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OSMANLI DEVIÜ ·· 

İZ.MİR ·cAMİ'LERİ HAKKINDA 
~ ; . . . 

M. Münir ·Aktepe 

· izmir; bugün olduğu gibi;· tarih boyunca· da; her yönden Bati· Anadôlu'
nun en mühim şehir! erinden' biri ve hatta birincisi. ahirak önemini. mub~faia 
edegelmiştir. Çok eski devirl~rden itibar~n, Uzak ve Orta Doğu iİe ·X vrupa 
·ticaret ytı~ fukrinCİe 6Uıüii~n ~e:·kai:a ·yoiiannın~ ~Ak~deniz;e ·'aç~ah bi!·: kapı- · 
sını teşkil eden İzmir şelgi, bilhassa ticari alanda önemli bir yer işgal edi
·yotciu. ~aşıica ipekpazarlarııidan biri· olaii bu şehirde~: ôaha sonralatı hubU
bat . ve zabire ile birlikde üzüm ve incir, ~yağ, nibayec tütün ve panıuk ih
racaatı~ın: artması neticisi, s~syal ve . .Killtüı;el hayat da inkişai etm"eye . baş:.. 
laniıştı. Türklerden .9nce .Qlduğu gibi~ J:Üı:kler deyrinde dahi, ~zrnii'e gelen 

·giden seyahlarin, ticaret · adamlarının .. ihtiyacını karşılayacak şekilde, çarşı
:ıa:r;·paiarlar lciınilmuŞ ve · nanıar yapılniıştı. Bunların yanında, gelen yolcu
ların temizliğini sağlayacak hamamlar ile ibadetleıine mahsus cami ve· mes
cidler de inş~ olunmuş tu. Zamanla, . ortaya· çıkan iuek!e\> -:;e riıe.'grese ile 
kütübhaneler de, bu şehrin veehesini tamamen . değişfuerek;·:·bir mÜslüman-. . . . . . . 
Türk ülkesi biline getirmişdi. · . , 

Fakat; her'· büyük' -şehirde olduğu· gibi, zaman zariı.ari vuku' bulan tabi'i 
afetler ve bilhassa zelzel~~er ile yangmlar, . İz!fiİr'de~ tari~i binaları tahrib 
edere~, zamapl_a _.~rt~Çaıl:~k-~aslJ?.iı. "s~b.ep_ oluyordu~. Hei' ~e. kad~ İz
mir'iıi . ·K~tib-z~deier," ' Tiızcü-z.§:deler, :. Kasab::-başı~z~d~Ier, . GediZli-za:deler, 
Saçmacı~zAd~l~~; S~'le~~i-zadeler. gibi 'daıia· ~Wı~· be~~~- bir çok hayır 'sahibi 

. - . . . ~ ·, ... .... .-. . . '. ~ :. . :. ~ ~. . : . . .. ·. 
1: ·•Raif Nezih, ~İzniir · Tarihi, İzmir 1927, birinci. kitab, 6. fonna, · s. 9/10 ve Constantin 

' fconomos; İzmir /:lakkııula .Ti!'dkikat' (Aiab.-zade .. Cevdet .terc.), İzınir :1932, · s. 330 'Ve·. İcono-
mos, İztnir Hakkında Telkikat, ::İ2.m.ir ... 1932;:'"s..-·266/61. -..:: -:: : ·~ . .' .. ~ ' . ::~-: :ı· ::. 
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zengin aileleri tarafından, vakıt vı:Jat, büyük himmet ve gayret sarfı ile ha
rap olan eserleri_ onarılmış ve tekrar uzun seneler yaşamaları sağlanmış ise 
de, bazılarının tamamen ortadan kalkmasına yine de mam' olunamamıştı. 
Bu itibarla, İzmir'de ayakda duran eski eserlerin sayısı, gün geçdikçe aza
lıyor ve bu husus, hasseten zamanımııda sür'atle inkişaf gösteriyordu. 

Tarihi binaların, eski eserlerin, ma'el~sef her şebrirnizde olduğu gibi, 
İzmir'de dahi sür'atle ta'dilata uğraması veya prtadan kalkmasına mukabil, 
bu şehrin tarihi ·. yapiıarıiıdan, san'at .değerlerinden bahs· .·eden eserler de o 
nisbetde azdır. Hadlkatü'l-ceva~~~ v~ya Mirat-ı İstanbuf3, yabud İstanbul 
ve Boğaziçi4 gibi, İzmir'in şehir tarihi için henüz yazılmış bir kitab yok
tur. Seyahat-namelerde de, İzmir'in Türk devri tarihçesi ve tarihi _bina
larının tavsifi hakkında çok az bilgi p~unmaktadırs. Bunlar İzmir şehrinin 
tarihini ve bilhassa Türk devri eserlerini muhtelif yönlerden aydınlatacak 
kadar :ıengin ve tatmin edici değildir. Osmanlı devrine aid ana kaynak ma
biyetindeki tarih.kitablarında dahi, ,öncelikle siyasi_pJ.ayla,ra ge~ .plçüde yer 

. v~rildiği iÇÜn, İztcir'in kül tü~ ve :ınedeniyyet tartiıf. yÖnünden çok mühim 
ol~ Türk . devri abideleı:i hakkınd~, bu. eserle_rde- ~ij~ bulmak da gÜçtur . 

. Her _nekadar _Constantiİı İcÔİıomos tarafıİldan ' yazılıp, -rsi7 -de rumca 
.... 

2 B~ ·eser, Ayvansaraylı Hacı İsmail Efendi'nin oğlu H5.fız Hüseyin Efendi. tarafından 
XVIII. yüz yılda hazırian~;ştı·~ . . Bilahire, XIX. Yüz yılın. ilk yan~ın~a · ya5ayf!n Şeyyid ~ 
Satı' Efendi tarafından geİıiıjletilerek 1281 yılında, İstanbul'da iki cild halinde basıldı. · 

3- Kolağ~ı Menmed Raif Bey tarafından yazılM b~ eserin birlıici cileli (..<adıköy; · Üs
küdar, Boğaziçi ve ·HaiiÇ· kısmı), 1314 senesinde İstanbul'da basıl.mıstır. · • 

-· . ~ Bıi eser,' Mehmed Ziya Bey tıırafından bazırlıinmıs · ve birinci cildi 1336, · iltinci cildi 
ise 1928· de bası~tır. İstanbul'da bulun_an Bizans ve 9smanl~ devri medeniret eserlerin~~n 
bahseder. . . . 

S 4rnir'den bahs 'edeii bm Seyabat-name:ıer: 
a) S~_ruly'~ TraV_'els; London 1670, s. 12; . 

· b) ·J::spoiı; Voyages, I, s. 302; 
c) Comelis de Bruyn, Reiı.en... Delft 1698, s. 22-29; . 

.. : ~-· • '"', • •p .. .. . .... . 
. • :-i 

' . , _ r· 

d) R.P. Robe~t: d.e Dreux, Voyage_ en __ Tıı~quie ,et_ · en_ Gre!=e . -(16~5~1669), Paris 1923, 

s. 6?(71; J.. ·. -.. . -. .: 
e) Du Mo.nt, Nouv. Vo>:age tf.ıı Levt17!t, La Haye 1699;_ . . 
f)' Pittoxi ·de .Toumefoit, · R~lation. d'un._'voyage _dıhevant, : f..msterdariı 11ı~. ·n, 19~/702; 
ifA. ·de ia Moiraye, ıı~ykg~ en Eıirdpe, il.sie it.Airique, La· Haye; ·'ı7'2?,· c. I,'·s. -178. 
b) .Voyage de· Riciuird Pockocke, ;PaH.s.; 177i~··c: ·v,·s. 5/24; ·' ... ·. :. : .• ·: .·~:.:~·:.-: 
i) Richard Chandler, Voyage dans l'Asie Mineur~ et en Grece (1864-66), I, s. 123 vd . 

. :.• · j)·Choiseul 'Gbuffier, Voyage pitforesque· de la Grece, ,Paru·t782, ·c. -I; :-5.: 200 vd; 
... : k). De 'I:aborde, :Voyage de l!Asie . Mineure, · I:.ondoıi 1834 . . ŞüphesiZ, ·bunlann . dı~mda 

İzmir'den bahs eden daha bir çok .seyahat-nime bulunabilir; ·:. ·.. . . .... - - -· · ; 
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olaiaJC yayınlanan ve· bilab.iı:e F. Slaars tarafından,· 6 Nisan· 1868 de fran
sızcaya tercüme edilen İzmir Hakkında Tedkikat6 isimli eserle Raif Ne
zih J3e}"in·; 1927 yılında :· forina·:foima yayiniadığı ."1zmir . Ta"rihi1 .ve· i1;.:;. 
mir Asar-ı atika_ Muhibleri Cem'iyeti'nin düzenlediği İzmir Şehri Reh
beri gibi, doğrudan doğruya İzmir şehrinin tarihçesi üzerine . yazılmış .. bazı 
eserler" mevcUd ise _de, bunlarda dahi Osmanlı devri Türk ·abideleiine, ye
teri kadar yer verilmerniştlr8• On dokuzuncu yüz yılın ikinci yarısından iti
baren çıkmaya başlayan Vilayet Sal-nameleri'iıde9 · ve son devirlerde yazılan 
Ansiklopediler'de10 de, İzmir'in içinde mevcud bir kısım Cami' ile mescid, 
·medrese,-melCteb ·ve han, hamam nev'lıiden olan binaların isimleri zikredil
mekle iktifa olunmuştur. İzmir'e gelen seyyahlar ise, ancak kendi devirle
rinde görebildikleri binalardan mühim telakki ettikleri hakkında bilgi vermiş 
veya sadece eserleriiı adını kaydetmekle yet4ımlşlerdir. Bunların arasından. 
Türk devri eserleti·üzerlnde e.Q. geniş şekilde . IJia'lfımatveren· Evliya Çelebi'
$ dahi, İzmir abideleri hakkında tatmin edici olmadığını görüyoruz11

• Bu 
sebeple, İzmir ·. tarihi ve bilhassa Türk-·Devri abidelerile meşgui olanlar, 
İzmir'deki eserlerin tarihçesini inceleme bakımından çok büyük müşkilata 
uğramaktadırlar. 

Nihayet, bu husOsu göz önünde bulunduran bir kısım araştırıcılarunız, 
doğrudan doğruya -İzmir'deki tarihi binaJan esas alaı:ak, İzmir'in tarihçesini 
yazmak istemişlerdir ve mesela İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürü Bay Hakkı 
Gültekin 12 ile Bay .Halil . Gürkaya ve Hakki Vedat Siv.ri, ya· ıiıüstakil · bir ki:-

6 Bo kitab, .daha· sonra Arab-zade Cevdet ··Bey- tarafından, aynı isim aftında, fakat 
bol :-ıiıiktarda not riavesüe, · Türkçeye tercüme · olunarak. · t93i yılııida, . İziııir~ae M arifet 
Matbaasında, İzmir ve ha viiiisi Asar-ı atika muhibleri cem'iyeti . tarafından basdınlnuştır. 

· · 7 ·Bu· es~r, her losllll 6 formadan müteşekkil olmak üzere, üç ~sım ve 18 fonna 
haJ~de yayınlaD!lll§tır • 

. . 8 İzmir'_in . ta~den bahseden daha bir kaç kitab ismi: C.J. Cadoux, Ancien.t Smyrna, 
Oxfort 1937; Çbarles de Scherzer, La Proviııce de Smyme, Viyana 1873; Demctrius Georgiades 
Smyme et l'Asie Mi(ıeııre, Paris 1885; . F. Rougon, Smyme, Paris 1892:_ · 

• . 9 . Mcşelii .bak, . İbralıim Cavid, Aydı~ Vilayetine nı~lısus sal-name, seİıe H. 1308, c. I·IİI 
-.y~ di~~r · ~neleİe ait saı."r;ameler. · · · · - · 

i o islam ·Aıısiklopediii (Besi ni Darkot, İzmir mad.); Meydan- Laroıısse, c. VI (tzıcir 
road.); Cıımlıuriyet Ansiklopedisi, c. VI (İzmir macl). 

11 Evliya ~!ebi, S~yalıat~nanıe, ·İstanbul· 193~; c.· ·IX, s. · 80/96 ve İstanbul 1971, 
c. XIII, s. 83/86. Aynca bak. İbn Batuta, Seyal~at·nanıe. (Mehmed Şerif terc.), İstanbul 
1335, c. I, s. 335 ve Katıö Çelebi, Cilıan·niinıa, İstanbul 1145, s. 669. 

12 Hakkı Gilltekin, : iznıir Tarihi, İzmir 1952. 
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tab bilinde veya «Yeniasır»1~ · ile «Ege Ekspres»1.4 gazetelerinde·- makaleler 
·yayınlamak: suretile, İzıhlr caıiii'leri. ve mesi::idleri. başda.olınak.'üzre :bu :şe;, 
hirdeki 'binaların tarihç~sini k~e:Dle almışlatdu~. İstanb~ Üniv.er~tes!, · Ede., 
b iyat Eaki,iltesi, San~a·t -.:_Tarihi bölüm{!.· öğrencilerinden ·. Işık : Ungari jse, ·. bn 
mes'eJenin: U+erine· daha ·~:;iddi :şekilde'". e_ğihniş ~ve jalqıc;teziıiin .komısü._ic'abi; 
sadece İzmir cami'lerini tek tek inceleiniştir. Bilhassa. görebildiği cami'lere 
ait gayet güzel fotoğraflar çekmiş ve planlar çizmişdir. Buna mukabil, İz
mir'in~ medrese, ·mekteb, kütübbane ve çeşme ile sebil gibi s3.D:'at eserlerine 
hiç · deg.nıiıemiştir. 
·: .. :!Şık. Ungan, diğer tarafdan, eski · yazılardan hak:klle. istifade edemediği 

içüiı; 'ele aldığı: abideler yani İzll1-ir cami'leri üzerinde·, daha· .çok,. Şekle bağlı 
:9Iarak .çalışm·aıar yapmıştır; tarihçelerini pek inceleyememiştir . .Bıi bak.ııiı
dan, bir. m burada . yapmak istediğimiz araş~a, şimdiye kadar ·olan çalış~ 
malan, daha ziyade tarihi bilgilerle tamamlayıcı ·miihiyette olacaktır. _ · 

İzmir'deki tarihi· binalarla alakalı çalışrrialarımıza ait ilk. araştıimayı, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi'nin · ıs.- sayısında 

«İzmir Hanlaiı ve Çarşıları Hakkında ön-bilgi» ~dı ile yayınlaı:nıŞ bulunu
yoruz. İzmir medreselerine dair topladığımız bilgiyi de, yine-.Tarih.:Dergi~ 
si'n!n 26. sayısında neşre hazırladık. Nihayet İzİDİr ·Cami'lerile ilgili: ina'lu
:mati bur'ada· -neşretırieyi - uygun ..öulduk. . Andık. iZiriir cami'Ie!r· '·bakkm:d_aıa 
. bu yazımız, cami'lerin tümüne değil , bir kısmına aittir ve daha ·ziyade ·yan:.. 
-ların da, aynı . isimçle bii de. medfesesi ·bnlupaİl: . canii'leri . ~tiva ' etinektedit. 
Cami'ler hakkında yazacağımız bundan sonraki makale de, bir veya iki kı
sımda hazırlanacaktu .. Nihayet bir . ~yrı : m~kale dahi, İzmir'in .. m.:el<teb,_ kü
tüphane ve hasta-hanelerini .teşkil edebilir. Su, çeşme ve sebilleri de -keza ay~ 
n bir yazı olacaktu . . : . . . . · · --

. İzmir cami'leri üzerinde çalışırken,--yukarıda da belirttiğimiz gibi, ""mal
zeme bulma bakımından çok müşkilat çektik. Bu itibarla ·-çaİ.iŞüıalatuıiız 

·hemen bemen, İzİnfr Vaıatıar MüdürHiğü'Iide bulunari I.~ II.-ve III: Vakfiye 
· Deftid~ri·n~ · daya~çl~ 1.5 • ::sU: de-fterlerde': ·m~vcud. izmi~ :-~~ıili;i~rlıe.' ai~kalı b~
. tüp. vaJçfiye .ömekledci. g~zd~~ .. g~çirdik: I§ik Jİngan;ı.p. kaycie:~ği '· ~eÇıliıe, 
bir-iki cami'e deği(he~e~_.be~~İı · :&ôıir;in_. büttiı{ c~nü~İeriiı~: ait bilgiYi bu 
defterlerden aldık. Bunların y.a,nında·, Ankara'da :Vakıflar' . uiiıum Müdlk-

o • 4. • • • • •• •• • .. • • • • • • • .~ • 

• ·! - .•• 
ı • 

.. . ·- ı3: ıraili Gürkaya, : İzmir : cami' leri, Yeniıisir · ·Gai:etesi, izinii· ı96s:."" : .. · ' 

