. 

 

Şekil A. 104: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, kadınlar mahfili. 

 

merdiven korkulukları. 
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Şekil A. 105: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, minber. 

 

Şekil A. 106: Prenses Nevcivan Hanım 

Camii, kadınlar mahfilinden bir köşe. 

 

Şekil A. 107: Fâik Bey Câmii.  

 

iç mekân 

 

Şekil A. 108: Faik Bey Mescidi, ( İA, 

C.10, s.5495, 5496). 
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Şekil A. 109:Fâik Paşa Câmii.  

 

Şekil A. 110: Fâik Paşa Câmii avlusunda 

kabir. 

 

Şekil A. 111: Fâik Paşa Câmii, okuma 

salonu 

 

Şadırvan 

 

Şekil A. 112:  Fâik Paşa Câmii, minare. 
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Şekil A. 113: Fâik Paşa Câmii, son 

cemaat yeri 

 

 

 

Şekil A. 114: Fâik Paşa Câmii, saçak 

 

Şekil A. 115: Fâik Paşa Câmii, 

pencereler. 

 

Şekil A. 116: Fâik Paşa Câmii, mihrap 

 

ve minber 
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Şekil A. 117: Fâik Paşa Câmii kadınlar 

mahfili. 

 

Vaaz kürsüsü 

 

Şekil A. 118:Kara Davud Paşa Camii  

 

İç mekân 

 

Şekil A. 119: Kara Davud Paşa Camii (63 

nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil A. 120:Anıt ağaç 
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Şekil A. 121: Kara Davut Paşa Camii, 

giriş kapısı üzerinde yer alan kitabe. 

 

 

Şekil A. 122: Kara Davut Paşa Camii, 

doğu cephesinde yer alan kitabe. 

 

Şekil A. 123: Kara Davut Paşa Camii, 

avlu kapısında bulunan kitabe 

(Haskan,C.1, s.230). 

 

 

Şekil A. 124: Kara Davud Paşa Camii 

doğu cephesi. 

 

Şekil A. 125: Alemdar Ahmet Baba’nın 

1091H (1680) tarihli kabri. 
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Şekil A. 126: Kara Davud Paşa Camii 

önünde mermer merdiven. 

 

 

 

 

Şekil A. 127: Kara Davud Paşa Camii 

genel görünüm. 

 

 

Şekil A. 128: Kara Davud Paşa Camii 

minare. 

 

Şekil A. 129: Kara Davud Paşa Camii 

son cemaat mahalli, 2007. 

 

2008 
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Şekil A. 130: Kara Davud Paşa Camii, iç 

mekândan detay. 

 

 

 

Şekil A. 131: Kara Davud Paşa Camii 

minare . 

 

Düşen taşlardan örnek 

 

 

Şekil A. 132: Kara Davud Paşa Camii 

2008 onarımı. 

 

Şekil A. 133:  Kara Davud Paşa Camii 

2008 onarımı. 
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Şekil A. 134: Fatih Camii: Sıra No: 390. 

 

Şekil A. 135:Fatih Camii, 1960’lı yıllar 

(Öz, Resim 36 ). 

 

Şekil A. 136: Teşrifatçı Akif Efendi 

Mescidi (Çiftçi, s. 79) 

 

Şekil A. 137: Bir karpostalda 20. yüzyıl 

ortalarında Salacak sahili. 

 

Şekil A. 138: Mirahur Câmii: Sıra No: 

396. 

 

Şekil A. 139: 20. yüzyıl ortasında 

Mirahur Camii (Url-40). 
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Şekil A. 140: Gerede Mescidi (Pervititch 

62)  

 

Şekil A. 141:Geredeli Çelebi Mescidi 

 

Şekil A. 142: Toygar Hamza Camii 

haziresi. 

 

Şekil A. 143: Toygar Hamza Câmii 

(Çiftçi, s. 237). 

 

Şekil A. 144: Toygar Hamza Sokak’tan 

görünüm. 

 

Selamî Ali Efendi Caddesi’nden 

görünüm. 
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Şekil A. 145: Kara Kadı Mescidi 

(Pervititch 68). 

 

 

(Alman Mavileri D9/2). 

Şekil A. 146: Tenbel Hacı Mehmet 

Mescidi (Pervititch 65). 

 

Şekil A. 147: Hacı Selim Ağa 

Kütüphanesi avlusunda bulunan kabirler. 

 

Şekil A. 148:Ahmed Çelebi Mescidi: Sıra 

No: 432. 

 

Minareden detay 
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Şekil A. 149: 20. yüzyıl ortasında Ahmed 

Çelebi Mescidi (Url-40). 

 

1970’li yıllar Schiele ( DAI Arşivi). 

 

Şekil A. 150: Ahmed Çelebi Mescidi 

hazire. 

 

Şekil A. 151: Selman Ağa Mescidi: Sıra 

No: 447. 

 

Şekil A. 152:20. yüzyılın ilk yarısında 

Selman Ağa Mescidi (Çiftçi, s. 51) 

 

  

Selman-ı Pak Caddesi’nden görünüm 

(Çiftçi, s. 51) 
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Şekil A. 153: Şeyh Câmii 

 

 

 

 

Şekil A. 154: Şeyh Câmii, kitabe. 

 

Şekil A. 155: Şeyh Camii (Pervititch 65). 

 

Şekil A. 156: Şeyh Câmii kuzey cephesi. 

 

Detay 

 



627 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil A. 157: Şeyh Camii ve Devâti Mustafa Efendi Zaviyesi, tabelalar. 

 

Şekil A. 158: Serçe Hatun Mescidi 

(Pervititch 68). 

 

Şekil A. 159: Serçe Hatun Mescidi. 

 

Şekil A. 160: Abdi Efendi Mescidi 
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Şekil A. 161: Gülfem Hatun Câmii, 

kuzey cephesi. 

 

Batı cephesi 

 

 

Şekil A. 162: Gülfem Hatun Câmii ve 

türbesi (Pervititch 62). 

 

Şekil A. 163: Gülfem Hatun’un kabri 

 

Şekil A. 164: Gülfem Hatun Câmii 

meşrutası. 
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Şekil A. 165: Gülfem Hatun Câmii 

güneydoğu cephesi. 

 

Ek bina iç mekan 

 

Şekil A. 166: Gülfem Hatun Câmii 

güneybatı cephesi detay. 

 

Şekil A. 167: Gülfem Hatun Câmii son 

cemaat yeri giriş kapısı. 

 

Şekil A. 168: Gülfem Hatun Câmii, 

mihrap.  

 

Minber 
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Şekil A. 169: Evliya Hoca Mescidi    

(Pervititch 69). 

 

Şekil A. 170: Evliya Hoca Mescidi arsası, 

kabir. 

 

Şekil A. 171: Abdülbâki Efendi Câmii: 

Sıra No: 477. 

 

Şekil A. 172: Abdülbâki Efendi Câmii, 

kitabe. 

 

Şekil A. 173:Abdülbâki Efendi Câmii 

basamaklı giriş ve son cemaat yeri. 
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Şekil A. 174: Abdülbâki Efendi Câmii 

hazire. 

 

 

 

Şekil A. 175: Abdülbâki Efendi Câmii 

son cemaat mahalli. 

 

Son cemaat mahalli iç mekân

 

Şekil A. 176: Abdülbâki Efendi Câmii, 

minare. 

 

Şekil A. 177: Abdülbâki Efendi Câmii, iç 

mekân. 
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Şekil A. 178: Abdurrahman Ağa Câmii.  

 

Şekil A. 179: Yarımca Baba’nın kabri 

 

Şekil A. 180: Abdurrahman Ağa Câmii, 

minare. 

 

Şekil A. 181: Abdurrahman Ağa Câmii, 

iç mekân. 

 

Şekil A. 182:Sâid Efendi Câmii  

 

Şekil A. 183: Sâid Efendi Câmii (Alman 

Mavileri C.10/3). 
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Şekil A. 184: Sâid Efendi Câmii 

avlusundakargir yapı. 

 

 

 

Şekil A. 185: Sâid Efendi Câmii son 

cemaat mahalli. 

 

Son cemaat mahalli, iç mekân. 

 

Şekil A. 186: Sâid Efendi Câmii, minare. 

 

Şekil A. 187: Sâid Efendi Câmii iç 

mekan. 
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Şekil A. 188: Feyziye Mescidi  

 

 

Şekil A. 189: Bir karpostalda  Feyziye 

Mescidi (Sébah-Joaillier). 

Şekil A. 190: Feyziye Mescidi 

kuzeydoğu köşe.  

 

Kuzeybatı köşe  

 

 

Şekil A. 191:Feyziye Mescidi  (Pervititch 

68). 
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Şekil A. 192: Hacce Hasna Hatun Camii 

(Pervititch 67). 

 

Şekil A. 193: Hacce Hasna Hatun Camii, 

2009. 

 

Şekil A. 194: Hacce Hasna Hatun kabri 

 

 

 

Şekil A. 195:Solak Sinan Camii:    

(Pervititch 68). 
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Şekil A. 196:  Solak Sinan Camii,  hazire. 

 

 

 

Şekil A. 197:Solak Sinan Camii, 2007 

 

Giriş kapısı yanında kitabe 

 

Şekil A. 198: Fatma Hatun Camii, 2006. 
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Şekil A. 199:Hammal Mehmet Ağa 

Mescidi (Pevititch 68). 

 

Şekil A. 200:Hoca Abdi Mescidi 

(Pervititch 60). 

 

Şekil A. 201: Bir kartpostalda Kızlarağası 

Camii (Sébah Joaillier). 

 

Kızlarağası Camii  H. Glûch, 1920, 

(Haskan, C.1, s.173).

 

 Şekil A. 202:Tavâşi Hasan Ağa Camii. 
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Şekil A. 203: Tavaşi Hasan Ağa Camii, 

kitabe. 

 

Şekil A. 204:Tavaşi Hasan Ağa Camii 

(Pervititch 57). 

 

Şekil A. 205: Tavaşi Hasan Ağa Camii, 

meşruta. 

 

 

Şekil A. 206:Malatya’lı İsmail Ağa 

Camii.  
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Şekil A. 207: Malatya’lı İsmail Ağa 

Câmii (Pervititch 57). 

 

Şekil A. 208: Malatya’lı İsmail Ağa 

Câmii minare kaidesi (Url-16). 

 

Şekil A. 209: Malatya’lı İsmail Ağa 

Câmii iç mekân (Url-16). 

 

Şekil A. 210: Bâli Çavuş Mescidi, 

(Pervititch 57). 

 

Şekil A. 211: Rum Mehmet Paşa Camii: 

Sıra No: 614 (KTVKKA). 

 

Şekil A. 212: Rum Mehmet Paşa Camii 

Vaziyet Planı ( Ayverdi, s.484). 
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Şekil A. 213:431 Ada 31 parsel’de 

bulunan yapı kalıntıları 

 

  

 

 

Şekil A. 214: 1041 Ada 1 Parselde 

bulunan hamam. 

 

 

 

Şekil A. 215: Rum Mehmet Paşa Türbesi 

 

Şekil A. 216: Rum Mehmet Paşa 

Külliyesi (Alman Mavileri D9/1). 
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Şekil A. 217:Rum Mehmet Paşa 

Külliyesi (Pervititch 61). 

 

Şekil A. 218:1940’lı yıllarda Rum 

Mehmet Paşa Camii (DAI Arşivi). 

 

Şekil A. 219: Rum Mehmet Paşa Camii 

avlusunda kuyu. 

 

Şekil A. 220: Rum Mehmet Paşa Camii 

batı cephesi. 

 

Şekil A. 221: Kuzeydoğuda tabhaneye 

açılan kapı. 

 

Şekil A. 222:Tabhaneler arası geçiş. 
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Şekil A. 223: Rum Mehmet Paşa Camii, 

güneybatı uçta bulunan ocak. 

 

Şekil A. 224: Rum Mehmet Paşa Camii, 

güneybatı yönü tabhane bacası. 

