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GİRİŞ 

stanbul Cağaloğlu semtinde bulunan Nuru
osmaniye Külliyesi;dımi, medrese, imaret, 
kütüphane, türbe, muvakkıt odası, sebil, 
çeşme ile etrafındaki dükkanlar ve handan 

müteşekkil bir ma'mure olup inşasını 29 Muhar
rem 1162 (19 Ocak 1749) Cumartesi günü2 

Sultan I. Mahmud (1730-1754) başlatmıştır. 

Bu camiin yerinde daha önce Hasancan
zade Şeyhulislam Hoca Saadeddin Efendi'nin zev
cesi Fatma Hatun'un mescidi vardı.3 Ancak bu, 
mescid zamanla eskimiş, içerisinde namaz kılına
maz hale gelmiş ve kendi vakfından da tamirine 
imkan bulunmamakta idi. Bundan önce mahalle 
halkı mescidin yeniden yapılması için Sultan III. 
Ahmed'e (1703-1730) müracaat etmiş, Sultan 
Ahmed keşfinin yapılmasını emretmiş, eski hali 
üzere yeniden yapılmasına kırk k'ise akçe gider di
ye keşfi yapılmış ise de inşasına başlanmamış ve 
bu vaziyet üzere kalmıştır.4 

Sultan I. Mahmud tahta çıktığında mahalle 
halkı mescidin yeniden yapılması için birkaç defa 
müracaatta bulunmuş, nihayet beşinci defa müra
caatlarında Sultan Mescidin yeniden yapılmasını 
emretmiştir.5 Fakat tasarlanan külliyenin yapımı 
için bu mekanın dar geleceğinden etraftaki muhte
lif vakıflar ve şahsa ait emlaklar değerleri ödene
rek istimlak edilmiş6 ve külliyenin inşasına başlan
mıştır. Ancak Sultan I. Mahmud külliyenin inşasını 
tamamlayamadan 28 Safer 1168 (14 Aralık 
1754)'de vefat etmiştir. Yerine geçen kardeşi Sul
tan III. Osman külliyeyi tamamiatmış ve kendi adı-
na izafeten Nuruosmanl adını vermiştir? 

Cami, Reb!ülewel başlangıcı 1169 (5 Ara
lık 1755) Cuma günü merasimle ibadete açılmış
tır. 8 Cuma namazından sonra cami avlusunda ya
pılan merasime Padişah, devlet erkanı ve ulema 
katılmış ve inşaatta görev alanlara rütbelerine göre 

Dr. Ali ÖNGÜL 

çeşitli hediyeler verilmiştir. 9 Külliyenin müştemila
tından olan imaret ise bundan iki hafta sonra 15 
Reb!ülewel 1169 (19 Aralık 17 55) Cuma günü 
hizmete açılmıştır. 10 

Külliye batının "Rokoko" Üslubuyla Türk 
mimari tarzının karışımı olan "Barak" Üslubunda 
inşa edilmiştir. Külliyenin mimarı Mustafa Ağa, 
yardımcısı da Simean (Simon, Simyon) Kal
fa'dır.11 Külliyenin müştemilatı büyük bir titizlikle 
yapııffiı~ ,,hşaatta kullanılan mermerler Marmara 
Adası'ndan, sütunlar Şerg_9ma'rla bir kilise kalıntı
sından, kOfeki taşları ( u ~..ro :} ve Davud Paşa 

1. Selatin dımilerinin büyüklerir.dim olan Nuruosmaniye 
Camii Istanbul Cağaloğlu semtinde kendi adıyla anılan 
külliyenin içinde yer almaktadır. Cami, medrese, 
imaret, kütüphane, türbe, muvakkıt odası, sebil, çeşme 
ile etrafındaki dükkanlar ve handan oluşan külliye inşa 
olunurken bina katibi görevinde bulunan Ahmed Efen
di külliyenin başlangıç tarihini, günlük seyrini, tamam
lanıp merasimle hizmete açılışını geniş şekilde anlatan 
bir risale kaleme almıştır. Eserin Osmanlıca metni TO
EM' nın 1339 tarihli 49. uncu sayısına ilave olarak ya
yınlanmıştır. 

2. 14 Şewal 1161 (7 Ekim 1748) Pazartesi günü hafriya
ta başlanmış ve 29 Muharrem 1162 (19 Ocak 1 749) 
Cumartesi günü de kurbanlar kesilerek temeli atılmıştır 
( bk.aşağıda Osmanlıca metin ve not 24). 

3. Bk. aşağıda Osmanlıca metin ve not 18. 
4. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. 
5. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. 
6. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. 

7. Bk. aşağıda Osmanlıca metin; Şem'dani-zade, Fındıklılı 
Süleyman Efendi, Mür'i't-tevarih, nrş.M.Aktepe, Is
tanbul 1978, II'/A, s.5-6; Ayvansarayi, Hadikatü'l
cevami, I,22; I.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, An
kara 1988, IV, I. Kısım, s.336. Krş. M.Aktepe, 
Mahmüd I. mad., İA.; Şinasi Altundağ, Osman III. 
mad., tA.; Tahsin Öz, Istanbul Camileri, I, III. 

8. Bk. aşağıda Osmanlıcametin ve not 43. 
9. Bk. aşağıda Osmanlıca metin; Şem'dani-zade, a.g.e., 

III A, s. 5-6. 
10. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. 
ll. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. Krş. Tahsin Öz, a_g_e., 

I, III. Simean Kalfa'nın milliyeti hakkında bilgi için bk. 
aşağıda Osmanlıca metin ve not 20. 
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Salırası'ndaki ocaklardan ve od taşı Karamürsel 
kasabası ve ha valisinden getirilmiştir. ı 2 

Külliye, biri Kapalı çarşı, diğeri Cağaloğlu 
istikametine açılan iki kapılı geniş bir dış avlu ile 
çevrilidir. Cami çarşı tarafından yüksek bir subas
man üzerine yapılmıştır. Barok üslubda inşa edilen 
ma'bedin iç avlusu klasik plan esasından tamamen 
ayrılmış, yarım daire şeklinde 12 sütun üzerine 
oturan 14 kubbelidir. Şadırvanı yoktur. Camiin 
planı kare olup mihrabı çıkıntılıdır. Camiin denge
sini kontrol etmek için mihrabın iki yanına döner 
terazi sütunlar yapılmıştır. Yüksek ve çapı hayli 
geniş olan kubbeyiı3 duvarlara binen kemerler ta
şımaktadır. Cami, beş sıra halindeki 17 4 pencere
den ışık almaktadır. Ana giriş kapısı üzerinde mü
ezzin mahfeli, yanlarda mahfeller, milirabın solun
da büyük bir rampa ile çıkılan ve odaları da bulu
nan Hünkar mahfeli yer almaktadır. 

Camiin mihrabı, minberi, silmeler Barok üs
lubta ve sanatkarane işçilikle yapılmıştır. Kubbe 
kemerlerinin duvar üzerindeki bitiminde bir kuşak 
halinde Fetih suresi yazılıdır. Camiin ikişer şerefeli 
alemleri taştan iki minaresi vardır. 

Camiin yazıları devrinin tanınmış hattatları
nın kaleminden çıkmıştır. Bunlardan Hattat Meh
med Rasim Efendi camiin yapımına tarih düşür
müştür. 

Hümayun ola bu nev-cami'-I Sultan Os
man'ın 

Orta kapının dışındaki Ayet-i Kerlme de yine Ra
sim Efendi'nin hattıdır. 

Iki yan kapıların içindeki Ayet-i Kerimeler 
Fahreddin Yahya'nın eseridir. Hattat Hakim Efen
di ise medreseye tarih düşürmüştür. 

Düşdi bir tarih Hakim'den dua 
Medhal-i ilm ola bab-ı medrese (1169) 

Imarete düşürülen tarih de Hakim Efendi'ye aittir. 

Yazılsun kilk-i Hakim'den bu tarfh 
Ola a'la imaret bab-ı erzak (1169) 

Camiin dışındaki Ayet-i Kerimeler Yedikale
li-zade Seyyid Abdülhalim Efendi'nin hattıdır. Cel! 
hatlar ise Sursalı Müzehhib Ali Ağa ile Katib-zade 
Mehmed Refi' Efendi'nin eserleridir. ı4 

Türbesi, kargir ve tek kubbelidir. Sultan lll. 
Osman ağabeyi Sultan I. MahmGd'u bu türbeye 
defnettirmeyip Yeni Cami Turhan Valide Sultan 
Türbesi'ne defnettirmiştir. Böylece cami gibi türbe
yi de kendisine hasretmek istemişse de yerine ge
çen Sultan III. Mustafa da Osman'ı bu türbeye def
nettirmemiş, Yeni Cami Türbesi'ne defnettirmiştir. 
Bu nedenle türbeye hiçbir padişah gömülmemiş, 
türbede III. Osman'ın annesi Şehsuvar Sultan ile 
bazı şahzade ve sultanlar medfundur.ıs 

Cami külliyesi içinde ve avlunun kuzey-doğu 
köşesinde yer alan kütüphane binası fevkanl olup 

altında derin bir bodrum, üst kısmında ise oldukça 
geniş, zarif bir okuma salonu ve bir kitap deposu 
bulunmaktadır. Kütüphanenin kitap deposunda 
Sultan I. Mahmud ve Sultan III. Osman'ın kitapla
rından oluşan kıymetli bir yazma eser kolieksiya
nu vardır. ı6 

Medrese ve imaret ise bugün yatılı Kur'an 
Kursu olarak eğitim hizmetini sürdürmektedir. 

Camiin çeşme ve sebillerine akıtılan su Fer
hat Paşa Çiftliği'nde bulunan bir kaynaktan kanal
lar döşenerek getirilmiştir. ı 7 

TARiH-i CAMİ'-İŞERİF-i NURUOSMANİ 
Cenab-ı Hak Azze Şane Hazretlerine ham

dü bi-gaye ve Resul-i Ekrem ve Al-i Ashab-ı muh
terem hazeratına salatü bi-nihayeden sonra ba'is-i 
tastır-ı kitab sıhhat-i nisab budur ki, Asitane-i 
sa'adet-medarda Bedestan-i Cedld kurbunda ka'in 
Sarıkcılar önünde Cebeciler Kulluğu'na mürur u 
ubur olunan tarlk-i arnının canib-i yesarında bun
dan akdem vaki' olan mescid-i şerif fudala-yı dehir
den alem-i kudse irtihal iden Hoca Sa'adeddin 
Efendi'nin duhter-iı 8 sa'd-i ahteri Fatıma nam 
Hatun'un vakf-ı celilesi olub mürur-i eyyam ve 
kurGr-i a'vam ile müşerref-i harab ve zelazil 
vukG'unda ma'il-i türab ve bir vechile salat-i 
rnekttibenin edasına adem-i kudret ve vakfından 
dahi ibnasına liyakat olmadığından mahalle ehalisi 
mukacidemen Sultan Ahmed Han -aleyhi'r-rahme
tü ve'l-gufran- hazretlerinin rikab-ı hümayunlarına 
ref'u rik'a idüb tecdidini niyaz eylediklerinde keşfi
ne emr-i hümayun buyurulmağın hey'et-i kadimesi 
üzere tecdidine kırk klse akçeı9 gider diyu keşf 

ı2. Bk. aşağıda Osmanlıca metin. 
ı3. Bk. aşağıda Osmanlıca metin, İstanbul'daki camiler içe

risinde kubbesi en yüksek olan ibtida Ayasofya, ikinci 
Süleymaniye ve üçüncü Fatih, dördüncü ise Nuruos
maniye Camii olduğu zUrredilmektedir. 

ı4. Bk. aşağıda Osmanlıca metin; Ayvansarayi, a.g.e., I, 
22-23. Krş. Tahsin Öz, a.g.e., 1, 112; Orhan Bayrak, 
İstanbul'un Tarihi ve Camileri, Ankara, ı970, 
s.ı07-ı09; Mehmet Doğru, Eminönü Camileri, 
İstanbul ı 987, s. ı54-ı56. 

ıs. Bk. Ayvansarayi, a.g.e., 1, 22; İ.H.Uzunçarşılı, Os
manlı Tarihi, Ankara ı988, N, 1. Kısım, s.336. Krş. 
M.Münir Aktepe, Mahmud I. mad., İA.; Şinasi Altun
dağ, Osman ın. mad., İA. 

ı6 Bk. aşağıda Osmanlıca metin; Sultan lll. Osman 
Vakfiyesi, TSMK. Hazine Dairesi nr. ı811, vr.11b
ı2b; İsmail E.Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi 
ll, s. ıoo. 

ı 7. B k.· aşağıda Osmanlı ca metin; Sultan ın. Osman Vakfi-
yesi, vr.Sb 

ı8. Fatıma Hatun, Hoca Sa'adeddin Efendi'nin kızı değil 
zevcesidir. Bk. VGMD, Şeyhulislam Defteri nr. 6, s.47ı; 
Ayvansarayi, Hadlkatü'l-cevami', 1, 22. 

ı9. Akçe, vaktiyle tedavülde bulunan gümüş paranın ismi
dir. İlk defa akçe adıyla para Büyük Selçuklu Sultanı 
M elikşah devrinde basılmıştır. Osmanlılilr ewelki devlet
lerin, hatta ilk zamanlannda muasırlannın kabul ettikleri 
dirhem ve dinar tabirlerini kullanmayarak ilk defa bastır-



TARIH-I CAMl-l NURUOSMANİ 129 

olub defteri rikab-ı müstetabe arz olunmuş iken 
takçe-i nisyan ve ala halihi vakt-i güzeran ba'dehu 
Hüdavendigar-ı sabık mağfiret-i nişan Gazi Sultan 
Mahmud Han hazretlerine mahalle ehalisi arzuhal 
ve birkaç defa istirham-ı hal idüb beşinci defa 
arzuhal eylediklerinde ol vakit Daru's-sa'ade Ağası 
Katibi olan semahatlu Derviş Efendi'ye havale ve 
keyfiyetini sü'al içün emr-i Hümayun olmağın ta
raflarından Ağa Celb!si Hacı Salih'i ta'yin, ol dahi 
vakt-i işada mahalline gidüb mescid-i şerifinin 
imamını hanesinden ihrac, mescid-i merktim ki
min vakfı olub ve s Gret-i inhidamı ne rütbede ol
duğunı istintak ve mukacidemen kırk k!se akçeye 
keşf olunub metrGken kaldığı ve Şeyhu'l-lslam 
Efendi nezaretinde olduğunu istihbar ve takr!rini 
ala vukG'ihi gelüb inha eyledikde ber-vech-i muhar
rer keyfiyetini karin-i Um-i alem ara-yi şehriyari ol
mağla ba'dehu bi'n-nefs cenab-i Şeyhi'l-lslam 
feza'il-i irtisam efendi hazretlerinden istifsar buyur
duklarında vakfı zalf ve bi-hasıl olub canib-i vakıf
dan inşasına kudret olmadığını Padişah-ı mürüv
vet-penah hazretlerine bi'l-müşafehe ifade-i hal ve 
ibna olunmak içun vakfiyeti istibdal olunmasına 
fetava-i şerH dahi virmekle binaen-aleyh tecd!di 
emr-i HümayGn merhamet-i makrGn olmağ!n 
Defterdar-ı esbak Atıf Efendi merhGmun damadı 
olan Ali Ağa her işinde mukaddem kar-güzar ve 
her vechile mustakim ve sadakat-kar ve her husus
da mücerrebü'l-etvar olduğu ez-kadim Derviş Efen
di'nin ma'!Gmları olduğundan gayri mukaddem hal
ka !ev-nam su yollarının tecd!d ve re'sen icrasına 
me'mGr oldukcia sıdk ve istikameti tekrar zahir ve 
sa'yi bel!ğ birle hizmeti kema yenbeğ! bahir olmağ
la bu hususa dahi bina emin! ta 'yin ve zernam-i 
umGr-i ebniye dest-i sa'yi himmetine tevdi' ve 
terh!n olunub ol dahi fenn-i san'atta meharet-i 
tam! olan neccar kalfalanndan kar-azınfide 