. . : -14 ·Hakkı Vedat · Sivrl, :İzm'i'r Cômheri, ·Ege· Ekspres ı;aieıesi, İzmir ·'196Ô: • r. ·., 
ıs İzmir, vak.ıflar · MüdüriUğü ve Ankara, vaıhflar.' Genel Müdürlü~- :Ar§ivinde : mev-

ctld vesikalar, cami'ler hakkında bilgi verirkım ·ayn ay.rı·. gösterü~tir. --: ~: ·. :::::--_ : · 
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lüğü Arşivi•nde olan bazı Pihrist Defterleri'nden de faydalandık; bir çok 
vakfiye silretlerinin, İzmir ve Ankara defterlerinde müştereken kayıdlı oldu
ğunu gördük. Gerçi zamanın müsaadesizliği yüzünden, Ankara; Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi'nde göremediğimiz, veya inceleyemediğimiz ba'zı 
vesikalar da oldu. Fakat bunları, ilerideki çalışmalatımızda ele almayı mü
nasib bulduğumuz içün, şimdilik topladığımiZ vesikalarda mevcud ma'lılma
tı, makaleler balinde sunriıayı .faideli gördük. Bu. arada, şunu da kayd ede
lim ki, babis konusu ettiğimiz ve ilerideki yazılarımızda da edeceğimiz bütün 
cam.i'ler, halen İzmir'de mevcud değildir. Bunların bir kısmı el'an faal du
run:ida; .. ceıriaata . açık .olmakla :beraber, .bir. I<ısoiı cemaata · kapanmış veya 
tamameiı ortadan kalkmış .Vaziyeftedir. Biz, ister ·mevcud,' ister gayri mev
cfrd otsun, .. İZmir'de şimq.iye _kadar inşa edilmiş Türk eserlerinden, bakkı.Ji
da bilgi bulabildikl~riı:ıiize dair. bir ·fikii.'verebilmek amacile,"'.İzmir .. abidele
rinin, ·:ya'İıL haniari gibi ·mekteb; ·medrese, mescid, cami, çeşme; s'ebil ve 
hamamlarıinn . da 'tari];içesiıii?.iopllidl yazmak rsteyo'iiıZ.:: Hiç"Şübbesiz·. bu Ça
lışmada· bazı- no~an ~ve:-ıiatalarımız ·oıabflil:. .Aı:i.C.ak, :biı .. busılSü~ kcmünun 
içine . gireiıleı:, ·meseleyi yakinen inceleyenler öaba· iyi idiak· edeceklerindeıi, 
bizi boş gö~ecekleri kanaatile, cesaret buluyoruz. 

HiHen mevcfıd eseriere ait muhtelif poz fotôgraflar, ' bu mal(alenin so
nuna ilave edilmiş :ve nereye ait bulundukları da altlarıiıa kayd olunmuştur. 
Resimlerin çoğu Işın Ungan'ın tezinde bulunan resİnılerden faydalanmak 
s.uretile klişe edilmiştir. 



İZMİR CAMi'LERi 

ı. Abdülfettah (veya Fettah) Cfuni'i : İzmir' de, Basmahane'nin batı 
ellietinde ve Tilkilik semtindedir. Bugünki sokak nr. su ise 1298 dir. Bam
si,' Türkistanlı Hacı Abdilliettali Efendi oldtiğu için ,gerek cami', gereKSe 
yanındaki · medrese, kurucusuna nisbetle isimlendirilniiştii. 

Cami'in . hangi tarihde inşa edildiğini bilemiyoruz; fakat elimizde mev
cu~ kayıdJar arasında, cami'in ismi ilk defa, Evliya Çelebi'nin Seyahat-na
me'sinde geçmektedir. Evliya Çelebi bu eserin, İzmir'de, Tilkilik mahail.e
sinde olduğunu ve üzerinin de kiremid örtillü.btihinduğunu yazıyo"r'. Bilahire 
Mehmed bn. Hacı Abdurrahman kızı Nefise Hanım'ın 1 AğusJo.s 1823 
(23 Zilka'de 1238) tarihli vakfiyesinde bu eserin adı geçmektedir2

• Daha 
sorira, Tabak Seyyid Hacı İsmail Ağa'nın 2 kasım 1825 (20 Rebi'ül-evvel 
1241) tarihli vakfiyesinde3

, yine bu eserden bahs olunmaktadır. : 
Bu kaytellar bize gösteriyor ki, Fettah cami'i, en geç . olarak .1 670 tari

hinden önce yapılmıştır; fakat inşa kitabesi olmadığından ve bamsine 
ait de bir vakfiye bulamadığınuzdan dolayı, inşa tarihini tam olarak bile
miyoruz. Halen, odunluk haline getirilmiş olan eski minarenin altındaki boş
lukta arabça bir kitabe mevcUd ise de, bu kitabe, cami'in 1843 (1259) sene-

sindeki tamirine aittir ve ilk satırı «... J_,.o;.LI c_ \:..iJI~ J.f--" e4- ~Jb' IJ.Aı tar

zında başlamakta olup, sonunda da (1259) kaydı mevcuttur. Cami' bun
dan sonra, 1861 de ve 15.II.1934 de Halit Seyfettin Efendi ile 6.ill.1957 
de cemaatı tarafından tamir ettirilmiştir. Halen cemaata açıktır4. 

Cami'in üzeri, kiremitle örtülü düz çatıdır. İki minaresi vardır. Eski 
minarenin kaidesi, cami'e sonradan yapılan ilaveler dolayısile, içerde kalmış
tır. Yeni minaresi Hacı Nebahat Hanım tarafından süslü şekilde yaptırıl-

1 Evliya Çelebi, Seyahat·nôme, İstanbul 1971, c. Xlll, s. 84. 
2 İzmir Vakı.flar Müdürlüğü, 11. Vakfiye Deft., s. 31. 
3 • , Il. Vakjiye De/t. s. 100. 
4 Işık Ungan, İı.mir Ciimi'leri, Tez, 1968. 
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mıştır ... C3mi~in tavanı ahşabtır; mihrati derin bir. iıiş:·baundeair. AlıŞah 

minheriiıi Hacı_ İsmail Efendi. yaptırmış tır. - ... 
. .. . ~. . • ~ ~ . ~ .. · ı- . . . . . , . ·• . . 

~-· :-.~ • .. A~~cd·_' ~~şit:J,' ~_fendi +"fesciw :(Kati~-oğlu) ,: E~Id: kayıdlaröa, .J.z-
:n.lli'i~:.c~mi·.:ra:~ riüih.aııeS.iiid~ ol~ak .. gös!eiilir; Biigun, Hali~ Ağa ·çaı-
'§ısi ile YenliŞ Çarşısıılln biİleştiği noktada, ·855. sokak; 57 or. da b.uhiririıak-
tadir: · ·· · · · · · .: · · : · ~ ... . _ . · · . ·. 

İzmir'in meşhfu Katib-oğulları wesine mensub, müderris Hacı O~man 
Efendi'nin babası Hacı: Ahinea .Reşid bo, Mebnied Efendi: tarafindan yaptı
rılınıştır1. Bu zat, XVIII~ Yüz yılın ortalarında yaşamış -olduğuna ve 1750 
taribinde."Kestelli cadöesiiıde bir de medrese yaptırdığına nazaran2

, babis 
lcpnusu mes_cidioi dapi, . ayni tarihlerde inş~ ettir:ı:o:ş olması bü~k . bir ihti-
mlı daıiliiiıdedir. . . . -· . . . . . . . . . . • . 

. . . Mesçidin :etr~ınd~ avlusu yok~: Fevkani . oltip~ pQgü~ sokakdan 
dik biı: merdiveiı· iie -~escide çıki~maktadır. Tariı~meıi taşdan yapılmıŞ .olup 
iieiicerelerl cİeıii.ir p~iliıklıdir. · · · . · _ _ : · · .· · _: . ·· .· · 

_ Üzeri düz alışah çatı v~ kiremit örtülüdür. Haİeri. ceniaata · ıCapalı du-
riırİıd_adır. ~t katı ~snaf tarafından dükkao olarak kir.ruaomışt~. . · 

-ı· Rili Nezih, İı.mir Tarilıi, İzmir 1927, I. Kitab, 2. Kısım,- s. 8/9. 
_ ... ~ İzmir, Vakıpar ~üdürlü~, I. Va_~fiye_ De/teri, s. 165/67 . 

.. 3 · · Alemda~ Mescidi :· İzmir~ de, Pazar-y~r( ~~h~llesinde: ;otu;an, Al~m~ 
dar Hacı Ahmed Ağ~ bo. İ-Jacı Ali taratiodao,· bin~ ~lunmuştu. Yanında bir 
de ·medresesi ile ·ç~şniesi hiııunuyÖrdu. · ·- · · · ·· 

Fakat, bu külliyenin bulunduğu mahalli ve yapıldığı tarihi tesbit ede
medik; ancak elimizd_e m.evçfi.t bl!lunan b~ı valqf kayıdlarmdan, bqyl~ bir 
eserin İzmir'de meydana getirilmiş olduğunu anlıyoruz1 . ,_ . ·. . ; 

ı Ankara, Vakıflar Gene:ı' MÜdürlüğÜ,-. Filıli~~- Deiieri, nr:·ıo~; c: ·v,'S/680. 

-· 4. :. Balık-pazan --c3mi'i : Fazu Ahmed Paşa : Canii'i . kısmına bakınız. 
. . . . : \ . ..: . .. . . ~ . 

5. Bölük7başı - C~'İ: .Aynı- za~anda H;ıcı Mehmed. Efeı;ıqi .C3mi'i 
namı._'iie de' meşhun,lur . . Bu es~r. İziİıir'in Kasa b. Hizır . mabaıieslııde. --~e 
Hor~;.aıicı SÇ>~ağında btdunuyo~d~\ . Mart 1661 (ev~:-i ':R~c~b ~p7.1) . t~tih.İi 
.• . ... . . . . . .. - -. . .. ". ... .. . . . • •. ı... ·· •. 
vakfiyeye naz_flran, . müderris Hacı M~hmed Efendi bo. Osman_ Bölük-başı 
tarafından iliş i oıunliiüşhı2• :Hacı Me~ed. :Ei~~di, , iki . k~tıi, 45 .'~d~lı , v~. ~nı! ı . .. .. . ... .. . .... . ; . . 

ı İzmir, Vakıflar Müdürlüğii, Il. Vakfiye Defteri, s. 171. 
2 .· :» . } · , If . . Vakfiye. Defteri, S:. 206/S. : -, . •. .·ı 
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buJ:ıinan ·, bir . han ile. birkaç evini, furun ve saıiıan . dammı; kuyularmı, otur
duğu evin yanındaki kadınlar · bamapıını, _ka).ıvehanesini hep bti ·dmi'i ile 
avlusundalğ medreseye v~. etmiş ve . bu m~arm gelirinden . kimiere ne 
~eiile:Ceğini_ vakfiy~in4e. -g~~t~rmi§~i: ~vliy~- .ç_~Iebi. d~ Seyahqı:.iıa~e~sPlde 
.ou · cani~·~en ba.Jısetrniş ·ve· .«Kasab RJ.?:ıi maliallç_slnde bwiın~ri BölüİC;lia§i 
z~de Meiırıi.ed . caıiı.i'i kapis·ı . üzeriıide Şu kitabe· vardıi» dlyerek, aşağı~aki 
kita~eyi vermiştir. 

«Tamamında dua ile diyüp T,ullabi tarihin ... . . 
.. :Senagab-ı cen~b.:.ı . Abdurrabman ·bad -~badan3» . . ··.:. ·,: ·· 

::. 1083" (= 1672/73) . . · . 
. . . . . . . . .. 

Bölük-baŞı cami'i üZerinde, Evli ya Çelebi'nin. kıi.yd etp.ği_ otı' ki ta be~ 
~e .. rrıünasebe~le . bulun4uğunu ve aşağ1dı1: ~P~., geçen ~ef~~~ Hanım~ih de
desil(alablı. olup oım·adığuii bileri.iiyonıZ. Aneals şw;ası mll:~akkak ki, . bu 
bir inşa kitabesi olmayıp, olsa olsa tamir kitabesidir. Çünki cami'in 1~61 
de ~e\_'_clldiyyet! vesika ile sabittir. . . . . 

· · Bü iti~arla Bölük-başı_ Cami'i xyir. yüzyılın ortal~rmda . meydana 
getirilmiş öir eserdi. Diğer tarafdan bu eser, Hatfuıiye mahallesi s~kinlerin:. 
den Mehmed bri. Hacı Al:idurrahman· Ağa'nın k:ızi - Nefise Hariini'in · ı: .A:ğus
tos. 1823 (23 Zilka'de 1238) tarihli vakfiyesinde4:ve 3. · Mayıs. 18-97 {gurre-i 
Zi.ltıi~ce 1314) tarihli bir başka vakıf kaydında5. bahis ko!lusu .edil_9-iğine 
nazaran,' biç değiise son tarihe kadar, cemaata açık bul~üyoidu diyebiliriz. 
H&Ien ne durumda bulunduğu malftmumuz değildir. Çünki;- bugün-İzı:nii-'de 
mevcı1q eserler arasında adı geçıttiyor. · : . . · · . 

' 3 .Evliya Çelebi, Seyahat-na~ıe: istanbul 1971, c. xıır;· s. 84. 
4 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Y_akfiye Defteri, .s. 109 . . · · . 
5 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, ll. Vakjiye Defteri, s. 171 . . '·· . 

· ·6. · Daru'l-kura Me~esesi C3m.i'i : İzmir'in Pazar-yeri ma ballesinde 
y~ni .. bugünki Agora Müzesi civarında, M~hmed Paşa'nın bab~sı Derviş 

Meh~e.d Ağa tarafından tesis olunan -n a'rü'l-kura Medresesi'nin için~, bil.a
ıii!e" Mehfned PaŞa'İıı.İı. kıiı ; Ayş·e H~nım· tarafından yaptınİm.ış bir ·eser4i: 
JXyŞe·:~~. 3o· _oca~ 1755 (16 Rebi'~-abir. 1168} ~arihli vakfiyesind~~ :bu 
ca~'e b~ çok . İnal~ -~~kf ettiğini ve bunlanİı geliriride~ neler yapılmaSi 
iaziliı geldiğinf biİdiriyordu1 ·• · ' ·· · · ·· • ' · 

1 İzmir, Vakıflar Müd_ü(İüğü, ll. VakfiYf! .Defteri, s. 62/63. 
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Bu .itibarla bahis. könusu cami, XVIII . . yüz yılın ortalarında inşa olun
muŞ bil- Türk eseriydi diyebiliriz. _ . 

. . .. • 
-: ·· · 7.:: Dolablı-Kuyu C3ıni'i: İzmir'in, İki-çeşmelik semtinde ve İki-çeş~ 
melik .cami'i:önünden Yapıcı-oğlu'na. ·giden Dolablı;-Kuyu caddesi (743 . . so
kak) üzerindedir . 

. Bti cami hakkında herhangi bir kayda tesadüf edemedik. Aiıcak üze
rinde ~ul.unan kitabeye nazaran, 1306 (1888/89) yılında, Hacı Ömer Lutfi 
taİafından yaptırıldığını söyleyebiliriz. ·ı958 ·yılında ise, bir demek tarafın
dari esaslı· şekilde ta'mir ettirilmişdir. 

·· Kitabesi: 

ı. Kadd beoa heza mescidü'ş-şerif .. 

2. Banisi Hacı Ömer Lı1tfi .ruhuna fatiha 
8ene 1306 ( - 1888/89). 

8. Faik Paşa C3m.i'i : Faik Paşa Cami'i, İzmir'de, Basmahane'nin 
güney cihetine düşen dik bir sırt üzerinde olup, Hiik . P.aşa (bugünki Altun
ordu) mahallesinin 967. sokağında .buiuillnaktadır ve · hanisine ii~fetle, Faik ' 
Paşa Cami'i .adı ile meşhurdur. Ancak bu Faik Paşa'nın kiinliği hakkında 
sarih bir ma'lumata sahib değiliz. XVI, yüz yıla ait. bazı Tapu ve Tahrir 
Defterleri'nde, İzmir'le alakalı olarak, bir Faik Paşa ismine tesadüf edi
yoruz ve mesela bunlardan birinde aynen şöyle deuilmektedir . . 