 

Şekil A. 225: Rum Mehmet Paşa Camii, 

ana kubbe geçiş elemanı. 

 

Şekil A. 226:  Rum Mehmet Paşa Camii, 

yarım kubbe geçiş elemanı. 

 

Şekil A. 227: Rum Mehmet Paşa Camii, 

kubbeden detay. 
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Şekil A. 228: Rum Mehmet Paşa Camii, 

kadınlar mahfili. 

 

 

Şekil A. 229: Mihrap ve minber, 1940 

(Konyalı, C.1, s.251). 

 

2008 

 

Şekil A. 230:Vaaz kürsüsü ve kapı 

kanatları. 
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Şekil A. 231:Minare 

 

 

Şekil A. 232: Rum Mehmet Paşa Camii 

çevresi 1940’lı yıllar, (Çiftçi, s. 58) 

 

2008 

 

 

Şekil A. 233:Adliye Camii minaresi, 

Flandin (Eldem, 1974: s.379).

 

Şekil A. 234:Adliye Camii kalıntıları, 

(Pervititch 61). 
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Şekil A. 235:Hüsrev Ağa Mescidi.  

 

Şekil A. 236: Hüsrev Ağa Mescidi, 

minare. 

 

Şekil A. 237: Hüsrev Ağa Mescidi son 

cemaat yeri 

 

  

Şekil A. 238: Hüsrev Ağa Mescidi iç 

mekân. 

 

Şekil A. 239: Hamza Fakih, Kaptan Paşa 

Camii  

 

Aziz Mahmud Efendi Sokağı’ndan bakış 
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Şekil A. 240: Hamza Fakıh’ın şahidesinin 

yer aldığı pencere boşluğu-hazireden 

bakış. 

 

Sokak’tan bakış 

 

Şekil A. 241: Aziz Mahmud Efendi 

Sokağı üzerinden avluya giriş, 1970’li 

yıllar (Url-40). 

 

Şekil A. 242:Kaptan Paşa Cami 

Sokağı’ndan görünüm. 

 

Şekil A. 243: Kaptan Paşa Camii abdest 

muslukları, 2006. 

 

2009 
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Şekil A. 244: Kaptan Paşa Cami, mermer 

su teknesi  

 

 

Şekil A. 245: Kaptan Paşa Camii, 

Meşruta, 2006 

 

2009 

 

 

Şekil A. 246:Kaptan Paşa Camii, 

meşruta, hazireden bakış 

 

Şekil A. 247:Kaptan Paşa Camii, batı 

cephesi. 
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Şekil A. 248: Kaptan Paşa Camii, gergi 

demiri 

 

 

 

Şekil A. 249:Kaptan Paşa Camii kubbe 

kasnağı, pencere 

 

 

Şekil A. 250: Kaptan Paşa Camii son 

cemaat mahalli. 

 

Şekil A. 251: Kaptan Paşa Camii son 

cemaat mahalli, iç mekân. 
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Şekil A. 252:Kaptan Paşa Camii, minare. 

 

Minare kaidesi 

 

 

Şekil A. 253: Kaptan Paşa Camii, 

kadınlar mahfili. 

 

Şekil A. 254: Zemin kat mahfilinden 

kadınlar mahfiline çıkış. 

 

Şekil A. 255: Kadınlar mahfiline geçiş, 

son cemaat yeri batı duvarı. 

 

Minareye geçiş 
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Şekil A. 256: Zemin kat mahfilinden 

minare girişine yükselen merdiven. 

 

 

 

Şekil A. 257:Çini kaplamalar ve kalemişi 

çini motifleri. 

 

detay 

 

Şekil A. 258:Kaptan Paşa Camii, mihrap. 

 

Minber 
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Şekil A. 259:  Kaptan Paşa Camii, 

pencere, detay. 

 

Şekil A. 260:  Kaptan Paşa Camii, kuyu. 

 

Şekil A. 261:  Kaptan Paşa Camii, sadaka 

taşı. 

 

Şekil A. 262:  Kaptan Paşa Camii, sütun 

parçası. 
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EK:B: Tekkeler, Zaviyeler ve dergahlara ilişkin görseller. 

Şekil B. 1: Selimiye Mahallesi, dergah. 

 

Şekil B. 2:Selimiye Dergâhı onarım 

kitabesi 

 

Şekil B. 3: Selimiye Dergâhı, avludan 

cümle kapısına bakış, kitabe. 

 

Şekil B. 4: Salı Tekkesi haziresine ait 

kitabe. 

 

 

 Şekil B. 5:Salı Tekkesi haziresi 

nakillerinin sınırını belirleyen mermer 

dikme. 
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Şekil B. 6: Salı Tekkesi, su tekneleri. 

 

 

 

Şekil B. 7: Selimiye Dergâhı, 19. yüzyıl 

görünümü, E.H. Ayverdi Arşivi, (DBİA, 

C6, s.516) 

 

Şekil B. 8: Selimiye Dergâhı,19. 

yüzyıl görünümü (Çiftçi, s.247). 

 

Şekil B. 9: Çiçekçi Camii doğu ve kuzey 

cepheler. 
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Şekil B. 10:Çiçekçi Camii, cümle kapısı. 

 

 

Şekil B. 11: Çiçekçi Camii, minare 

 

 

 

Şekil B. 12: Çiçekçi Camii, kuyular. 
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Şekil B. 13:  Kazasker Ahmet Efendi Mahallesi dergâh ve tekkeler. 

 

Şekil B. 14: Avni Efendi Tekkesi (54 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 15: Salı Tekkesi (55 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 16: Salı Tekkesi (Çiftçi, s.220). 

 

 

 

Şekil B. 17: Salı Tekkesi, meşrutalar 

(E.D.İşli, s.313). 
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Şekil B. 18: Murad Reis Mahallesi tekke ve kalenderhane. 

 

Şekil B. 19: Ümmî Ahmed Efendi 

Tekkesi (70 numaralı Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 20: Ümmî Ahmed Efendi 

Tekkesi, 1970 (İşli, 2009: s. 509) 

 

Şekil B. 21: Efgan Kalenderhânesi, 

2006. 

 

2009 
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Şekil B. 22:Efgan Kalenderhânesi, Şeyh 

Evi, 1938 (İAM Encümen Arşivi, 

No:2481).

 

Şekil B. 23: Efgan Kalenderhânesi, Şeyh 

Evi, 1990’lı yıllar (Haskan, C.1, s.401). 

 

 

Şekil B. 24: Efgan Tekkesi Selamlık 

Köşkü, 1974 (S. H. Eldem). 

 

2006 

 

Şekil B. 25: Efgan Kalenderhânesi 

köşkü,  iç mekân (S. H. Eldem, 1974).

 

Eldem, 1974 
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Şekil B. 26: Efgan Kalenderhânesi 

köşkü, iç mekân, 2006. 

 

 2006 

 

Şekil B. 27: Efgan Kalenderhânesi, 

kitabe (Çiftçi, s. 511). 

 

 

Şekil B. 28: Efgan Kalenderhânesi 

köşkü, fıskiye, 1974. (S. H. Eldem). 

 

S. H. Eldem, 1974 
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Şekil B. 29: Efgan Kalenderhânesi 

köşkü, iç mekân (Haskan, C.1, s. 403). 

 

2006 

 

Şekil B. 30: Efgan Kalenderhânesi 

köşkü, kandillik, 1974 (S. H. Eldem). 

 

Şekil B. 31: Hamam. 

 

Şekil B. 32: Hamam kuzey cephesi, 

külhan (Güney, s.288). 

 

Şekil B. 33: Hamam, batı cephesinden 

cehennemlik (Güney, s.298). 
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Şekil B. 34:Soğuk su haznesi (Güney, 

s.289). 

 

Şekil B. 35:Sıcak su haznesi (Güney 

s.290). 

 

Şekil B. 36: Sıcak su haznesi su borusu 

yuvası (Güney, s.290). 

 

Şekil B. 37:Güney duvarı, tüteklik 

(Güney, s.294). 

 

Şekil B. 38: Su haznesi 

 

 

Şekil B. 39: Su haznesi batı 

duvarı/çeşme (Haskan, C.1, s. 403). 

 



661 

 

Şekil B. 40 :Havuz, 2006. 

 

Hazire, 2006. 

 

Şekil B. 41:  Bulgurlu Mescid Mahallesi dergâhları. 

 

Şekil B. 42: Sandıkçı Dergâhı, (Haskan, 

C.1, s. 474). 

 

Şekil B. 43: Sandıkçı Dergâhı, F. 

Ayanoğlu Arşivi, tarihsiz (İşli, 2009: s. 

510). 
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Şekil B. 44: Sandıkçı Dergâhı (69 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 

Şekil B. 45: Hayrettin Çavuş Mahallesi, tekke. 

 

Şekil B. 46: Çarşamba Dergâhı (Haskan, 

C.1, s.499). 
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Şekil B. 47: Çarşamba Dergahı, türbeler. 

 

 

 

Şekil B. 48: Şadırvan. 

 

Şekil B. 49: Çarşamba Dergahı, 

betonarme ek 

 

Şekil B. 50: Çarşamba Dergâhı, Onarım 

öncesi, 20. yüzyıl (Çiftçi, s.178). 

 

Şekil B. 51: Çarşamba Dergahı iç 

mekân. 
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Şekil B. 52: Pazarbaşı Mahallesi, tekkeler.  

 

Şekil B. 53: Yaldızlı Tekke, 2006 

 

Şekil B. 54: Pazar Tekkesi (55 nolu 

Pervititch haritası). 
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Şekil B. 55: Avlu duvarı ve meşruta. 

 

Şekil B. 56: Avluda açık türbe. 

 

Şekil B. 57: Fenayi Ali Efendi Türbesi 

(Haskan, C.2, s.550). 

 

Şekil B. 58: Kuyu. 

 

 

 

Şekil B. 59: Kartal Baba Tekkesi, 20. 

yüzyıl (Çiftçi, s. 169).

 

 Şekil B. 60: Kartal Baba Camii, 2006. 
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Şekil B. 61: Sadık Efendi Tekkesi (55 

nolu Pervititch haritası). 

 

 

 

Şekil B. 62: Sadık Efendi Tekkesi, 20. 

yüzyılın ilk yarısı (N. İşli Arşivi). 

 

Şekil B. 63: Serşahinci Hüsameddin Ağa 

Çeşmesi, ve Sadık Efendi Tekkesi Şeyh 

Evi  (Tanışık, C.2, s.387). 

 

Şekil B. 64: Sadık Efendi Tekkesi, 

mutfak. 

 

Şekil B. 65: Durbali Mahallesi, tekke.  
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Şekil B. 66: Pazar Tekkesi (69 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 

Şekil B. 67: Atik Valide Mahallesi tekkeler ve dergah. 

 

Şekil B. 68: Çamlıcalı Mehmet Efendi 

Tekkesi (Haskan, C.1, s.421). 

 

Şekil B. 69: Çamlıcalı Mehmet Efendi 

Tekkesi (70 nolu Pervititch haritası). 
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Şekil B. 70: Çamlıcalı Mehmet Efendi 

Tekkesi kitabesi (Aksoy s. 89) 

 

 

Şekil B. 71: Aşçıbaşı Mahallesi dergahları. 

 

Şekil B. 72: Nûriddin Dergâhı, hazire 
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Şekil B. 73: Miskinler Dergâhı (Alman 

Mavileri C6 nolu pafta). 

 

Şekil B. 74: Miskinler Tekkesi (Hoca Ali 

Rıza). 

 

Şekil B. 75:1930’lu yıllarda tekke 

önünde bir sadaka taşı/ Süheyl Ünver 

Arşivi, (Sarı ve Kurt, s.376). 

 

Günümüzde tekke arsasında iki sadaka 

taşı ve kabir. 

 

Şekil B. 76: Mescit,  1930, Süheyl Ünver 

Arşivi (Sarı ve Kurt, s.380). 

 

Şekil B. 77: Hamam 1930, Süheyl Ünver 

Arşivi (Sarı ve Kurt, s.380). 