Simyon20 nam zirnıniyi kalfa tahsis eyledikden 
sonra bin yüz altmış bir senesi mah-ı Şewali'l-mü
kerremin on dördüncü isneyn günü (7 Ekim 1748 
Pazartesi) eşref sa'atde ibna içGn esas hafrine 
mübaderet ve mescid-i merkilmi hedm kal' idüb 
arsası mesaha olundukda terbi'an beşyüz altmış üç 
zira'21 dokuz parmak, imarnma ve mü'ezzin ile 
kayyimine meşrGta olan üç bab haneden dahi iki
yüz elli beş buçuk zira'ki cem'an sekiz yüz yirmi se
kiz buçuk zira' dokuz parmak hasıl arazi olmağla 
çünki ol arazi havali-i Istanbul'un gayet şerH ve 
mu'teber mahalli ve esnaf-ı sanayi' ve erbab-ı hırfe
tin kurbu civarı olduğundan evkat-ı hamsede, belki 
cem!'i ezmende cem'iyyet-i müslimin ve cema'at-i 
musailiden hali olmaz deyG cevami'-i selatin misillü 
ma'bed-i azim inşa olunmak iradesi nev'i tab'-ı bü
lend-i himmet şehin-şahide cevlan ve bu mefhfımı 
mülahazadan naşi bina Emini dahi tevsi'-i esas 
içGn kesret-i arnele ile hizmet-i me'mGresinde 
pfıyan iken şehriyar-ı sütfide-kar hazretleri saray-ı 
dil-ara-yı atika benş behanesiyle mahall-i binayı 
tare-i nigah temaşa ve ba'dehu hatt-ı rihal izzü iclal 
esnasında meğer köşe başında bir ihtiyar adam 
durub Şehin-şah Melik cenab hazretlerine du'a ey-

!emiş der akib saray-ı atik-i ma'mGreden Silahdar 
Ağa adam gönderüb Derviş Efendi'yi istediler. 
Ta'c!len gidüb sizi Şevketlü Efendimiz istiyor didik
lerinde ol vakte gelince huzur-ı Hümayfına misül 
olmadıklarından başka bedihi zuhGrundan ucben 
aslı nedir deyG sü'al idüb silahdar Ağa dahi pek 
sıhhatini bilmem. Lakin bu tarafa gelür iken köşe
nin başında bir pir-i mübarek adam durur idi. 
Şevketlü Efendimiz mukabelesine geldikde el kaldı
rub ağlayarak "Efendim Padişahım, Hak Te'ala 
vücfıd-i Hümayfınını hatasız eylesün, cami'-i şerif 
binasına himmet-i mülGkaneleri ma'tGf buyurul
mağla cümle ehali-i mahalle fukara kullarını 
mesrGr ve ihya buyurdığınız içGn Hak Te'ala dahi 
Şevketlü Efendimin mübarek kalbini ma'mGr ve 
ihya eylesün" deyG reft-engiz du'a eylemiş idi. 
Galiba bundan iktiza itmek gerek deyG haber vi
rub, Efendi dahi huzuru fa'izi'n-nGr Husrevaneye 
çehre-say oldukcia cami'i resm idüb tiz getür deyG 
emr~i HümayGn olmağın hernan ol gün 
müsare'aten çar-dıvar bir resm itdirüb getürmüşler 
idi. Lakin Pir-i merktirnun mütedarrı'ane du'a ve 
niyazı Padişah-ı takva-penah hazrederine kemal-i 
rütbe te'sir idüb fi'l-asıl dahi cay-gir zamir-i münir 
olan cami'-i kebir ibna olunacağı münfehim idi. Bir 
kat dahi ba'is-i şevk-i cemile ve mübaderetine illet-i 
müstakille olmağın der akib mücessem-i tersim 
emr ü ferman olunub tab'ı HümayGn pesend 
makrGn üzere yek kubbe ve dGnunda (derGnunda) 
sütUn sikleti olmayub tabakat ve mahfiileri ve 
derun-i birlin hey'et-i cami'ası elyevm ne surette 
ise bir kebir levha üzerinde bi-aynihi resm-i cesimi 
suret-yab ve ma'rGz-i rikab-ı müstetab olunub 
iraset ve suret-i hey'eti makbul-i şehriyar-ı alicenab 
olmağla ala resmihi binasına karar-dade olunub 
ancak resmine göre arazi-i mevcGde muzayyik ol
dığından tevsi'i içGn menazil iştira olunmak 

dıklan gümüş paraya "beyaz sikke" anlamında "Akçe-i 
osman!" demişlerdir. Orhan Bey'in cü!Gsundan 3 yıl 
sonra 729 (1328/1329)'da Bursa'da ilk basılan bir Ak
çe-i Osman! bir ıniskalin dörtte biri, yani altı !mat 
(1.154 gr.) vezninde idi. Ancak akçe her zaman aynı 
vezni muhafaza edememiş ve zamanla kıymeti azalmış
tır. Mahmud I. (1730-1754) ve Osman III. (1754-
1757) devirlerinde yani bu eserin kaleme alındığı yıllar
da ı para= 3 akçe üzerinden işlem görüyordu. Bun
dan takriben bir asır eweline gelinceye kadar paranın 
alt ve üst birimleri şöyle idi. ı kuruş= 40 para, ı pa
ra= 3 akçe, ı akçe= 3 pul olarak geçiyordu. Bu konu
da geniş bilgi için bk. İ.H.Uzunçarşılı, akçe mad., İA.; 
İbrahim Artuk, para ınad., lA.; M.Z.Pakalın, akçe 
ınad., a.g.e.; Halil Sahillioğlu, Akçe mad., DlA. Krş. 
Isınail Galib, Takvim-i Meskukat-ı Osmaniye, cetvel 2.; 
Halil Edhem, MeskukiH-i Osmaniye, s. 3 vd. 

20. Simyon (Simeon, Simon), Kalfa'nın milliyeti hakkında 
bk. Kevork Pamukciyan, "Nuruosmaniye Camii'nin Mi
marı Simeon Kalfa Hakkında", İTÜ. Mim.Tar. ve Rest. 
Enst. Bülteni (ı3/ı4), ı9Sı, s.2ı-23. Paınukciyan, bu 
makalesinde Simean Kalfa'nın Rum asıllı olduğunu is
pat etmektedir." 
.. Böylece, Hassa mimarı Simean Kalfa'nın Rum asıllı 
olduğu, zamanına ait biri Ermenice, diğeri de Rumca 
iki kaynaktan katileşmektedir". s.23. 

21. Zira' hakkında bilgi için aşağıda not 6'da arşGn kelime
sinin izahına bk. 
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behemehallabüd olmağın arzen Çukacılar Hanına 
ve teılen Cebeciler Kulluğuna varınca ol mahal ada 
gibi başka bir da'ire ve zarfında birkaç çıkmaz so
kak ve ba'zen odalar içi mahallat olub vafir 
menazir ve dekakin ve mehazin ve birkaç 
boyahane ve bunların her biri evkaf-ı müteferrika
dan olmağla Harerneyn-İ Şerifeyn ve Şeyhu'l-lslam 
ve Sadr-ı a'zam ve bostaı;ıiyan evkafı müfettişi 
efendiler ve hassa mi'mar başısı ağa ve mi'maran 
katibi ve hulefası ve evkaf inütevellileri22 mahall-i 
binada bi'd-def'at akd-i meclis ve mat!Cıb olunan 
emiakın ashabı dahi ol günlerde savb-ı meclis-i 
ma'kCıd da mevcQd olub mübaye'a olunacak 
emiakın ibtida-yi emirde ma'rifet-i şer'i ve mi'mar 
Ağa ma'rifetlle ashabı müvacehesinde mesaha ve 
keşf ve tahrlr-i defter ve ma'rCız-ı rikab-ı HümayQn 
olub mübaye'ası emr-i cihan-muta' huyuruldukdan 
sonra mevki'inin şeref-i i'tibarına göre her birinin 
arsa zira'ına beş kuruşdan yedi kuruşa değin, eğer 
akar yahzen ise on kuruşa değin vaz'i fi'at, kaldı ki 
binası ahşabdan olub iki-üç kat ve cedld tekellüfli 
musanna' ise binası zira'ına yedi kuruşdan on ku
ruşa değin, eğer kargir han ve mahzen ise oniki 
buçuk kuruşa değin fi'at vaz' ve mCıcibince hisab 
olunub cümle müvacehesinde ashabına verildikde 
ber-mCıcib kabul etti. Febiha vala insafdan udw ve 
akçesini ahz ve kabzdan nükCıl idüb tam'an ru'Cınet 
ve huşCınet idenler bir dürlü cebr ve kahr olunma
yub çünki hayrat olma haseöıle Padişah-ı derya
neval hazretlerine hayır du'a itsünler. MaksCıdu 
Hümayun dahi mücerred isticlab-ı du'adır deyQ 
veeh-i münasibine göre bedel rıza zam olunarak 
bir vefk-i dil hah-ı etyab ve rıza-clade ve ferh-ı 
neşatları ziyade olub mütevellilerinden canib-i 
Hümayuna ifrağ ve rusUm-ı firağları dahi i'ta ittiril
diğinden başka ekserinin istid'aları üzere bina 
enkazı dahi kendülerine devir,teslim olmağla 
sürCır-i tam ve hubCır-i mala kelam ile cilve-fürCış 
neşat-ı behçet olarak mübarek bad diyub klseleri 
lebr!z-i mümsik altun ile her biri geldikleri mahalle 
avdetde şitab eylemişlerdir. 

Minval-i muharrer üzere mübaye'a olunan 
musakkafat hedm ve arazi tevsi' olunub iki bin beş
yüz arşCına23 karib cami'-i şerif ve bin üçyüz yet
miş zira' şadırvan temelleri mübaşeret tarihinden 
dört ay müddetinde binden mütecaviz reneber ve 
üçyüzden mütecaviz lağamcı ve ikiyüz dıvarcı ve 
alınan musakkafat hedmi içCın elliden mütecaviz 
neccar içtima' lle hafr-ı esasda ihtimarn-ı tam olu
nur iken Saferu'l-hayr duhUI itmezden mukaddem 
cami'in temeli teyemmünen vaz' olunmak içCın ve 
kazılan meydan arazisinin mahall-i vustunda bos
tan kapusı gibi bir kulaguz hafr ve temel vaz' olun
mak içCın ka'r-ı zemine degin kazılub arnade aldığı 
haber virildikde istihraç ve intihab olunan şeref-i 
yümn-i sa'at ki, bin yüz altmış iki senesi Mah-ı Mu
harremi'l-Haramın yirmi dokuzuncı Cumartesi (19 
Ocak 1 749) günüdür24, sa'atin akrebi altı buçuk 
ve dakikası altıda iken vaz'ı esas-ı ferman olunmuş 
idi. Daru's-sa'ade Ağası Katibi olan Derviş Mustafa 

Efendi cümleden ewel binayı teşrif idüb iktizsa 
iden hususlara nizarn virdikden sonra ol plraye 
bahş rutbe-i saclaret-i uzma Firari-zade Abdullah 
Paşa ve Şeyhu'l-lslam feza'il-i irtisam Es'ad Efendi 
hazeratı ve Haremeyn Müfettişi Ni'metullah Efendi 
ve halen Ayasafya-i Keblr Va'izi Hızır-zade Hasan 
Efendi ve Sultan Ahmed Han Cami'i Va'izi Emir 
Efendi ve Daru's-sa'ade Ağası kitabetinden munfa
sıl divan hacekanından Haremeyn ricali Efendiler 
ve mi'mar ağa ve su nazırı ve sa'ir bi-isrihim gelüb 
mevcud ve dulıCıl-i vakt-i şerefden ewel mahall-i 
esase nüzCıl ve ayar sa'atler cümle müheyya ber
dest vakt-i şerefin duhwine intizar-ı dikkat olunur 
iken çayrek sa'at kaldıkda ta'zlmen ibtida Şeyhu'l
lslam Efendi ve saniyen Şeyheyn-i muhteremeyn 
hazeratı dest-i tazarru'i baz ve du'aya agaz idüb 
da'vat-i hayri arz-ı icabethane-i Yezdan ve 
ma'adası zemzeme-i arninde yek-zeban ve inde'I
hatime Fatiha-han olduklarında der akib vaz'ı esas 
olunub sadr-ı a'zam hazretleri sürCır-i izhar ve bi'r-i 
esasa bir kaç kabza altun nisar idüb Bina Emini Ali 
Ağa ve mi'mar ağa ve bina ka!fasına hil'at ilbas ile 
ikram ve şeyh efendilere mahsUs surre in'am ve 
22. Mütevelli, vakfın işlerine şer 'i hükümler ve vakfın şartla

rı dairesinde idare etmek üzere tayin edilen kimsedir. 
Mütevellllik iki kısma ayrılır: birincisi, meşrutiyet üzere 
mütevellidir ki, mütevelli olması vakıfın şart-ı 
iktizasındandır. Ikincisi, meşrütiyet üzere olmayan 
mütevellidir ki, mütevelliği boş bulunan bir vakfa 
meşrütun-lehi bulunmadığı cihetle hakim tarafından ta
yin edilen mütevellidir. Bk. Ömer Nasuhi Bilmen, Hu· 
kukı fsHimiyye ve lstılahatı Fıkhiyye Kamusu, IV, 
287. Krş. M.Z. Pakalın, mütevelli mad., a.g.e. 

23. Arşın, Türk lehçelerinde arşun, arçın, aıjın ve alçin şe
killerinde yer alan kelime, Pehlevice areşn'den (yeni 
Farsça areş, reş) gelmektedir. Dirsekten orta parmak 
ucuna kadar olan uzunluktur. Arapça'sı zira'dır (çoğulu 
ezrü, zur'an). Arşın kelimesi Türkçe'den de Rusça'ya ve 
Balkan dillerine geçmiştir. Metre sistemine geçilmeden 
önce kullanılan bir uzunluk ölçüsüdür. Arşının, kullanıl
dığı deviriere ve beldelere göre çok çeşitleri vardı. Os
manlılar'da esas itibariyle iki türlü arşın kullanılmıştır: 
a) Mimari Arşını, Mimarlık işlerinde kullanılan bu arşı
nın değeri 75.8 cm. uzunluğundadır. b) Çarşı Arşını, 
Kumaş ölçülerinde kullanılmakta olup değeri 68 cm. 
uzunluğundadır. Yeni Al>şın. (metre), 29 Şewal ı298 
(24 Eylül ı88ı)'de, ı Mart ı882'den itibaren geçerli 
olmak üzere yeni ölçüleıin tanzim, tensik ve kullanılım 
şekilleri hakkında, eski ölçülerin karşılıklannı gösteren 
listeleri de ihtiva eden yeni bir kararname yayınlanmış
tır. Nihayet 26 Mart ı93l'de ölçülerde aşan metre sis
temi kanunu kabul edilmiş ve Aralık ı933'den itibaren 
kat'i olarak tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu konuda ge
niş bilgi için bk.M.Z.Pakalın, Arşın mad. a.g.e.; Arşın 
mad., fA.; Arşın mad., TA.; Mehmet Erkal, arşın 
mad., DfA. 