« ..• vakf-ı cami' ve medrese ve mu.ailim-hane der . nefs-i İiı:ı:iir : 
MerhUm F:aik Paşa. valq etmiştir. Asi ya b-ı Halka-pınar, bab: 4; Asiyab. 

bab 4; Mukata'a ... ve bağçe ve... ve gayri der nefs-i İzmir, h!sıl 6280; 
Dek~kin; der. nefs-i İzmir, icare 4000, yekUn 16610. · 

El-İnasraf :· 
· · Müdei;ris·~ .:fi: y~v~: IS; Taleb~. fi. yevm 5; Hatib ve imam:, fi. ye~ s; 
~Ü~~ ·'v~.:Kayyu~; fi: yeVlll 3; Mualli~, fi. yevm 2; Şemi' v~ · Hasır fi. 
yevm. 2» 1 • =Bu ifadey~ dikkat edilecek olursa, XVI. yüz yılın ilk yarısına ve
yi .daha ÖQCesine ait bir devrede, Faik Paşa adındaki bir zatın: .Izrİıir'in 
tÇinde .bir cari; bir :meclrese ~!! biİ mi.ıillim-bane yapt~atak, bunlara: .malın
<ıa.n ·:bi/ İÖ.sıin değirnİeıilerl~f; bağ ve bağçeleriİıi, dükkaru~ini ~akf ·~tti@ 
görülür. Fakat bahis: konüsu . merhUm. Faik Paşa'nin; . tam ·olarak yaşadığı 
devir ve şahsiyeti anlaşılamaz. · · · · · · · ô 

. .. 
1 Başbakanlık . A~ivi, Tapu-.Talırir Defter/efi, nr. 166, s. 396. 
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. . Diğer .tarafdan, Oca~ 15~9 ... (Cemazifül.:.evvel· 935Y ve· Kasım 1530 
Rebi'ül-ahir 937)3 ile Ekim 1575 (Receb 983)4 tarihli defterlerde, İzmjr'in 
içindeki mahalleler arasında, bir de Faik Paşa Mahillesi'nin bulunduğu res
ıp.en 'görülür; yani,.1529"dl\ ·Faik Paşa· adı; bir malıilieye isini olarak verile
·ce'k . kad.ai .. tiıtunınuş· ·ve.· eskimiştir . diyebi.l.iıiz,. Nıtekim~ bugün .dahi, Faik 
Paşa C§.mi'inin bulunduğu mahalleye bu isim verilmektedir:::· ·. ' .. , ·:: :.. . : .. : 

Bu· itibarla, İzmir' de, Faik Paşa adım~a bir kimsenin· iiıŞa: ettirdiği ve 
bahis "konusu mahalleye adını . vereni bir. cami' ile medrese', en geç, XVI. 
yili; : yılın·:başında .yapılmış . ve -.bir çok ta'mirler görmek sU:retile bugüne ka.:. 
dar gelmiştir. Bu tamirlerden birine ait kitabe.ise; halen,. son ceıpaat mahal
linden ana mekana girilen kapı üzerinde olup, şu manzam . ib~eyi. ,ihtiva 
etmektedir' : , ' · .. ı . 

ı. Nfu'-ı taatle,..yine yerdi ziya · 
~ami~-~· 1~'-.i I:aik Paşa "· · 

2. Muhnk etmiş-idi gerçi am 
·Bundan akdem eser-i .nar-ı kaza 

'3.'· "Nazır.:.ı vakfı o beytullahın · 
Yaptı him.nıetle yine bt-hemta 

4. Zammedüp va~na ... bir tari4 
Eyle bu beyt ile Servet iyma 

5: A.vn-i barile Y,aptı §bid· 
·call1i'-i Iami'-i F~ik Paşa .. 

... 

· · · · \ Ahmed:TeVfik, sene ·125_8. · _, ... . 
. . . . . '· ·- : - . 

1842 tarihine ait ol~ bt! Jamir· kitabesinden, çami'in -bir _ara Y.andığı 
ve bilahire vakfın nazırı (belki Ahmed Tevfik Bey) tarafınd~ ~apt.ırıldığı an
laşılqı~adır. CanıJ.'in t_§.mirine .dajr :baş~~ . bir . kay~ yoktur. Ancak, An
~ııi.a~ .ValÖflar Genel Mudürlüğfuid~ _gö~diigtimü~ 18 Eylül -~844 · (~ ·:gama:
iiın' 1260) tarilili, ai ğer 'hi.i. vakıf ·k:~ydmcia ise, ·bu. tami'in, . :Evkaf. Nez!reti'iı.e 
• •• • . • 1.. •• • • • l ' . ; • . . • 1; • • ••• •' ,,, 

müll:ı.* eykafdan ol:duğı.). ve Hud ai Ş~yh Aziz 1;faQ..mud . Efenq~ n;ı.üQıakat~:Q.:. 
<),an . ·~u). unduğU o:~ . y~ıhd~. :Biıod'an maaı:J.~ "izinlı'in . Aii.:reis, !'-1abaiJ.esi 
sili.nelerind~İı Me~ed ŞçiJ1Seddiıi ·· ~feJ?:di 'kı.iı Kudsiye · H~'m .. 1!98 - .. . .. ..-. - . . . , ~- ~ . . -

.. 2 ;. Basb~anlık .Arşivi, Tap w- Tphrir. 'Defterleri;- nr . .148, s: 8. · . . .. .. . _ . .. . 
3 Ba~bakaıiıık Arsivi, Tapu - Tahrir Dejterleri, nr._ }~§, -~· 39~ . . : :·. . . : . . . ; .. .• 
4 Başbakanlık Arşivi, Tapu- Tahrir Defterleri, nr. 537, s: 8. · ~ 
5 Vakıflar Genel Müdürlüğü; Esas Defterler, ıir. Sll·-'109 da·2378 . .... .-. · :.4 

.,. _, 
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{1183/84) tarihli vakfiyesin de6 ve Saçmacı-zade Hacı Ahmed Ağa'nin~ 24 
Nisan 1849 . (Gur:re-i Cemaziyü'l-ahir 1265) ,tarib.li vakfiyesinde7

. dahi, bu 
cami'e veya müctemilatına yapılan bazı valaflar dolayısile, adı geçmektedir. 
-~~kat .b1J?I~ hiç. birinde, Faik Paşa'~ kimliğine dair bilgi yo_ktuı:. Yal
~~: bu dev_re· için_d~ yaşa~ş Faik ~aşalar"j.izerinde bir araştırma yapınca 
g~?ilüY.~r ki, :ı:"a~~ _is~ iki paşa vardır. Bunlatqan b~, XVJ. ~ yılJ.J,l 
başlarında yaşamış ve Şah İsİnail'in Anadolu'ya g(jnd~~diği·, .Rumiyeli, Nilr 
Ali Halife'nin Koyulhisar'a geldiği esnada, Osmanlı d~vleti ·tarafından üze~ 
tiJı~ sevked.ilen _Faik Paşa8 ;. diğeri de Fatih sultan Mehmed devri · sonlan 
ile IT. Bayezid devrinde yaşayan ve Selanik -ile N arda, Karh-ili ve Yenice
Vardar'da bir çok hayır eserleri bulunan Faik Paşa'dır9 • Kanaatımızca, İz
mir'de bulunan Cami', Medrese ve Muallim.-bane de bunlardan ikincisine 
ait. öımaııdı.r. · · · · 

Faik Paş_a cami'inin haremi yoktur. Küçük bir avlusu vardı!. Son 
çemaat .mahaİlif?.in üstü ~şab çatı ife örtülüdür ve bu çatı 13 sütUn üzeri
ne otı.irinaktadrr. Can:ii'in esas niekam kubbesizdir. Üzeri .kiremid . döşeli~ 
dir10• Tek zninareli ve tek şerefeli olup, minaresi köşeli bir kaideye oturUr. 
Minare 1914 ve 1955 yıllarmda tamir görmüştür11 • · 

., Cami'in ana mekan kısmına yandan girilir; . içi oldukça karanlıkiir ve 
tavanı ahşabdır. Milirab derin bir Diş bilindedir ve içi yağlı boya ile beyan
mıştır. Bu cami'in kalem işlerini, 1955;de Gaziantebli Müslim Gökçek yap
mıştır12. 

6 İzmir, Vakıflar Mdr.lüğü, II.' Vakfiye Defteri, s. 147/48. 

7 İzmir, Vakıflar Mdr.lüğü, II.Vakfiye Deft. s. 53/57. 

8 İsmail H. Uzunçarşılı, Osmanlı _ Tarihi • . Ankıi.ra " 1964, ·c: ·n, s. 229. · 

9 Nihat Atsız, Osmanlı Tarifıleri (Asık-pasaoğlu), İstanbul 1947, s. 243, Tayyib Gök
bilgin, XV ve XVII. asırlarda Edirne ve Paja-liwisı, İst. 1952; Semavi Eyice, Yunanistan'da 
Jıiıutulmıı.s eski bir Tiirk es~ri (Belgelerle Türk Tarihi), sayı S, s. 67-73; 

·:: .1·0 . Evl~ya. Çelebi, ku~besiİıln . k~~un örtülü plduğunu kayd ettiğine nazaran, . sonraki 
tiuu:r!er -~asında, kii'_emlt dö~~ndiğini söyl~mek· doğru ~Jıir." Bak. Seyalıat-ıjdrrıe .. İstan)lul 
i971;' c. 13, s. 84. . 

.. : · li Halil Güı'kaya, İz.mi~ c8mi'leri (Yeniasır Gazetesi); 14.1.1965. · · 
-. - . 

· ·· .. 12· I~ık Ungan, İz.mir' ctimi'leri, · Tez. 1968. 

: ··; .. ' 

. 9. Faru .Ahmed Paşa .C~'i: İzmir'de, Kasab Hızır mah_Şllesinde, 
. .. . . . ~·· .. .. .• . . . . . ·- . . . - - . . . 

yaw bugünki Hisar Cami'i ile Belediye Sarayı binasının Iaızey.:d.oğq t~a,f-
larmda ve Büyük Vezir ·Hanı'nm.:yanıİı.da · bulunuyordu. : On: : yedinci yüz yı-
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Im ikinci y.arısında Köpi:ülü-zade Fazıl Alımed Paşa tarafından bina :orun
.muştu. Yirm.lıici _yüz ·yılıri başJarüıda 'bu cami'e; ·. Halık-P.ai:arı . Caini'i "adi 
dahi verilmişti. ,- •·· ·· · :· .:. ·.,: .-

13 .. Eylül · İ-922 de, :İzıİıir'd.e · .Preng -Maııaııesi'i:ıde." başİayan · büyuk ~h: . 
r.lit yaiıgmı'Sonunda, civiırıridaki; han, ha"ma~ 'ile ·medrese il~ birlikde yaıidi. 
BilaJıire yeni . açılan.' Fevzi Paşa bulvan dolayı~il~ istimlake u~adi: : H~en 
yerinde bir · şey yoktur1 • ·. · ·· · · · · . .. , 

: .1 Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Filırist Defteri, nr. 2Q8, 8/1548; J.Ü.if Nezih, 
İzn.ıir. Tarihi, İzı:iıir " 1927, ,8.·forma, s. ·9; . · 

.. ·:.i .. jo; Hacr ·Hüseyin :Cfuııi'i-: İzmir' de,' Başdurak denilen· meVld'de bu-
lundu~ için, halen «Başdurak cami'i>; diye de anılp:ı.alct3;~ır. . . . .. 
. :· · Bu caİni"hakkıoda bize :bilgi veren en eski eser1 şimdilik Evliya· Çele
bl'ıı~ ii:ı~şliur S~yahat-namesi;dir·. 1611· yıİınd~· ·İz9ıiie gelen Evliya Çele
bi, ·~acı Htis~yin · canıi'i hakk~da şı.iıiıa~:· yazıy?r; . .-: · .. . . · . ·:-· ·· · ·· -

«Liman kena;;mda,. fevkanı ve h...UXşun örtüİü> ~e~a~at-.ı kysireye mali~ 
bir cam.i'dir. Bıyıklı-oğlu carni'i gibi merdivenler -il~ .çJkılır. Tahtanisi :serapa 
,dükkap.l~ ve : mahzenle~di.r-~e · m~sap.~a' : ka.rgi~- ~na;!! si: vard.ır. Bı,ın.un.. dap i 
har~mi yolçtİır . . Kapısı ·üz~rind.e t~rih:j. -~ard~r: . ..... .. . __ 

ı. Kıldı hoş sa'y-i hinıem sıdk ile ol Hacı .Hüseyin 
2. Yapıldı bu kabe.:i .uşşakı zehi cay-i. emin 
3. İtmamın görücek dedi Şifa yi tarihin · .. 
4. Barek-Allah zehi canu'':'i fird~'<s-'i ·.b.erfu_. 

Sene:· .. 1062 [1652L .. 

Burada: göfüldüğü vechile,,. Ca!Jli'in Haci 'ijüseyiii ·. ad!rid!i bir za~a 'aİt 
~J.d~~~ .ilk d_~f~ bii S~y1lba~-f!ame;den "Öğreriiyoruz. D~ha sonra;· G~diisi 
(G~.çiizli)-zade_ ~l.~Haç Ab4Ullah· Ağa bn. Hüseyw, · Ağa· .bi:i. HaŞ~n ... Ağa,'DJ..Q 
ıs öcak ı'7'17 (Gürre~i Safer 1129) tar.ihii vaKfiyesiiıde, bu ~a~t. d~~~ 
vakıfın vaz'eylediği dersiye~e . ~~-~erris ol~nl.ar!i v,e yi.ı;ı.e vaz'ey~~diği, ;tsura'lık
da şeyhü'l-kura' olanlara yevmi dörder ak~e . yerpmeşi_.. :ve . bir d~, ·b~ yer 
tarifi dolayısile, Hacı Hüseyin Ef. Cami'inden bahsedilmektedirz. 

Keza·, İzmir şehri sakinlerinden Alaiye'li Hacı Veli bn. Yusuf bn. Veli 

, ·~ ... :i .Sey~lıal"na~n~, İstanbul 1935, ·c. IX, ~- 93; Z~hiırl Damşman nı:Şri: c. XIrr, İs
tanbul ı97ı. s: 84. . . · · .. ... - . · f~ · · 
-- .'< 2:.' İzinir ... Vakı.flar. Müdürlüğü, JI: Vakfiye D~Jteri, s .. 22/23 ... 
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Ağa'nın 26 Haziran 17-30 '(10 Zilhicce 1142) taii.bli vakfiyes1nde, Hacı 
Hüseyin Cami'inin, Cami'-i atik mahanesiride olduğu kayıdlıı:lıf3. Tireli Ket
hüda zade Seyyid Hacı Mustafa Ağa bn. Hacı İbrahim Ağa'nın 31 Ağustôs 
1796 (26 Safer1211) tarihli vakf(yesinde de, Hacı Hüs~yin c~mi'inin adı 
geçmekte olup, vakıf sahibi, bu carİll'e her sene :için iki okka bal mumu 
vakfetmişfu4. · 

İzmir'de bulunan ' Kilcı-zade Mescidine aid 18 Mayıs · 1827 (21 Şevval 
1242) tarihli diğer bir vakfiyede ise, Hacı Hüseyin Cami'inin yanında bulu
nan «Çankırılı-oğlu .. Sebili:» dÖlayıslle adı geçiyoıS. Nihayet, Hacı Abdill
halim Efendi, 125"4 (1838/1839)' tarihli vakfiyesinde, Haci Hüseyin cami'i 
altında bulunan iki dükkan münasebetile, bu eserin ismi.nl venyor6• Diğer 
tarafdan, memurıytt ile Midilli'de bulunan, Ak-deniz adaları Vilayeti Alay
beyi'si İbrahim Bey. bn. Osman . Efendi 'Qn. Abdullah Efendi, 12 Ekim 
1878 (15 Şevval Ü95) . tarihli vakfiyesinde~, Hacı Hüseyin. c·aİni'ine 100 
liranın gelirini bıraktığı gibi; İzmir eşrafından Salebci-zade Hacı Ahmed 
Efendi bn. Hacı Mehmed Ağa'da, 29 Eylül:T893 (18 Rebi'ill-e'vvel 1311) 
tarihli vakfiyesinde; Hacı -Hüseyin Cai:ı:İ.i'i imamına, vakfınııi: gelirinden bir 
kısmını tabsis ettiğirii. __ şöyl~yor~. : - ~etice :itibarile, _bü~ü.I! bu kayıdlar bize, 
gösteriyor ki, halen Başdurak'da bulunan büyük cami', XVII. yüz yılın or
talarından itibaren, XIX. yüz yilın sonlarına· kadar, banisine· ·İıisbetle, Hacı 
fı:üseyin . Cami'i adını taŞ'nnış ; bilfi.lıire, bulunduğu mahallin ismini alarak, 
daha: ziyade Başdurak Cfuni'i adı ile meşhur olmuştur. Ancak, bu veslkalar

. daİı~-Hacı :Hüseyin Efe.ndi'nin kimliği ve .yaşadığı devir hakkında tam ola-

. rak bir .'bilgi -~lde edeİniyoruz·. Diğer tarafdan, Haci Hüseyin Efendi'nin yap-
tırmış olduğu mezk:Ur cami'e ait, şimdilik bir vakfiye -örneği dahi elimize 
geçmiş . değildir. Yalnız, halen üzerinde mevcut tamir kitabeleri sayesinde, 
Hacı Hüseyin Efendi'ye ait bu cami'in daha ·sonraki devirlerde, iki def'a 

· esasiı: şekilde t~- edildiği malıimumuzdur: Evliya Çelebi'nin, c·ami'e ait 
~gL:iş kapısı üzerinde- gördüğünden bahsettiği _:_metnini yukanda verdi~
-İniz-. kitabe· 'ise;· bugün . yerinde yoktUr; ancak, Seyahat-name sahlfeleri 
· arasında. kalmıştır: Bu ki.taberi.in: yerini; bugün ana niekan·a . glıiş kapısuii·n 
.: üstmide · öıllunan şu · tamir ki tabesi işgal etmektedir: · 

3 .İzmir Vakıflar M~Jü~; !1. Vtıkfiye Deft. s. 86/88 . 
. . 4 İzmir Vakı.flar MdrJüğü, .Jr. Vakfiye Defteri, s. 16/İ8 . 