 

 



670 

 

Şekil B. 78: Debbağlar Mahallesi tekkeleri 

 

Şekil B. 79: Nalçacı Tekkesi (57 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 

Şekil B. 80: Nalçacı Halil Efendi 

Türbesi. 

 

Şekil B. 81: Hazire. 
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Şekil B. 82: Şeyh Hasib Efendi’nin kabri 

(Haskan, C.1, s.487). 

 

Şekil B. 83: Balcı Dede Kabri 

 

 

Şekil B. 84: Çakırcı Hasan Paşa Mahallesi, tekke.  

 

Şekil B. 85: Nasûhi Tekkesi (Alman 

Mavileri D8/3 nolu pafta). 

 

Şekil B. 86: Nasûhi Tekkesi (58 nolu 

Pervititch paftası). 
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Şekil B. 87: Tunusbağı Caddesi’nden 

hazireye açılan kapı. 

 

Şekil B. 88: Cami girişi. 

 

Şekil B. 89: Nasûhi Tekkesi, 1970’li 

yıllar (Url-40). 

 

2009 

 

 

Şekil B. 90: Şeyh Mehmed Nasuhî 

türbesi (Mermutlu, s.654). 

 

Şekil B. 91: Nasuhi Tekkesi şeyh 

meşrutası, 1995 (Haskan, C.1, s. 295). 
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Şekil B. 92: Selâmi Ali Efendi Türbesi 

ve hazier. 

 

 

 

 

Şekil B. 93: Salacak Mahallesi, dergah. 
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Şekil B. 94: Salacak Dergâhı (59 nolu 

Pervititch haritası).  

 

Şekil B. 95: Salacak Dergahı, türbe. 

 

Şekil B. 96: Mirahur Mahallesi, dergah. 
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Şekil B. 97: Safvetî Dergâhı (58 nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 98: Tenbel Hacı Mehmet Mahallesi, tekkeler. 
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Şekil B. 99: Selim Baba Tekkesi ( 68 

nolu Pervititch haritası). 

 

 

Şekil B. 100: Selim Baba Tekkesi, hazire 

ve su teknesi. 

 

 

 

Şekil B. 101: Ahmet Çelebi Mahallesi, dergah. 
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Şekil B. 102: Hazreti Hüdâyî Dergâhı 

(Alman Mavileri D 9/3).

 

Şekil B. 103: Hüdâyî Mahmud Sokağı 

üzerinde cümle kapısı. 

 

Şekil B. 104: Hazreti Hüdâyî Dergâhı, 

meşruta. 

 

Şekil B. 105: Tuğla minare gövdesi. 

 

Şekil B. 106: 1993 yılında yıkılan 

meşruta (Haskan, C.1, s.96). 

 

Şekil B. 107: Türbe ve cami/tevhidhane.   
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Şekil B. 108: Fatma Sultan Türbesi 

 

Şekil B. 109: Kütüphane. 

 

Şekil B. 110: Hünkâr mahfili, (Haskan, 

C.1, s.95.). 

 

Şekil B. 111: Şadırvan 

 

Şekil B. 112: Kuzey avluda bulunan 

yapılar.  

 

Şekil B. 113: Cami iç mekân 
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Şekil B. 114: Şeyh odası 

 

Şekil B. 115: Hazreti Hüdâyî Dergâhı üst 

galeri 

 

Şekil B. 116: Hazreti Hüdâyî Dergâhı 

cümle kapısı. 

 

Şekil B. 117: Hazreti Hüdâyî Dergâhı 

derviş kapısı. 

 

Şekil B. 118: Türbe ve hünkar mahfili 

genel görünüş 

 

Şekil B. 119: Türbe iç mekân 
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Şekil B. 120: Kütüphane giriş kapısı 

 

Şekil B. 121: Saçak detayı ve kitabe . 

 

Şekil B. 122: Harem/Şeyh Dairesi 

 

Şekil B. 123: Selman Ağa Mahallesi zaviye ve dergâh. 
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Şekil B. 124: Halim Gülüm Dergâhı ( 65 

nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 125: Halim Gülüm Dergâhı (N. 

İşli, s.52). 

 

 

 

Şekil B. 126: Hacı Hesna hatun Mahallesi tekke ve dergahları. 
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Şekil B. 127: Özbekler Tekkesi. 

 

Şekil B. 128: Özbekler Tekkesi, kitabe 

 

Şekil B. 129: Onarım öncesi Özbekler 

Tekkesi (N. İşli, s.177). 

 

Şekil B. 130: Kitabe özgün yerinde iken 

(N. İşli, s.177). 

 

 

Şekil B. 131: Özbekler Tekkesi, iç 

mekân 

 

Şekil B. 132: Derviş odaları, 

kuzeybatıdan görünüş. 
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Şekil B. 133: Avludan harem/selamlık 

binası 

 

Şekil B. 134: Mutfak, iç mekan 

 

Şekil B. 135: Su haznesi 

 

Kitabeler 

 

 

Şekil B. 136: Havuz ve kuyu 
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Şekil B. 137: İskender Efendi Dergâhı, 

1940 (N. İşli Arşivi). 

 

İAM Encümen Arşivi, (DBİA, C4, 

s.506). 

 

Şekil B. 138: Türbe ve hazire. 

 

Yeniçeri mezarları 

 

Şekil B. 139: Solak Sinan Mahallesi, dergah. 
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Şekil B. 140: Feyzullah Efendi Dergâhı 

arsası. 

 

türbe 

 

Şekil B. 141: Kefçe Dede Mahallesi tekke ve dergahları.  

 

Şekil B. 142: Nurullah Efendi Tekkesi 

(Alman Mavileri D9/4 nolu pafta). 

 

Şekil B. 143: Nurullah Efendi Tekkesi, 

2009. 
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Şekil B. 144: Hallaç Baba Tekkesi, 

(İşli, 2009: s.508). 

 

Şekil B. 145: 1834 tarihli türbe. 

 

 

Şekil B. 146: Selami Ali Efendi Mahallesi tekke ve dergahları.  

 

Şekil B. 147: Selamî Ali Efendi Camii, 

minare kalıntıları (Haskan C.1, s.318). 

 

Şekil B. 148:Selamî Ali Efendi Camii 

haziresi, 2008. 
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Şekil B. 149: Tavaşi Hasan Ağa Mahallesi tekke ve dergah. 

 

Şekil B. 150: Bândırmalı Dergâhı, İAM 

Encümen Arşivi, 1941 (Çiftçi, s. 510). 

 

Şekil B. 151: Bândırmalı Dergâhı, İAM 

Encümen Arşivi, 1941, 2007(Çİftçi, s. 

510). 

 

Şekil B. 152: Bândırmalı Dergâhı, 

meşrutalar, 1941(Çiftçi, s.221). 

 

Şekil B. 153: Bândırmalı Dergâhı, 

Meşrutalar, 1990 öncesi (Haskan, C.1, 

s.123). 
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Şekil B. 154: 1910 tarihli Haykıran Rıfaî 

Dervişleri (Fausto Zonaro). 

 

Şekil B. 155: Üsküdar Rıfaî Tekkesi 

Dervişleri, Albert Aublet, 1882 (Tanman, 

DBİA, C5, s.342). 

 

Şekil B. 156: Rıfaî Asitanesi (57 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 157: Rıfaî Asitanesi (Haskan, 

C.1, s.201). 

 

Şekil B. 158: Hazire duvarı, 1970’li 

yıllar (Övünç, s. 128). 

 

 

2006 
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Şekil B. 159: Rıfaî Asitanesi, kitabe. 

 

Şekil B. 160: Rum Mehmet Paşa Mahallesi dergâhları. 

 

Şekil B. 161: Üsküdar Mevlevihanesi. 
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Şekil B. 162: Balaban Tekkesi (64 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil B. 163: Balaban Tekkesi, 20. 

yüzyıl (Çiftçi, s.133).  
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EK C: Türbelere ilişkin görseller. 

 

 

Şekil C. 1: Salih Baba Türbesi, 

2004  . 

 

2010 

 

Şekil C. 2: Çelebi Halil Efendi Türbesi, 

2009. 

 

Şekil C. 3: Hayreddin Çavuş Türbesi. 

 

Şekil C. 4: Ömer Paşa Türbesi (Haskan, 

C.2, s.603). 

 

Şekil C. 5: Ömer Paşa Türbesi (55 nolu 

Pervititch haritası).   
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Şekil C. 6: Zeynep Kamil Türbesi. 

 

 

Şekil C. 7: Abacı Dede Türbesi: Sıra No: 

140 (Haskan, C.2, s.523). 

 

 

Şekil C. 8: Abacı Dede Türbesi (56 nolu 

Pervititch haritası). 

 

Şekil C. 9: Dede Sultan Türbesi: Sıra No: 

208. 

 

Şekil C. 10: Karacaahmet Türbesi 
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Şekil C. 11: Üç Kızlar Türbesi, (Haskan, 

C.1, s. 170). 

 

Şekil C. 12: Kovacı Dede Türbesi 

 

Şekil C. 13: İvaz Fakih Türbesi. 
 

Şekil C. 14: Hoca Ali Rıza’nın bir resminde 

(1858–1930) Ayşe Sultan Çeşmesi. 

  

Şekil C. 15: Ayşe Sultan Çeşmesi, detay. 

 

Şekil C. 16: Ayşe Sultan Türbesi (59 nolu 

Pervititch haritası) 
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Şekil C. 17: Ayşe Sultan Haziresi, 2004 

 

2008 

 

 

Şekil C. 18: Hacı Ahmet Paşa Türbesi 

 

Şekil C. 19: Valide Sultan Türbesi.  

 

Şekil C. 20: Halil Paşa Türbesi. 
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Şekil C. 21: Halil Paşa Türbesi doğu 

cephesi. 

 

Şekil C. 22: Halil Paşazade Mahmut Bey 

Türbesi batı cephesi. 

 

Şekil C. 23: Halil Paşa Türbesi, (Gurlitt). 

 

 

Şekil C. 24: Halil Paşa Türbesi, Schiele 

1973 (DAI Arşivi). 

 

 

Şekil C. 25: Halil Paşa Türbesi giriş kapısı, 

Schiele 1973  (DAI Arşivi). 
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Şekil C. 26: Cennet Efendi Türbesi 20. 

yüzyıl başı (Haskan, C.2, s.545). 

 

Şekil C. 27: Cennet Efendi Türbesi. 

 

Şekil C. 28: Asadar Baba Türbesi. 

 

Şekil C. 29: Ali Rıza Efendi Türbesi. 

Şekil C. 30: Börekçi Baba Türbesi.

 

Şekil C. 31: Kovacı Dede Türbesi, 20. 

yüzyıl başı (Çeçen, s.118). 

 

Şekil C. 32: Gizlice Evliya Türbesi

 

Şekil C. 33: Gizlice Evliya Türbesi, 

(Pervititch 60). 
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Şekil C. 34: Asadar Baba Türbesi.  

  

 Şekil C. 35: Çiçekçi Camii avlusu, Şeyh 

Yusuf Nizameddin Efendi türbesi ve 

haziresi 

 

Şekil C. 36: Çiçekçi Camii avlusu 

taşınmaları belirleyen sınır taşı. 

 

Şekil C. 37: Şem’i Hatun Türbesi.

 

Şekil C. 38: Şem’i Hatun Türbesi.
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EK D: Eğitim Yapılarına İlişkin görseller.  

Şekil D. 1:Defterdar Mektebi (51 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 

Şekil D. 2: Tahir Efendi Çeşmesi/hazne 

 
 

Şekil D. 3: Selimiye Mektebi. 
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Şekil D. 4: Selimiye Mektebi iç mekân 

 

 

Şekil D. 5: Şâban Efendi Mektebi, 

(Pervititch 55). 

 

 

Şekil D. 6: Yakup Ağa Sıbyan Mektebi, 

(Pervititch 55). 

 

Şekil D. 7: Yakup Ağa Çeşmesi, (Çiftçi,  s. 