24. ı4 Şewal 116ı (7 Ekim ı748) Pazartesi günü hafıi
yata başlanmış (bk.yukanda Osmanlıca metin), 29 Mu
harrem 1162 (ı9 Ocak ı749) Cumartesi günü de kur
banlar kesilerek temeli atılmıştır. Buna mukabil çağdaş 
yazarlardan ve günün olaylarını kaleme alan Şem'dani
zade Fındıklılı Süleyman Efendi (Mür'i't-Tevarih, nşr. 
M.Aktepe, Istanbul ı978, II A,-s.S), camiin başlangıç 
tarihini 8 Muharrem ll 62 (29 Aralık ı 7 48) olarak 
kaydetmektedir. Şinasi Altundağ (Osman III. mad., fA.) 
ile Semavi Eyice (Nuruosmaniye Camii mad., TA.)_ ise 
camiin başlangıç tarihini 28 Muharrem ı ı62 (ı8 Ocak 
ı 7 49) olarak vermektedir! er. 
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arnele-i sa'ire içun dahi ataya-yı cemile ile cümleyi 
hisse-mend meganim bir ü neval buyurduklarından 
sonra teşekküren kurbanları zebh olunub 
merasirn-i itmam ve nehzat-ı kıyam ile saray-ı 
asfaya atf-ı zirnam ve hengam cem'iyyet ber-vech-i 
muharrer reside-i hitam olmağın ba'dehu kema
kan toprak hafrine müsare'at olunub rilz-merre 
yirmi-otuz katar-ı esteran ve kırk-elli katar-ı himar 
ve bar-giran ile çıkan toprak deryaya ve ca be-ca 
Fazlı Paşa Sarayına ve Cinci Meydanına nakl ve 
ihraç ve yirmi iki arşiln ka' r-ı zemine nüzill itdikde 
su çıkilb sudan dahi aşağı iki arşiln kazıldıkdan 
sonra birkaç mahal tulumbacı mikrasiarı kurılub 
cesim topaç direklerinden üçer buçuk arşiln kazık
lar kat' ve dak olunub dak olunan kazıkiarın beyin
leri iki arşiln parmağı fasıla ile birkaç bin arşun 
vüs'ati olan bütün meydan kaldırım taşı dizilür gibi 
timurlı kazıklar kakılub iki kat kireç ve bir kat halis 
horasan ile beyaz senk malazdan memlil rıhtım 
birkaç arşiln balaya çıkub hemvar oldukda binaya 
kemal-i metanet ve resanet hasıl olmak içiln ayak
lar seçilüb ve ayakdan ayağa kemerler devr olunub 
miyanına sarnıç su hazineleri süretyab ve yer yü
züne çıkınağa dört arşun kaldıkda köprilik od taşı 
ferşine şuril' olundığı esnada ki bin yüz altmış iki 
senesi Mah-ı Şa'banı'nın on üçüncü günü (29 
Temmuz 1749) tarihlle müverrehdir. Daru's-sa'ade 
Ağası Katibi olan Derviş Efendi lafzan ve ma'nen 
ve hakikaten derviş aldığı gibi bulundığı hizmetler
de dahi li'llah fi'llah sıdk ve istikamet ve hul!si der
plş idüb paki-i daman-ı ısmet memdilhu'l-fi'al bir 
zat-ı ferhunde hısal aldığından hakkında lücce-i 
atıfet-i mülilkane cilşan ve rütbe-i vala-yı 
muhasebe-i Haremeyn ile kadri terfi' ve bülendü'l
akran olub taşrada hizmet-i celile izharile 
mühimsaz iken zatında merkilz olan asar-ı rüşd ve 
zekiye-i intibah meşhild nazar-ı dakika şinas 
Padişah olmağın Daru's-sa'ade Ağası tarafından 
huzur-ı Hümayilna çağrılub utbe-i şevket ve iclale 
vaz'ı nasiye-i ibtihal şerefin eyledikde şehriyar-ı 
kadirdan hazretleri ref'i mehabet-i meclis itmek 
içün telattufu kerimane ile izhar-ı mu'amele-i 
istinas buyurub kemal-i tevazu'-i mülilkanelerinden 
"Derviş Efendi ne işliyorsun hernan onda oturub 
zevkmi ideyorsun" diyil nevaziş bende nevaz bu
yurduklarında zemin-bils birle" şevketlu, 
mehabetlu efendimin devam-ı eyyam-ı örnr-i şev
ketleri du'a-yı hayırlarının hizmetlerindeyim, Hak 
T e'ala vücudu Hümayunlarını hatasız idüb amme-i 
bendeşan ve bu abd-i hakirlerinden zıll-ı merha
metlerini za'il eylememeye" diyu izhar-ı ubildiyet 
eyledikde "bak benim bu esnada cami'i şerif binası 
hizmetinden ehem ve mültezim nazar-ı 
Humayunumda bir iş yoktur ve sen öteden beru 
salik-i hüsn-i tarık ve harekatında mazhar-ı tevfik 
olub nasa hayr-hahi ve hizmetinde meşkilru'l
mesa'i aldığından bu hususda dahi sadakat ve 
istikamet ve huluskarl bezl-i kudret ile hizmet ide
cek ma'lilm-i mülilkanemiz olmağla cami'in binası 
üzerine seni ta'yin idüb müstekıllen nazır eyledim. 
Her umilru hususuna kemal-i sa'yi ihtimam ve 

ziyade himmet-i beliğ tam idüb bidayetinden 
nihayetine değin bir an üzerinden devr ve mehcur 
olmamak üzere min külli'l-vücilh umilrının ber
vech-i meram temşlt-pezlr olması senden matlilb 
olmağla ta'lik-gerden ihtimarnın olan işbu husus 
me'murda hayren ve gerek şerren her ne olur ise 
senden bilurilm. Göreyirn seni ne gilne iranet ve 
husn-i nezaret idüb bezl-i vücild idersin. Zira bu 
madde sa'ir hususa kıyas değil li-vehi'llahi T e'ala 
hayrat-ı cellledir. Arnele ve fi'lesine hayf ve gadr 
olunmayub ücretlerinin siyak-ı amın ve siyak-ı 
alem üzere tamamen virilmesine ve hukuku esnaf 
ala macere'l-ade eda olunmasına kemal-i dikkat ve 
rencide remideden sellmü'l-hal olmalarına bezl-i 
kudret idüb herkesin irza olması ve hukuk-ı ibad 
kema yenbegl icra ve hizmet-i a'malde olan müs
lim ve gerek kefere bir alay-i zu'afadan olmağla iş
lerinde müsare'at behanesile tecblr ve tekdir itdir
meyüb mülayemet ve rafet-i mülukanemiz üzere 
hareket ve cümlesinden zat-ı merhamet-i ittisafıma 
hayr du'a aldırınağa sa'yi vefret eyleyesin. lnşa-AI
Iahu Te'ala sen dahi hayr du'ama mazhar aldığın
dan gayri "Küll-i nefsin yücza bima eslefethu' 
mediiliince ber-makteza-yi hasb-i hal " her ne itsen 
encamında ona göre mücazat alacağın" emri mu
karrerdir deyu kemal-i emr-i ekid ve tavsiye-i şed!d 
buyurdukdan sonra canib-i asafiden dahi emr-i 
Hümayunı mutazammın ferman ve emr-i !isan-ı 
vacibi'l-iz'an içun baltacılar kethüdası koşılub sadr-ı 
a'zam hazretlerine irsal ve ber-vech-i muharrer 
ma'lum müşirleri oldukda vezlr-i asaf nazlr dahi 
emir ve tavsiyenin tekran hilalinde nezaretini 
mü'eyyid duş ibtihacına sof ferace ilbaslle ikram ve 
hizmet-i me'milrelerine kema yenbegl kıyam eyle
mişlerdir. Hak kelam ve muhassal-ı meram budur 
ki Efendi milma-ileyh hazretleri bir daşte-i duş 
vedl'ati olan ebniyede nitak gayreti meyan him
ınetlerine şedbend ve veeh-i teveccühlerine ro\00-ı 
huzur ve rahatı sed ve fatiha-i me'milriyetlerinden 
hatirne-i meymenet layiliasma degin bazu-yi him
ınetlerine fütilr getürmeyub ber-muktaza-yı emr-i 
Hümayun hareket ve ser-mütehavin ve taksirat 
olunmasızın rilz-merre aklb-i Salati's-Subh cümle
den mukaddem binaya gelüb ve ahşam arnele 
pazils oldukdan sonra cümleden mu'ahhar hanele
rine gittiği ve ma'az Allahi T e'ala bi'd-def'at ihrak 
vuku'unda ikişer üçer kişi binada kalilb ta bi-sabah 
şebb zinde-dar kemal-i tehaffuz üzere tab-aver ol
dığı hatta bir kaç defa hanelerinin car-I 
mülasıkında hmik-i azim olub selametden na ümid 
olundığı kendilerine haber virilmişiken hayr ve şer
re min tarafi'llahi'l-Barl i'tikadına teşebbüs ile mes
lek-i dervişlde sebat ve her halde icra-yi sadakat ve 
muhalesat idüb binadan bir hatve hareket eyleme
dikleri cümleyi engüşt ber-dehan acib ve hayret 
eyledi. Bu vechile ale'd-devam ikamet, husilsen 
eyyam-ı şitada şiddetinde ve hengam-ı· suret 
sermade günde bir kaç defa, belki her sa'at elle
rinde asa da'ir ve sa'ir olub binanın zir ve balasına 
su'Cıd ve nüzill iderek idare-i meşiyyet ve erkan-ı 
erbe'anın her canibinde bir kaç mahalde olan ayak 
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ve tiz-gah ustalarının yanlarına varub teşvik-i 
a'mal-i meharet ve tahrls-i sa'yi müsare'at içün us
taları rü'esasına ve neferatma ve kar-güzar taşcı 
efradına bir iki gün zarfında müvaz!n-i kabniyet ve 
isti'dadlarına göre üçer beşer ikişer altun atıyye ile 
zevkane m illayernet ve lutfane· istimalet iderek his
semen d vayedar atıfet olduklarında an samimi'l
kalb şehriyar-ı sütildekar hazrederine hayr du'a al
dırdığı cümlenin meşhudi ve halen arnelenin 
zeban-zed hal ve kalleridir. · 

Ezcümle sırik hammalanı her biri haml-i 
sakli olan kebir ve arlz mermer pehlu ve mermer 
sütlin ve taban ahcarın tabakat menziline is'adı 
içun her bir adedine on sekiz, yirmi dört, otuz iki 
dahi ziyade harnınarn neferatı koşılub iktizasına 
göre su'ud ve nuzfıl itdirirler iken ta'b ve meşakkat
lerini müşahede eyledikçe nisyan-ı mihen içun ek
ser eyyamda harnınarn başılarına başka ve 
neferatma başka dest-kerem peyvestelerinden his
se-darvaye kerem olanlar ahcarın tahmili içun 
müsare'atde biri birlerini müsabekat iderler idi. 
Kezalik taşçı kar-hanecilerine ve hasekiyan ve 
mu'temedan ve harbedyan ve sa'ir!ne işlerinde 
ser!'u'l-hareke olub müsare'at suretinde mecd-i sal 
olanlara ve bir hususa ta'yin olunub itmam-ı 
meram ile gelenlere bi-kadr-i istihkakıhim atıyye-i 
vafire ile çok kirnesneden eelb-i du'a ve anlar dahi 
tenk desten reha bulub hak budur ki hüsn-i reviy
ye-i !isan ve iksar-ı atıyye-i ihsan ile "Utlubu'l-hayre 
inde hisani'l-vücuh"25 kelam-ı mfı'ciz beyanının 
masdakı olub sağir ve kebirini kerem-i atayasma 
dil-clade ve cümlesi hizmet izharında üftade olmağ
la rfız ve şeban belki her an cenab-i şehriyar-ı 
karn-kar hazretlerine da'vat-i hayr eylemek 
mecmfı'una vird-i zeban idi. Hatta hasekiyan ve 
mu'temedan ve harbedlerden biri teşdid ve tehdid 
kasdile arneleden birine hilaf-ı merzıyye durub ve 
şetfım idüb teşkl eylediklerinde madrub ve azerde 
olanları bir tarikıle mutayyib eyledikden sonra darb 
ve şetn idenleri getürdüb müvacehelerinde 
mücazat bi'l-fi'il aldığından gayri fima ba'd bir dahi 
eylememek üzere men' ve zecr olunurlar idi. Ve 
birinin hasbe'l-beşeriyye fi'l-i kabihi ve melfet
sar!h-i zahir olub yine içlerinden müdde'l oldukla
rında müslüman ise ta'yin olunan orta yazıcısı 
ma'rifetlle, zimml ise kendi re'isleri ma'rifetıle 
hüsn-i müdafe'a, eğer bi'z-zarfıre te'dib ve tehdid 
lazım gelse dahi yine ahır hususda tayyib-i hatır 
olacak vechile mu'amele-i bi'l-mücamele olunub 
hulasa-i ma hasal sekiz senenin zarfında dört bin
den mütecaviz arnele ve fi'le-i haderne ve fırka-i 
esnaf ve zümre-i hirfet ve gerek zabıtanından ferd
i vahid bir tarikile dilgir ve bir vechile tefc!r 
olunmayub her biri kendu müvazin kabniyet ve is
ti'dadları üzere cümlesi atıfet ve mürüwetlerinden 
hisse-mend vaye-dar olub reslde-i hitamına degin 
her hususda re'yi rezin-i akılane ve tedblr-i 
mu'tedilane ve bahş-i kerem ataya-yi cemlle ile 
mecmfı'unı meşkfır ve hoşnud ve her ne kadar 
hısal-ı hamlde var ise kendinde mevcud olmagın 
nam hatemi ki, nam ve elid-i seha ile eelb-i kulub-i 

havas ve amın eylediğinden ol vakitden berfı 
padişah-ı fütüwet-penan hazretlerine şeban-rfız 
du'a-yı hayr eylemek kendülerine vücfıb mertebe
sinde aldığını el-an mütefekkir ve i'tiraf idüb 
devam-ı eyyam-ı ömür ve devlet-i padişahl 
da'vatında vakf-ı zeban halve kal eyledikleri 
vareste-i aşikar ve divinden sonra gelelim ma nah
nu flh olan cami'in bina ta'rif ve tavsifine. 

Temel nh tırnından yer yüzüne çıkmaga dört 
arşfın kalub köprilik ad taşı ferşine şurfı' olundıgı 
bundan akdem balada şerh ve tasrlh olunmuşıdi.26 
Ahcar-ı merktim ferş olunarak rfıy-i zemine 
müsav! oldukda cami'in cevanib-i erba'a dıvarları 
tarh olunub secde zemini ne mikdar mürtefi' olsun 
diyfı ba'de'l-istlzan istişare olunmak ferman olun
ınakla Daru's-sa'ade Ağası sabık katibi ve ol 
esnada rfız-namçe-i ewel Ali Efendi ve amedci ka
rındaşı olan şehr-emini Yusuf Efendi hazretleri ve 
Haremeyn Müfettişi Ni'metullah Efendi ve hassa 
mi'marı başısı ve su nazırı akd-i ençümeni istişare 
ve ba'de'l-müzakere Sultan Ahmed Han Cami'i 
intihab olunub ana mi.ıkayese olunmağla havlısı 
zemininden üç arşfın irtifa' ile ve da'iren ma dar 
sam mermerden i'mal olunarak otuz aded iğeden 
çıkma musaykal toplı timur pencereleri vaz' ve 
secde zemininden yay kemerlerinin üzengi tabanı
na çıkınca kaden onbeş arşfın sam mermer ve 
üzengi tabanında cami' kubbesine varınca kaden 
yirmi sekiz buçuk arşfın ktifeki taşından olub ve 
kubbenin aşağıları arzen bir buçuk, gittikçe balaya 
karlb bir arşfın altı parmak kalınlığıdır. Ve yine 
kubbenin zemin devri yüz buçuk arşfın olmağla 
hasılı namaz kılınan zeminden ta kubbe alemine 
varınca veeh-i muharrer üzere onbeş arşfın sam 
mermer ve yirmi sekiz buçuk arşfın ktifeki ve onbir 
arşfın kubbe-i tıfıl ki min haysü'l-mecmfı' elli dört 
buçuk zira' cami'in kaddi iktiza ider. Ve kubbenin 
büyükliği ca be-ca müzakere olundukca erbab-ı 
fünun ve ehl-i vukfıfun haber virdikleri cevabe gö
re nefs-i Asitan-i Devlet-i Aşiyanede cümle büyük 
kubbe ibtida Ayasafya-i keblr, ikinci Süleymaniye 
Cami'i, üçüncü Ebu'l-Fetih, dördüncü işbu 
Nuruosmanl Cami'-i şerifinin kubbesi olub maada 
olan cevami'-i selatin cümle bunların maduni aldığı 
müttefekun-aleyhdir. 