... · · · s" ·İzmir ·vakıflar MdİJüğü, ll. Vnkfiye Defteri, s. 184. 

6 İzmir Vakıflar Müdürlüğü, I. Vakfiye Deft. s. 6. · · 
.... . 7 . İZiıili 'V,aluflar.l\~:ü<lürlüğü, : ll. : Vakfiye Defteri, &· 3. .... . . . 

8 İzmir Vakıflar Müdürlüğü, ll. Vnkfiye ,Defteri, s. 68/.70. : . ~ ... -
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l. Hamdü:.ıınah ki ·Hüda hayrına· kıldi ev:fak 
Eyledi lutfuna bu· bendesini müstağrak 

2. y !Jg&en bende buna zerrece isti'cladım . 
Bar-ı şive-i Hüda'dan buÖa ib~et ile' bak . · 

3. Bakınadı cürmüne isyanına bu bendesinin 
Rahmeti olduğu çündür gazabın~ e~bak 

· 4. Ey liye meş_cid üss-i ~i takyarlan (?) . . . 
Sebt ide levha k~l_em. k~püya_ 'lçıl_ai~r .e.l~a.k · . 

. 
-S. Subh-gah-ı emelim sati'.ül-eı;ıyar il_e · -. · . · 

. Koma debçurda ceza amaıı ey R~bb-i· felak 

6. Hame-i lenk-i birarn h~time y~arken t~ 
Geldi bir pir-i cilian didi asasın ~~ar_ak 

. . .- . 

7. Mahreman-ı harem alem bala deciiler_ ·· · : · 
Kerem-i lutf-ı Hüda'dır buna tarijı . ancak. 

1188 [1774/751 = ı.)l.b- ..... aı:ri; 

· Bu kitabede cami'in 1188 senesinçle tamir ~ttirilıniş olduğu kayıdlı ·bu
lunm~kla beraber, bu tamitin kimin tarafından yaptırıldığına dair bir işa
ret yoktur. Ancak İzmir Tarihi müellifi Bay Hakkı Gültekin, kaynak gös
termeden, bahis ·konusu tamiri -Şeyh Mehmed Ağa zade Hacı Hüseyin Efen
di .oğlu Ahmed Said Efendi'nin yaptırdığını yazıyqr~. ~Şah~i : araştırmaları

mız sonunda, biz de bu husu·sa dair müdeli el bir bilgi elde_ edemedik;-.yal
nız, İ?mir Vakıflar Müdürlüğü'nde bulunan 29 Mart 1784 (7 Cemaziyü'l-ev
·vel 1198) tarihli Yakfiye sfu_epnden, Şeyhi Mehmed Ağa zade Hacı -Hü

seyin _Efendi oğlu Ahmed Sai9. Efendi'nin, İzmir'de, Cami'-i.atlk mahallç
sinde, m~zkUr vakfiye tarihden önce «fevkani bir _çami'-i _ile medr~_se bina 
v~ ihya» eylediğiru ve bu cami'e bir çok mallarını vakf ettiğini,öğreniyoruzio 
ki,: bu-hustls bjze ayni devirdeJ -Ahmed Said isimli bir zatın- yaşamı§ __ ol9-u
ğıınu ve bir cami;i ihya eylediğini, medrese yaptırdımru muhakkak · §.e~de 
ortaya çıkarıyor; yani Ahmed Said Efendi'nin, Başdurak {Hacı Hüseyin) 
cami'ini tamir ettirdiğine dili, açık bir- ifade bulrinınamalda' beraber,·. ayni 
devirde yaşamış ve Başd~ak ~av~li~hıde: _l;>~r _ça~'.i -ihY,a: -~~~n :~·e( Said 

. .; . . .. . ~ ···- . . 

9 İzmir Tarihi, İzmir 1952, s. 56. .. . 
10 İzmir Vakıflar Müdürlüğü, I . . V ak/iye . Defteri, s. · 179/180; AnlWa; Vakı!Iar ·:Genel 

MdrJüğü, Fihri.st Defteri, nr. 208; c. ll, 8/ 1347. : 
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Efendi'nin varlığı · muhaklçaktır.- · Btı hususu . t.ak.viye . ~den:· diğer bir ·. ka yı d 
silreti-de yine vıilcfiyelerde. bulunmaktadır. Bu yeni ·kayd.a. göre; 1134(1721:-
22) senesinden itibaren, İzmir'de Kurş_unlu Medreses~'nde .m~4errislik yap.aiı 
bir Hacı Ahmed Sa.id Efendi .m..evcut olup, bu zat .llOO cilqlik b~ .kütiibba.-

•• • ' • •• • • 1 - . • ' .. ., • .. • • o • .. • 

ne tesis etini{ ve 27.. Njsaiı . 1757 (7·: Şapaıi" ll 70)' taçilili vakfi.yesi jle de 
h~~~ lçütübj.ine .iü.nd~. çıİti .~ç~· bırakmıştrr11 .:· ... · · .:·: 

.. · Diğer tarafdan ijzeP.nde .durulacak önemli bir nol;ct~ da, bu, yak:fiye sa
hibi Ahmed Said Efendi'nin, $eyh Mehmed Aga ·zade Hacı Hüseyin Efendi'

.nin~oğlu olması keyfiyetidir. Bş.ş_durak Caıni'in.i.Q. hanisi H~cı liüseyiı,J,· ~fendi 

ile Ahmed Said Efendi'nin babası H~cı· Hüsefo?. Efendi arasında bir. müpa
sebet .var mıdır? .. yok ·mudur? henüz .bileıniyoruz.. Gerçi ilk anda, .. Ahmed 
Said .Efendi'nin Ba§duı::ak Cami'i hanisi Hacı· :Hüseyin Efendi oğlu ·olması, 

·akla daha :yakın geliyor. ise de, Evliya Çelebi'nin; Hacı .Hüs~yi.ıi (Başdurak) 

cami'i in§ası hakkında verdiği 1062 {1652) yılı göz önünde bulunduıiılursa, 
·118-8-119.8' yıllarında y.a§amı§- ve bu senelerde : cami yaptıracak .·yeya ihya 
edecek bir durumda olan· Ahmed Said· Efendi'niii, 1060-1070 tarihlerinde 
cai:ni yaptıran, Hacı Hüseyin Efendi adında bir· zatın oğltı olması: ·ihti~ali 
de·. bitaz .uzak gibi görünmektedir. Zira tarililer arasmda 110-120 sene .ka- , 
dar bir fark mevcuttur. Burada şunu da kayd edelim ki, Evliya Çelebi'nin 
.bahis konusu-. ettiği, Hacı Hüseyin ·Efendi'ye ·ait ·1062 tarihli kitabe· de bu-
gün ortada ·yoktur. · . . 

Netice olarak diyebiliriz ki, haien Hacı Hüseyin cami'inden bahseden 
en ·eski· vesika, gurre-i Safer 1129 . (iS :ocak 1717) tarihli vakfiye:.ve:kitabe 
de ·n88 Ü774) senesine ait olıi.n· taıiiir kitabesidir. Diğer · tarafdan,: büyük 
bir ihtimaı· ile . Ahmed Said Efendi, i 17 4 . yılİn cia, babasın:ın· evvelce inşa (et

tİrmi§ olduğu Hacı Hüseyin (Ba§diırak) cariıi'ini yeniden deıillecek: Şekilde 
bina ve ihya ederek, 1784 yılında mallarından mÜ him: bii kısmiiı.ı bu caıiii~e 

"~k!etmi§~12• . . . ·.:· ...... 

ll İzmir Vakıflar Müdürlüğü, Il. Vakfiye Defteri, s. 71. . : . .... · 

· · 12· ı Vaktiyeaen bAzı · ı:ıiirçaJar : · . ~,. ,. · · .. · · 

c ••• Medine-i İzmir malıaiıatmdan, Hasan Hoca ·mab.IDesi· sükkaİıından .. : Ahmed':Said 
.Efendi bı{ el-Iİac ·HÜseYin Efenili bn. Şeyh Melıi:ııed Ağa .. · medin'e·f mezb'Ore ·miıııaı.ıatılıdan 
Cami'-i atik mabaı.Jesinde v!iki.' etraf-ı erbe'adan tarik-i am ile ailıbaud ·ve feıi.Cii ıı:iiılı.n:r'iie 
nefsim iç ün bina ey I ediğim 27 aded kargir dükkan ve; 2 mabzen . 'Ve. yine' :.JÔ.ırbünde. vnki' 
etraf-ı erbe'adan Abdülkecim Hoca mülkü ve kendi ahir miill.ilm ve tarik-i §m ile mabdOd 

~abdan 78 aded dekikin· ve Delikİük c.U;::J.) " nam· uialıalde v!iki.' iki" iat•a kahve-ha

nemi ... mülldimCıen ihrac ve ifrh' edüp; sôlijü'z-dkr del{Qkiri iiı.er"'erine bundan akdein hinı2. 've 
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Cami'in diğer tamir ki~besi ise, bugün, içli-dışlı · şekilde, avlu· kapı:. 
sının üzerinde hulunmaktadır ve çok daha yeni deviriere . ait oliı.n . bu kita

.benlıl ifadesi aYııen · şöy~edir: 

1. Tezelzülden harab olmuşrlu bu cami~ kerem .ehli. (ı)ışda): ··. :::· 
2. ·Yeniden ettiler iliyaya sak-ı hiı::p.nle~ . teşmk (İçde). .. 
3. Görüp büsn-i bitamın bende-i Hayri söyledim tarih. 1310 (Dişda):· 

4. Esasından olundu cami'-i Hacı Hüseyin ta'mir. 1311 (İçde). 

Bu kitabeden anlaşılacağı üzre, cami' zelzeleden ):ıarab . olduktan sonra 
«kerem ehli», yani ·halkİn yardımile yeniden onarı!mıştır. 1880 de. yıkılan 
minaresiniiı,: 1.894 yılmda yapıldığı hakkında da bir :kayıi:l vardır13 • . 

. Hacı Hüseyin· (Başdurak) cami'i, altmda dükkani ar ve depolar buluri
duğU içün fevkani olarak yapılmıştır. Bir kubbeli ·ve tek minareU kargir bir 
eserdir. Önilııde bulunan küçük avluya 12 basamak taş meri:livenle Çikılır. 
Son cemaat mahalli' camekai:ıla çevrilidir. Bunun üzeri, iki · .. kubbe arası 

. mai:ıastıİ' tonozlu olup, kurşun kaplıdıİ'. ·Esas cami'e ait tek kubbe; sekiz 
köşeli çift kasnak üzerine oturtulmuştu'r. Birinci kasnağın her . kenarında iki, 
ikinci kasnağında her ·ı..~narmda bir peıicere vardır. Kqbbesi lCurşun. örtülü-
dür. · · · · · 

Minaresi, son camaat-mahallinin batısmcıa · bulunuyor~ Altı · köŞeli· taŞ 
bir kaide üzerine oturtulınuştur. 89 basamak olan minare .de· süslü oyma.J.ı 
taşlardan yapılmıştır. . 

Cami'in esası dört yarım sütun üzerine oturtulrouştur. Milrrabı sade
~ir. Milirab duvarında, y_erden 20 cm. yükseklikde beyaz üzerin~ :mavi çi
çekli çini panolar vardır. Sürun · başlıklım - ve mihrabıı;ı- ·Üstü altın -yiıldızlı
dır. Bütün pencereler vitray tarzmdadJ!. Kubbenin ortasında«-~>! ~IJ_,.ı. Ji:ı> 
yani ihlas sılresi yazılıdırl4. . . . 

.. 
ilıyd ey/ediğim fevkiini Cami'-i şerif ve ma'bed-i Iatif ... ve Sebil-hane'nin masarifi iÇiin vakf-ı 
sahilı-i mil'ebbed ve babs-i sarih-i muballed ile vakf ve babs edüp şöyle şart ve tayin eyle-
dim ki..... . .. . . -: . . 

7 Cemliziyü'l-evvel 1198 (29 Mart 1784). İzın. V.~., . J. V~kfiye Defteri,: s,; 17~·180, 
Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fihrist Defteri, ıı,. ·8/1346. . .. _ 

13- Işık Üngan, İzmir Cami:leri, İstanbul 1968 (Tez);.· Vedat : Şivri, İzmir Cami/eri, . Ege 
. ı;lcspres, . İzmir ~Q60, s. 4.. . . . . . . ... _. . 

· 14 Işık Ungan, Aynı tez, s. 1§-19. . . . : ... , 

. ll • . Hacı ·:Osman .Paşa . Cin:ıi'i: İzmir'in Karşıyaka nabiye.suide ve 
Soğuk::-kuyu caddesi, . yani 1843 cü sokak, 56 ·nr. · da·.bulunınaktadır. : . ' ... : 
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Bu cami'in hanisi olan Hacı Osman JWmi P~a, hicri 1308 (1890/91) 
yılında, üçüncü Kol-oidu, 32. Tümen, 63. İzmir Tali Tugayı kumandam 
ve fahri yaverdi. 8 Nisan 1900 (7 Zilbicce 1317) taribinde ise, İzmir Kı~la-i 
hümayfuıu'nda (yani sahilde, · Saat-kulesi'nin güney-batı ellietinde iken son
radan yıkılan Sarı-kı~la), Tümen kumandam olarak bulunuyordu. Rütbe
si de Tüm generilliğe yükseltilmişti. Alaydan yetişmiş olmasma rağmen, iyi 
şöhret yapmış ve Osmani, Mecidi ile Gümü~ imtiyaz madalyalarını almıştı1 • 

Hacı Osman Paşa, bu cami'e ait vakfiyesini 8 Nisan 1900 taribinde 
hazırlatmışdı2• Cami'in tamamlanması ise 131.8 (1900/1901) yılmda olmuş
tur. Halen üzerinde mevciid kitabede aynen. şu ifade vardır. 

İzmir Kumandam Ferik 
Hacı Osman Paşa Cami'-i şerifi. 1318 

Hacı Osman Paşa ca~'i, tek minarel!, son camaat mahalli kapalı, 
üezri ah~ab çatılı kargir bir binadır. Önündeki baz"ıre güzel . bir . bahçe ha
line getirilmiş olup Gazi Mu.Stafa Kemal .Atatürk'ün annesi· Zübeyde Ha
rum burada medfund ur. Mezarinin üzerinde abidevi bir kaya, · vardır. 