152) 

 

Şekil D. 8: Yakup Ağa Sıbyan Mektebi  

 

Şekil D. 9: Yakup Ağa Çeşmesi/Marmaray 

Projesi etiketi. 
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Şekil D. 10: Şehit Ahmet Paşa Mektebi 

  

Şekil D. 11: Rodosî Ahmet Ağa Mektebi 

(Haskan, C.1 s.195). 

 

Şekil D. 12: Toptaşı Askeri Rüştiyesi 

 

Şekil D. 13: Toptaşı Askeri Rüştiyesi, 

kitabe 

 

Şekil D. 14: Kara Kadı Mektebi  (Alman 

Mavileri D9/2). 
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Şekil D. 15: Fettah Efendi Mektebi,  

(Pervititch 68). 

 

Şekil D. 16: Gülfem Hatun Mektebi, 

(Pervititch 62). 

 

Şekil D. 17: Gülfem Hatun Mektebi yeri 

 

Şekil D. 18: Hazreti Hüdâyî Mektebi,  

(Alman Mavileri D 9/3). 

 

Şekil D. 19: Mumcuzâde Mektebi yeri, 

Pervititch 66 

Şekil D. 20: Fakih Mektebi (N. İşli Arşivi). 

 



702 

 

Şekil D. 21: Fakih Mektebi ( Pervititch 68) 

. 

 

 

Şekil D. 22: Günümüzde Feyziye Camii ve 

Asadar Baba Türbesi 

 

 

 

Şekil D. 23: Esmahan Sultan Mektebi,  

(Alman Mavileri D8/4). 

 

Şekil D. 24: Esmahan Sultan Mektebi 

(Pervititch 57) . 
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Şekil D. 25:  Tavâşi Hasan Ağa Mektebi 

(Alman Mavileri D 8/4). 

 

Şekil D. 26: Tavâşi Hasan Ağa Mektebi 

(Pervititch 57). 

 

Şekil D. 27: Tavaşi Hasan Ağa Camii 

meşrutası. 

 

Şekil D. 28: Pertev Paşa Kütüphanesi. 

 

Şekil D. 29: Selim Ağa Kütüphanesi, avlu 

girişi. 

 

Şekil D. 30: Selim Ağa Kütüphanesi. 
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EK E: Su yapılarına İlişkin görseller. 

Şekil E. 1: Selimiye Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 2: Nevnihal Hatun Namazgâhı/ ve 

2010 yılındaki durumu (Haskan, C.2. 

s.1114). 

 

 Şekil E. 3: Namazgâh: Sıra No: 6, (Alman 

Mavileri C6 ). 
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Şekil E. 4: Çeşm-i Afet Kadın Namazgâhı 

(Haskan C.2, s. 908). 

 

Şekil E. 5: Hacı Mustafa Ağa Namazgâhı 

 

Şekil E. 6: Yeni yapılmakta olan Çiçekçi 

Camii Şadırvanı. 

 

 

Şekil E. 7: Selimiye Çeşmesi.  
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Şekil E. 8: Daye Kadın Çeşmesi onarım 

öncesi, 2001 (Haskan C3 s.1059). 

 

 Daye Kadın Çeşmesi: onarım sonrası 2006. 

 

Şekil E. 9: Abdülmecid Han Çeşmesi, ön 

yüz. 

 

 Arka yüz (Haskan C3, s. 1034). 

 

 Şekil E. 10: Tahir Efendi Çeşmesi, 

(Çeçener, s.26). 

 

Tahir Efendi Çeşmesi yeri, 2006. 
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Şekil E. 11: Tahir Efendi Çeşmesi. 

 

Şekil E. 12: Kavak Çeşmesi (49 Nolu 

Pervittch paftası) 

 

Şekil E. 13: Ali Ağa Namazgâhı ve 

Çeşmesi (Çeçener, 24). 

 

         

 

 

Şekil E. 14: Ali Ağa Namazgâhı ve 

Çeşmesi (Haskan, C3, s.1114). 

 

Şekil E. 15: Mülazım Hakkı Efendi 

Çeşmesi 
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Şekil E. 16: Toktaş Sokak üzerinde bir 

çeşmeye ait  

 

olduğu düşünülen yapı A: detay 

 

 

 Şekil E. 17: Tazıcılar Ahırı Çeşmesi 

(Pervititch 2 nolu Kadıköy Klavuz Pafta).

 

Şekil E. 18:Tazıcılar Ahırı Çeşmesi: Sıra 

No: 15. 

 

Şekil E. 19: Beylik Çeşme 

 

Şekil E. 20: III. Selim, Şah Sultan Çeşmesi 

 

A 
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Şekil E. 21: Hasip Paşa (Zeki Bey) 

Çeşmesi (Haskan C3, s.1078). 

 

Şekil E. 22: Harem Ayazması 

Şekil E. 23: İhsaniye Mahallesi çeşme ve namazgahları. 
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Şekil E. 24: Namazgâh: Sıra No: 23, 

(Alman Mavileri D: 7/3 1919). 

 

Şekil E. 25: Namazgâh: Sıra No: 23 

(Pervititch 51). 

 

Şekil E. 26: İhsaniye Mahallesi 312 nolu 

Ada’da bulunan kuyu 

 

 

Şekil E. 27: Süleyman Paşa Çeşmesi,  

onarım öncesi (Haskan C3 s. 1181). 

 

 Onarım sonrası Tunusbağı caddesinden 

görünüm 
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Şekil E. 28: Süleyman Paşa Çeşmesi, 

Onarım öncesi Ethem Paşa Sokak’tan 

görünüm (Çeçener s.38) 

 

Onarım sonrası Ethem Paşa Sokak’tan 

görünüm 2006 

 

 

Şekil E. 29:Çeşme: Sıra No:26, Pervititch 

52 

 

Şekil E. 30: İhsaniye Çeşmesi (Çeçener 

s.37). 

 

 

Şekil E. 31: İhsaniye Çeşmesi onarım 

öncesi (Haskan C3, s. 1088) 

  

Şekil E. 32: İhsaniye Çeşmesi 2006 
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Şekil E. 33: İsa Ağa Çeşmesi, (Çeçener 

s.36). 

 

İsa Ağa Çeşmesi (Haskan C.3, s.1072). 

 

 

Şekil E. 34: İsa Ağa Çeşmesi 2006. kazı yapılırken (Url-23). 

Şekil E. 35: Çeşme: Sıra No: 28, (Çeçener 

s.38). 
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Şekil E. 36: Hatice Sultan Çeşmesi, 2006.

 

2008.

 

Şekil E. 37: Hatice Sultan Çeşmesi, 2006. 

 

2008. 

 

Şekil E. 38: Tıfl-ı Gül Hanım Çeşmesi,   

(Çeçener, s.34). 

 

Şekil E. 39: Tıfl-ı Gül Hanım Çeşmesi, 

2011.
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Şekil E. 40:  Tıfl-I Gül Çeşmesi’nin yeri. 

 

A: Demir milden detay 

 

Şekil E. 41: Valide Çeşmesi: Sıra No: 33 

(Çeçener, s.35, Çiftçi, s.243) 

 

2008 

 

 

Şekil E. 42: İsa Ağa Çeşmesi (Çeçener 

s.37). 

 

2008 

 

 

A 
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Şekil E. 43: Ahmet Şakir Efendi Çeşmesi, 

onarım öncesi (Haskan C3, s.1046).  

 

2008 

 

Şekil E. 44: Naci Bey Kuyusu 

(Haskan,C3,s.1234). 

 

2008

 

Şekil E. 45: Naci Bey Kuyusu kitabeleri 
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Şekil E. 46: Kazasker Ahmet EfendiMahallesi, çeşme ve namazgah. 

 

Şekil E. 47: Harmanlık Namazgâhı yeri 

(Alman Mavileri C7). 

 

 

 

 

Şekil E. 48: Harmanlık Namazgahı yeri 

2008 lise binası 

 

Şakirin Camii 
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Şekil E. 49: Abd-ül-fettah Paşa Çeşmesi, 

(Çeçener s.93). 

 

 

Şekil E. 50: Murad Reis Mahallesi çeşmeleri. 

 

Şekil E. 51: Çinili Câmii Çeşmesi: 2008 

 

 

Şekil E. 52: Çinili Câmii Çeşmesi, 

(Çeçener s.107). 
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Şekil E. 53: Çinili Câmii (Gurlitt). 

 

Şekil E. 54: Kasım Ağa Çeşmesi, 

(Çeçener, s.102). 

 

Şekil E. 55: Kasım Ağa Çeşmesi, 1998 

(Haskan, C.3, s.1096). 

 

Şekil E. 56: Kasım Ağa Çeşmesi, 2007. 
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Şekil E. 57: Kasım Ağa Çeşmesi, 2008. 

 

 

 

 Şekil E. 58:Acı Çeşme: Sıra No:60, 

(Pervititch 55). 

 

 

Acı Çeşme /Hacı Halil Efendi Çeşmesi 

(Çeçener, s.101). 

 

Şekil E. 59: Acı Çeşme /Hacı Halil Efendi 

Çeşmesi (Url-25). 

 

onarım sonrası 2008 
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Şekil E. 60: Çinili Camii Şadırvanı 

(Gurlitt). 

 

2008. 

 

Şekil E. 61: Çinili Camii Sebili. 

 

 

 

Şekil E. 62: Çinili Camii Yangın Havuzu 

üzerinde bulunan çeşmeler 
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Şekil E. 63: Çinili Camii çıkrıklı kuyu 

 

 

Şekil E. 64: Arakiyeci Hacı Mehmet Mahallesi su yapıları. 
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Şekil E. 65: Namazgâh: Sıra No:76, 

(Alman Mavileri C7/2). 

 :  

 

Şekil E. 66: Namazgâh yeri. 

 

 

Şekil E. 67: 1887 tarihli Namazgâh taşı 

(Haskan C.2 s.1011). 

 

Şekil E. 68: Mehmet Ağa Su Teknesi 

(Çeçener, s.94). 

 

Şekil E. 69: Mehmet Ağa Su Teknesi, 

(Haskan C.2 s.1011). 
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Şekil E. 70: Mehmet Ağa Su Teknesi, 

2008. 

 

 

 

Şekil E. 71: Sebil: Sıra No: 81 (Pervititch 

55). 

 

Şekil E. 72: Hacı Hasan Ağa Çeşmesi: 

(Pervititch 55). 

 

Şekil E. 73: Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

Sebili, 1970’li yılar (Konyalı C.2,  s.112). 

 

2008. 
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Şekil E. 74: Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

Sebili özgün şebekeler.  

 

Şekil E. 75:Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

Sebili (Çeçener, s. 100). 

 

Şekil E. 76: Yakup Ağa Çeşmesi, (Çiftçi, s. 

152). 

 

Şekil E. 77: Yakup Ağa Çeşmesi, (Konyalı, 

C.2, s.315). 

 

Şekil E. 78: Çeşme doğu duvarı üzerinde 

yer alan etiket, 2010. 

 

Şekil E. 79: Günümüzde Yakup Ağa 

Çeşmesi.  
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Şekil E. 80: Şeyhülislam Arif Hikmet Bey 

Çeşmesi, 2010. 

 

 

Şekil E. 81: Su Haznesi: Sıra No: 86 

(Çeçener, s.100). 

 

Su Haznesi: Sıra No:86,  2008. 

 

Şekil E. 82: Su Haznesi: Sıra No: 87,  

(Pervititch 55). 

 

 

 

Şekil E. 83: Su Terâzisi: Sıra No:  88, 

(Pervititch 55). 
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Şekil E. 84: Su Haznesi: Sıra No: 88a,  

(Pervititch 55). 

 

Şekil E. 85: Su Haznesi: Sıra No: 88a 

(Çeçener, s.98). 

 

Şekil E. 86: Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi.  

 

 

Şekil E. 87: Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi su yapıları. 
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Şekil E. 88: Kör Bakkal Çeşmesi: Sıra No: 

71 

 

Şekil E. 89: Kör Bakkal Çeşmesi yan 

cephe. 