Gelelim cami'-i şerif-i nev-tarz-ı latifin 
dertini mesahasına: iki tarafın dıvar kalınlıgı ve ta
rafeynin çıkma tabakalarlle arzen çarn-çarşı kırk 
sekiz buçuk zira', sekiz parmak olub ve yine tara
feynin dıvar kalınlığı ile tfılen kırk sekiz arşfın ol
mağla mecmfı'ı cami'in dertini tertil iki bin üçyüz 
kırk altı arşun ider. Kaldı ki şadırvanı suffeler!le 
ma'a dıvar tfılen otuz iki buçuk arşfın, üç parmak, 
yine tarafeynin dıvar kalınlıklarlle arzen kırk iki 
arşfın olub bu hisab üzere terbn bin üçyüz yetmiş 
arşfın, altı parmak ider. Ancak köşeleri müdewer 
olmağla terbi'inden bir mikdar noksan olur. Suffe
lerine dikilen serçe gözü ta'bir olunur mermer 
25. Hayrı, güler yüzlü kimselerden isteyiniz 

26. Bk. yukarıda Osmanlıca metin. 
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sütun oniki aded olub her birinin uzunlığı yedişer 
arşun ve çarn-çarşı kalınlığı yirmi ikişer parrnakdır. 
Ve cümlesi yek-cevher olub Bergama nam mahal
den gelmişdir. 

Egerce sütun-i mezkurin tafsil-i ahvali 
etnabile tatvile mü'edd! olacağı bedlh!dir. Lakin 
ba'dehu zaman iktiza eyledikde keyfiyeti ma'lum 
olub "Küll-i emrin leyse fi kırtasin za'a"27 mazmunı 
ru-nüma olmak içun reh-var kalem ile ifhama 
cesaret ve tahr!rden meccaniyet olunmadı. 

Cami'-i merklım henüz suret-pezir olmaz
dan mukaddem suffelerine dikilecek mermer . 
sütunlar ayane mahalden tedarik ideriz diyG cüm
lesi gute-hor girciab-ı efkar ve hln-i iktizada ne vec
hile tahsil ve ihzar olunmak endişesi ashab-ı 
me'murun derGnlarında fi nefsi'l-emr fikr-i azim ve 
enduh-i ceslm olub hatta meşhur-ı enam olan 
üstad-kardan merhum Mi'mar Sirıan Tarihi'nde ya
zıldığına göre Süleymaniye Cami'i binasında mer
mer sütUnlarının tedarikinde ezid pür meşekkat 
su'Gbet çekilüb encam-ı kar bir kaçını Mahrusa-i 
Mısır Iskenderiyye'sinden ve ma'adasının her birini 
bir diyar ve bir mahall-i ba'i:deden tahsil ve nakli 

· müyesser olmuş. Bu sütunlar dahi Bergama kasa
bası'nda sağ ve salim ve bir harabe kilise divannda 
metruken ka'im ve kirnesnenin zabtında olmadığı
na voyvadası alim olub bir muktaza-yı baht-ı 

· Hümaylın cümlesi merrner ve serçe gözü yek-cev
her aldığı haber virildikde tekrar tashih içün adam 
gönderilüb geldikden sonra mahsus cami'-i 
Hümayun kalfa gönderilüb sütunların birini ihraç 
ve tasnifeylediği timur tekerleklü ve timur bendlü 
ve kuşaklamalı kızak üzerine alub otuzbeş çift 
camus mandalarile tilal ve cibalden beş buçuk sa'at 
mesafe olan sahil-i bahre bir tarik ile nüzul ve 
tesylr, lakin sahil-i bahir olan mahal şen ve imare 
olmadığından gelen sütunları sefayine tahmil içun 
metin ve vasi' iskele ve Tersane-i Amire'de aldığı 
gibi bir 16 dar ağacı inşa olunmak mukteza oldu
ğunu mesfur kalfa geldikde takrlr ve keyfiyetini 
tefhlm ve inha itmekle iktiza iden kerestenin bulu
nanı Asitane'den ve bulunmayanı icab iden 
bahas!le ol tarafın dağlarından kat' ve ihzar ve la
zımgelen mühimmat ve arnelesini bu tarafdan irsal 
olub mezkur iskele metin ve mustahkem dar ağacı 
inşa olunub tarlk-i mezkur mlşe-zar ve sütunların 
tesyirine su'Gb-kar aldığından teshll-i tathlri 
mukteza olmağın Bergama'dan meşiyyet-i esb-i 
süvar ile beş buçuk sa'atlik mesafe-i ba'i:de olan ta
rik har-haşak ahcardan ternciiye içün kat'-ı eşcar 
ve su yatağı ve çamur ve enhar üzerine cisr ihdas 
olunmağla ber-vech-i meşruh teshll-i tarik aldığı 
ihbar olundukdan sonra tahmil ve Asitane'ye nakil
leri içun kimi tersaneden kalyon ta'yin olunmak, 
kimi üç direkli sefayirı istkar ve her biri mukteza-yi 
ekalllnl ihtiyar ve encam-ı kar birine karar virilme
yüb zira kalyon ta'yin olundığı halde ekaili iki-üç 
kalyana muhtaç ve ıniriye mısır ve giran üç direkli 
sefayin olmak lazım gelse ancak ikişer sütlım mü
tehammil ve derun-i sefineye dahi sütunlar yatağı 

içün mahsus sandıklar çatılub bu masrafdan başka 
navl ücreti sekizer klse akçe mat!Gbları olmuşiken 
nihayet beş klse akçeye razı olmalarlle iktiza iden 
masrafından ma'ada oniki sütUn içün altı kıt'a 
sefayin otuz klse akçeye istkar olunmak lazım 
gelur idi. Henüz ol mikdar sefine ise, Asitane'de 
lenger-endaz mevcud liman olmayub bu suretde 
endişesi her biriniri derununda cay-girune kalbe if
rağ olunacağı lisanda tezkir ve bir ferdirı zihnine 
layıh ve hatırına hutGr itmedi ki, dil (:~j) 1kayıkla
rı her vechile ehven ve eshel aldığını DerviŞ Efendi 
kemal-i fehm-i kiyaset ve galebe-i fetanetlerinden 
istidrak ve istihraç eylediklerinde nefsü'l-emri 
mülahaza idenlerin cümlesi Efendi muma-ileyhin 
karlha-i pür-menlhalarından ta'akkul ve tezehhün 
eyledikleri dil kayıkları her halde sermenci ve hafi
fü'l-hareket oldığına tefettun ve derk-i tedarikine 
tahsin ve sühuletine teyekkun itmelerlle mahüve'l
hakku dahi tahmin olunan birer sütundan oniki 
kayığa virilecek edna navl ücreti ve kürek masrafı 
yalnız bir kalyon değil üç direkli sefirıenin dahi bi
rine mu'adil ve birinin masrafına mukabil olma
mağla Efendi mfıma-ileyh her hususcia mutlaka bu 
maddede tefekkür ve rezanet-i re'yi tedbirleri 
hüsn-i bi-nazlr hem muvafık-ı takdir olub bi-ta'ab 
tekellüfe hitam-ı pezlr aldığı bedih!den nakl oluna
cak sütunları\} her biri nice yüz kantardan 
mütecaviz olub bu makule hizmet cerr eskalin uh
desinden gelmek Tersane-i Amire re'islerinin 
me'muriyetine menut olmagın istid'a olundukda iç
lerinden tefennün-i tam! ve meharet-i kamilesi 
olan Mehmed Re'!s intihab ve ba-ferman-ı all 
ta'yin olunub iktiza iden alat-ı mütenewi'a ve çifte 
dilli tGc (tunç) makara ve sa'ir mühimmatı lazirrıeyi 
görüb kaldıki, bu bahane ile ol tarafcia re'aya ve 
beraya ve gerek ehl-i beldeden ferd-i vahid rencide 
ve tutulan rencberan ve koşulan hayvanat içün 
ayende ve ravendeye ta'ciz ve remide olunmayub 
belki ihtimal ve sıyanet ve müddet-i ikamete virile
cek icarat ve lazım gelen mühimmat ba husus 
masarıf-ı me'kulat min külli'l-vüclıh birıa tarafından 
rü'yet ve ashabına redd-i hukukiyet ve rıza-yı 
Hümayun üzere icra-yi merasim-i adalet içün Der
viş Efendi taraf-ı şeriflerinden Ahmed Ağa nam bir 
sakallı Ağa ve yanına umur-d!de beş-altı nefer 
çukadar ta'yin ve biri birlerine nezaret ve 
müzaheret iderek umur-i merkfımenin temşlt-i 
hitamına sa'yi beliğ-i dikkat olunub miyanede 
münaferet ve hilaf-ı merzıyye hareket eylememele
ri içün tenblh-i mü'ekked ve hatta mahallinde ki
mesneye bar-mihnet ve bulunmaz ise zarlıret çek
mernek içün pür-yedek rfıgen-i sade ve bir kazevi 
erzi ınısri ve buna kıyas ecnas-ı zeha'iri itmam ve 
esna-yi tarıkcia istirahat ve derununda beytutet 
içün müte'addid çarke ve hiyam virilmekle ve'l
hasıl cümle ma yuhtacu-ileyh oldukları malzemeyi 
bi-kusur tekmilden sonra mecmu'unı dil kayıklarına 
süvar ve mütevekkilen ale's-Settar bad-ban-guşay 
azirnet itdirilmişdir. 

27. Kağıtta yazılı olmayan her şey unutulup gider. 
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Bi-mennihi Te'ala lede'l-vusG.l şeref-riz suclur 
iden emr-i alişan mantCıkınca Bergama Voyvodası 
el-Hac Mehmed Ağa mübaşereti ve bu tarafdan 
ta'yin olunan Ahmed Ağa ma'rifeti ve çukadaran-ı 
merkilman me'mı1riyetler1le rencberan istkar ve 
camils mandaları tehewH ihzar ve mukaddemen 
arnade olunan timur tekerlek ve timurbende ve ku
şaklamalu kızaklar üzerine sütilnlar tahmil itdirilüb 
beş-altı yüz neferden mütecaviz kızak-keşan, 
arahacıyan ve arnele ile rencberan cem'iyeti ve 
cümle me'muran mübaşeret!le sa'at be-sa'at tesy1r-i 
te'enn1 ve silret-i hay - huy meserreti ile beş buçuk 
sa'atlik mesafe ba-avn-i inayet-i Bar! ve yümn-i hi
mem-i hazret-i cihandar1 sütUnları salimen nüzill 
ve müyesser oldukda her adedi bir kayığa vaz' ve 
tahm11 ve ba'de't-tekm11 tutılan arnele ve reneberarı 
ve koşulan devab hayvanatın ücreti yevmiye ve se
men-i ma'rufeleri ve sa'ir iktiza iden in'am-ı balışiş
leri ber-milcib-i emir ve tavsiye eda ve teslim ve 
mecmil'i pür-vecih istihlal-i irza olunub ehl-i belede 
hamd ve teşekkür iderek vataniarına avdet ve bu 
tarafdan gidenler itmam-ı me'milriyet ile 
Asitane'ye ric'at, sefayin dahi müsa'id-i eyyam-ı 
heva ile badban-güşay-i azırnet idüb müfarekat 
larının dördüncü beşinci günü biri birini mü
te'akiben mashilben bi's-selame Bali Köşkü önüne 
lenger-endaz vuslat müyesser oldığını tebş!r eyle
diklerinde der-ak!b Derviş Efendi ve Tersane-i 
Amire'den liman reisi ve kedhüda paşa ve tersane 
re'isleri m1r1üsara ile Bali Köşküne gelüb Padişah-ı 
daver lutilf-pezdaz bende-nevaz hazretleri Yalı 
Kasrı alllerinde iken nazar-ı merhamet me'serlerin
den sütunları fenn-i yesir ile ihraç eylediklerinde 
şehriyar-ı kar-gah ve keramet dest-gah hazretleri 
kemal-i ferh ve neşatlarından gelen tersane re'isle
rine yed-i mü'eyyedeler!le db-i Hümayunlarından 
atıyye-i vafire ihsanlle cümlesini hisse-mend 
vayedar-ı atıfet buyu:dular. 

Sütun-i mezkilrln hadika-i hassaya nakil ve 
birkaç gün mürurundan sonra tersaneden mahsus 
~ızaklar götürülüb.yine ke'l-ewel tersane takımı ve 
Asitane'nin hammal başısı ve iskele kedhüdaları 
bi'l-cümle harnmalan neferatile sütunları hadika-i 
hassaclan ahz ve tarlk-i caddeden her birini birer 
günde cami'-i Hümayiln binasına nakil ve hitam-ı 
hizmete değin ve mukaddem ve mu:ahhar cümle 
mevcild olanlara ve öteden gelenlere ve sefayin 
rü'esasına ve ta'ifesine navl sefineleri ve herkesin 
icarat-i yevmiyeleri bila kusur virildiğinden başka 
her birisine ferade ferade ala hadd-i meratibihim 
in'amat ve ikramları yedierine teslim ve mecmil'i 
me'milllerinden sad-efziln mükrem olub bundan 
ma'ada Bergama Voyvodası el-Hac Mehmed Ağa 
sütunların nakli hizmetinde o kadarca bulunmak 
haseb!le avatıf-ı aliyye-i mülilkaneden rüt-be-i vala
yı ser-bewabı;.ı dergah-ı ~mu~· lla~a pa-:ıiha~e oldı
ğından başka oteden beru s ın-ı mevfure dm-Dev
let-i aliyye hizmetinde emek ar ve mazhar-ı inayet 
olmağa seza-var iken heza inzimam himmet ile 
kapucı-başı olanların mecmil'i yevmiyelerini ken
düleri mahlülden tedarik ve na'il-i nan-pare ola 

geldikleri meşhild-i alemyandır. Milma ileyh ise 
kemal-i re'fet-i mülukane ve galebe-i mezid inayet-i 
husrevaneden yevml yüz elli akçe kapucı başılık 
vazifesi ba-hatt-ı Hümayiln tevcih ve inayet buyurı
lub müddet-i medldeden beril hasret-yab oldığı rut
be-i aliye edn~ bahane ile na'il-i meram ve 
meccanen çerağ-ı tam ve mes'illlle şad-kam olilb 
mütemetti'-i şevk-i şadl ve muğtenim'-i ni'am ber
murad! olmuşdur. Hatta ru'ils-i Hümayilnl Daru's
sa'ade Ağası tarafından götüren teber-dara Derviş 
Efendi kendi klsesinden iki yüz elli kuruş ikram 
idüb bundan sonra yine milma-ileyh el-Hac Meh
med Ağa'yı mücerred sıyaneten ve himayeten ka
pu tarafından yahild Ağa tarafından adam gidüb 
akçeden çıkarmasun diyil rü'ils-i Hümayilnı cami'-i 
şerlfin bina katibi olub işbu cer!denin muharriri 
olan Ahmed Efendi kullarlle kendine gönderdikle
rinden sadece yalnız bir teşekkür names1le 
Merkilmi Efendi hazretlerine avdet ve onüç gün 
zarfında gidüb gelüb kema-kan hizmet-i 
kitabetinde eylemişdir. Kezalik sütilnlar nakliçiln 
tersaneden me'milr olan Mehmed Re!s dahi her 
vechile riyasete layik ve tarikında imtiyaz olmakla 
şayan-ı müstehak olmağın liman re'isliği inayet ve 
ihsan buyurılub ol dahi tarikında behre-yab olmağ
la elyevm dua-yı ömür ve devlet cihandariye 
muvazabat ile rif'atinde kıyam ve baladan beril 
şerh ve tasrih olunan mevadd-i sütunun macera-yi 
ahvali bu mahalde hitam ve tafsili ber-vech-i 
meram müntehl kelam olmagın bundan akdem 
cami'-i şerif vasfı şadırvan havlısı ta'rifine geldikde 
zabt-ı inan-hame olunub yine şurı1' olunmak üzere 
rehn-i te'hir olunmuşdı. ' 

T etimmesinden olan minareteyn kapusının 
alt eşiğinde ta külah alemine varınca uzun ya'ni 
ternam yetmiş beş buçuk zira' olub devri cismi üç 
buçuk zira' altı parmakdır. Teşrlf-i Hümayun 
vukil'unda aşağı havlı kapusundan fevkanl binek 
taşına varınca olan tarlkin tilll 35 arşiln, arzı on
beş arşun olub ve yine binek taşından mahfel-i 
Hümayuna girilecek kapuya varınca tilli otuz arşiln 
ve arzı sekiz arşun ki, cem'an terbn ikiyüz kırk zira' 
ider. Ve bumahalde arzan yedi arşun ve tG.len on 
arşun musanna' -kar ve matbil'u husnü'l-inzar bir 
bab abdest oda-i Hümayuni olub ve oda kapusı 
kurbunda arzen dokuz ve tillen onbeş arşun bir so
fa ve bir sofa ittisalinde Daru's-sa'ade ağalarına 
mahsus bir oda ve rikab ağalarının tillani koğuşu 
ve yine bir oda ve başka iki memşa ve bu da'ire-i 
Hümayunun tahtında ulilfe sergisi içiln mütevelll 
odası ve başka haderne odası ve meydan. 