Hacı Osman Paşa'ya ait, mermer mezar sandfıkası ile kitabeleri, her 
ne sebebe mebni ise, bugün. İzmir'in Basmahane civarında bulunan ve son
radan Arkeoloji Müzesi haline getirilen bir kilisenin avlusunda, İzmir eşra
fından diğer bir kısım. zevatin, mezar ki tabelerile bir arada bulunmaktadır3. 

Hacı Osman Paşa'nın mezarına ait kitabeler : 

a. Baş taşının ön yüzü : 
1: Hüve'l-baki 
2. İzmir Fırka-i askeriye Kumandam 
3. Merhum Hacı Osman Paşa 
4. Riihu içün fatiha. 

b. Baş iaşmın iç yüzü : 

ı. f ı .):_;..! J.. .ı;,· c!lll:, 

İbrahim Cavid, Aydın Vilayetine MahsOs H. 1308 tarihli Sal-name, İimir V~ay.et . 
Matbaası, c. I, s. 190. 

2 İzmir, Fırk'a-i askeriye kumandaİlı Ferik saadetiii Hacı Osmiıii Hilmi Paşa hazret
lerinin Karsıyaka'da inşa ve ihya-kerdesi olan cami'-i şerifin vakfiyesi sOreti, İzmir Vakıflar 
Müdürlüğü, II. Vakfiye Defteri, s. 218 de bulunuyor. 

3 Burada daha ziyade, İzmir ayamndan Kalib oğuUan ailesine mens{lb bir klsuıı sa
hıslann mezar taşlan bulunmaktadır. Bunlar hakkındaki yayınımı2· için. bak, M~ Aktepe, 
Tarih Dergisi, İstanbul 1964, sayı 19, s. 57-80 . . 

Tarih Enstitüsü Derztsi - F. 13 
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2. Her kiİn eylerse ziyaret bu münevver kabri 
3. Okuyub fatiha· ihlas ile etmez mi dua 
4. Buraya defn edilen asker-i ali-himmet 
5. Pak bir ·mü'min idi mefhar-i erbab-ı gaza 
6. Seyf-i. .. 4 hakkı idi oldu Ferik 
7. Nice hizmetleri var layık-ı tebcil ü sena 
8. Durdu birçok sene İzmir'de kumandanlıkla 
9. Etdi her işde muvaffak anı tevfik-ı Hüda 

10. İrtibalinde yazıldı bu mücevher tarih ~ · · 
ll. Ola Cennetle mükerrem Hacı Osman Paşa 
12. 4 Zilka'de 1318 [23 Şubat 1901]. 

4 Burada iki kelime oh.'llnaınadı. 

12. · Hacı Yusuf C3ıni'i : İzmir'in ' liruigi ~aballesinde olduğu mfılfun 
değildir; ancak. böyle bir cami'in mevcudiyetini, ilk olarak Evliya Çele!J}'
nin Seyahat-name'sinde görüyoruz1• Daha sonra da, Tireli Kethüda-zade 
ailesinden, Hacı Osman Efendi'nin torunu ve Hıı,cı İbrahim Ağa'nın da' oğlu 
ohm Hacı Mustafa Ağa'nin, 31 Ağustos _1796 (26 Safer 1211} tarihli. vak
tiyesinden öğrenmekteyiz_. Bahis konus1;1 vakfiyede bulunan « ... Beher sene 
on altı kıyye şem'-i asel iştira olunup, iki vakiyyesi medine-i mezkfirda [yani 
İznii!'de] Hfsar Cami'ine ve ... ve iki vaıciyyesi dahi Natır-zade Seyyid Ah
med Efendi'nin müderris olduğu Hacı Yusuf cami'ine verile . .. »2 ifadesi, bu 
eserin XVIII. yüz yıl sonunda dahi faaJ. durumda bulunduğunu, cemaata 
açık olduğunu bize göstermektedir. 

Diğer tarafdan, Dergfıh-ı ali Kapıcı-başılarından, İzmir Meyve-i ter 
[Taze-meyve] gümrükcüsü Giridli Ahmed Ağa'nın oğlu Hacı Süleyman'a 
ait bulunan 29 Eylül 1806 (16 Receb 1221) tarihli bir vakfiyede3 dahi, bu 
cami'e tahsis olunan kandil parası dalayısile adı geçmektedir. Bundan 
maada,_ yine Dergah-ı aJ.i Kapıcı-başılarından Tuzcu-zade Halil Ağa bn. 
Mehmed Ağa'nın kızı Hadice Hanım'a· malisus 30 Eylül 1806 tarihli bir 
başka vaktiyede de, yaı:undaki medrese münasebetile bahis konusu edilmek-
tedif4. · 

Nihayet, yine İzmir'in tanınmış zenginlerinden Saçmacı-zade Seyyid 

1 Evliya Çelebi, Seyahat-name, İstanbul 1971, c. 13, s. 84. 
2 İZmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye Defteri, s. 16/18 . 

. . 3 Aynı yer, II. Vakfiye Defteri, s. 46/47. 
4 Aynı yer, II. Vakfiye Defteri, !l· 40/45. 
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Hacı Ahmed Ağa'nın 24 Nisan 1849 (Gurte-i Cemaziyü'l-abir 1265) ta
rihli vakfiyesinde," bu cami ile alakah bir kay ıd bulunmaktaduS. 

Bütün bunlar bize gösteriyor ki, İzmir şehrinde, on yedinci yüz yılin 
sonları ile • on dokuzuncu yüz yılın ortalaiında; faal durumda olan bir Hacı 
Yusuf caml'i vardı. Ancak, bu eserin yeri ve hanisinin yaşadığı devri tam 
olarak tesbit edemediğimiz için son durumu hakkında da bir bilgiye sahib 
değiliz. 

5 Aynı yer, ll. Vakfiye Defteri, s. 53/57. 

'13. Han-Bey Cfuni'i : İzmir'in, PaZar-yeri se~ti adı verilen, eski 
malıaılelerinin bulunduğu bir bölgededir. Bu itibarla bahis konusu cami'e 
«Pazar-yeri Cami'i» dahi deniliyor; yani bu semtin adı ile de anılıyor. HıUen 

816 ile 948. sokakların birleştiği noktada ve faal durumdadır. 

İzmir' Arkeoloji Müzesi'nde mevcQd, eski eser tesbit fişlerine nazaran ı, 
bu cami'i «Ham Bey Dede» yaptırmıştır ve kendisi. de cami'inin güney kıs
mında gömülü bulunmaktadır. İzmir'e ait eski eserler üzerinde yaptığımız 
araştırmalar sırasında biz, Ham Bey adı ile meşhur olan her hangi b!ı 

kimseye tesadüf edemedik; fakat, Ham Bey değil, Han Bey diye bir kimse' 
mevcuttur. XVI. yüz yıla ait bulunan Tapu ve Tahrir Defterleri'nde gördü
ğümüz kayıdlar, bu ism~ «Ham Bey>> yerine <<Han Bey» olması icab et
tiğini bize göstermiştir. Mesela nefs-i İzmir'e mahsus bulunan mahalle isim
Ieri arasında : 

a. Mahatte-i Han Bey, Bazar dahi derler, Hane 27.2 

b. Maba11e-i Han Bey, Bazar dahi derler, Hane 27, Mücerred 9, 
Tuzcu 4.3 

c. Malıaile-i Han Beyi, Bazar dahi derler, neferen 924 • 

ifadelerinin mevcudiyeti, bugün dahi Pazar-yeri adı verilen ve aynı zaman
da Pazar-yeri Cami'inin · olduğu mahaileye, bundan çok daha önceleri de, 
Ifan Bey malıailesi denildiği hususunu açıkca ortaya koy~aktadır. Bu iti- · 
barla, Cami'in yanında gömülü bulunan derlenin ·de, Ham Bey olmayıp, 
Han Bey olması daha doğrudur. Nitekim, yine ayni defterlerin diğer bir ye
rinde. gördüğümüz Kasım:-Aralık 1530 (Rebi'ül-abir 93?) tarihli «Vakf-ı 

1 Sıra nr. 23; fiş nr. 21. 
2 B~bakanlık Arşivi, Tapu-Tahrir De/teri, nr. 148, s. 9. 
3 B~bakanlık Arşivi, Tapu-Talırir Defteri, nr. 166, s. 392. 

4 B~bakanlık Arşivi, Tapu-Tahrir Defteri, nr. 537, s. 8. 
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Mescid ve Zaviye-i Han Bey der İıefs-i İzmir, MuiCata'a-yi bahÇeha: .. 720»5 

kaydı dahi, Han Bey'in, İzİnir'in içinde bir mescidi ile bir de zaviyesi bu
lunduğunu açık şekilde ifade etmektedir. Bunlardan ma'ada, Himmet 
Akın'ın, Aydın OğuUan 'Tarihi · hakkında bir araştırma adlı eserinde bul~
nan «Evkaf-ı Mescid ·ve Zaviye-i Han Bey der nefs-i İzmir, Halen S.eyyid 
Ali 'hükm-i padişahi ile imam ve zaviyedardır»6 kaydı da, buradaki: ·mes
cid ve zaviye'nin, Han Bey adında biri tarafından inşa ettirildiğini göster
mektedir. 

Diğer tarafdan bu Pazar-yeri CAmi'inin bulunduğu mahille, Faik Paşa 
ile Sel~tin-oğlu mahillelerine yakın vaziyettedir. Tapu Defterlerindeki ka
yıdlarm dahi, Han Bey mahillesini, hemen diğerlerinin ~anında gösterme
;i, y~. İzmir'in sokak durumlarına göre bir sıra taİdb etmesi, nihayet b~ 
noktadaki görüşlerimizi te'yid eder mahiyettedir. 

· .. Netice olarak diyebi.J.iri7; ki, bugünki Pazar-yeri Cami'i, ·eski Han Bey 
mahallesinin, Han Bey Cami'i olup, yanmda yatan dede dahi, bu mahalleye 

. adını veren, cami'in hanisi Han Bey'in kendisidir. 

Bu semtde, İzmir şehri Agorası yani eski pazar ve çarşı yerinin bulun
duğunu; yapılan kazılar sonucu, üzerindeki kabristanm kaldırılarak, Cuni
huriyet devrinde, eski· -Agora'nııi meydaı:ia 'çıkarıldığını: söylemek 'de yeri'n
de olur. Büyük bir ihtimal ile eski pazar mahaııi, yani Agora yeri, sonradan 
Osmanlılar devrinde, belki de, Aydın oğulları zamanında Han Bey mahal
lesi olmuş, fakat aynı zamanda eski ismini de muhafaza etmiştir diyebiliriz. 

İzmir cami'lerile alakah vakıf kayıdlarını ihtiva ed<?n, V~kıflar Müdür
lüğü'ndeki defterlerde dahi, bu cami' hakkında fazla bir bilgi yoktur. An
cak, Hoca Ayşe Haruro adındaki bir kadının, 1254 (1838) tarihli vakfiye
sinde, bu cami'e yağ mumu .alınması için, bir miktar para bıraktığını görü
yoruz7. 

Han-Bey veya Pazar-yeri Cami'i'nin etrafında bir .avlu yoktur. Cami' 
~evkani plup, alt kat ooştur. Burası evvelce belki de zaviye veya başka 
bir iş içün kullanılıyordu. Cami~e, çift taraflı merdivenle çıkılan son cemaat 
i:nahallin~en girilmektedir. Ana mekan tromplu bir kubbe ile örtülüdür ve 
üzeri kiremitlidir. Minaresi sekiz köşeli bir kaide üzerine yapılmıştır. Killam 
kurşıiri<;Inr. Kadınlar mahfili ahşab altı sütOna - oturtnlmuştur. Minberi ah-

S Ba~bakaolık Atşivi, Tapu-Tahrir Defteri, nr. 166, s. 396. 
6 Ankara 1968, s. 142. 
7 İzmir Vakıflar Müdürlüğü, /. Vakfiye Defteri, s. 6. 

·' 
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şabtır. Milirab ve tavan süslemeleri 1956 yılında, Gaziantepli Müslim Gök
çek tarafından yapılnuştır8 • . 

8 Işık Ungan, İzmir Cômi'leri, Tez, 1968. ' · 

. . 
:t4. Hasan Hoca . Me~cidi : İzmir' de, İki-çeşmelik semtinde ve -İki-

çeşmelik cauıi'inden. Mumcu-kahvesine çıkan yolun üzerinde olup, Hasta 
sokağının .ağzında bulunan bi..( mescid idP. · · 

lJq: ~s.eri .. İlk def'a, İzmir'in Kefeli mahallesi . sakinlerinden Ali :Efendi 
inşa ettirdi2

• F~kat, bilahire bu maball.ede meydana .gelen büyük bit yangın 
esnasında yandığı içün, mütevellisi Hallac Hasan Ağa tarafından ihya olun
du. Has~ Ağa, 7 Haziran 1874 (21 Rebi'ül-ah.ir 129İ) tarihli vakfiyesin
~e, bu mescidi nı~sıl yaptl.fdığını ve malırun senelik ·hasılat~dan neler vakf 
ettiğini kayd· eylem~kte~ .. Kanaatiınizce, bu mescide «Hasan Hoca Mes-

. ci~i» a~~ verilmesi de bup.dan müte.vellid olmalıdır. · · 
Bahis konusu eser, takriben 1935/40 senı<lerine kadar faal durumda 

l;m).unuyordu. Bi)ahire, ~~J:çıflar idares! tarafı.qdan. bir kadına satıldı ve böy
lece cemaata kapanarak, ikametgah biline getirildi. Bugün ise muattal du
rumdadır. Üzeri kiremi.d . ·örtülü, ah_şab çatıdır . . Minaresi yoktur .. Hazire~ 
si.~d~ b~:z;ı ~im~el~rin m~dfUn b~lunduğu uzaktan · görülmüştür., . İki kanad 
halinde, ahşab dış cümle kapısı üzerinde şu kitabe vardır. 

1) 

. 2) 

4) 

a. Mescid-i pak Hasan Hoca harab olmağla 
b. Bumlara· olmuşidi her yeri milırab-ı niyaz 

.. 

a. Kimse mal etmedi bu emr-i mühimmi asla 
b. Kıldı inşaCıa esagir ekab4' iğmaz. 

a .. Y ~~den eyledi Hcillac Hasan Ağa bünyad 
b. Etti ~ünyada mesubat-ı azim~ ibraz 

a .. ·Geldi bir batif-i · gay~i dedi tarihini ta?l . 
t;; Ey camaat kılalım şu yeri.i mescidcie namaz. 

·. 

ı Bu sokağın adı •TU2cu 'sokağı• idi; Bilalur~ İzmlr . ~okıikl~nna numara ve'rilince 

•773. sokak• oldu. 
' 2 İzİnir, Vakıflar Müdlirlüğü, I. Vakfiye Defteri, s. 197. 21 Rebi'Ul-5.hır 129İ tarihli 
v~ye • . 

3 Aynı yerde, Aynı vakfiye. 
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5) 
a. Baniy-i evvel Hacı Mehmed bo. Ali 
b. Se~e 1291 [1874]. 

Burada metnioi aynen verdiğimiz tamir Iritabesinde dahi, vak:fiyeye uy
gun olarak, mescidi Hallac Hasan Ağa'nın ihya eylediği kayıdlıdır. Ancak, 
kimbenin birinci satırında adı geçen Hasan Hoca'ya dair, mezkftr vak:fiyede 
her hangi bir kayıd yoktur. Samyen, yine kitabede ve eo alt satırda «Ba
niy-i evvel Hacı Mehmed bo. Ali» ifadesi mevcuttur. Buna mukabil vak
fiyede ise, ilk bamsinin ismi sadece Ali olarak gösterilmiştir. 

Bu takdirde Hasan Hoca kimdir? Hacı Mehmed bo. Ali ile, vak:fiyede 
adı geçen Ali Efendi, baba oğulınudur? Henüz bunları çözemedik. ·İleride 
elçle edilecek yeni kayıdlar, her halde bu husılsu aydınlatacaktır. Burada 
dikkati çeken diğer bir önemli mesele de Hasan Hoca Mescidi'oe çok ya
kın bulunan Hasta Mescidi'nin bamsinin isminin dahi Hacı Meh.med bo. 
Ali bo. Hacı Mehmed olması keyfiyetidir. 

Bu husılsları, yeni vesikalarm ışığı altında gelecek zanian aydınlata

caktır. 