 

Şekil E. 90:  Kör Bakkal Çeşmesi arka 

cephe. 

 

Şekil E. 91: Kör Bakkal Çeşmesi onarım 

öncesi (KTVKKA). 

 

Şekil E. 92: Kör Bakkal Çeşmesi yan 

cephe onarım öncesi (KTVKKA). 

 

Şekil E. 93: Kör Bakkal Çeşmesi 

arkacephe onarım öncesi (KTVKKA). 

 



728 

 

Şekil E. 94: Çeşme: Sıra No: 72, (Çeçener, 

s.98) 

 

Şekil E. 95: Hasan Bey Çeşmesi (Pervititch 

54). 

 

Şekil E. 96: Hayreddin Çavuş Mahallesi çeşme ve kuyuları. 
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Şekil E. 97: Mehmed Paşa Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s.338). 

 

Şekil E. 98: Mehmed Paşa Çeşmesi, 

(Çeçener, s.46). 

 

Şekil E. 99:  Mehmed Paşa Çeşmesi, 

(Çeçen, s.100).

 

 

Şekil E. 100: Mehmed Paşa Çeşmesi, 

2008. 

 

Şekil E. 101: Darüsaade Ağası Abbas Ağa 

Çeşmesi (Tanışık, C.2, s.276). 

 

Şekil E. 102: Darüsaade Ağası Abbas Ağa 

Çeşmesi, 2008. 
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Şekil E. 103: Sultan Ahmed Çeşmesi.  

  

Şekil E. 104: Sultan Ahmed Çeşmesi 

hazne. 

 

Şekil E. 105: Pazarbaşı Mahallesi su yapıları. 
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Şekil E. 106:Bostancıbaşı Çeşmesi: Sıra 

No: 115 (Pervititch 55). 

 

Bostancıbaşı Çeşmesin (Alman Mavileri C8). 

 

 

Şekil E. 107: Sâgir Su Terazisi: Sıra No: 

116, taş tekne. 

 

 

 

 

 

 Şekil E. 108: Serşahinci Hüsameddin Ağa 

Çeşmesi (Tanışık, C.2, s.387). 

 

Şekil E. 109: Serşahinci Hüsameddin Ağa 

Çeşmesi (Çeçener, s. 100). 
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Şekil E. 110:Kebir Su Maksemi: Sıra No: 

122 (Çeçener, s.101). 

 

Şekil E. 111: Sadık Efendi Tekkesi mutfak 

bölümü. 

 

Şekil E. 112: Durbali Mahallesi, çeşme. 

 

Şekil E. 113: Halil Efendi Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s.317). 

 

Şekil E. 114:  Halil Efendi Çeşmesi 

(Çeçener, s. 60). 
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Şekil E. 115: Halil Efendi Çeşmesi (Çeçen,  

 

s. 66). 

Şekil E. 116: Halil Efendi Çeşmesi,  2006. 

 

 

 

 

Şekil E. 117: Atik Valide Mahallesi su yapıları. 
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Şekil E. 118:Silahtar Bahçesi Sokağı 

Çeşmesi 1995 (Haskan, C3, s.1147). 

 

2006. 

 

 

Şekil E. 119:Acı Çeşme: Sıra No: 

141(Pervititch 56). 

 

 

Şekil E. 120:Ümmügülsüm Hanım 

Çeşmesi. 

 

Şekil E. 121: Ümmügülsüm Hanım 

Çeşmesi , 2008.
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Şekil E. 122: Ümmügülsüm Hanım 

Çeşmesi ( Çeçener, s.104). 

 

Şekil E. 123: Tekke Arkası Sokak, 2008. 

 

Şekil E. 124: Tekke Arkası Sokak, 

(Pervititch 56). 

.  

Şekil E. 125: Kör Bakkal Sokak, 2008. 

 

Şekil E. 126: Kargir Çeşme: Sıra No: 142 

(Çiftçi, s. 106). 

 

Şekil E. 127: Kâtip Mustafa Efendi 

Çeşmesi (Çeçener s.104). 
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Şekil E. 128:Kargir Çeşme: Sıra No: 142, 

2007. 

 

 Arka Cephe 

 

 

Şekil E. 129: Kargir Çeşme: Sıra No: 142, 

2007. 

 

2008 

 

 

Şekil E. 130: Mehmet Ağa Çeşmesi: Sıra 

No: 143 (İBB-AKA harita no: 6203 -1). 

 

Şekil E. 131: Atik Valide Çeşmesi: Sıra 

No: 144. 
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Şekil E. 132: Atik Valide Çeşmesi: Sıra 

No: 145, (Kahraman, Yeşildal ve Güngör, 

s.159). 

 

Şekil E. 133: Atik Valide Çeşmesi, 

(Çeçener s.106). 

 

Şekil E. 134: Atik Valide Çeşmesi: Sıra 

No: 145, 2008.  

 

 

 

Şekil E. 135: Kemeraltı Çeşmesi: Sıra No: 

146. 
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Şekil E. 136: Üç Çeşmeler: Sıra No: 147, 

(Çeçener, s.105). 

 

Şekil E. 137: Üç Çeşmeler, 2008. 

 

Şekil E. 138: Kaymakam Emin Bey 

Çeşmesi (Haskan, C3 s.1098). 

 

Şekil E. 139: Su terazisi. 

 

Şekil E. 140: Atik Valide Camii avlusu, 

kuyu. 

 

Su teknesi 
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Şekil E. 141: Aşçıbaşı Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 142: İbrahim Ağa Çayırı 

(Pervititch Kadıköy Klavuz Pafta 2). 

 

Şekil E. 143: İbrahim Paşa Su Yolu 

Haritası’nda İbrahim Ağa Çayırı 

Namazgâhı (İBB-AKA). 

 

Şekil E. 144: İbrahim Ağa Çayırı  (Alman 

Mavileri C5 nolu pafta). 

 

Şekil E. 145: Namazgâh: Sıra No: 158 

(Alman Mavileri C6 nolu pafta). 
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Şekil E. 146: Namazgâh  Sıra No: 159 

(Alman Mavileri C6). 

 

Şekil E. 147: Miskinler Tekkesi, Ressam 

Hoca Ali Rıza ( 1858-1930 ). 

 

Şekil E. 148: Fethi Paşa Çeşmesi: Sıra No: 

163(Alman Mavileri D7). 

 

Şekil E. 149: Fethi Paşa Çeşmesi, 

(Pervititch 54). 

 

Şekil E. 150: Fethi Paşa Çeşmesi, 

(Çeçener, s.31). 

 

Şekil E. 151: Fethi Paşa Çeşmesi (Çiftçi, 

s.251). 
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Şekil E. 152: Valide Çeşmesi: Sıra No: 164 

(Çeçener, s.92). 

 

Şekil E. 153:  Valide Çeşmesi 1998 

onarımı (Url-28). 

 

Şekil E. 154:Valide Çeşmesi, ön cephe 

 

Arka cephe 

 

 

Şekil E. 155: Ayşe Hatun Çeşmesi: Sıra 

No: 165, kitabeli güney cephe. 
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Şekil E. 156: Ayşe Hatun Çeşmesi, 

(Egemen, s.163). 

 

 

Şekil E. 157: Ayşe Hatun Çeşmesi 2001, 

(Haskan, C3, s.1045). 

 

2008. 

 

 

Şekil E. 158: Su Terazisi: Sıra No: 167,  

(Çeçener, s.32). 

 

Şekil E. 159: Su Terazisi: Sıra No: 168 
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Şekil E. 160: Su Terazisi: Sıra No: 168, 

(Çeçener, s.92). 

 

Şekil E. 161: Su Terazisi: Sıra No: 168, 

giriş kapısı. 

 

Şekil E. 162: Su Terazisi: Sıra No: 169. 

 

Giriş kapısı. 

 

Şekil E. 163: Sebil: Sıra No: 170 (Alman 

Mavileri D7). 
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Şekil E. 164: Sebil: Sıra No: 171 

 

İç hacim 

 

Şekil E. 165: Şeyhülislam Saadettin Efendi 

Sebîli: Sıra No: 172 (1835) (W. Henry 

Barlett), (İBB-AKA). 

 

Şeyhülislam Saadettin Efendi Sebîli, 

Eugene Flandin (1863), (İBB-AKA). 

 

Şekil E. 166: Şeyhülislam Saadettin Efendi 

Sebîli, 2008. 

 

Şeyhülislam Saadettin Efendi Sebîli/ İç hacim  

 

 

 



745 

 

Şekil E. 167: Tuvalet girişi. 

 

Şekil E. 168: Su tezgahı. 

 

 

Şekil E. 169: Şeyhülislam Saadettin Efendi 

Sebîli, 2008. 

 

 

 

 

 

Şekil E. 170: Hüseyin Paşa Sebili 1900 

(Çeçener, s.88 ). 

 

 

Şekil E. 171: Hüseyin Paşa Sebîli, 1996, 

(Haskan, C3, s.1211). 
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Şekil E. 172: Hüseyin Paşa Sebîli 

 

İç hacim 

 

Şekil E. 173: Zeliha Hanım Sebili 

(Çeçener, s.93). 

 

Şekil E. 174: Zeliha Hanım Sebili, 2008. 

 

  

Şekil E. 175: Hacı Mustafa Ağa Sebili yeri 

(54 nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 176: Sebil: Sıra No: 179 (53 nolu 

Pervititch haritası). 
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Şekil E. 177: Kuyu: Sıra No: 180 (Alman 

Mavileri D7 nolu pafta ). 

 

Şekil E. 178:Kuyu: Sıra No: 180 (Çeçener, 

s.92). 

 

 

Şekil E. 179: Hacce Zeliha Hanım Kuyusu: 

Sıra No: 182. 

 

Şekil E. 180: Ethem Paşa Kuyusu 1930'lu 

yıllar (C.T.F. Deontoloji ve Tıp Tarihi 

A.B.D., Süheyl Ünver Arşivi). 

 

Şekil E. 181: Kuyu: Sıra No: 186 

(Pervititch 54). 
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Şekil E. 182: İsa Ağa Çeşmesi. 

 

Şekil E. 183: Hafız İsa Ağa / Miskinler 

Tekkesi Çeşmesi, 1930'lu yıllar (C.T.F. 

Deontoloji ve Tıp Tarihi A.B.D., Süheyl 

Ünver Arşivi).

 

Şekil E. 184:Aşçıbaşı Camii sebil, 2008 

 

Şekil E. 185: Aşçıbaşı Camii (Çeçener, 

s.93). 

 

Şekil E. 186:Aşçıbaşı Camii, oda iç 

görünüş. 
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Şekil E. 187: Debbağlar Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 188:Namazgâh: Sıra No: 216 

(İBB-AKA). 

 

Şekil E. 189: Kuyu (Çeçener, s.103). 

 

Şekil E. 190: 56 nolu Pervititch haritası 

 

 

Şekil E. 191: Meydancık Çeşmesi: Sıra 

No: 222 (Çeçener, s.45). 
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Şekil E. 192: İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 223 (İBB-AKA). 

 

 

Şekil E. 193: İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 223 (Pervititch 56 ). 

 

Şekil E. 194: Acı Çeşme: Sıra No:225, 

2006. 

 

2008 

 

 

Şekil E. 195: Acı Çeşme: Sıra No: 225 (56 nolu Pervititich haritası). 
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Şekil E. 196: Acı Çeşme: Sıra No:225, 

2006, hazne kalıntısı 

 

 

 

 

Şekil E. 197: Mehmed Ağa Çeşmesi: Sıra 

No: 226 (Tanışık, C.2, s.260). 

 

Şekil E. 198: Mehmed Ağa Çeşmesi, 

(Çeçener s.103). 

 

Şekil E. 199: Mehmed Ağa Çeşmesi; 

(Haskan C3, s.1064). 