Ve'l-hasıl cami'-i şerif vala münifin mesahası 
ve hey'et-i camilsi bu mahalle gelince minval-i 
meşrilh üzere olub kaldı ki, sarf olunan 
mühimmat-ı mahsusa ve keyfiyet-i ma'mille ile 
veeh-i rabıta ve tarik-i istihkamı ber-vech-i ihtisar 
böyledir ki, cami'in mevzi'-i esas ta bala-yı kubbeye 
varınca dokuz mahalde binayı kuşaklama içun çif
teleme timur civatalar da'iren madar vaz' olunınağ
la bend ve rabt olunmuşdur. lbtida temelden yuka
ru ve ayaklar seçilüb ve kemerleri devr olunan su 
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hazinelerinin üzerlerine bir başından bir başına 
baglatma içün, ikinci otuz üç aded toplı timur pen
cerelerinin kemerleri üzerlerine, üçüncü mahfU!er 
ve tabakatda vaki' mermer direklerinin üzerlerine 
ve gerek biri birinden baglamalarına, dördünci 
kebir yay kemerlerinin üzengi tabanına, beşinci 
kalkanda vaki' cam tabanları üzerine, altıncı dım 
pencerelerinin üst kemerlerine, yedinci kubbenin 
üzengi devrine, sekizinci kubbede olan dıvar cam
larının üst kemerlerine, dokuzuncı kubbe devir 
olundukda kuşaklama içün tuglanın miyan devrine. 

Bu zikr olunan dokuz mevazı'a mezkfır civa
ta çiftlernesi binanın bir ucundan bir ucuna varınca 
da'iren madar kuşaklanuh bütün bina gfıya cism-i 
vahid menzilinde ve rabt-ı istihkam olunmuşdur. 
Ve konulan civatanın her birinin uzunlıgı mahalli
ne göre dört arşundan ondört arşuna degin uzun 
olüb cismen kalınlıgı balık sırtı ta'yin olunmağla 
tfıline kıyas hey'et-i cismi dahi ehline ma'ltimdur. 
Bunlar bir kemerden bir kemere, yahfıd bir sütun
dan bir sütuna merbfıt olub ve bunun ekseri ve 
ziyade ceslm olanı derun-i dıvar ve cevf-i binada 
mestfır olmagla ancak ba'zıları zahirde olmağın 
era'it olunandan dahi kusurlarının tfılen ve gerek 
cisml ma'lfım olur. Ve binayı geregi gibi bend ve 
rabt iden mücerred civata ile timur kanad ve zıva
tadır. Mezkfır civatatar ber-vech-i ta'rif kemerden 
kemere ve köşeden köşeye vaz' olundukca kanca 
egrisi gibi olan başları biri birinden. tefrlk olmayub 
ve biri birini salıvirmemek içün civata başlarının 
cem' oldıgı mahallerde simid tabir olunur büyük ve 
ceslm timur halka konılub civata derun-i halkada 
merbfıd ve mustahkem olmak içün her bir simide 
ber-vech-i tahmin kırkdan yetmiş-seksen ve kubbe
ye degin kurşun isaga olunub ve temeller rıhtım 
olunarak yer yüzüne çıkmaga dört arşun kala köp
rilik od taşı ferşine şurlı' olunuh zirve-i balaya çık
dıgı mukaddemen tahi-Ir olunmuşidi. Mahall-i 
merkürndan taş ferş olunarak yer yüzüne çıkub 
da'iren madar iki arşfın kalınlığı olan dıvarlar ve 
bunca devir olunan kemerler mermer olsun 
kemerln kfıfeki gerek od taşı ta kubbeye su'Gd 
idince konılan abcar-ı mütenewi'anın her bir 
kıt'asına iktizasına göre her bir taşa üç, ba'zısına 
dört, ba'zı taşa beş hasılı üçden aşağı koydukları 
yokdur. Timur kanar (kanad) vaz' olunuh taş taşa 
rabt olunur ve her bir kariadın vezni beş-altı vakiy-
yeden bir buçuk okıyye28 degin olub bunun dahi 
istihkamı içün her kanada oniki okkadan dört va
kiyyeye degin kurşun dökülür. Bundan başka zıva
ta tabir olunur kalınca bir çivi tirnuri vardır, bir 
adedi bir vakıyye dahi eksik dahi ziyadece olur. Bu 
dahi mecmfıl abcarın yassılığına husfısen cümle 
kemerierin her bir devir taşına birkaç mahatden 
konulub istifa mertebe deliğine kurşun akıdılur. 

Egerce bu keyfiyet-i tavsif cami'-i şerlfin 
binası hakkında tasrih ve beyan olunuh lakin yal
nız buna mahsus ve ancak cami' binasına muhtas 
olmayub imaret ve medrse ve kütübhane ve hade
me-i vakf odaları ve sebilhane ve çeşme ve gayrihi 

mecmfıl bu takviyet alıkamma dahil olmagla an
cak cami'-iu şerH-i ebniye-i azlme ve umfır-i 
ceslme olmağın ifham içün bundan bahs olunub 
beyan ve icmalen şerh-i ayan olunmuşdur .29 

Padişah kerlmü'l-vücfıd mağffırun-leh Sultan 
Mahmud Han hazretleri ekseri kış günlerinde 
binayı ira'et kasdile cami'-i şerif mümirrinden 
saray-ı ma'mfıreye hatt-ı rihal izz ü iclal buyurduk
ca gah be-gah şadırvan kapusından girüb cami'-i 
şerlfin derfın-i birfın ve zir-i balasına itare-i nigah 
temaşa huyurdukdan sonra Sarıkcılar canibinden 
olan havlı kapusından çıkub savb-ı vala-yi 
mülfıkanelerine atf-ı inan pür-meymenet buyurur
lar idi. Cami'-i şerif binası tahminen kandil tabaka
sı menziline su'Gd itdikde bir gün mahsus gidüb 
binada eglenürüm diyu irade-i aliyye-i hümayunları 
olmagın mübaye'a olunan menazilden Mahmud 
Paşa'nın Çörekciler kapusuna gidecek tarlk-ı amın 
üzerinde vaki' binaya nazır bir hane tahsis ve 
ta'mir olunub nizarn virildikden sonra bin yüz alt
mış senesi M ah-ı (boş) günü (1 7 4 7) tarihinde 
da'ire-i hümayunun ber-mu'tad kadim biniş takımı 
ile ba-şevket ve ihlal vakt-i Duha'da teşrif ve vakt-i 
Asr'a degin te'hir ve tevkif ve nezaret-i aliyye-i 
kemya eserlerlle cümleye meserret-bahş eyledik
den sonra hareket-i bereketlerinde inayet-i 
mülfıkanelerinden Derviş Efendi hazretlerine 
mahsus ihtira'ları olan zer meskfık-i kebirden yirmi 
aded altun ve bina emini Ali Ağa'ya dahi beş aded 
altun inayet ve ihsan ve arnele-i ebniye ve hade
me-i sa'ire dahi beş bin kuruş atıyye-i feravan 
ihsan-ı Hümayun buyurulmağla hizmet-i binada 
olanların mecmfı'una sergi düşünüb ber-mfıcib-i 
defter ala haddihim tevzi' ve iktisam olundukda 
da'vat-i hayri peyveste-i güngüre-i asınan eylediler. 

Yevm-i merkürnun ferdası Sadr-ı a'zam 
Müşlr-i efham Divit-dar Mehmed Paşa30 hazretleri 
dahi kezalik biniş takımlle. teşrif idüb hane-i 
mezkfırun taraf-ı ahırinda beyne's-salateyne degin 
ku'Gd ve nüzfıl ve h!n-i hareket kuffılda kerem-i 
asafanelerinden üçbin kuruş ihsan-ı hidivlleri ol
mağla meblağ-ı mezbfır dahi ber-mfıcib-i uslfıb adi 
sergi olunub bi-esrihim tevzl' olundukda cümlesi 

28. Okka, Ön Asya ülkelerinde ilk çağlardan beri kullanılan 
bir ağırlık ölçüsüdür. Okka aslında Arapça bir kelime 
olub "vukıyye, kıyye" şeklinde de söylenirciL Okka de
virlere ve beldelere göre değişmekle beraber en tanın
mış olanı dörtyüz dirhem =ı282 gr.'dır. Bu konuda ge
niş bilgi için bk. M.Z.Pakalın, okıyye ve okka mad., 
a.g.e .. ; Isınet Parmaksızoğlu, okka mad., TA. 

29. Cami'in müştemilatı hakkında geniş bilgi için bk. Sul
tan lll. Osman Vakfiyesi, TSMK. Hazine Dairesi nr. 
ı811, vr. Sa vd. 

30. Divitdar Mehmed Emin Paşa (öl.1753), çeşitli devlet 
hizmetlerinde bulunduktan sonra ll Ocak ı 7 SO'de 
sadrazam oldu. İki buçuk yıl kadar bu görevde kaldık
dan sonra Hafız Beşir Ağa ile arası açılmış ve onun tel
kiniyle 27 haziran ı 7 52'de aziedilerek Rodos'a sürül
müş, az sonra affedilip Mısır Valiliğine atanmış, fakat 
Kahire'ye geldiği gün ı 753 yılı mayisında ölmüştür. 
Bk. Uzunçarşılı a.g.e. s. 333-34.; Divitdar Mehmed 
Emin Paşa mad., TA. 



136 Dr.Ali ÖNGÜL 

şadi ve hisse-mend kerem vafi olub mazhar-ı 
meganim pür ü neval oldular. 

Padişah huceste hisal hazretleri teşrif bu
yurndukları yevm-i mezburda bina olunacak 
imaret-i amire ve medrese~i latıfin re'y-i rezin 
isabet araları üzere mahallerini tashih ve inşasını 
emr ü ferman buyurmalprlle SCık-ı Makiya'nın 
tarlk-ı amın hizas!le musaınınem medresenin ense 
dıvarından yine tarlk-ı caddeye ve andan halen 
mevcud Cebeciler Kulluğu'na karşu cami'in havlı 
kapusına gelince bir iki mahalle ve zarfında vaki' 
büyut ve tarlk-ı amın üzerinde tarafeyn bi'l-cümle 
dekakin ve horasancı kar-hanesi ve erazil-i esafil 
memlu kebir bir bekarlar hanı ve yine nekebat-ı 
eşhas ateş-zeban ile meşhun Kıbleli-zade Hanı 
üslub-ı sabık üzere keşf ve mesaha ve ma'rifet-i 
şerlle fi'at-ı ma'rufe üzere kema-kan ashabının 
hüsn-i rıza ve tayyib-i hatırlarlle mübaye'a ve 
hedm olunub arazi imaret ve medrese inşa olun
dukda ila maşa-Allahu Te'ala devam-ı bekas!le 
bunca haderne-i vakıf fukarası ve talebe-i u!um 
du'acısı imaret me'kelhanesinde ve meskenlerinde 
sofra-i simat-i in'am Sahibü'l-hayrat Şevketlü 
Kerametlü Şehinşah-ı mu'azzam efendimiz hazret
lerinin ni'am-ı mebzCıle-i vaktiyelerinden rCız-merre 
tegaddi meva'id eyledikce ne mertebe mazhar-ı 
hayr-i cezll-i dareyn olur ise mezkur bekarlar hanı 
ve Kıbleli-zade Hanı alınub deruninde her 
teraküm-i ziham ikame iden nekebat ve eşhas-ı 
pür-nihaddan tathlr ve tahliye olundığı belki re'sen 
başka bir evkaf-ı azim ihdas ve ihya olunmak mer
tebesinde müsavat-ı hayr aldığı ezhar mine'ş
Şems'dir. Zira bekarlar hanında eşhas-ı muhtelife 
ve Kıbleli-zade Han'ında esirci namında bir alay 
süfeha-i bed-nihad olub üsera getürmek 
behaneslle gece ve gündüzlerde odalarında ve 
peykeferinde fuhş-i kabihat-ı müstezad ve yevmen 
fe yevmen sa'ire-i şekavetleri istidad bulub etraf 
havalisinde dem-saz nale ve ah iden ehl-i arz-ı 
muvahhidln zabıtanı Ikaz eyledikce ekseri esirci ol
duklarından odalarımızda olan gılman ve cevarl 
esirimizdir diyu özr-i setir iradile zabıtan dahi 
müdafa'ada ma'fu ve aciz olmuşlar idi. Bu tarik ile 
ol makule erazil-i merdud ve esafil-i mel'anet
nemud meskenlerinden ihrac ve tard nabud 
olmalarlle fezahatlarından ve gerek ateş havfından 
pester rahatda günud olan ümmet-i Muhammed'in 
şebben nezuz-i du'a-yı hayırları peyveste-i asuman 
olub bir cami'-i şerif hayriyesi kadar cerlde-i a'mal-i 
hasenat şehriyar-ı merhamet-i şi'ar hazretlerine an 
be-an ücur-i veflr sebt itmekle mela'ik-i kirarn haz
retlerinin iştigalde oldukları zahir ve nümayandır. 