15. Hasta Mescidi : İzmir'de, İld-çeşmelik semtinde ve İki-çeşmelik 
cami'inden Mumcu-kahvesi'ne çıkan yolun sağ tarafında, bu yol ile bağlan
tısı bulunan Hasta sokağı üzerindedir. Evvelce bu sokakta bir hastabane 
bulunduğu içüo, ona izafeten, daha sonra bu sokağa, Hasta-sokağı · adı ve
rilmiş "e bilabire burada. olan mescid de «Hasta ~escidi» adını almıştır. 

Bu mescidin banisi, İzmir'in Kefeli mahallesi sakinlerinden Hacı Meh
med bo. Ali bn. Hacı Mehmed Efeodi'dir. Bu zat, 1 Mayıs 1737 (Gurre-i 
Muharrem 1150) tarihli olan vak:fiyesinde, yaptırdığı mescidio, fevkani ol
duğunu ve altında bir mekteb ile yanmda bir de çeşmesi bulunduğunu söy
leyor1. Ayrıca, mescidio, mektebio ve çeşmenin bakımı içün vakf ettiği 

yerlerle, bunların ne şekilde k:ullaoılacağına dair şartlarını zikrediyor. 
Halen faal vaziyetde bulunan Hasta Mescidi ha~da bir başka kay

da tesadüf edemedik. Üzeri, düz ahşab çatı ve kiremid örtülü, kargir bir 
bina olan bu mescidio minaresi yoktur. Ezan okuma m~aııi, takriben bir 
metre yükseklikde, yuvarlak bir demir parmaklık haıinde?if. 

1 ızmu., Vakıflar Müdürlüğü, 1. Vakfiye Defteri, s. 197. 

16. Hituniyye Cfuni'i : İzmir'de, Tilkilik semtinde oJup, Bas!lla-ha
ne'deo Mezarlık-başı'na giden Anafartalar caddesi üzerinde ve Hahıniyye 
Parkı'nın güney batı köşesinde bulunmaktadır. 
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İzmir Tarihi yazan Bay Hakkı Gilltekin'e nazaran, H. 1150 (M. 1738/ 
39) yılında Yusuf Çay.ıış zade Hacı Aehmed· Ağa'nın annesi Tayyibe Hatun 

. tarafından yaptınlmıştı1 • Bay Halil Gürkaya'ya nazaran da, bu devirde ka
- dın ismi ~öylemek adet olmadığı içün, Tayyibe Hatun'un Cami'ine, sadece 
~Iatuniyye cami'i adı verilınişti2 • 

Fakat burada adı geçen Yusuf Çavuş zade Hacı Ahmed Ağa; İzmir 
sakinlerinden olup, 3 Kasım 1671 (Gurre-i Receb 1082) tarihli vakfiyesine 

. göre, Kemeraltı (Milsa Baii-yakası) cami'inin banisiydP. Bu duru.mda 
annesi olduğu bildirilen Tayyibe Hatun'un eseri daha ön.cekl bir devre ait 
olmak icabeder. Nitekim, Bay Hakkı Gültekin, Hatuniyye cami'inin H. 
1150 (1737 /38) yılında yapıldığını söylerken, biz bu eserin. adına 10 Ha
ziran 1727 (20 Şevval 1139) tarilıli başka bir vakfiyede tesadüf ediyoruz. 
İzmir'de, Kasab-Hızrr ·mahallesinde oturan, meikı1r Yusuf'Çavuş ·zade .. Ah
med Ağa'nın kızı Hace Mukaddese Hanım, vakf etmiş olduğu malların 

icarından basıl 9lan geliiin bir kısmını· bu 10 Haz~an 1727 tarihli vakfiye
sile, Ta yy ibe Hattiri'ıii büia eyfediği cami'e tahsis ·etmiş buluıimaktadır4 • De
mek oluyor ki, Hatuniyye Cami'i 1727 yılında da mevcud bir eserdi. Her 
nekadar bu cami'in yapıldığı tarih tam olarak malumumuz değil ise de, · 

· onun xvn. yüz yılın sonl.arında inşa edildiğini söylemek her halde hata
lı olmayacaktır. Ancak, ·biz, ··bu Tayyibe lfatun'in, Yusuf Çavuş zade Ah
med Ağa'nın annesi olduğuna dair açık bir kayda tesadüf edemedik. Yalnız, 
10 Haziran 1727 tarihli vakfiye sahibi Hace Mukaddese Hanım'ın, Yusuf 

-Çavuş zade Ahmed Ağa'nın kızı olmasr ve Tayyibe ·Hanım'ın HatUniyye 
c~mi'ine ilaveten bir deİs-barı.e ile bir sebil-Mne · yaptırmisı · keyfiyerine dik
kat edilirse, bu hususun, Bay Hakkı Gültekin'in yazdığı vechile olması, yani 
Tayyibe Hatun'ın, Mtikaddese Hanım'ın baba annesi olması · ı azım gelir. 

Diğer taraftan, Evliya· Çelebi de, İzmir'deki Hatt1niyye cami'ini «bala 
Alımed Ağa'nın validesi yaptırmıştır»5 diye kayd eder. 

- Bütün bu bilgiler bir araya getirilecek olursa, bahis kon':JSU İzmir Ha
tt1niyye .cami'inin Yusuf .Ça"l:lş zade ~ed Ağa'nın ~esi ~ar~9Ddan yap-

Hakkı Gültekin, İzmir Tarihi, İzmir 1952, s. 58 . . . 

2 Halil Gürkaya, İzmir cami'leri (Yeniasır Gazetesi), İzmir 1965, s. 4. 

3 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, lll .. Yak/iye Defteri, s. 1-3 ve Ankara, Vakıflar Genel 
·Müdürlüğü, Esas Defterler, nr. 209, 8/1, 2937 ile Anadolu Yak/iye Defteri, s. 97. 

4 · İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, Il. Vcıkfiye Defte~i, s. 24; Ankara, ti'akıflar Genel 
Müdürlüğü, Filırist Defteri, nr. 2q8, c. IV, 8/200. · 

·· 5 Evliya Çelebi, .Seyahat-name, İstanbul 1971, ·c. Xİli, s. 84. : ' . •· 
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tınldığı ve fakat bir" XVIII. yüz yıl eseri olmayıp, 1670 yılından önce ya
pılmış, XVII. yüz yıla ait bir Türk abidesi olduğıı meydana çıkar. 

· Cami' bugün bir parkın köşesindedir. Kendine mahsus avlusu yoktur. 
C~mi'in eski avlusu ve bunun içinde bul\İn.an medrese ile cami'e civar .ev
ler, dükkanlar, bir han ve kahve-hane, belediye tarafından istiınlak olunup, 
yıkılafak park ,baline getirildiğinden, bu cami'in kendine mahsus bir avlusu 
kalmamıştır6 • Cami' iki kısımda yapılmıştır; ilk yapılan kısım cemaata az 
gelince, yanma bir mekan daha ilave edilmiştir. Soıi cemaat mabaıline iki 
kapudan ·girilir, üzeri beş küçük kubbe ile örtülmüştür. Zemini kesme taş 
kaplıdır. 

İlk ana mekaw örten kubbe 12 köşeli bir kasaağa oturur. İkinci ilave 
rnek~ · kubbesi ise kasnaksızdır. Kubbelerin üzerieri tamamen kurşun 
örtülüdür ve tek minarelidir. Dış duvarlarmda payaoda bulunmaktadır7• 

6 Raif Nezih, İzmir Tarihi, İzmir 1927 Birinci kitab, 18. forma, s. 12. 
7 Cami'in iç süslemeleri ve teşkilau hakkında bak, Işık Ungan, İvııir Ciimi'leri, Tez, 

1968. 

17. Kapdan Mebmed bn. Mustafa Cami'i : Bu cami' in, İzmir'in han
gi semtinde bulunduğu ma'lumumuz değildir. Halen mevcut olup, olma
dığını da bilemiyoruz. Ancak, İzmir, Arkeoloji Müzesi bahçesinde bulunan 
taş kitabeler arasındaki 769 nr.lu bir cami' kitabesi, bize, İzmir'de vaktile 
böyle bir cami'in mevcud bulunduğıı ve fakat sonradan, her hangi bir .-se
beple ortadan kalkmış olduğıı için, kİtabesinin Müzeye getirildiği kanaatini 
ba~ıl e~ştir. 

İzmir'in, hemen hemen en eski cami'lerinden biriDe ait bulunan bu ki.
tabede adı kayıdlı, . kapdan Mehmed bo. Mustafa'nın da kimliği bizce mec
hUldür. Kitabede ise aynen şunlar yazılıdır : 

. dı_, l.c-il.:iıl_.# jk-- tJ_.Jf- ~b~Jl.i· .:iıl ···~,) ı.Gl:ll ~~~ c:-4-1 ~ ~-
.. V Y .c_~; ~ J_,l J ~1_,.11 (:'"'1)1 .:.?'.>\~cb-~ .:..lcl-liJ ~1_, .:..l:.._;t.ıJ ~_;.J.I 

[Kapudan Mebmed bo. Mustafa: Receb sene 972]. 
.. . . 

18. Kemer-altı Cami'i : İzmir'de, HükUmet-önü'nden Baş-durak mey
danına giden Kemer-altı caq.desi üzerinde ve Yem.iş-çarşısı'na dönen sokağın 
köşesindedir. Evvelce bu bölgeye «Musa Bali yakası» adı verildiği iÇün ha
his konusu cami'e, bazı yakıf .kayıdlarında. Musa Ba.Ii yakası Cami'i ·veya 
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kurucusuna izafetle, Yusuf Çavuş zade Ahmed Ağa Cami'i adı dahi veril
miştir1. 

Bu cami', elimizde bulunan 3 Kasım 1671 (Gurre-i -Receb 1082) ta
rihli bir valdiyeye2 nazaran,, ayandan Y~suf Çavuş zade Ahmed Ağa tara
fından yaptırılımştı. İzmir Tanhi yazarı Bay Hakkı Gültekin ise, bahis ko
nusu cami'in H. 1083 yılında, Yusuf Çavuş zade Hacı Ahmed Ağa tarafın
dan inşa edildiğini kaydeder3

• Şüphesiz burada verilen tarih hatalı olmalı
dır. Cami' vakfiye tarihinden .önce yapılmış olup, bilahire bu vakfiye ile 
Ahmed Ağa, külliyesine _neler vakfettiğini ve _ şartlarını ortaya koymuştur. 

İlk yapılan cami' fevkaniydi ve yanında: dÖrt odalı bir medresesi ile 
müezzin odaları vardı. Ancak cami'in bu devrine ait üzerinde, kitabe ne
vinden İıer hangi bir kayd yoktur. En eski tarihli . kitabesi, cami'in esas 
mekana giriş -kapısı üzerinde olup, bu da 1227 .(1812) tarihli bir tamir ki
tabesidir ve beyaz mermer üzerine aynen şu ifade bakkolunmuştur . 

Bunun sağında : 

S?l yariında da_: 

yazılıdır. 

..:,.;\( ~_,wı ..:ıı 

~-_,; _,.. ~l:) ~_;ıl ~ 

'yyy ~ j 

.:UIJ.,-J .Jf- .:U~I .JI~ 

~~'$-s) 

.bl:... ~ lı..? ._p..:ıı 

'Y'. ' 

Bundan maada, sokaktan cami'in avlusuna giriş ·kapısı üzerinQe dahi bir 
ıdtabe bulunmaktadır ve burada brr besınele ile «Ayete'l-kürsi» yazılıdır; ta
rihi ise H . .1300 (1882/1883) dir. Cami'e ait esas tamir kitabesi, cümle ka
pısına nazaran sol tarafda ve abdest musluklarına doğru olan köşeDiri de 
diş·· duvarındadır. ·Manzfrm olan bu kit~b< de aynen şÖyledir. .. · · 

1) ·Cami'-i Ahmed Ağa denmekle ma'rfıf ü benam ·~-~.· 

2) Mü'minine ba'is-i ecr ü .felah illi-makam · 

1 · İzmir: Vaıafıar Müdürlüğü, lll. Vakfiye Defteri, . s: 1-3 -ve Aıikara, -·Vakıflar ·Genel 
Müdürlüğü, Esas Defter, nr. 209, 8/1, 2937. · 

2 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, 1. Vakfiye Defteri, s. 174. 
3 Hakkı Gültelcin, İzmir -Tarihi,- İimir 1952; s. 55. .. 
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· · 3) . Çün bu ma'bed mü ş rif olmuşdu harabe nice zaman 
4) ArzU eyler idi ta'midni hep bass u am 
5) ·Sa'lebt zade Hacı Ahmed Efendi zi-kerem 
6) Lutf-ı şirini ile olmakda şirin-i kam-enapı 
7) . ·Eyleyüb sarf-ı nüküd ta'mir ve tevsi eyledi 
8) .Zümre-i ehl-i salahı eyledi nail-i begam 

:•-9) Et teşekkür Harndi'ya tarib-i lafzi söyle hem 
10) Avn-i Hak.k ile bin üçyüz birde buldu bu hitam . 

( t~Y. <.S..JJ. "~ J. j~,ı 4: ~ı J>ı,)_,~ )4 

Bur.ada açık olarak görülüyor ki, halen bulunduğu semte izafe~e ·Ke
mer-altı c~i'i5 adını alan eser, evvelce Ahmed Ağa cami'i namı ile de 
meşhurdu. Diğer taraftan bu kitabede bahis konusu olan birinci Ahmed 
Ağa, şübhesiz cami'in hanisi olan Yusuf Çavuşzade Ahmed Ağa'dır. İkin
cisi ise, İzmir eşrafından ve 1906 (1322) yılında Sa'lebci-oğlu Cami'ini yap
tıran, Sa'lebci-zade Hacı Ahmed Ağa'dır. Aynı zamanda .. İzmir vifayeti Mec-

. lls-i idare hey'eti üyeliği yapan bu zat6 , kendi cami'ini yaptırmadan önce, 
29 Eylül 1893 (18 Rebi'ül-evvel 1311) de, vakfettiği mallarm gelirinden 
bir kısmım Kemer-altı Cami'i imarnma tahsis etmiş bulunuyordu7 ; 6 Ağus
tos 1902 (Gurre-i Cemaziyü'l-evvel 1320) tarihinde ise, Kemer-altı 

Cami'ini « ... mebaliğ-i h.iilliye sarfı ile ta'mir ve tevsi' eylediğinden ve ba'de
ma dahi her suretle hayratını teksice sa'y edeceğinden ... » mezkÇir . cami'in 
tevliyyeti kendisine devr olunmuştu8 • Kemer-altı Cami'ine bunlardan ma'da 
daha bazı hayır sahibieri de zaman zaman bağışda bulunmuşlardı. Mesela 
bunlardan ~iri de İbrahim Bey'dir. 

Memfuiyetle Midilli adasında misafir olarak bulunan, Akdeniz Deniz 
Adaları Vilayeti Alay-beyi'si İbrahim Bey bo. Osmiın Efendi bo .. Abdullah, 

4 Bu kitabeyi, Işık Ungan çok yanlıs okumuştur. Bak, İvnir ·ÖSmi'lerı, Sanat Tarihi 
Tezi 19~8, s. 24. 

5 Kemer-altı cami'i ile Kemer-altı karak<?lu ve bunun yanında ~la~ Vakıfl~r. _!vlii:d~rl~ğü 

binası arasında, yani Yemiş çaİşısı'na giden sokağın üzerinde, evvelce bir kemer şeklinde köp
rü bulunuyordu. Bu köprü, cami ile yakınında . mevcud Taş okulu biri-birine ; bağlıyordu. 
İşte bu sebepden dolayı da bu semte sonradan K~mer-altı adı . -yerilmiŞ.ti. Bak; Işık Ungan, 
İzmir Climi'leri, Tez, s. 24. 

6 ilirahim Cavid, Aydın vil6yeıine malısus Salnlime, Hi'cri 1308, s. 95 ve Aydın ViiB
yeti Salnômesi, 1298, s. 61. 

7 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye_ De/leri, s. 68/7j), . 

8 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, 1.. Vakfiye _D_efteri, s. 117. 
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(15 Şevval 1295) . tarihli vakfiyesile, Kemer-altı Cami'ine tahsis eylediği 
50 liranın rıbhından, yani sağlayacağı kaidan, cami'in eksiklerinin ' ta
mamlanması hususunu vakfiyesine şart koymuştu9• Bugün vakıflar Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir eserdir. 