 

Şekil E. 200: Kuyu: Sıra No: 229, 

(Pervititch 56). 
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Şekil E. 201: Çakırcı Hasan Paşa Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 202: Namazgâh: Sıra No: 239 (Alman Mavileri D8). 
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Şekil E. 203: Süleyman Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 241 (Alman Mavileri D8/1). 

 

(Pervititch 60) 

 

Şekil E. 204: Süleyman Paşa Çeşmesi, 

kitabe.

 

  

 

 

Şekil E. 205: Hasan Paşa Çeşmesi 

(Çeçener s.51). 

 

Şekil E. 206: Hasan Paşa Çeşmesi (Tanışık 

s.297). 
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Şekil E. 207:Hasan Paşa Çeşmesi, 2008 

 

  

 

Şekil E. 208: Hasan Paşa Çeşmesi, batı 

cephesi/kurna. 

 

Doğu cephesi 

 

 

Şekil E. 209: Beşir Ağa Çeşmesi: Sıra No: 

243(Pervititch 58). 

 

 



755 

 

Şekil E. 210: Silahşor Mehmet Şakir Bey 

Çeşmesi. 

 

 

 

 

 

Şekil E. 211: Silahşor Mehmet Şakir Bey 

Çeşmesi (Çeçener s.51). 

 

Şekil E. 212: Silahşor Mehmet Şakir Bey 

Çeşmesi (Haskan, C.3, s.1147). 

 

Şekil E. 213: Silahşor Mehmet Şakir Bey 

Çeşmesi. 
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Şekil E. 214: Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi 

(Alman Mavileri D8). 

 

Şekil E. 215: Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi 

(Haskan, C3, s.1099). 

 

Şekil E. 216: İzmirli Ali Paşa Çeşmesi 

(Url-41)  

 

Şekil E. 217: Hoca Ali Rıza (1858–

1930)’nın Doğancılar tablosunda İzmirli 

Ali Paşa Çeşmesi. 

 

Şekil E. 218: Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi 

(Çİftçi, s. 143) 

 

Şekil E. 219:Çakırcı Hasan Paşa Çeşmesi 

(Çeçener, s.52). 

 



757 

 

Şekil E. 220: Maslak: Sıra No: 248 

(Pervititch 60). 

 

 

Şekil E. 221: Maslak: Sıra No: 248, 

(Çeçener s.50). 

 

Şekil E. 222: Kuyu: Sıra No: 252, 

(Çeçener, s.50). 

 

Şekil E. 223: Kuyu. 

 

Şekil E. 224: Sinan Paşa Mahallesi su yapıları. 

 



758 

 

Şekil E. 225: Çeşme: Sıra No: 258 (Alman 

Mavileri D8). 

 

Şekil E. 226: Çeşme: Sıra No: 258 

(Pervititch 58). 

 

 

Şekil E. 227: Atike Sultan Çeşmesi: Sıra 

No: 259 (Pervititch 58). 

 

Şekil E. 228: Sinan Paşa Çeşmesi: Sıra No: 

260 (Pervititch 58). 

 

Şekil E. 229: Sinan Paşa Çeşmesi, (Süheyl 

Ünver Arşivi). 

 

Şekil E. 230: Sinan Paşa Çeşmesi (Çeçener 

s.52). 
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Şekil E. 231: Hatice Sultan Çeşmesi: Sıra 

No: 261(Alman Mavileri D8/3).  

 

 

Şekil E. 232: Hatice Sultan Çeşmesi kitabe 

(Tanışık,C.2, s.365). 

 

Şekil E. 233: Taksim Çeşmesi/Kebîr Su 

Maksemi: Sıra No: 262. 

 

Şekil E. 234: İbrahim Paşa Üsküdar Su 

Yolları Haritası’nda Kebîr Su Maksemi 

(İBB-AKA). 

 

Şekil E. 235:Yenilenen kitabe levhası 

 

 

Şekil E. 236:Taksim Çeşmesi/Kebîr Su 

Maksemi (Pervititch 60). 
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Şekil E. 237: Doğuda ve batıda makseme 

bitiştirilen bahçe duvarları. 

 

 

 

 

Şekil E. 238:Taksim Çeşmesi  

 

 

 

Şekil E. 239: Ümraniye Karyesi, çeşme.  
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Şekil E. 240: Cevher Ağa Çeşmesi, 

(Haskan, C.3, s. 1059). 

 

Şekil E. 241: Cevher Ağa Çeşmesi kitabe 

(Haskan, C.3, s. 1059). 

 

Şekil E. 242: Bulgurlu Karyesi su yapıları. 
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Şekil E. 243: Namazgâh: Sıra No: 278, 

(Konyalı C.1, s.411). 

 

 

Şekil E. 244: Küçük Çamlıca Çeşmesi: 

Sıra No: 279. 

 

 

 

 

Şekil E. 245: Su Başı Camii ve Küçük 

Çamlıca Çeşmesi. 
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Şekil E. 246: Küçük Çamlıca Çeşmesi, 

1973 ( Egemen, s.566). 

 

Şekil E. 247: Küçük Çamlıca Çeşmesi, 

1977 (Egemen, s.566). 

 

Şekil E. 248: Demirci Çeşmesi: Sıra No: 

280. 

 

 

 

 

Şekil E. 249: Demirci Çeşmesi, 1979, 

(Egemen, s.222). 

 

Şekil E. 250: Demirci Çeşmesi, 1983, 

(Egemen, s.222). 
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Şekil E. 251: Demirci Çeşmesi, Antik 

sütun parçaları. 

 

 

 

 

Şekil E. 252: Demirci Çeşmesi, taş 

basamaklar. 

 

 

 

Şekil E. 253: Çeşme Sıra No: 282, 2006. 

 

2008 
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Şekil E. 254: Bulgurlu Köyü Çeşmesi, 

1972 (Egemen, s.220). 

 

 

Şekil E. 255: Bulgurlu Köyü Çeşmesi, 

1979 (Egemen, s.220). 

 

 

Şekil E. 256: Çeşme Sıra No: 282, genel 

görünüm. 

 

Şekil E. 257: Mermer lahid. 

 

 

Şekil E. 258: Toygar Çeşmesi (Tanışık, 

C.2, s.461). 

 

Şekil E. 259: Fatma Nazire Hanım Çeşmesi 

(Egemen, s.222). 
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Şekil E. 260: 1995 yılında yaptırılan 

Çamlıca Çeşmesi. 

 

Kitabe 

 

 

Şekil E. 261: Çeşme: Sıra No: 284, 

Haminnine Çeşmesi. 

 

Şekil E. 262: Çilehane Mescidi/kuyu 

(Haskan, C.1, s.159). 

 

Şekil E. 263: Çilehane Mescidi avlusu, su 

teknesi (Haskan, C.1, s.159). 

 

Şekil E. 264: Çilehane Mescidi şadırvan 
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Şekil E. 265: Çilehane Mescidi kuyu. 

 

 

 

Şekil E. 266: Kuyu: Sıra No: 290( Çeçen, 

s.63). 

 

Şekil E. 267: Kısıklı Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 268: Kısıklı Çeşmesi, genel 

görünüm.

 

Kısıklı Çeşmesi: Şubat 2008 
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Şekil E. 269:Kısıklı Çeşmesi, Şubat 2008 

 

Kısıklı Çeşmesi: Nisan 2008/Yol kaldırım 

çalışması yapılırken.  

 

Şekil E. 270: Kısıklı Çeşmesi, 19. Yüzyıl  

(Hut, s. 272). 

 

 

Şekil E. 271: Kısıklı Çeşmesi, Hamdi 

Kenan (Nuri) (d.1870), (Sarıdikmen, s. 

173). 

 

Şekil E. 272: Kısıklı Çeşmesi: (Tanışık, 

C.2, s.473). 

 

Şekil E. 273: Kısıklı Çeşmesi (Konyalı, 

C.2, s.61). 
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Şekil E. 274:Benlizade Ahmed Raşid 

Efendi Çeşmesi (Konyalı, C.2, s.20 ). 

 

 

Şekil E. 275:Sultan Mahmud Han-ı Adli 

Çeşmesi: Sıra No: 308. 

 

 

 

 

Şekil E. 276: Sultan IV. Mehmed 

dönemine ait kitabe. 
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Şekil E. 277: Sultan II. Mahmud dönemine 

ait kitabe. 

 

 

 

Şekil E. 278: Musalla taşı/Şubat 2008. 

 

Şekil E. 279: 803 Ada 1 Parsel. 

 

Şekil E. 280:Musalla taşı /Mayıs 2008. 
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Şekil E. 281: Çuhadar Süleyman Ağa 

Çeşmesi . 

 

 

 

 

Şekil E. 282: Meryem Hatun Çeşmesi, 

İSKİ kaynak suyu kullanımına ilişkin 

levha. 

 

 

Şekil E. 283: Meryem Hatun Çeşmesi, 

1940’lı yıllar (Tanışık C.2, s.391). 

 

2008 
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Şekil E. 284: Meryem Hatun Çeşmesi, 

tuğralı madalyonlar. 

 

 

 

 

Şekil E. 285: Kuyu: Sıra No: 312 (Haskan, 

C3, s.1231). 

 

Şekil E. 286: Kuyu: Sıra No: 314. 

 

Şekil E. 287: Su Terâzisi: Sıra No: 315, (Şahin, s. 223). 
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Şekil E. 288: Su haznesi: Sıra No: 321. 

 

 

 

Şekil E. 289: Su Haznesi batı cephesi. 

 

 

Şekil E. 290: Tiryal Hanım Çeşmesi. 
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Şekil E. 291: Bostancıbaşı Abdullah Ağa 

Camii avlusunda bulunan mermer tekne. 

 

 

 

Şekil E. 292: Altunizade Mahallesi su yapıları.  
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Şekil E. 293: Namazgâh: Sıra No: 326.  

 

Şekil E. 294: Namazgâh: Sıra No: 327 

 

Şekil E. 295: Kapıağası Namazgâhı 

(Alman Mavileri A9 nolu pafta.) 

 

Şekil E. 296: Tayfur Ağa Namazgâhı 

(Pervititch Kadıköy Klavuz Pafta). 

 

Şekil E. 297: Namazgâh: Sıra No: 330 
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Şekil E. 298: Yağlıkçı Halil Efendi 

Ayazması, 1989 (Kurtuluş, s. 403). 

 

Şekil E. 299: Yağlıkçı Halil Efendi 

Ayazması yeri (Kurtuluş, s. 403). 

 

Şekil E. 300:Tophânelizâdeler Çeşmesi  

 

 

Batı cephesi 

 

 

Şekil E. 301: Tophânelizâdeler Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s.311). 

 

Şekil E. 302: Tophânelizâdeler Çeşmesi, 

(Haskan,C3 s.1180). 
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Şekil E. 303:Tophanelioğlu Çeşmesi/terazi. 

 

 

 

 

Şekil E. 304: Tophanelioğlu Çeşmesi 

onarım kitabesi. 

 

Şekil E. 305:  Tophanelioğlu Çeşmesi 

tekne. 

 

Şekil E. 306: Altûnîzâde Camii avlusunda 

bulunan yeni çeşme. 

 

Şekil E. 307: Altûnîzâde Camii, cemaat 

tarafından yaptırılan 2006 tarihli çeşme. 
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Şekil E. 308: Kalfa Çeşmesi yeri. 

 

 

Şekil E. 309: Sultan Mahmud Çeşmesi. 

 

 

 

Şekil E. 310: Sultan Mahmud Çeşmesi 

(Pervititch 74). 

 

Şekil E. 311: Sultan Mahmud Çeşmesi 

(Çeçener, s.130). 

 

 

 



779 

 

Şekil E. 312: Sultan Mahmud Çeşmesi 

(Haskan, C.3, s.1156). 

 

Şekil E. 313: Sultan. Mahmut Çeşmesi, 

tekne. 

 

Şekil E. 314: Sultan II. Mahmut Çeşmesi 

kitabesi. 

 

 

 

 

Şekil E. 315:Köftüncüoğlu Çeşmesi 

(Tanışık C.2, s.445). 