Balada zikr olundığı üzere mübaye'a olunan 
bi'l-külliye emlak hedm ve tahliye olunub bin yüz 
altmış (boş) senesi M ah-ı .... (boş) tarihinde du'a ve 
sena olunarak kurbanlar zebh olunub bir mübarek 
sa'atde imaret-i amire ile medrese-i münlfenin esas 
hufrine mübaderet olunub müddet-i yesirde arzen 
yirmibir zira' ve teılen kırk birbuçuk zira' ki terbi'i 
sekizyüz yetmişbir buçuk arşun ider. lmaret-i 

amire ve me'kelhane ve fodla furunları ve imaret 
kapusı dahilinde imaret kedhüdası ve fodla katibi 
efendi içün odalar bina olunmuşdur. Ve yine kurb
i ittisalinde arzen otuz altı zira' ve tulen dahi otuz 
altı zira ki, terb!'i bin ikiyüz doksan altı arşun ider 
oniki bab talebe-i ulum odaslle bir dershane ve 
meydan ortasına seng mermerden yek-pare ab
dest içün sekiz lüleli vasi' bir kebir taş tekne ve 
başka da'irede üç aded memşa ve yine müfrez 
mahalde came-şuyhaneyi muhtevl came-çarşı bir 
medrese-i vala bina olunub Cebeciler Kulluğı kar
şusında vaki' cami'in havlı kapusı hizasında odala
rın kapuları cami' havlısına meftuh olmak üzere 
kayyiman ve mü'ezzinan odaların kaputarı ve gel
dikce imam efendiler sakin olmak içün vasi' ve 
matbu'-ruşen odalar inşa, cami'in havlı kapusı üze
rinde başka kapulı muvakkit ahzl içün tulanl bir 
oda-i zlba bina olub ve bunlardan ma'ada Sarıkcı
lar canibine olan havlı kapusı taşrasında bir tara
fından sebilhane-i mu'alla ve bir tarafdan dahi çeş
me-i vala ve Mahmud Paşa Cami'i'nin çörekci ka
pusuna nazır köşe başında olub cami'-i şerifin hav
lısı derununda isti'mal ve istifade-i ulum olunur bir 
bi-nazlr kütübhane-i bi-hemta inşa ve enva'-i kü
tüb-i neflse ile zümre-i talibini ihya ve yine cami'in 
havlısı ortasında zir! çar-lüleli ve balası fıskıye nev
vadi musanna'-kar ve nacllde bir çeşme sar ihdas 
ve yine Cebeciler Kulluğu'na karşu bir muhtasar! 
sag!r çeşme ile atşanı iska ve bu suret ile hitam 
nüma müyesser-şed cami-i şerif nev-tarz ve jmaret 
ve medrese-i nazif temellerinden tahminen dört
beş masura31 ma-i tahur birkaç mahalden tefeccür 
ve mahlud olmak hasebile şürbe salihu'l-lezzi't-tam 
olmadığından kürkcilerin aşağı başında yüksek 
bakkal dükkanı tahtında iki taş teknelü bir çeşme 
yapdub üç aded lüleden salma cari olan ma-i hayat 
havayic-i nev'-i beni Adem'den gayri mürur ve 
ubur iden hayvanat seka olunmağla ba'is-i tezkir 
hayr-i keslr aldığı bed!dardır. 

Bi-tevflki'llah ve taleben li merzati'llahi 
T e'ala bina olunan cami' ve imaret ve medrese ve 
sebilhane ve birkaç çeşme bunca hayrat-i az!me 
olunub bu kadar da'ire-i vesl'ayı muhld ve idare 
ider kadar istifa suyun tedarik ve husul-i pezlr ol
ması cümleden ehem ve akdem belki vücub mer
tebesi labüd ve elzem olmagın bu hususun uhde
sinden gelür ise ancak ol gelür deyu merci'-i 
erbab-ı sıfat ve namdar-ı meydan-ı meharet olan 
halen hassa su nazırı Ali Ağa her işinde sadlk-ı 
makal ve her halde kar-dan sütude fi'al olub fenn-i 
abde hablr ve her vechile malik-i hüsn-i tedbir ol
mağla kadr-i istifa mukteza olan suyun vücud-pezlr 
olması muma-ileyhin gerden sa'y-i himmetine ta'llk 
ve beher hali husule getürmesi dest-i iktidarına 

31. Masura, akarsu ölçülerinde kullanılan birim ölçüsüdür. 
Masuranın hem alt katları hem de üst katları vardı. Alt 
katları: Bir masura dört çuvaldız, bir çuvaldız iki hilal, 
iki çuvaldız bir ikilik. Üst katları: İki masura bir kamış, 
dört masura bir lüle, üç lüle bir salma idi. Bu konuda 
geniş bilgi için bk. Celal Esad Arseven, lüle mad., SA.; 
M.Z. Pakalın, lüle ve masura mad., a.g.e. 
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tahmil ve terlik olunub lakin bi şart-ı anki tedarik 
idecegi suyun kirnesneye rahnesi ve ahz-i 
icrasında bir vechile zarar tatarruki olmayub mü
sellem cari olmak üzere matlub olundıgını kendü
süne te'kit ve tefhim tavsiye olunmagla mfıma
ileyh dahi kendinin bunca eyyam ba husus bundan 
esbak Halkalu su yollarının hizmetinde kar
ezmude hareket ve istikameti meşhud-i şehriyar-ı 
enam ve has ve am olmakdan naşi bala-yi duş is
tihkakına hil'at ilbas olunub hassa nezareti ihsan 
ve çerag-ı tam olunmak hasebile bende-i estan 
ihtisası oldıgını bu babda dahi izhar ve i'lan içün 
tekrar damen gayreti meyan hamite bend idüb 
beş-altı ay kadar kemal-i tetebbu' ve tefahhus ve 
ümid itdikleri mahalleri dayir ve sayir olarak halen 
emlak-ı Hümayundan olub veehen mine'l-vücuh 
ferd-i vahidin medhali ve ecanibden kirnesnenin 
zerre ve şemme alakası olmayan Linzoz ( j.,y.J ) 

karyesi kurbunda vaki' Ferhad Paşa Çiftligi32 di
mekle arif çiftliğin menba'ından tefeccür iden su
yun zaruri kadar istifasına ve kemiyyet-i mikdarına 
kulub-i itminan ve devr-i inkılab-ı zaman ile zaruret 
tari olmakdan me'mun ve salim içün suların 
kemal-i vakt-i kılleti olan Ağustos evasıtında vezni 
ayar olundukda tammen ve kamileri onbeş masura 
ab-ı tab-ı Jetafet nisab mevcud ve cfır'i aldığı lede'l
cumhur mu'ayene ve müşahede olundıgından baş
ka yollarda dahi hafr olunan abar-ı lugumdan 
inayet-i Bfır'i ile su zuhur idecegi me'mul olmagın 
iktiza iden mühimmat, malzeme ve hiyam ve mü
te'addide ve bir matbalı cergesi teheyyi' ve arnade 
ve yedi-sekiz mütebassır mu'temedan ve bir nefer 
haseki ve birkaç harbedyan ve yedi-sekiz katar-ı 
esteran ve hizmetde olanlara rü'yet ve işlerinde 
müsare'at içün bir sakallı adam ve muharrir katib 
ta'yin ve tahsis ve balada evsafı şerh olundığı üzere 
icra-yı hak ve sadakatde cesur ve her me'mur oldı
ğı işlerde mukaddem ve gayyur olan nazır muma
ileyh cümlenin üzerine emanet ve nezaret idüb ve 
sa'irleri bi-isrihim muma-ileyhin rıza-i cuy-i 
havadari olmak üzere her birine te'kit ve hususen 
külllsi bir daşte-i duş vedl'ati olduktan sonra göre
yim seni vacibe-i gayret harniyet muktezası üzere 
ne vechile sa'y ve ihtimam idersin ve bu binyüz alt
mış altı senesi Mah-ı Cemaziyeleweli'nin ondör
dünci Isneyn günü (19 Mart 1 753) sa'at-i eymen
de bed'i ve su yolcular kethüdası ve bölükbaşılar ve 
su yolcı ustaları ve lağamcı amahudları ve 
rencheran neferatı ve cümle mübaşeretlle suyu 
menba'ından ahz ve hafr-i abara mübaderet olu
nuh Edirne Kapusu'nda Hisanca'ya gelince hafr-i 
lugum ve kanavat-ı mahsusasından başka ta'yin 
olunan müslim ve bir nefer zımmi taşcı ma 'rifetile 
a'mam olunmak üzere yüz neferden mütecaviz 
seng-traşan ustaları hasbe'l-iktiza üç mahalde 
kCıfeki taşından yek-pare som musanna'-kar ve 
ahar mahalde misli nadire su terazüleri inşa ve yi
ne Hisanca'dan derun-i Istanbul'da malıallat-i 
adideye dahi vasf olundıgı üzere altı aded su 
terazüleri ki, biri Karagümrük'de ve biri Sultan 
Mehmed Han Cami'-i şerifi'nin Deveham tarafında 

olan havlı kapusının nerdban ayagı dibinde, biri 
dahi Kıztaşı Hamarnı'nın öte tarafında vaki' Dülge
roglu Cami'i kurbunda, biri dahi alt Saraçhane 
Kulluğu'nun dört yol ağzında, biri dahi Acemogla
nı Meydanı'nın dörtyol meyanında, biri dahi Sarık
cılar içinde. 

Bu zikrolunan mahallerde altı aded ktifeki 
taşından kargir som bi-misil su terazüleri inşa olu
nuh mezkı1r terazülerin elbetde ibnası mukteza ol
dıgına göre edna behane ve sehl teklif ile belki la
şey makulesinden acidolunmak ile matlub olunan 
mahaller meccanen zabt ve ibna olunmak mümkin 
iken çünki bu vakte gelince hayrat-ı aliyye'ye mü
te'allik gerek idırat ve gerek mühimmat ve gerek 
sa'ir mu'amelatda ka'inen min ka'in ferd-i vahidin 
miskal-i zerre hayat-ı dünyada degil yevm-i cezada 
dahi iddi'a ve talebkar alacak maddeleri olmadıgm
dan bunda dahi istihlali olub taraf-ı hayratcia ki
mesnenin alakası olmasun içün her mahalde 
iktizasına göre, vakıf arsa ise mütevellisi bulunub 
bedel-i feragı meblağ-ı vafiye ile irza veya temes
sük-i temlik, eğer vakıf olmayub birinin zabt ve ta
sarrufunda ise anı dahi sahibinden tayyib-i hatır ve 
memnuniyet ile iştira olunuh minval-i muharrer 
üzere terazüler suret-i dade Sedefciler'de Atik Ali 
Paşa Cami'i'nin nerdban ayağı dibinde mukaddi
men su gelmezden ewel mahsus bir han-ı kebir 
arsası iştira ve arlz-ı c~nik vasi' su hazinesi bina 
olunub teheyyi olunmuş idi. Kanavat-ı mahsusa ile 
su felüb haZıne-i merktime cereyan itdirildikden 
sonra hazsineden dahi ber-mCıcib-i taksim gidecek 
yolları hafr ve kargir yapılub kurşun boruları ferş 
ve ba'de'l-itmam cami'-i şerif abdesthanelerine ve 
sebile ve medrese ve imaret ve üç aded çeşmeler 
ile sa'ir iktiza iden mahallere tefrlk ve taksimen 
icra itdirilmişdir. 

Alıvali zikr ve tafsil clunan ma-i merkilm 
madde-i cesim ve re'sen ahz ve icra itdirilmekle 
masarif-i külli olub hayrat-ı eelllenin devam ve 
istimrar-ı nizarnı ve amme-i nasın ba'is-i hayat ve 
def'-i ataşı ancak icra itdirilen su dest-i tetavülden 
maslin ve dahi-i ta'diyatdan salim olmaga muhtac 
olmagın her ne kadar sa'y-i tam ve beka-yi 
icrasına dikkat ve ihtimam olunsa ihtima ve 
siyanetine müra'at idenler na'il-i hayr-i kesiri 
dünyevi ve mazhar-ı ceiil-i uhrev1 aldığından 
Ağustos evasıtında müvazene ve ayar olundukda 
onbeş masura ma-i lezlzin mevcud cari aldığı mu
kaddem ma'ruz-ı rikab-ı müstetab aldığından başka 
suyun hitam mecrasında cami'-i hümayun havlısın
da ariyeten ihdas olunan havz üzerine mermer 
tekne konılub vaz' olunan lülelerden ol mikdar bel
ki ziyade cari aldığı teşrif buyurulmagla mahallinde 

32. Ferhatpaşa Çiftliği, bugün Bayrampaşil ile Esenler ara
sında kalan mevkidedir. Ferhat Paşa (0.1595), III. Mu
rad ve lll. Mehmed zamanlannda iki defa sadrazamlık
da bulunmuş ve savaşlarda büyük başarılar göstermiş 
vezirlerdendir. Hakkında geniş bilgi için bk. İbrahim 
Alaeddin Gövsa, Meşhur Adamlar, II, 488; Ferhat 
Paşa mad., TA.; Şemseddin Sami, Ferhat Paşa mad., 
Kamusu'l-A'lam. 
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dahi manzur-i mülukane olub re'yü'l-ayn 
müşahede-i cihan-banl buyurulmuşidi. Lakin bu 
ab-ı tab manend-sekr letafet-nisab hassaten. 
me'huz ve re'sen salimen mecra olub ila maşa-Al
lahu T e'ala cari oldukca luğumuna· ve gerek turuk-i 
mahsusuna ahardan veehen mine'l-vücuh ve 
ecanibden sebeben mine'I-esbab ne su idhal ve ne 
bir tarikile ifraz olub menba'ından ta mahall-i mas
rufasına gelince re'sen ve mahfuz salimen icra 
olunmak ba-hatt-ı Hümayun düsturu'l-amel oldı
ğından uhud şurutı masun ve ba'de zaman kil 
kalden me'mun olmak içün a'lemü ulema'i'l-kiram 
ve müfettişan-ı zevi'l-ihtiram ve rical-i Haremey
ni'ş-Şerlfeyn ve ba'zı hacegan-ı divan muksem ma
hallinde bi-ecme'ihim mevcud olub cümlenin 
re'yü'l-ayn manzur ve meşhudi oldukda lede'ş-şer'i 
sübud ve kuyudı merbrıt olması emr-i Hümayun 
olmağın bina'en ala zalik halen Sadr-ı Anadolu 
Faz!letlü Veliyyüddin Efendi hazretleri ve haslar 
kadısı Semahatlu Efendi ve mahkeme başkatibi 
Mehmed Efendi ve Şeyhu'I-Islam ve sadr-ı a'zam 
ve Haremeyni'ş-Şerlfeyn ve bestaniyan müfettişi 
efendiler ve katiban efendiler hazeratı ve amedci 
karındaşı Yusuf Efendi hazretleri ve sabikan ağa 
kitabetinden munfasıl divan haceganından Osman 
Efendi ve Abdullah Efendi ve T oph'aneli Mehmed 
Efendi ve gayrihi ve Haremeyn evkafı mütevellileri 
ve evkaf-ı selatin katibieri ve rGznaınecileri ve Ha
remeyn kalemi hulefası ve klsedari ve aremeyn 
mukata'acısı Efendi ve hassa su nazırı ağa ve su 
yolcular kethüdası ve evkaf-ı selatın bölükbaşıları 
ve su yolcı ustaları ve ol havalide olan haclayik-i 
hassa ustaları ve bölükbaşıları cemm'-i gaflr ve 
cem'-i keslr cem'iyetinden ma'ada bina olunan 
Nuruosmanl Cami'-i şerlfi'nin cevanib-i erbe'asında 
dükkan ve tizgah ashabı olan bi'l-cümle sunrıf-i 
sanayi' ve ehl-i hırfetdün yüz elliden mütecaviz sa
rıkcı ve dülbendci ve sarrac ve muy-tab ve attar ve 
manav ve sa'ir ma'lum ve mechul tevabi' ve levahık 
ile binden mütecaviz olub mezkur Ferhad Paşa 
Çiftliği civarında birkaç mahalde kurulan hıyarn-ı 
müte'addideden başka efendiler hazeratı içün oniki 
hazinelü hayme-i keb!rde zabt-ı zaman ve cilve
gah hıyam olundukdan sonra Derviş Efendi taraf
larından umum içun tertlb olunan pilav ve zerde 
ile usul-i erbe'a olan ta'am ve husus içün teheyyi 
olunan et'ame-i nefi:se ba'de't-tenavül cumhur-i 
cema'at ile nehzat-kıyam ve suyun menba'ından ta 
Edirne Kapusına karlb mahalle gelince mukasse
mün bihi mukassem ale'l-infirad era'it ve nezaret 
ve her bir mukassemin üzerine nüzul ve derGnuna 
duhhul olunub mevcud suyunı sebt ve kayıd iderek 
icmal olandan sonra mukacidemen rikab-ı 
kamyabe arz ve i'lam olunan sudan mütezayid Fer
had Paşa'dan lağm-ı keblre gelince katmaJardan 
sekiz masura ma-i lezlz dahi hasıl olub aslına 
zamm ve ilhak ile mecmu'i yirmi üç masure ma-i 
!atıf müctemi' aldığı ve eyyam-ı sayf şiddet ve vakt-
i kılletde bundan aşağı noksan olmayacağı lede'ş
şer'i ve inde'I-cumhur zahir ve cümle 
müvacehesinde bahir ve mübeyyin olduktan sonra 

mecmu'nun re'yi nezaret ve işhad-ı irayetleri 
mucibince haslar na'ibi efendinin arz ve i'lamına 
müfettiş efendiler hazeratı imza idüb memhur ve 
memza i'lam tekrar manzuru Hümayun oldukdan 
sonra hln-i iktizada ibraz ve ihticac içün Haremey
ni'ş-Şerlfeyn kalemi kapudanı cerayidinde nigaşte-i · 
sicill-i sakk ve kayıd ile reslde-i hüsn-i hitam ve su
yun keyfiyet-i hulasası bu mahalde müntehi-i 
kelam olmuşdur. 