Kemer-altı cami'inin önünde küçük bir avlı.isu vardır. Soka~an bu 
avluya ondört basamak merdiven ile çıkılır. Cami' bu itibarta fevkanidir. 
Son cema'at mahalli, üç d~ğişik örtü sistemi gösterir. Burası ilk def'a tam 
yuvarlak olmayan, kurşun örtülü üç kubbeden müteşekkildi; · bilahlre bü
yük bir manastır tonoz ve b.ir kubbeli manastır tonoz ilavesile bugünki ha
lini almıştır. Tromplar ikişer pencere ihtiva eder ve tromplar arasındaki 
kemerler içinde de birer pencere vardır. Ana mekanı örten tek kubbe kur
şun kaplıdır ve sekiZ köşeli bir kasnak üzerine oturur. Kasnağın her kena
rında bir pencere bulunur. Tek minareli ve tek şerefelidir. Son· cema'at 
mahaıiinden ana mekana, yuvarlak kemerli bir kapı ile girilir. Ana mekan
da iki paye, altı da duvar payesi vardır. Milirab derin bir niş balindedir1

.
0

• 

9 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vak/iye Defteri, s. 3. 
10 Isık Ungan, İzmir Cami'lcri, Tez, 1968. 

19. Kestfuıe-Pazan .Cami'i : ... İzmir' de, Baş-durak Cami'i ile Şadırvan 
Cami'i ara~ııicia· ve Kesta~e~P~~~ .denilen mevki'de bulunmaktadır. Etrafı 
zaliireciler çarşısı ile çevrilidir·. 
· Kestane-Paz~ı Cami'i, fevkani,olup, altında birçok düİckan pıevcuttur. 
Kuzey ve .. batı tarafında bulunan taş merdivenler ile Carİıi'm öİıüİıdeki taş 
avluya . Çıia.ıir:· :Burada mevcut son cemaat mahalli, camekan ile örtülüdür 
ve esas mekana gll:en cümie kapısının sag tarafına, cami'in b~nisi hakkında, 
yeni harflerle y'azıliılış ve bir . dernek tarafından konulmuş şu kitabe varqır. 

«Bu Cami· ~ 

Emin-zade Hacı Ahmed Ağa'nın bina ve vakf eylediği bir . eserdir . 
. İnşa tarihi·: Miladi 1663. ve Arab! 1079 dır. 

· a. Ceıiab.-1 sahlbu'l-hayrat Ahmed Ağa hasseten -·lillah. 
b. Bu ali camiyi yaptırdı kast-ı hayr idi nagab. 
c. Bu tarih-i dilgüşah seyr eyleyenler dedi tarihin: 
d. Yerinde, ,olduğu zibah bi-bedel Cami'i taalaıiah. 1079 (1668/69)». 

Bir çok yerlerin'de hatalar buluiian bu kitabenin orijinili halen yerinde 
yoktur; ancak Evliya Çelebi Seyahat-namesi'nden, ayni ·kitabenin. alınmış 
olması kuvvetle muhtemeldir. Çünki bu Sey~at-ııfuııe'de : 
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« ... Kıble kapısının atebe-i iliyası üzre müzebheb ve ·1aciverdi il~ kit~
bet olunmuş .. merrner-i ham' ü.ıre Kara..:hisari tarzı · hatt-ı celi ile tahrir olu
nan tarihi :bu gfuıe tabriren merkumdur . .. » denildikten sonra; yukarıdaki 
kitabe aynen şu şekilde verilmiştir . 

.ı~ Cenab-ı. sahibü'l-hayrat Aıime'd Ağa hasbeten-lillah . 
. b. :Bu ali c~mi'i yaptırdı kasdı b~yr idi nagw: · · . 
c. Bu tarh-ı dilkeşi seyr eyleyenler dedi tarihin. 
d. Yeriilde oldu ziba bi - bedel cami' te'alallah1

: 

Sene 1078 (1667 /68). 
. . 

Kanaatmiızca, ·halen cami'in mevcud k:itabesinin: doğrusu bu olmalı-
dır .. Evliya ·Çelebi, daha sonra eserin tav~ifine ·geçmekde ve çok beğendiği 
bu cami' hakkında şunları yazmaktadır : . 

. · · . · <(.;.Yeni Pa.Zar başında Ahmed Ağa Cami'i henüz nev ·bina bir cami' -i 
ciban:.nüriıa bir fevkai:ıi cedid biri.a. cami'-i zibadır kim, İzmir şehri.ı:ı,de 'güya 
kasr-ı bazret-i Süleyman olmuştur. Buna dahi yirmi kademe taş merdiven 
ile urfiç olunur. Cami'-i ra'riadır. Amma fevka.ni olmağla bunun dahi hare
mi yoktur. Tahtanisi safi kargir dllkkandır ve tariİc-ı ·aıİıdır ve kapan ~ah
zenleridir ve milirab ve minberi ve mahfiileri ve mihrab üzre elvan hurde 

· mü~aıckaŞ ·c~mıaİı cüıiııe gemiler ile ·istanbul' dan gel~ş silir~f hilal ·camlar
. ·ciir ki.Iİı; güneş-i pertev vurdukça, güya nill-ı berk vuriır · ve bir yeşu· taŞdan 
mebni bir minare-i nabifi var klın, güya zümrüd v~r bir ser-a~ed 'ser ü saye
dir, .. n:Unare-i sel;>z-gfuı~ur. Bir diyarda böyle yeşil ininare nian:tfuumuz 
olmamıştır ve üstad pıühendisi mermerkar buna bir kadah etmişkim gilya bir 

. ~.lirnİ~d yüzük taşıdrr ve serapa ahzar taşıdır ve öyle rakik -~~edi.i: kiİn 
güya miyan-ı dilherandır 've altun ·ne. matla'-ı alemine saİıibü'l-hayr&t .üç 
''bin zer-i halis hıirc edüb, şa'şa'ası şehr-i İzmir'i müD.evver eti:niş· ve ' eiıfulie 
ve hutebalan ve müezzinanları ve ecza-hanları cümle İsta'nbUl'dan ·gelmiş 
:ıii.ücevvea: bafızlardı.r' ... Amma :bu minare, mihrabın: önünde yine mihraba 
muttasıl bina olmuştur. Binası ol dır kim, bu cami'in sağı ve soliı .. deryadan 
dolma zemindir._ Amma mihrab önü arz-ı metindir kim, minare s~bit ka
rar olsun deyü .. . misli meğer Mağnisa'da M uradiye Cami~i ola. Amma bu 
cami' ancak bir kubbe-i alİ' dir ... »2 • . . 

Evliya Çelebi, cami' hakkında bukadar etr'aflı .ma'lumat veiıiı.iŞ olma
sıpa rağmen, kitabede adı geçen Ahmed Ağa'nın ·kimliği hakkında hiç bir ... . . .• . . . 

ı . Evliyıl Çelebi, Seyahat-name, c. IX, s. 94. 
· 2 Evliya Çelel?i, P• IX, s. 93/94. · · 
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bilgi vermez. Bahis konusu Ahmed Ağa, bu cami'in esas hanisi midir? yok
sa bu cami'i· bilahire ta'mir ettiren ve bazı vakıflar bırakan bir hayır sahibi 
midir? · henüz tam olarak bilemiyoruz. Ancak, İzmir Tarihi müellifi Raif 
Nezih Bey, Kestane-pazarı Cami'inin Emin-zade v:akfından · olduğunu kayd 
etmekde3 ;· Hakkı Gültekin de, İzmir Tarihi adlı eserinde4 , mezkU.r cami'in 
bamsini Emin-zade Hacı Ahnied Ağa olarak göstermektedir. Diğer taraf
dan, İzmir vakıflar müdürlüğünde mevcud, Vakıf Defterleri'ne ait bir fih
ristde ise, bu cami' ile alakah bir konU: dolayısile, Barut-hane-i Amire 
nazırı Emin-zade Hacı Ahmed Ağa'nın ismi geçmektedir. Bu kayıd ve An
kani Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan, Esas Defterleri, nr. 8/1, 
s.· 209 da mevcud 769 nr.lu ve 23 Şevval 1254 tarihli «Üsküdar ve gayride 
vaki' Hacı Ahmed Ağa vakfından, İzmir'de Cami'-i atik mahailesinde, Kes
tane-pazarı'nda Kızıl İbrahim Cami'i ... » ifaçlesi birleştirilecek olursa, bicri 
1254 (1838) yılından evvel, Kestane-pazarı'ndaki cami'e, Kızıl İbrahim 
Cami'i adının dahi verilmiş olduğu ve buiıun İstanbul'daki Ahmed Ağa va
kıflarile alakası bulunduğu ortaya çıkar. Nitekim aşağıda görülen bit başka 
kayıd . dahi, İzmir'de, Kestane-pazarı'nda Kızıl İbrahim cami'i diye bir 
cami'in mevcud · bUlunduğunu is bat eder mabiyettedir. Bu kayıd şöyledir : , 

«An cema'at'-ı bademe-i cami'-i şerif-i merhı1m Mescid-i Kızıl İbrahim 
der Pazar-ı Kestane, der malıaile-i Cami'-i Atik der İzmir. feragat gerden-i 
becayiş Mağribi Şeyh Mehmed Efendi,. ha işaret-i . Şeyhülislam, ve. ha-arz 
Hacı Beşir Ağa en-nazıi Fi. 7 Muharrem 1148 (30 Mayıs· 1735)5». 

Ancak, bu tarihden beş sene öncesine ait, İzmir sakinlerinden Alaiye'li 
Haçı Veli bn._Yusuf bn. Veli'nin 10 Zilhicce 1142 (26 Haziran 1730) ta
rihli vakfiyesinde de şöyle bir kayıd vardır : 

«.: .Kestane-pazarı'nda vaki' tarafeynden merhı1m Ahmed Ağa Cami'i 
vakfı olan dükkanlar. : .»6

• Bundan ma'ada, İzmir'de, Hasan. Hoca mahal
lesi sakinlerinden, Taze-meyve· gümrüğü katibi Nüzhet Osman Efendi'niri 
gurre-i Receb 1217 (28 Ekim 1802) tarihli vakfiyesinde dahi « .. . Cami'-i 
atik malıailesinde kain ve. bir tarafdan Ahmed Ağa cami'i şerifi ve tarafeyn
den tarik-i am ve taraf-ı rabi'i liman-ı atika mekşuf . .. » ifadesi geçmektedir7 • 

Hülasa, bütün _bu deliilere dayanarak diyebiliriz ki; Evliya Çelebi'nin 
denize yakın bir ıİuthaide, yeni pazar başında · olduğundan bahsetti~ Ah~ 

3 . ·İzmir Tarihi, İzmir 1927, I. Kitab, 12. 'forma, ·s: 11. 
4 İzmir Tarihi, İzmir 1952, s. 56. 
5 Ankara, Vakıflar Genel' Mddüğü, Haremeyn Ağalan Defteri, iır. 14, ·s. 128. 
6 İzmir, Il. Vakfiye Defteri, s. 86/88. 
7 İzmir, II. Vakfiye Defteri, s. 117/18. 
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med Ağa Cami'i bugünki Kestane-pazarı cami'iclir ve bu cami'i, Barut-hfuıe:..i 
amire nazırı Emin-zade Hacı Ahmed Ağa, muhtemelen Kızıl İbrahim Cami'i 
yerinde ihya etmiştir. Bu sebeple, bazı kayıdlarda Kızıl İbrahim cami'i (mes
cidi) adı geçmektedir; 

Bu cami'in mimarisi, dış ve iç görünüşü, Işık Ungan?ın İzmir cami;leri 
adlı lisans tezinde, etraflı şekilde .işlenmiştir8 • 

8 Edebiyat Fakültesi, San'at Tarihi Kitablığı, istanbul 1968, s. 20/23. 

20. Kurşunlu Cfuni'i: İzmir'in Namazgah meydanında, 8ı6. sokak, 
52 nr. da bulunmakta ve en eski camileri arasında yer. almaktadır. Bulduğu
muz bazı vakıf kayıdlarma nazaran, muhtemelen Sultan Selim Han tara
fından, Kurşunlu Medresesi ile birlikde inşa ettirilmiştP. ı671 · yılında İz
mir'e gelen Evliya Çelebi, Sultan Selim'e aid bir Kurşunlu Medrese ile Kur
şuolu Han'dan bahsettiği halde, Kurşunlu Cami'i namında her hangi bir 
eserin adıw zikretmez2

• Ancak Alaiyye [Alanya] eşrafından Yusuf bn~-Veli 
Ağa'nın oğlu Hacı Veli Efendi'nin 1153 (ı740/4ı) tarihli .vakfiyesinde «İz
mir'de. Kurşunlu Cami'i Medresesi'nde ders gören talebe-i ulfun» ifadesi yer 
almaktadu3. :Su zata mahsus 26 Haziran ı730 (ıO Zilhicce 1142) tarihli ve 
1173 (1759/60) ile. 28 Ocak ı812 (13 Muharrem ı227) ve nihayet 24 Şu
bat ı886 (20 Cemaziyü'l-evvel 1303). tarihli vakıf kayıdlarında dahi Kur.:. 
şunlu Medresesi ve cami'i ile alakah tahsislerden bahsolunmaktadır". · 

Diğer tarafdan, Halliniye malıillesinde oturan Mehmed bn. Hacı Ab
durrahman kızı Nefise Hanım da, ı Ağustos ı823 (23 Zilka'de 1238) ta
rihli vakfiyesinde, bir çok hususlar meyanında «Kurşunlu Cami'i şerifinde 
ba'de'l-asr ta'lim-i ulfım-ı nafi'a eden Efendiye senevi on kunİş . ... » verilme
sini şart koymuşturS. Bunların yanında, Hacı Ahmed Said Efendi'ye ait 27 
Nisan ı757 (7 Şa'ban ı 1 70) tarihli diğer bir vakfiyede de şu ifade mev
cuttur. 

« ... Mediiıe-i mezbfuede menzilimiz kurbüiıde vaki' otuz yedi seneden 

1 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye Defteri, s. 71 ve Ankara, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü, Fihrist De/teri, s. 71 ve Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fihrist Defteri, 
nr. 208, c. I, 812424. 

2 . Evliya Çelebi, Seyalıat-nanıe, İstanbul 1935, c. IX, s. 96 veya İstanbul 1971, c. :xrn. 
s. 85. 

3 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, I. Vakfiye Defteri, s.· 16. 
4 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye Defteri, s. 7 ve 86/88. 
5 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, Il. Vakfiye Defteri, s. 31 ve 109 . . 
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mütecaviz müderris olduğumuz cennet mekan fi,rdevs aşiyan merhUm Sultan 
Selim Han hazretlerinin medrese-i latifeleri imanıma ve ihya eylediğiri:ı..i.Z 
cami' şerifde ·batib olanlara yevmi dört akçe ... verile ... »6

• · 

Bütün bu kayıdlar bize gösteriyor ki, I. veya n: Selim'lerden, · ~enüz 
kaçıncısı olduğunu tesbit edemediğimiz, Osmanlı hükümdarlarından · biri, 
İzmir'de, Namazgah'da bir medrese yaptırmış ve bunun yanma da büyük bir 
ihtiıİıru ile, birde cami inşa etti.tmiştir. Şayed bilahire, Ahmed ·said 'Efendi'
nin ihya eylediğiiı.i sÖylediği bu Cami, bugün gördüğümüz Kurşiı:nlu cfuni'i 
ise, önünde küçük bir avlusu vardır. · Avluya girişin doğusunda~: 3 metre 
yükseklikde ve aitı basamakla çıkılan ezan okumaya mahsus bir çıkıntı mev
cuttur ... Bunuiı etrafı demir; parmaklıktır. Son cemaat mahalli camekaiı ile 
çevrilmiştir. Esas mek:anııi. çatısı abşai:ı olup, kiremitıe örtülüdür. · ı9ss de 
Konyalı Haci 'Hulusi . Efendi tarafından:, kesme taşdan yaptırılmış bir yeni 
minaresi vardır. Dahilde kadınlar mahfili alışah ayaklar üzerine oturıi:ı.ak

tadır. Minberi dahi ahşab ve oymadır üzerinde seçlef kakma çiÇekleri var
dır. Mihrabı niş hillinde olup üzerinde · kalem işleri ·mevcuttur. Tavanın 
altında etrafını çevreleyen. bir oyma işi vardır7• 

6 Aynı yer, Il. Vakfiye Defteri, s.' 71. Ahmed S;ud Ereİıdi, burada cami'i ihya eyle
diğini söylediği hiilde, Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde; Filırist Defteri, nr. 208, 
c. I, kayıd 8!773 de aynen şu ifiide vardır. .. _ 

•İzmir'de, cennet-mekan Sultan Selim Han hazretlerinin Medrı;sesi ittisali.nde, İzmir 
İvJüftisi el-Hac Ahmed Said Efendi Cami'i vakfı• . ~==-

Bu cami' şüphesiz bugün· dahr, Kurşunlu C3.mi'i · adı · ile anİlan· cainidir ve Müftü, 
Müderris Ahİned. Said Efendi-1757 den önce ihya ettiğine nazaran, İzmir'fu en eski cami'le-
rinden biridir. 