 

Şekil E. 316:Kızlarağası Tayfur Ağa 

Çeşmesi. 
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Şekil E. 317:Kızlarağası Tayfur Ağa 

Çeşmesi (Tanışık C.2, s.440). 

 

Şekil E. 318:Kızlarağası Tayfur Ağa 

Çeşmesi (Pervititch 2). 

 

Şekil E. 319: Kızlarağası Tayfur Ağa 

Çeşmesi, onarım öncesi (Url-42). 

 

Onarım sonrası (Url-42).

 

Şekil E. 320: Ayazma Mahallesi su yapıları.  
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Şekil E. 321: Ayazma Su Hazneleri, 

(Pervititch 59). 

 

Şekil E. 322: Büyük su haznesi (Bayram ve 

Tüzen). 

 

 

 

 

 

Şekil E. 323: Ayazma Camii Su Haznesi: 

Sıra No: 371. 

 

 

 

Şekil E. 324: Salacak Kıyıları, Thomas 

Allom, 1835(İBB-AKA). 

 

Şekil E. 325: Ayazma Camii , A.L. 

Castellan, 1820 (DAİ Arşivi). 
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Şekil E. 326: Ayazma Camii, 1860 (DAİ 

Arşivi). 

 

Şekil E. 327: Salacak Kıyıları, 19. yüzyıl 

(DAİ Arşivi). 

 

Şekil E. 328: Mumhane Sokağı üzerinde su terazisi, 19.yüzyıl (Çiftçi, s. 166).  

 

Şekil E. 329: Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra 

No: 381. 
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Şekil E. 330: Sultan Mustafa Çeşmesi, 19. 

yüzyıl (DAI Arşivi) 

 

 

Şekil E. 331: Sultan Mustafa Çeşmesi,  

(Çeçener, s.16). 

 

Şekil E. 332: Sultan Mustafa Çeşmesi, 

(Tanışık, C.2, s.358). 

 

Şekil E. 333: Ayşe Sultan Çeşmesi: Sıra 

No: 382, 2004, ön cephe.

 

2008 
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Şekil E. 334: Ayşe Sultan Çeşmesi kuzey 

cephesi, 2004.

 

Ayşe Sultan Çeşmesi kuzey cephesi, 2008 

 

Şekil E. 335: Ayşe Sultan Çeşmesi ve 

çevresi (Pervititch 59). 

 

Şekil E. 336: Ayşe Sultan Çeşmesi, 

(Çeçener, s.56). 

 

Şekil E. 337: Ayşe Sultan Çeşmesi, Hoca 

Ali Rıza (1858–1930).

 

Şekil E. 338: Ayşe Sultan Çeşmesi, detay. 
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Şekil E. 339: Su teknesi 

 

 

Şekil E. 340: Ayazma Camii, çeşmeli 

yangın havuzu.

 

dıştan görünüm 

 

Şekil E. 341: Yangın havuzu, iç görünüş 
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Şekil E. 342: Ayazma Camii, su teknesi 

 

 

Şekil E. 343: Kara Davut Paşa Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 344: Devecioğlu Çeşmesi yeri, 

584 nolu yapı adası (Pervititch 60). 
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Şekil E. 345: Kara Davut Paşa Camii 

avlusunda bulunan kuyu bilezikleri

 

 

 

Şekil E. 346: Kara Davut Paşa Camii 

avlusunda kuyu (63 nolu Pervititch 

haritası). 

 

Şekil E. 347: Kara Davut Paşa Camii 

avlusunda bulunan kuyu. 

 

 

Şekil E. 348:Salacak Mahallesi su yapıları.  
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Şekil E. 349: Fâtih Çeşmesi: Sıra No: 393, 

2003. 

 

Şekil E. 350: Fâtih Çeşmesi, 2004 (Url-

34). 

 

Şekil E. 351: Fâtih Çeşmesi, 2004 onarım 

sonrası (Url-34). 

 

 

 

 

 

Şekil E. 352:Sultan Çeşmesi: Sıra No: 394 

(Alman Mavileri E8/2 ve Pervititch 59). 
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Şekil E. 353:Silahtar/Musahip Mustafa 

Paşa Çeşmesi (Tanışık, s.287). 

 

 

Şekil E. 354: Silahtar/Musahip Mustafa 

Paşa Çeşmesi (Çeçener, s.12). 

 

Şekil E. 355: Silahtar/Musahip Mustafa 

Paşa Çeşmesi. 

 

Şekil E. 356: Mirahur Mahallesi su yapıları.  
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Şekil E. 357: Mirahur Camii önünde kuyu 

ağzı. 

 

Şekil E. 358: Sultan III. Ahmet tarafından 

yaptırılan su teknesi. 

 

Şekil E. 359: Mirahur Çeşmesi, (Pervititch 

59). 

  

 

Şekil E. 360: Mirahur Çeşmesi (Tanışık, 

s.312). 

 

Şekil E. 361: Mirahur Çeşmesi (Çeçener, 

s.56). 
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Şekil E. 362: Mirahur Çeşmesi (Konyalı 

C.2, s.19). 

 

Şekil E. 363: Mirahur Çeşmesi: Sıra No: 

401. 

 

Şekil E. 364:Ahmet Paşa Kuyusu: Sıra No: 

403(Alman Mavileri D8/2). 

 

Şekil E. 365: Ahmet Paşa Kuyusu: Sıra 

No: 403 (59 nolu Pervititch haritası). 

 

 

Şekil E. 366: Su Terâzisi: Sıra No: 404. 
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Şekil E. 367: Gerede Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 368: İmam Çeşmesi. 

 

 

 

Şekil E. 369: İmam Çeşmesi (Tanışık, C.2, 

s.302). 

 

Şekil E. 370: İmam Çeşmesi (Pervititch 

64). 
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Şekil E. 371:Valide Sultan Çeşmesi: Sıra 

No: 409, 2006 

 

2008 

 

Şekil E. 372:Çeşme aynasından detay/kase  

içinde meyve kabartmaları. 

 

Vazo içinde çiçek demetleri. 

 

 

Şekil E. 373: Valide Sultan Çeşmesi ve 

sebili, 19. yüzyıl (Çeçen, s.73). 

 

 

  

Valide Sultan Çeşmesi, Gurlitt’ten detay,  

1912 (Gurlitt, 34a)  
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Şekil E. 374: Valide Sultan Çeşmesi, 

silme, (Gurlitt). 

 

2008 

 

 

Şekil E. 375: Valide Sultan Çeşmesi,  

alınlık, (Gurlitt).  

 

2008 

 

 

Şekil E. 376: Valide Sultan Sebili: Sıra No: 410 (Foto. Z. Ahunbay ). 
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Şekil E. 377: Abdullah Biraderler veya 

Abdullah Frères’in bir kartpostalında 

Valide Sultan Sebili. 

 

Çatıdan detay, 2005. 

 

 

 

 

 

Şekil E. 378: Valide Sultan Sebili (Gurlitt). 

  

19. yüzyıla ait bir karpostalda Valide Sultan 

Sebili (Çeçen, s.73). 

  

Şekil E. 379: Türbe ve sebilin bireşim 

yerinden detay. 

 

Cephede kirlenme. 
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Şekil E. 380:Yeni Valide Camii Yangın 

Havuzu. 

 

Şekil E. 381:Yeni Valide Camii su haznesi 

ve su terazisi.  

Şekil E. 382:  Yeni Valide Camii 

avlusunda su teknesi. 

 

 

 

 

Şekil E. 383: Toygar Hamza Mahallesi su yapıları. 
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Şekil E. 384:Halil Efendi Çeşmesi: Sıra 

No: 419. 

 

Şekil E. 385: Halil Efendi Çeşmesi 

(Çeçener s.60). 

 

Şekil E. 386: Tembel Hacı Mehmet mahallesi su yapıları.  
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Şekil E. 387:İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 429. 

 

Şekil E. 388: İbrahim Paşa Çeşmesi 

(Pervititch 68). 

 

Şekil E. 389:  İbrahim Paşa Çeşmesi, 

1970’li yıllar (Çeçener, s.60).

 

Şekil E. 390: İbrahim Paşa Su yolu 

haritasında İbrahim Paşa Çeşmesi (İBB-

AKA).

 

Şekil E. 391: Karakol, (65 nolu Pervititch). 

 

Şekil E. 392:İbrahim Paşa Su terazisi: Sıra 

No: 431 (Çeçener, s.61). 
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Şekil E. 393: Ahmet Çelebi Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 394:İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 437. 

 

 

Şekil E. 395: İbrahim Paşa Su Yolu 

haritasında İbrahim Paşa Çeşmesi, Sıra No: 

437(İBB-AKA). 
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Şekil E. 396: Pik döküm çeşme (N. İşli 

Arşivi). 

 

Şekil E. 397: Ahmet Çelebi Çeşmesi: Sıra 

No: 438. 

 

Şekil E. 398:Halil Paşa Sebili: Sıra No: 

445. 

 

Şekil E. 399: Halil Paşa Sebili (Çeçener, 

s.58). 

 

Şekil E. 400:Halil Paşa Çeşmesi: Sıra No: 

446. 

 

Şekil E. 401: Halil Paşa Çeşmesi (Çeçener, 

s.58). 
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Şekil E. 402: Selman Ağa Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 403: Tophânelizâdeler Çeşmesi, 

(Pervititch 68). 

 

 

Şekil E. 404: İbrahim Paşa su yolu 

haritasında İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra No: 

454 (İBB-AKA). 
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Şekil E. 405:İbrahim Paşa Çeşmesi, 68 

nolu Pervititch haritası  

 

 

Şekil E. 406:Ümmühânî Hatun Çeşmesi: 

Sıra No: 455. 

 

 

 

 

Şekil E. 407: İbrahim Paşa su yolu 

haritasında çeşme: Sıra No: 456 (İBB-

AKA). 

 

Şekil E. 408: İbrahim Paşa su yolu 

haritasında, İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 457 (İBB-AKA). 
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Şekil E. 409:Horhor Çeşmesi: Sıra No: 458 

 

Şekil E. 410: Horhor Çeşmesi (Alman 

Mavileri D9/2 nolu pafta). 

 

Şekil E. 411:Horhor Çeşmesi, çinili pano, 

tuğla saçak 

 

 

 

Şekil E. 412:  Kemankeş Kara Mustafa 

Paşa Çeşmesi (65 nolu Pervititch haritası). 

 

 



804 

 

Şekil E. 413: Çeşme: Sıra No: 464, 2007 

 

Şekil E. 414: Şeyh Camii önündeki çeşme, 

1972 (Egemen, s.786). 

 

Şekil E. 415: Şeyh Camii önündeki çeşme, 

2004. 

 

Şekil E. 416: Şeyh Camii önündeki çeşme, 

1990’lı yıllar (Haskan, C3, s.1170). 

 

Şekil E. 417: Gülfem Hatun Mahallesi su yapıları.  

 



805 

 

Şekil E. 418:Hüdâyî Çeşmesi: Sıra No: 

470. 

 

Şekil E. 419: Hüdâyî Çeşmesi, 1971 

(Egemen, s. 387). 

 

Şekil E. 420:İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 471. 

 

Şekil E. 421: İbrahim Paşa Çeşmesi 

(Tanışık s.321). 

 

Şekil E. 422: Çeşme: Sıra No: 472. 

 

 

 



806 

 

Şekil E. 423: Bulgurlu Mescid Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 424:Safiye Sultan Çeşmesi: Sıra 

No: 67. 

 

 

 

 

Şekil E. 425:Safiye Sultan Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s.330). 

 

Şekil E. 426:Safiye Sultan Çeşmesi, 1971 

(Egemen, s.718). 

 



807 

 

Şekil E. 427:Safiye Sultan Çeşmesi 

(Çeçener s.59). 

 

Şekil E. 428: 1990’lı yıllarda Safiye Sultan 

Çeşmesi (Haskan, C3, s.1118). 

 

Şekil E. 429: Çeşme: Sıra No: 68, Şehzade 

Seyfeddin Çeşmesi. 