Bu maddenin haremine sebt ve kayıd olun
dığı gibi ebniye-i hayriyenin mübaşeretinden 
hitamına degin ber-vech-i muharrer mübaye'a olu
nan emlak ve bi'l-cümle arazi Mahmud Paşa ve 
Ayasafya-i Keblr ve Fatıma Hatlın ve Abdüsselam 
ve Arakiyeci ve Ş lr-merd ve sa'ir evkaf-ı mütefer
rikadan olub mübaye'a olundukdan sonra işbu 
Nuruosmani Cami'i Hümayun evkafına tashlh 
olundukda alınan evkaf-ı mezkurlnin müşahede 
iradına ve gerek ferağ ve intikal ve mahlul-i 
tayaratma veehen mine'l-vücGh zarar tertlb ve za'af 
tari olmamak içun evkaf-ı Hümayuna tash!h qlu
nan araziden evfer ve eşref Tayfun Sarayı ve Emi
ne Sultan Sarayı ve sa'ir mahallerde olan arazi ile 
ba-hatt-ı Hümayun veya ferman-ı all veeh-i şer! 
üzere istibdal olunub evkaf-ı mezkur'in mütevellile
rine def'u ve teslim ve vakıflarına tahsis ve 
mecmu'ı hucec-i şer'iyye olundukdan sonra oldahi 
Harerneyn-İ Muhteremeyn sicillatma tescil ve hln-ı 
iktizada nazar ve müraca'at olunmak içün başka 
cerldeye sebt ve kayıd itdirilüb Müfettiş-i Evkaf-ı 
Haremeyn olanlar tarafında hıfz olunmuşdur. 

Cami'-i şerif millhakatı olan ebniyenin keyfi
yet-i mesahas!le tarlk-ı istihkamı ber-vech-i ihtisar 
balada tasrlh olunmuşidi. Mühimmat-ı lazimesinin 
ne mahalden tedarik olundığı ve ne vechile 
ihtimam olunub husul-i pez'ir olundığı tafs!l olun
maz ise dahi her maddesinden birer nebze tahrlr 
olunmak münasib-i fehm olunmağla tast'ira şurG' 
olun dı. 

Ebniyz-i merkilmun a'zam-i levazimesinden 
olan ahcar-ı mermer cez'ire-i Marmara'dan w kufe
ki Makrihoda ve Davud Paşa Salırası'nda olan 
ocaklardan ve od taşı33 Karamürsel nam kasaba 
havaisi ve civar kazalam ( · u.u...... ) kat' ve ihrac ile 
hasd olub Marmara'da kebir ve vasat on aded mik
dan taş nakline mahsus kayıkları olmağla sefayin-i 
mezkur öteden ber·il ancak mermer ahcar tahmil 
ve nakil idegeldiklerinden cami'-i Hümayun binası 
dahi zuhur itdikde ale'd-devam ahcar nakil idüb 
lakin işin ta'dli ve arnelenin kesreti sebeblle taş 
yetişdiremediklerinden zaruretden naşi Asitane'de 
olan sefayin dahi ta'yin olunub gönderileceği bu 
tarafda olan sefayin re'islerinin ma'lumları oldukda 
ba'zı mülazaları sebebile ibtida-i emirde huşunet 
izhar mu'amelesinde olmuşlar idi. Her ne hal ise 
bir def'a gidenler bir günde varub henüz kendine 
nizarn virmeden bila te'ab ve sefine huddamı bi-

33. Od taşı, ateşe dayanıklı ve yandığı zaman kireç olma
yan bir çeşit taştır. Bk.Arseven, Taş mad., SA 
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meşakkat ahcarı tahmil ve irtesi gün gelüb pak ve 
cedld zolota34 navl sefinesi virildiğini gördükde 
gayri nevbete bakmayub gitrneğe kendüleri talib 
ve ragıb olurlar idi. Zira cezlre-i merkilm 
Asitane'ye karlb olub bu tarafdan sefine vardığı 

· sa'at Voyvodasının me'mfır ve mübaşeretinden 
başka bina tarafından mahsus bir taşcı kalfası 
ta'yin olunub mesffırun işi ancak giden sefineyi eğ
lendirmeyüb vardığı gibi tahammülüne göre ahcarı 
vaz' ve tahmil ve ewel bi-ewel band-bEm güşay 
azlınet itdirmek idi. Giden sefine re'islerini ve ge
rek tayifesini hacet olmadığından kat'an işe yapış
dırmayub taraf-ı binadan cümle alat ve iktiza iden 
makara ve mühimmat hazır ve müheyya olmağla 
taşcı kalfası istlcar eylediği adalı kefereslle sefayin 
vusfıl buldığı gibi bir iki sa'atin zarfında ahcar-ı 
mevcfıdi ta'dlen tahmil ve tekmil oldukcia ecnas 
ta'dadını müşlr yedine ilm-i haber virüb müşa'id 
eyyam ve heva ile bir yelken küşadı müddetinde 
Asitane'ye vürfıd ve bu tarafcia daha harbed 
mübaşeretlle ihracına müsare'at olunub beher 
zira'ına birer rub' ücret navlını bila niza'ın vela 
mu'arızatin cedid kuruş re'isleri yedierine teslim 
olunmağla böyle münasib pazarlığın lezzeti dama
ğına izaka olundukda hemen şimdi yine gideyimmi 
deyu biri birlerini tekaddüme rica ve zehabına 
havahişger olurlar idi. 

E'acib-i urourdandır ki, sekiz senede umfır-ı 
ebniye içün ahcar-ı mütenewi'a ve keraste ve ho
rasan ve tuğla ve bunca kurşun ve .~am timur ve 
sa'ir mühimmat mukteza içun Usküdar ateş 

kayıkları35 ve iskeieierin ma'Cıneleri ve Karamürsel 
ve Cezire-i Marmara'nın kebir ve vasat kayıkları ve 
Izmir setineleri ve ba husus Karadeniz'den alat-ı 
ham ve kendir ve keraste nakliçCın ta'yi:n olunan 
( ~~ ) sefineleri sal-i mahiyededir. "Yenka
tı'u iyab ü zihabin ebeden ve li'llahi" ber-muktaza
yı heva hezar kere şedid furtunalara tesadüf idüb 
sa'ir gark olan sefayin gibi bunların dahi geştH 
vücCıdları bad-i muhalif ile fetade-i girdab rihlet ve 
gavta hor lücce-i hasret olmak mertebesine varub 
re'isleri dahi murtabıt-ı hayatdan kat'-ı peyvend 
emel itmek üzere iken hayrat-ı celilenin asar-ı hiz
met-i hayriyesi hürmetine bir kürekli kayığın dahi 
telef ve zayi' oldığı vaki' olmamışdır. Hatta keraste
ci tüccarlarından Tiryaki Hacı Mehmed dirler bir 
kirnesne var idi. Bir sefinesi gayet köhne ve arnel
mande olubbu bahane ile tecdid itdirmek da'iyesi
ne düşüb re'isi ile ma'hCıdane tenbih ider ki," bu 
sefineden gayri hayır yokdur. Marmara'dan taş 
tahmil ve deryaya çıkdıkcia gelür iken elbetde açı
lub gark olacağı zahirdir. Hemen sen ve ta'ife san
clala atılub taşra çık. Sefine gark oldukcia bundan 
a'la fırsat olmaz. T ecd! dini iddi'a idüb merhameten 
beş-altı kise akçe ihsan ve bu tarik ile cedidine 
malik oluruz" deyu sefine-i mezkCıri gönderüb her 
vakit ve beher hal su ider iken bi-emri'llahi T e'ala 
ol seferde su dahi itmeyüb masınCıben bi's-selame 
geldikde ba'dehu ahar kendü hususiçün Iznikmid 
Körfezi'ne gönderüb henüz Maltepe'ye varmadan 

garik-ı bahir olmağla bu ahvali i$tiğraben ba'de'l
vukCı' kendü insaf idüb geldikde haber virdi. 

Yine sadedimize gelelim, bu vechile ale'd
devam ahcar-ı mermer nakil itdirilür iken ve Nak
rihoda taşcılarına dahi taşın kat'. ve ihracında 
tehavün itmemeleriçCın matlublarından ziyade pe
şin akçeleri virilüb ve birkaç def'a istid'aları üzere 
her Arnabudluk vilayetinden matlubları olan taşcı 
ustaları ve reneber amelesi ihzar ve neferatı iksar 
ve bundan başka hayvanat almak içün ve arazi 
alub müceddiden taş ocakları küşade eylemek içun 
sermaye ve her vechile i'anet-i külliye olunmak 
hasebile yedi-sekiz senenin zarfında!} berren her 
gün kırk-elli mah arabası ve bahren Usküdar'ın at 
(ateş) kayıkları ve iskeieierin keraste ma'Cınelerile 
ahcar-ı kfıfeki nakil itdirilmişiken kezalik Karamür
sel taşcılarına dahi sibak-ı meşrCıh üzere ~pva'-i 
ihtimarn-ı tam olunub anların dahi mahsus; (ı ;ı,I_J 
taş kayıkları isticar olunan sefayin ile müdar/ı od 
taşı nakil iderler iken bu üç mahalden ma'ada 
ba'zsı metrCık ve na tamam ebniyeden fürCıhat 
olundukca bahasila iştira olunan ecnas-ı ahcar da
hi kati vafirce olur. Bunlardan marru'z-zikr üç ma
halden sefayin-i müte'addide !eylen ve neharan 
ale't-tevali gelür iken yine bina arnelesine taş yetiş
dirrneğe acz mukarrer idi. Hatta rCız merre sefayin 
ve arabalar ve iskelelerden sırık ve kızaklar ile 
hammalanın getürdikleri ahcar henüz binaya 
duhCıl itdiği sa'at taşcı ustaları ve neferatı "sen alur
sın, yok ben alurum" deyu münaze'aları durfıb 
şükCıme mü'eddi -olub beyinleri tefrik ve tevfik 
olundığı çok vaki' olmağla gayri ne mertebe ahcar 
sarf olunub ve arnelenin ne mertebe kesretde oldı
ğı bu makaleden min vech ma'!Cım olur. 

Mühimme-i lazime-i müsta'cileden biri dahi 
timur-i ham ve kurşun olub binanın hln-i 
mübaşeretinde ham timur'un kıyyesi onbir buçuk, 
oniki, onüç akçeye olub ve kurşunun kantan dahi 
sekiz ve dokuz kuruşa tüccar! beyninde ·bey' ve 
şera olunur iken mecmfı'i tüccar! zabtında mevcCıd 
ve müddehar olanı ve bir tarafdan sefayin ile gelüb 
8Ümrükden çıkan tirnun zabt ve iştira olundukca 
Asitane'de bir vechile bulunmadığından vücCıdı 
i'tibar ile izzet sari ve tedarikine usret ve su'Cıbet 
tari olmağla akıbetü'l-emr Samakov ve Kavala ve 
sa'ir timur hasıl olan mahallerden rayic fi'l-vakt 
icab iden bahası ahd-i nakdin ashabına virilmek 
üzere Derviş Efendi tarafından mu'temedün-aleyh 
sadakat-plş ve hayret-endiş olan adamlara 
tahrlrat-ı ek!de ile havale eylediklerinden kemal-i 
ihtiyad ve bu tarik ile bir kirnesneye unf ve cebir 
ve renelde ve remlde olunmakdan siyanet ve em
niyet içün Kavala dizdan ve ol havalinin zabıtanma 
hitaben ferman ve mekatib ile tavsiye olunub ve 
yine Asitane'den buldukca pey-der-pey alındığın-

34. Zolota, Lehler'in zolota adlı paralarma benzetilmek su
retiyle eskiden basılmış par3lardan birinin adıdır. Gü
müş olan zolota otuz para değerinde idi. Bk. M.Z.Pa
kalın, zolota mad., a.g.e. 

35. Kayık çeşitleri için bk. Arseven, kayık mad., SA. 
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dan başka Kavala canibinden dahi birkaç defa 
yüzbin vakiyye tırnilr-i ham mübaye'a olunarak 
hitam-ı umilra değin ve'l-hasıl mübaye'asından 
keff-i yed olunmayilb su'ilbet ve gerek suhillet-i 
avn-i inayet-i Hak ile husilline imkan ve reslde-i 
hitamına lutf-i kerem-i Mennan reva-deşte-i ben
de-i isyan oldı. Lakin kurşun buna kıyas olmayub 
ancak Bilad-ı Efrenc'derı. gelmegile Frenk ta'ifesi 
ise keyfiyetieri ma'lfım bir haşin kavimdir. Kendü
lerine mahsus bir meta' "oldığı ecilden istedikleri 
bahaya insafına virüb bu gabn-i fahiş bahayı niçfın 
istersin deyil cebr ve kahr olunmayilb ahar mahal
den tedarikine dahi dest-res mümkün olmağla yine 
hezar uslilb-i mustahsine ile Asitane'ye gelenleri 
simsar dellaHarı ma'rifetıle beher kantan onbir, on 
iki ve bu reffı oniki buçuk kuruşa de'gin ve lzmir'e 
gelenleri dahi voyvodası ve a'yan-ı belde ma'riftıle 
ne hal ise mübaye'a ve za'af bahaları murad itdik
leri akçeden ber-vech peşin virilüb ve navl sefine
leri taraf-ı binadan başkaca eda olunub müvekki
len ale'llah ceste ceste sefayine tahmil itmege sefi
ne re'isleri "mlr'i maldır yolda bulda ma'aze'llah bir 
kazaya uğrrar ise mutazarrır oluruz" deyfı ictinab 
ve kurşun irsal idenler dahi bu mahzfırı tahr!ren 
işrab itmelerlle milma-ileyh Derviş Efendi "benim 
inayat-i ve kerem-i Hakka her vechile i'timadım 
olub hafaza'llah bir kaza olmak lazım gelür ise 
şehriyar-ı bülend i'tikad hazretleri anda dahi me'cfır 
olurlar. Mani' değil, her halde selamet ve garamet 
makbuldur." deyu istlman buyurmalarlle ceste ces
te cümlesi gelüb teslim ve minval~i meşrilh üzere 
bu kurşun husfısı dahi husill-pezlr olmuşdur. 