7 Işık Ungan, İzmir Cômi.'leri, Te_z 1968, s. 67. Bu tezde ve İzmir'e ait diğer eser
lerde, cami'in bamsinin -~alum olmadığı yazılmıştır. 

21 • . Müftü Cami'i : Bu cami' İzmir'de, Hasan Hoca ··mahallesinin 
Kantar Ağası sokağında l;>iılunuyordu 1 ; . Evliya Çelebi'ye nazaran; hanisi Ka
ra-Dağlı zade Müftü -Mustafa Efendi idi2 • 'Bti itibarla, Evliya Çelebi'nin İz
nii+'e geldiği 1671 senesinden önce iiışa edilİnİş ·bir Türk eseridir diyebiliriz. 

Müftü cami'inin adına, XVIII. yüz yila ait vakıf · kayıdlan arasında 
tesadüf edemiyoruz. Özel olarak bir vakfiyesi de elimize geçmiş değildir. An-

·ı İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, İl. · Vakfiye Defteri, s. 231. 
2 Evliya Çelebi, Seyahat-name, İstanbul 1971, c. XIII, s. 84. Burada üze~ kiremit 

örtülü, cemaatının mutaassıb ·olduğıı .. yazılıdır. 
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cak; . Dergah-ı ali :~apıcı-öaŞılatıı:idan Tuzcu,-zade Halil Ağa bn. Mehnıed 
Ağa'İiı.n:lqzı Hfidice Hanı:trra ait 30 Eylül. 1806 (1 7 Receb 1221) tarihli vak
fiyede, bu cami'in. ·adı geÇmektedir ve Hadice ~anım Müftü cami'i yakının
da bul~~ ~salarından biri -üzerinde, bir de kütübbane yaptırmak istem~k
tedirl. 

· Diğer taı:afdan 1838 (1254) tarihli bir başka kayda nazaran, Nüzhet 
Osman Efendi~ Müftü Cami'i içinde buİunan kütübhane'nin hatız-ı kütübü
ne,- vakfe~ği malların gelirinden bir mik9ar para· tahsis etmi§ bulunmakta
du-4. · İzm.iı:'in Hasan U~ca Mahaıie~i _-sakinlerinden ve· Taze Meyve Güm-' 
rüğü katiblerindep. ol~ ._Nüzhet Osman _Efendi, Hacı Mehmed Efendi'nin 
oğluydu. ve kızını Mü{tü-zadeler'den H~ Efendi'nin oğlu Seyyid Hac~-Meh
med Efendi'ye vermiş· olduğH için Müftü-zadeler ile sıbrt münas~beti vardı. 

. Nihayet, Maryol-zade İngiliz Ali Paşa'nın vakıflarile alakalı bul~an 
16 ·Nisan 1913· {9.-Cemaziyü'l:.ewel 1331) tarihli bii" ilaıntpa müsteniden 
diyebiliriz ki, bir XVU. yüz yıl 'eseri olan Müftü Cami'i, xx: yüz yılın ba
şında da cemaata açık bulunuyordu5

• 

3 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye De/teri, s. 40/ 4S. 
4 İzmir, Vakıflar Müdürlüğü, I. Vakfiye Defteri, s. 8. 
S İzmir, V~kıflar .Müdürlüğ~-, II. Vakfiye Defteri, s. 231. 

22. Patlıcan Canu'i :· İzmir'de, Dibek-başı'ndan Namazgah'a giden 
yol. üzerinde ve Q82 . . sokaktadır. 

:.- İzmir, Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eski eser fişlerinde, bu cami'in 
adı. Patlıcan Can:U'i olarak geçer; Fakat kiıİıin tarafından ve ne zaman 
yaptıiıİdığına d·air hiç bir kayıd yoktur. Bu isimle, vakıf kayıdları aras~da 
dahi geçmediği içün, eserin tarihçesi hakkında bir bilgi elde edeıiıedik. 
Mamafih başka bir isimle ve mesela hanisine nisbette adlandırılarak, vakıf 
kayıdları arasında bulunması · kuvvetle muhtemel ise de, biz bu hususu tes
bit 'edemedik. İzmir tarihi yatarları da bundan hiç bahs etmezler. Kanaatı
mizca .çok t~'dilat görmüş eski bir cami'dir. Taş ve harç ile inşa olunmuş
tur: Çatı ve· ıiıimber ahşab~: Minaresi dahi alışah olup üzeri çinko kaplı
dır;: Çatısı düz kiremid örtülüdür. 

23. Tnzcu Mescidi : İzmir'in tJci.-çeşmelik semtind~ ve Taraman (bu-

~-i.':?Js:~ ~): ~ahaııe_şiıide b'ut~aktadır. · 
Bahis kon..usu.· -ınescidin. bulunduğu ~ ,mahaıde, . e:v.vela, Tuzcu-zade, 
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Şeyhü'l-kura' Hafız Hacı Mehmed Efendi bir medrese in~a ettirmişdP. 
Bilabire, hayır sahilılerinden bir ba~kası ve kanaatiı:nizce 7 Haziran 1754. 
(15 Şa'ban 1167) tarihli vakfiyenin sahibesi, Dervi~ Mehmed Ağa-zade 1-4eh
med Pa~a'nın kızı Ayşe Hanım bu medresenin yanına bir de mescid yap
tırdı2. Fakat bu semtin bir süre sonra geçirmi~ olduğu büyük bir yangın3 

sonunda, mescid ve medrese harab olduğu içün bu eser de bir müddet met
ruk kaldı. Ancak 22 Ekim 1771 (15 Receb 1185) tarihli diğer bir vakfiyeden 
edindiğimiz bilgiye göre, bu vakfiyenin sahibi olan şeyh Hacı Mustafa Efen
di'nin oğlu Ali Efendi, zevcesi Şerife Hatice Hanım'ın annesi olan Ay~e Ha
tun'ın babası Tuzcu-zade Şeybü'l-kura' Hacı. Hafız Mehmed Efendi tara
fından, evvelce yapılmış bulunan 'bu Darü'l-kura; Medresesi ile mesc:dini, 
yeniden onarmış ve kendi malından, bu külliyenin ta'mir ve termlmi ile 
içinde bulunan imamı, müezzini ve kayyunıu, talebesi içün mallarından 

bir kısmını vakfetmiştiı-4. Böylece bahis konusu eser yeniden ortaya çıkmış 
oluyordu. . 

Tuzcu Mescidi, daha sonraki devirlerde ise «Toraman Hacı Ali Mes
cidi» veya doğrudan doğruya «Toraman Mescidi» adını almıştır5 • El'an, 
bir mahalle mescidi olarak faal vaziyetedir. Üzeri düz, ahşab çatı ve kire- ' 
mid örtülü olup, üst katı mescid halindedir. Altında medrese odaları olması 
muhtemel bulunan bazı odalar vardır. Zemin katından, merdiven ile mes
cid kısmının son cemaat malıaline çıkılır. Burada, mevcud pencerelerden 
birinin önünde, özel mabiyetde demir parmaklık ile çevrilmiş bir ezan oku
ma mahalli verdir; ayrıca minaresi yoktur. Mescid ve Medrese binasının al

.tında ve fakat sokak kısmında bir de çeşme mevcutdur. Bu çeşmenin kita-
besi ise aynen şöyledir: · 

Üstde ve sağda. 

Aynen fiba tesemma sel-sebl.la 
Ortada. 

Maşaallah 

Üstde ve solda. 
Ve sakıhüm ra~bihüm şaraben tahfua 

1 İzmir Vakıflar Mijdürlüğü, Il. Vakfiye De/teri, s. 228. 
2 İzmir Vakıflar Mdr., Il. Vakfiye De/. s. 58/61. 
3 Bu mahalleye, eskilerin Yangın mahaı.Jesi veya Yangın-yoku:ıu adını vereliklerini ço

cukluğumda çok duymuşumdur. 

4 İzmir VaKıflar Müdürlüğü, II. Vakfiye De}. s. 228. 
5 Ankara, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Fihrist Defteri, nr. 208, c. VI, 8/1050. 

Tarih Enstitüsü Dergisi - F. 14 
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·Esas kitabe kısmı : 

a) J<~sab-zade Hacı Ahmed Ağa k.ipı · sahibü'l-hayrat · 
b) ya~iyyetile bu ha~rat dahi oJup ba'is-i hakka . · · · . 

· a) · Mahallinde ·aceb dil-keŞ ·ayn-i' sebiı' zen:i.zemdir;.' 
.. b) Bunı.inıa nice asar~n dahi m~kbfrl .ede Mevla . 

a) ... hameclen . düşüb Nüzhet atşan · içün tarih 
b) Gel iç ma' sel-sebil çeşmeden ab-i hayat efza 

( ljl .::,~ . ·':"'ı J~. ~ .l..f:lf,') 
Bu kitabenin alt sağ tarafında· ise: 

Sabibü'l-lıayrat :'{e'l-lıasenat 

Kasab YuSlif Ağa'nın vakfıdıt. · 

12 .. 

ifadesi .bulunmaktadır. 

Bu kitabelerden, çeşmeyi Kasab-ıadeleriri yaptırmış· olduğu açıkÇa 
anlaşılıyor. Ancak, birinci kitabenin tarih beytinden bii, 1203 (1788(89) 
yılını buluyoruz. Kasab yusuf Ağa vakfına dair olan kaydın altındaki ta
rihin ise, yalnız baş tarafındaki iki rakamı okunabiliyor; yani bin iki yüzden 
sonrası silinmiştir. 
. Kasabbaşı-zade .Şerif Ahmed· Efendi'nlıı a~riesi Fatm~ Hanım'a ait 12 

Mart· 1890 (20 Receb 1307) tarihli diğer bir vakfiyede ise; bu lıususla 
ilgili olarak, şu kayıdlar mevcuttur. · · · 

« ... Fatma Hanım bnt. Mustafa bo. Abdullah nam harun •.. mülkü 
olan medine-i mezbfue de, Kefeli malıillesinde vaki, yalıudi-banesini... bir 
bab mülk menzilini ve yine malıille-i niezbfuede vaki', beş ve on beş ve 
yirmi dokuz nı-. da mukayyed menzilini ... vakf ve lıabs edüb Şöyİe şart 
eyledi ki ... mahalle-i mezbılrede vaki Torarİıan: Mescid-i şerifinin ta'miri
ne sarf oluna ve bir hissesi dahi malıille-i mezbfuede vaki' bu def'a mücedde
den bina ve inşa eylediğim 'çeşme ile · suyunıln kanavatma sar( oluna ... »6 

Bundan 15-20 se~e öncesİD;e kaçlar bu, _ çeşme. bakım!ı. ve --~~ar yazi
yette idi. Ancak, önündeki yola nazaran . çukurda bulunduğu içüıi, mer
diveıi- ile· iniliyordu. Merdivenin üzeri, kurşUİl 'kaplt'bir saçak ile öttiilü idi. 
Ha.I.en bu çukurluk, yol seviyesile ay~ .Jıizada · doldürulmÔş· ··olduğUndan·, . . ' . . . . ~ . . . 

6 İzmir, :Vııkıflar Müdürlüğü, II. Vakjiye D.efteri; s. 78.-
. ' ..... . 

.. !:· 
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esas musluk kısmı, toprak içinde gömülü kalmıştır. Kimbeleri · yol üzerine 
gelmiştir. Bakımsız ve kaybolmaya mahkfımdur. 

Yalı Caıni'i : İzmir'in HükUmet-önü Meydanı'nda ve Adiiye'nin ya
·nındadır. İzmir Tarihi yazarı Bay Hakkı :_Gültel<in'~ nazaran 1168 (1754/ 
55) senesinde Mehmed Paşa'nın kızı İngiliz Ayşe tarafından yaptırıl,ı:nıştır1 .• 

Bay Hakkı Gültekin'in kaynak göstermeden verdiği bu bilgiyi, biz, 
vakıf kayıdlarını. ihtiva eden Ankara ve İzmir'~eki vakıf defterlerinde araş
tırdık Neticede şöyle bir kayda tesadüf ettik: 

«İzmir'de Cami'-i atik mabal.lesinde vaki' Ayşe Hanım bnt. Mebmed 
Paşa,leb-i deryada binası medrese derunfuıda cami'-i şerif»2 • 

«İzmir'de, leb-i deryada, Cami'-i atik mahallesinde Ayşe Hatun bnt. 
Mehmed Paşa medresesi vakfı»3• 

Bu kayıdlar bize sadece Ayşe Hanım'ın İzmir'de, leb-i deryada bir med
resesi bulunduğunu ve içinde b:r de cami' olduğunu göstermektedir. Mebmed 
Paşa kızı Ayşe Hanım'ın yaşadığı devir hakkında bir fikir vermemektedir. 
Ancak İzmir vakıflar Müdürlüğünde bulduğumuz 30 Ocak 1755 (16 Re
bi'-ül-ahir 1168) tarihli bir vakfiyede ise, bu hususu tamamlayıcı ma'lumat , 
vardır4 ; yani ba.bis konusu vakfiye, Derviş Mehmed Ağa zade Mehmed Pa
şa'nın kızı Ayşe Hanım'a ait olduğu için, Ayşe Hanım'ın yaşadığı devir 
meydana çıkmaktadır ve bu hanım, dedesi Derviş Mebmed Ağa'nın, Pazar
yeri mahillesindeki medresesi dahiline, bir de cami' yaptırdığı için, bu nevi 
işlerle meşgQl olan bir kimsedir diyebiliriz5 • 

Yalnız bu.Ayşe Hanım'ın, yukarıdaki kayıdlara göre, leb-i deryada bir 
medrese yaptırmış olduğu sarihtir; Fakat içine bizzat kendisinin bir de 
cami' yaptıdığı hakkında, açık bir kayıd bulunmamaktadır. Ancak, dede
sinin medresesi içine bir cami' yaptıran bu Hanım'ın, kendi medresesi dahi
line' de, Bay Gültekin'in yazdığı gibi bir cami yaptırmış olması muhte
meldir. Bu takdirde bugün Yalı Caıni'i adını verdiğimiz Ayşe :Hanım Med
resesi cami'i dahi, bir XVIII. yüz yıl Türk eseridir. 

Birinci Cihan savaşında, İzmir valisi Rahmi Bey tarafından esaslı 
şekilde tamir ettirilmiştir. 1964 senesinde de mühim bir tamir gördü. Bu 
tamirde dış kaplama çinilerinin büyük bir kısmı sökülerek, sadece pen-

1 Hakkı Gültekin, İzmir Tarihi, İzmir 1952, s. 55. 
2 Ankara, Vak:ı.flar Genel Mdr.lüğü, Filırist Defteri, or. 208, c. I, 8/2 160. 
3 Ankara, Vakıflar Genel Mdr.lüğü, Filırist Defteri or. 208, c. ll, 8/1417. 
4 İzmir, Vakıflar Müd.r. Il. Valcfiye Defteri, s. 62/63. 
5 Bak, Daru'!·kura Medresesi 'Ciiıni'i ve .Tiızcu Mescidl kısmına;· ·· · · · : · · ·· 
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cere ve kapı yanındaki çiniler bırakıldı. Konak meydanı'nın tanzimi sıra:

sında, bu meydan dolduruİduğu için, cami çukurda kaldı, halen bir basa
mak inmek sOretile içine girilir. Etrafında ne medrese ve ne de bağçesi 

kalmıştır. Son cemaat yeri yoktur. Kitabesi yoktur; yalnız, giriş .ka

. pısı üzerinde ' n i ı.:r..dl.:ı~ ; _,t...IJ yazılıdır. Üzeri kurşun örtülüdür. Esas 
rnekarn örten tek kubbe,sekiz köşeli bir kasna~ üzerine oturmaktadır. Tek 
m~nareli olup, bu minare altı köşeli bir kaide üzerine oturtulmuştur. Petek 
kısmında, orjinal firOze çiniler vardır Minaresi 87 hasarnaklı ve kesme taş
tan yapılınışdır6 • 

6 Işık Ungan, /zmir Cômi'leri, 1968, Tez. s. 38/39. 