 

Şekil E. 430:Şehzade Seyfeddin Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s314). 

 

Şekil E. 431:  Şehzade Seyfeddin Çeşmesi 

(69 nolu Pervititch haritası). 

 

 



808 

 

Şekil E. 432: Evliya Hoca Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 433:Kassam Efendi Çeşmesi 

(Çeçener, s.61). 

 

Şekil E. 434:Kassam Efendi Çeşmesi 

(Pervititch 63). 

 

Şekil E. 435:Kassam Efendi Çeşmesi 

(Çeçen, s.139). 

 

Şekil E. 436:Kassam Efendi Çeşmesi 

(F22d21d2a). 

 



809 

 

Şekil E. 437:Kassam Efendi Çeşmesi.

 

 

 

Şekil E. 438: Hacı Hesna Hatun Mahallesi su yapıları.  

 



810 

 

Şekil E. 439: Paşa Limanı Çeşmesi: Sıra 

No: 502   

 

Onarım sonrası 

 

 

Şekil E. 440: Paşa Limanı Çeşmesi (Çeçener, s.122). 

 

Şekil E. 441: Paşa Limanı Çeşmesi, 

musluk (Url-35). 

 

Onarım sonrası  

 

 



811 

 

Şekil E. 442: Kethüdâ Çeşmesi  (Pervititch 

68). 

 

 

 

Şekil E. 443: Kethüdâ Çeşmesi, 1970’li 

yıllar (Çeçener, s. 115). 

 

2006  

Şekil E. 444: İsmet Bey Çeşmesi, (Haskan, 

C.3, s.1090). 
 



812 

 

Şekil E. 445: Aslan Ağa Çeşmesi: Sıra No: 

508.  

 

 

 

 

Şekil E. 446:Aslan Ağa Çeşmesi (Tanışık, 

C.2, s.268). 

 

Şekil E. 447:  Aslan Ağa Çeşmesi, 1973 

(Egemen s.148).

 

 Şekil E. 448: Aslan Ağa Çeşmesi (Haskan 

C3, s.1041). 

  

 



813 

 

Şekil E. 449: Mihrimah Sultan Çeşmesi.  

 

 

Şekil E. 450:  Mihrimah Sultan Çeşmesi 

(Pervititch 66). 

 

Şekil E. 451:Mihrimah Sultan Sıbyan 

Mektebi (N. İşli arşivi). 

 

 

Şekil E. 452:Mihrimah Sultan Çeşmesi, iç 

mekan. 

 

Şekil E. 453: Mihrimah Sultan Çeşmesi,  

hazne 



814 

 

Şekil E. 454:Mihrimah Sultan Çeşmesi: 

Sıra No: 510. 

 

Şekil E. 455: Mihrimah Sultan Çeşmesi 

güney cephe. 

 

 

Şekil E. 456:20. yüzyılın ilk yarısı 

(KTVKKA). 

 

 

Şekil E. 457: Namazgâh Çeşmesi, ön 

cephe. 

 

Şekil E. 458: Namazgâh Çeşmesi, arka 

cephe. 

 



815 

 

Şekil E. 459: Namazgâh Çeşmesi: Sıra No: 

511 (Pervititch 68). 

 

Şekil E. 460:Namazgâh Çeşmesi (Çeçener, 

s.121). 

 

Şekil E. 461: Su Haznesi: Sıra No: 512 (66 

nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 462:Su Haznesi: Sıra No: 512a (67 

nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 463:Çeşme: Sıra No: 513 (67 nolu 

Pervititch haritası). 

 

 



816 

 

Şekil E. 464: Solak Sinan Mahallesi su yapıları.  

 

Şekil E. 465:Hacı Halil Efendi Çeşmesi, 

2006. 

 

 

 

 

Şekil E. 466: Hacı Halil Efendi Çeşmesi 

(Tanışık, C.2, s.326). 

 

Şekil E. 467: Hacı Halil Efendi Çeşmesi 

(Çeçener, s.114). 

 



817 

 

Şekil E. 468: Hacı Halil Efendi Çeşmesi (Haskan C3, s.1112). 

 

Şekil E. 469:Kuyu: Sıra No: 518 (Çeçener, 

s.115).  

 

Şekil E. 470: Tekke Kapısı Çeşmesi, 

(Haskan, C.3., s.). 

 

Şekil E. 471: Kefçe Dede Mahallesi su yapıları.  

 



818 

 

Şekil E. 472:Ahmediye Sebili. 

 

 

Şekil E. 473: Ahmediye Sebili, Robert 

College dia arşivi (Mir’ât-ı İstanbul s.151). 

 

(DAI arşivi) 

 

 

 

 

Şekil E. 474: Ahmediye Camii Çeşmesi 

 

 

 



819 

 

Şekil E. 475: Ahmediye Çeşmesi, 19. 

yüzyıl (Çeçen, s.172). 

 

 

Şekil E. 476: Ahmediye Çeşmesi: Sıra No: 

543. 

 

Şekil E. 477:  Ahmediye Çeşmesi (Alman 

Mavileri D8/2). 

 

Şekil E. 478: Sadaka taşı ve mermer kuyu 

ağzı. 

 

 



820 

 

Şekil E. 479: Çeşme: Sıra No: 544. 

 

Şekil E. 480: Murç ve keski izleri. 

 

Şekil E. 481: Çeşme: Sıra No: 544 ( 57 

numaralı Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 482:Feyzullah Efendi Dergâhı 

Çeşmesi 860 nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 483: İbrahim Paşa Çeşmesi, 2008. 

 

Şekil E. 484:İbrahim Paşa Çeşmesi, 1944  

(İAM Encümen arşivi / DBİA, C4, s.506) 

 

 



821 

 

Şekil E. 485: İbrahim Paşa Çeşmesi, 

Topkapı Sarayı Müzesi.  

 

 

 

 

 

Şekil E. 486: Yeni Çeşme (Haskan, C.1, 

s.31). 

 

 

Şekil E. 487: Yeni Çeşme: Sıra No: 547 

(Alman Mavileri D9). 

 

(Pervititch 60). 

 

 



822 

 

Şekil E. 488:Kuyu: Sıra No: 549. 

 

Şekil E. 489: İbrahim Paşa Su yolu 

haritasında Su Terazisi: Sıra No: 558 (İBB-

AKA).

 

Şekil E. 490:İnadiye Çeşmesi. 

 

 

Şekil E. 491: Bir kartpostalda su terazisi (Sébah Joaillier fotoğrafı). 

 



823 

 

Şekil E. 492: Selami Ali Efendi Mahallesi su yapıları.  

 

 Şekil E. 493:Silahtar Ağa Çeşmesi (70 

numaralı Pervititch Haritası). 

 

Şekil E. 494:Silahtar Ağa Çeşmesi 

kalıntıları. 

 

 

 



824 

 

Şekil E. 495: Kösem Valide Çeşmesi 

(Pervititch 70). 

 

 

Şekil E. 496:Selami Ali Efendi Çeşmesi. 

 

Şekil E. 497: Tavaşi Hasan Ağa Mahallesi su yapıları. 

 

Şekil E. 498: Menzilhane Yokuşu Çeşmesi. 

 

Menzilhane Yokuşu Çeşmesi, 1990’lı yıllar 

(Haskan, C3, 1087). 

 



825 

 

Şekil E. 499:Gündoğumu Caddesi 

Çarşı/19. yüzyıl (Çeçen, s.118). 

 

 

 

Şekil E. 500:İsmail Ağa Çeşmesi (İAM 

Encümen arşivi). 

 

 

Şekil E. 501: İsmail Ağa Çeşmesi (E.D. 

İşli, Fot.278). 

 

Şekil E. 502: Kuyu: Sıra No: 588 (Çiftçi, 

s.153). 

 

 



826 

 

Şekil E. 503: İbn-ül Emin Ahmed Ağa 

Namazgâhı. 

 

Şekil E. 504:  İbn-ül Emin Ahmed Ağa 

Namazgâhı (57 nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 505: Rum Mehmet Paşa Mahallesi su yapıları. 

 



827 

 

Şekil E. 506:İsmail Ağa Çeşmesi: Sıra No: 

590. 

 

 

Şekil E. 507: İsmail Ağa Çeşmesi 1976 yılı 

(Çeçener s.68). 

 

İsmail Ağa Çeşmesi, (Çiftçi,  s. 213) 

 

Şekil E. 508: İsmail Ağa Çeşmesi, onarım 

öncesi, 1972 (Egemen s.440). 

 

 Onarım sonrası, 1976 (Egemen, s.440). 

 



828 

 

Şekil E. 509: İsmail Ağa Çeşmesi,etiket 

 

 

Şekil E. 510: Gülnuş Valide Sultan 

Çeşmesi. 

 

 

 

 

Şekil E. 511: Balaban Kapısı önünde trafik 

yoğunluğu. 

 

 

 



829 

 

  

 

Şekil E. 512: İbrahim Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 592. 

 

 

Şekil E. 513: İbrahim Paşa Çeşmesi, 

onarım öncesi (Url-36). 

 

Şekil E. 514: İbrahim Paşa Çeşmesi, 

onarım sonrası (Url-36). 

 

Şekil E. 515: İbrahim Paşa Çeşmesi (61 

nolu Pervititch haritası). 

 

1970’li yıllar, (Çiftçi, s. 137) 

 



830 

 

Şekil E. 516:İskele Çeşmesi ( Fot. Semih 

Aker). 

 

  

 

Şekil E. 517:Gravürlerde İskele Çeşmesi, 

III. Ahmet Çeşmesi, Barlett (1835) 

 

III. Ahmet Çeşmesi, Allom (1835) 

 

 

III. Ahmet Çeşmesi, Préault (1860) 

 

 

III. Ahmet Çeşmesi, Lewis (1870) 

 

 



831 

 

Şekil E. 518: Üsküdar Meydanı, 1940 (S. 

F. Göncüoğlu Arşivi). 

 

 

Şekil E. 519:Ümmügülsüm Çeşmesi, 

onarım öncesi, 2004. 

 

Şekil E. 520:  Ümmügülsüm Çeşmesi, 

Onarım sonrası, 2008. 

 

Şekil E. 521:Çeşme: Sıra No: 596 

 

 

 

 

 



832 

 

Şekil E. 522: Nali Mehmet Efendi Çeşmesi 

(Çeçener, s.67). 

 

 

Şekil E. 523: Nali Mehmet Efendi 

Çeşmesi, onarım öncesi (Haskan C3 

s.1130). 

 

Onarım sonrası 

 

 

Şekil E. 524: Pîrîzâde Osman Çeşmesi: 

Sıra No: 597 (Pervititch 61). 

 

 



833 

 

Şekil E. 525: Pîrîzâde Osman Çeşmesi, 

(Çeçener, s.71). 

 

Şekil E. 526: Kuyu: Sıra No: 603, kuyu 

yeri (Çeçener, s.67). 

 

Şekil E. 527: Kaptan Paşa Mahallesi su yapıları.  

 



834 

 

Şekil E. 528:Sultan Mustafa Çeşmesi: Sıra 

No: 605. 

 

 

 

Şekil E. 529:Sultan Mustafa Çeşmesi, 

(Tanışık, s.321). 

 

Şekil E. 530:Sultan Mustafa Çeşmesi, 1971 

(Egemen, s. 636). 

 

 

Şekil E. 531:Sultan Mustafa Çeşmesi 

(Çeçener, s.62). 

 

Şekil E. 532:Kaptan Paşa Çeşmesi: Sıra 

No: 606. 

 



835 

 

 

 

Şekil E. 533: Kaptan Paşa Çeşmesi (61 

nolu Pervititch haritası). 

 

Şekil E. 534: Şehzade Seyfettin Çeşmesi. 

 

Şekil E. 535:Şehzade Seyfettin Çeşmesi 

haznesi. 

 

 

 

 

Şekil E. 536:Şehzade Seyfettin Çeşmesi, 

(Çeçener, s.65). 

 

 