Ve cümle-i mühimmatdan biri dahi ecnas-ı 
keraste olub ibtida binanın temeli yirmi dört arşfır 
ka'r-ı zeminden veeh-i arza çıkınca i'mal olunan 
amele'i toprak bastırmamak içün cevanib-i erbe'ası 
bitün ve verdnar-ı keblr ve keraste-i giran ve çase 
sütiln ile sed-bend olunub rıhtım oldukca keraste-i 
mezkilr derun-i esasda metrfık ba'dehu bina yer 
yüzüne çıkilb her üçer arşiln balaya su'Cıd itdikce 
da'ir-madar iskeleler kurulub ve kurılan iskeieierin 
dikilen direkleri cümle verdnar-ı kebirden ve tahta 
yerine döşemesi çifte topac ve istefan omurgasın
dan olub arzen beşer-altışar arşun arlz iskeleler 
binanın içerüsinden ve taşrasından bütün binayı 
idare ve istl'ab itmekle zeminden balaya varınca el
lidört buçuk arşfın kaddi olan binanın her üçer 
arşiln menzilinde derilnen ve birilnen başka başka 
onsekiz tabaka olmak üzere iki kat iskele kurılub 
ve bundan ma'ada cevanib-i erba'asının her 
canibinde yine tarafeyn olmak üzere yedi-sekiz 
mahallin de iskele nerd-banları inşa olunmağla vel
hasıl cami'-i şerH keraste içinde mestur ve penhan 
oldığı ol vakit manzfııi olanlara h af! dEğildir. 

Bundan ma'ada kütübhane ve imaret ve 
medrese ve sa'ir ilave-i mülhakatı olan ebniye dahi 
bu tasrlhatda dahil olub buna kıyas olunmağın 
mikyas-ı aleyhin tekran mfıcib-i etnab aldığından 
gayri tafsile hacet kalmayfıb ve zikr olunan iskele 
ve nerd-banların her biri iktiza-yı hale göre kurılub 

bozuldukca şikeste ve kat' iza'at olunan verdnar-ı 
keöır ve omurga-i istefan ve kemerler kalıplarıçun 
ve ameleyi nüzfıl-i emtardan li-ecli'l-muhafaza sun
clurma içfın ve bunlar hedm ve tecdid oldukca 
ma'rfıf olan ecnas-ı keraste ba-husils mesamir-i 
mütenewi'anın haddi hasrl endaze-i ta'dad ve 
evzandan birlin oldığı vareste-i zahirdir. 

Ve cami'-i şerif temelden kurtılub taş ferşine 
ve ahcar hem-varına mübaşeret olundığı tarihden 
ki, bin yüz altmışbir senesi Mah-ı Şewali'nd,en dört 
ay sonradır.36 Ol dört ay zarfında yalnız hufr-i 
esas içün bin nefer mikdan rençber ve lağımcı ve 
birkaç nefer neccar ve dıvarcı işler idi. Gayri 
itmamına değin müslüman taş-başısı ve kar
hanecisi ve müslim taşcı neferatından ma'ada ke
fe re taş-başısı ve beş nefer karhanecileri ve zımml 
seng-traşan neferatı sekiz yüz, dokuz yüz nefer 
iken yevmen fe-yevmen mütezayid oldukca sa'ir 
sunfıf-i arneleden başka yalnız taşcı gürilhi bin üç
yüz elli nefere baliğ olub hatta kemal-i ihtimarn-ı 
dikkat ve işin hitamına müsare'at içün Anadolu'da 
Azerbeycan ve Kayseriye ve Kastamani ve 
lznikmld ve havaiiierinden ihzar olunandan başka 
Rodos ve Sakız ve lzmir ve Midillü Cezlrelerinden 
eli arşunlı kalfalar ile neferatını ihzar ve 
firarlarından muhafaza içün mesfilrunu kefiller ve 
cizye kağıtları ahz ve mahsus haniara iskan itdiri
lüb neferat iksar ve i'mal itdirilmişdir. Yalnız taşcı 
amelesi bu mertebede oldığı halde sa'ir dıvarcı ve 
harnarncı ve neccar ve dağramacı ve sıvacı ve 
camcı ve iki nefer sırik hammal-başısı, yüz seksen
den mütecaviz hammal neferatı ve üç nefer rene
ber başı ile binden mütecaviz neferatı. Hasılı kar
binaya müte'allik esnaf-ı arneleden bu cami'-i vala 
nev-bünyad-ı mu'alla binasında i'mal ve istihdam 
olunmadık bir sınıf kalmayub tüfekci ve çilingir ve 
divarcıya varınca hasbe"l-iktiza i'mal olunmağla 
arneJat-ı mezkfırlnden başka, muhasebe ve işbu 
ceride muharriri olan Katib-i bina ve arnele ve 
mühimmat içün beş nefer katiban ve üç nefer 
hassa hasekileri ve yirmi nefer harbeci ve üzerleri
ne kapu tarafından me'milr katiban-ı yeniçeriyan 
ve mu'temed-başı ile yetmiş sekiz nefer 
mu'temedan ve harbende oda-başısı ile on nefer 
harbende-gan ve bina kupalarını muhafız üç 
bewab. Bu neferat-ı mezkilrlnin beher haftada 
yevmiye icarat sergisi yedi bin beşyüz, ba'zen sekiz 
bin dahi ziyade. Hulasa yedi bin beşyüz guruşdan 
eksik, sekiz bin beşyüz guruşdan ziyade olmayub 
bu hisab üzere sa'ir masarifat ve mübayi'at-ı 
mühimmatdan gayri sekiz senenin zarfında yalnız 
arnele icaratı içun beher re's-i haftada virilen akçe
den ma'adasının buna mukayese ve sarf-ı zihin ile 
nev'ama mikdarına kurbiyet-i karine hasıl olması 
zevi'J-ukill indinde mümkündür. · 

Bu mahalle gelince tahrlr ve tastır olundığı 
üzere bina ve inşa-i ihyasına bezl-i mamülk-i him-

36. Bu tarihierin ay ve günlerini tam olarak gösteren 
izahat için yukarıda not 24'e bk. 
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met şehinşahi buyurılan camı-ı vala-yi ref!'u'l
menarın bina-i ra'nası bi-ceml'-i mülhakatihi avn-i 
inayet-i Rabbanl ve lutf-i kerem-i Yezdanl birle 
ber-vech-i muharrer meram reslde-i husn-i hitam 
olmağla hakku'l-insaf ve kelam-ı sıdk-ı ittisaf budur 
ki, yek-pare som mermerden böyle matbu' bina-i 
zlba ve ma'bedhane-i dil-gilşa Asitane'de değil bel 
ki, memalik-i Islamiyede dahi nazlri silret-nüma ol
mayub emsali na-yab oldığı ehl-i tahklka hafl ve 
puşide değildir. 

T arafeynde vaki' mahrec-i tabakat dil-neşin 
ve teyemmünen Silre-i Feth-i şerif bi-tamamihi 
ma-nende kemer-bende zlnet-bahşa-yi ibadetgah-ı 
müslimln ve bala-yi rilznelerinde vaki' kümml bey
zalar üzerine Esmaü'l-hüsna ve yine beynin 
Esmaü'n-Nebi ki, her birinde nice fevayid ve 
hasayis olmagın nazarlle müstes'id olunub böyle 
eser-i hayriyeyi müstecmi' her vadisi bir tarz-ı !atıf 
ibadethane-i dil-nişin-i nazif husilsen cenab-ı 
şehriyar-ı cihangir -ammerehu'l-Meliku'I-Kadlr
hazretlerinin mücella-yi ilham mir'at-i alem-nüma 
kalb-i safvet nişanlarından tulil'-i vafir fermanları 
üzere bala-yi mihrab tarafeynine Ism-i Celal 
vacibü'l-iclal ile Nass-ı Kerim'de mübeyyen Ism-i 
Pak-i Muhammed ser-tae olub ve yine mihrab so
fası tarafeynine karşu be-karşu beyzatara sebt ve 
keşlde olunan tuğra-yi garra-yi cihan ve birkaç se
ne mukaddem mahsus emr ve sipariş olunub ber
milceb nümilne ve semen-i ma'rilfe ile işlendirilüb 
lç37 tarafından getürilen nev'zuhilr büskül billur 
avize-hay güna-gün ve dört-beş mahalde tob ve 
sa'ire dahi mecmu'i billur kanadil-i bi-mu'adil ile 
tezyin ve tenvlr olunub derun-i ferh-i meşhununda 
envar-ı lem'an ve taban olmağla hakka ki, 
Nuruosmanl tesmiyeslle müsemma olmağla her 
vechile şayan ve sezavardır. 

Hulasa cami'-i şerH ve mülhakatı olan ebni
ye-i latlfin cümle icra olunan tasannu'at üstaz-kar-ı 
mevad-i vaki'i ve keyfiyet-i dekayiki yegan-yegan 
ta'rif ve kema hüve hakka tavslf olunmak hadd-i 
imkanda olmağla hernan ba'zı ceslm ve zahir-i fe
him olanlar mehma emkene tahrlr ve tastır olunub 
bu mertebede iktisar ve ihtisar ile iktifa olundı. 

Ve tertlb ve tahsis olunan vazayifatı eşref-i 
haderne olan e'imme-i selase ve hatib ve katib-i 
vakıf ve rilz-nameci efendilerden ma'ada bakiyye-i 
sa'ire kayyim ve mü'ezzin ve ferraş ve bewab ve 
imarete müte'allik haderne-i mahsusa her ne ise 
ber-mucib-i defter tertlb, Haremeyn kaleminden 
teakir-i tahrir ve temhlr olundakdan sonra Derviş 
Efenhdi geldikde her husilsda ibka' ve izhar olan 
adaletierin ve hakkaniyetierin bu babda dahi lfa ve 
icra içün cami'-i şerlfin bidayetinden nihayetine 
degin hizmet-i ebniyede da'imen ve müstemirren 
bezl-i makdur iden mu'temedan ve harbedyan ve 
müslim taşcı-başı ve karhanecisi ve ba'zı neferatı 
ve harbende-başı ve arnele ve mühimmat katibleri, 
ba-husils bewaban ve sa'ir derdmendan cümlesi 
istihkak ve liyakatlarına göre karlha-i pür
münlhalarından her birine birer cihet-i ta'm!m 

itmeglle henüz kendülerinin haberleri yogıken ve 
belki ümid dahi itmezler iken birer birer çağrub ci
het-i tezkirelerin yedierine i'ta ve cümlesin ala had-
dihi mesrilr ve ihya buyurdular. · 

Ez-cümle mu'temed-başı olan T obhaneli di
mekle arif Mehmed nam sadakat benarn kemal-i 
istikamet ile bunca eyyam şiddet-i şita ve sayf-ı 
harede bezl-i vücild idüb her vechile çerağ olmak
lığla şayeste olmagın iyal ü eviadına kifayet idecek 
mertebe ta'yinat ve veza'if tezkirelerin ve sakalım 
salıvirdirib çerağ itmekle mümtaz ve cami'-i 
Hümayunun bütün umurını duş-i istikametine ihale 
ile ma'rilf benarn ve ferlhan fehilr geçinüb evkatını 
hayr du'aya sarf ile ihtimam ve hizmet-i 
me'milresinde kıyam-ı tam üzere olub, biri dahi 
bina kapucısı Seyyid Ahmed ki, saf-dil ve sıdk-ı 
hareket istikametinde yine T obhaneli Mehmed'e 
hem mu'adil olub ol dahi merhamete şayeste 
Adem olmağla hasret-keş oldığı kayyimbaşılık ve 
ba'zı vaza'if-i mu'ayyene ilaveslle ma'aşına istifa 
mertbesi ihsan ve anı dahi tamam -çerağ buyurub 
me'milr oldığı hüdematı ber-vefk-ı mes'ill izhar ile 
rilz-merre mesa'i ve hayr du'a eylemek, bir vazifesi 
dahi oldığı bedihldir. Ve kıs ala sa'ire hizmet-i 
binada olanların saglr ve keblri, a'la ve ednası har
beciye ve harbendeye varınca herbiri bunlara kıyas 
vaza'if-i evkafdan birer nan-pare ile cümlesi mu
tayyib ve mesrur olub birisi ha'ib-i hasır kalma
mağla ber-vech-i meram tetmlm-i çerağ-ı tam ol
dukdan sonra sa'ir devir ve aşır-han ve Yasin ve 
tebareke ve Fetih-han ve bu makille olan vaza'if 
beher hal "li-külli makamin makalün ve li-külli 
arnelin ricalün"38 fehvasınca her cihet yine 
münasibl vech üzere ricaline virilmek ol dahi 
adalet-i sarihaclan olmagın her biri kemal-i teteb
bu' ve tefehhus ve imtihana havale ile tashlh ve 
temylz ve mustehak oldığı mübeyyen oldukdan 
sonra erbabına virilüb cümlesi hizmet-i 
me'milrelerinde sarf-ı ezman ve da'vat-ı hayırda 
yek-zeban olub hatta müşarun-ileyh Derviş Efendi 
da'ire-i aliyyelerinde -Hak Te'ala cümlesin behre
mend ve ber-hurdar eylesün-bunca emekdar ve 
her işe liyakatleri zahir ve gerd-sezvar kulları olub 
ba-husils ekser cami'-i şerlfin hizmetinde Efendi ile 
ma'an bulunmuşlar idi. Çünki amme-i nası 
dünyada hisse mend-i feyz-i hayr eylemek da'ire-i 
imkandan haricdir. Ve bu cami'-i şerlfin sekiz se
neden beru inşa olundığı şarken ve garben afaka 
intişar ve her biri gerek müstehak ve gerek na
müstehak birer şey'e na'il olmağa dide-dilze intizar 
oldığı vareste-i aşikar. Keyfiyet böyle iken" bu da 
Derviş Efendi cihetleri kendü tevabi'i ve levahıkına 
virüb bize virmedi" deyu herbiri güft-i şem' idecek
leri bedldar olmagın ol makille bl-insaf ve bl-haya 
olanların elsinesinden zat-i hamidelerin hıfz ve 
estar buyurub emekdar kullarına "ben anları ahar 

37. Metinde İç ( B 1 ) olarak geçen bu yer herhalde Peç 
( B ) olsa gerek. İstinsahda hata yapılarak başına bir 
"elif' eklenmiştir. 

38. Her makama göre söz ve her işe uygun adam vardır. 
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husGsda rnükafat iderirn" eyharnını izhar, onlar da
hi bu ahvali teferrüs ve rnünfehirn olduklarından 
"Efendimiz sağ olsun" deyi lisana dahi 
getürrnerneglle rıza-yi veliyyi'n-ni'arniye teslim 
ogırar hatır-ı alllerinden rnücanebetde kalb-i selim 
oldukları mazhar-ı pesen-dide-i has ve amın olma
gm Hak Azze Şane Hazretleri Habib-i Ekrerni ve 
Resill-i rnuhtererni hürmetine rnahz-ı hayr-ı arn 
zat-i sütilde cernllelerin afat ve her bukalernundan 
rne'rniln ve rnahfilz idüb eviad-ı kirarn ve iyal-i ze
vi'l-ihtirarn ve da'ire-i itba'-i ahbab ba-safalarlle 
rnüstedarn-ı devlet ve ikbal ve istizade-i ömür ve 
iclal ile rnesned-nişln afiyet-i ber-kernal eyleye. 
Amin bi-hakk-ı Taha ve Yasin. 

Işbu Nuruosrnanl Cami'-i Hürnayunı 
baladan beril ta'rif ve tavsif olundığı üzere tetrnlrn 
ve salat-i rnektilbe edasına bed' olunacak rütbe 
tekmili avn-i Hak ile ril'nürna ve avlzeha' ile tezyin 
ve areste ve mukaddimen Uşak kazası'nda nesc it
dirilen ser rnihrablı rnünakkaş ibrişim kaliçeleri ferş 
ve bi'l-cürnle mürtezikalan tertlb ve haclernesi 
rnu'ayyen oldukdan sonra teşrif-i Hürnayun rnu
sarnrnern olrnagın bundan akdern şehinşahan 
plşln-i zaman pür-ernanlarında böyle bina olunan 
cevarni'-i selatın üzerlerine rne'rnilr olanlara ve ge
rek haderne-i evkafa ne vechile ikrarn ve ne vechi
le hil'at ilbaslle ihtirarn olundığı teşrlfata rnürace'at 
olundukda tertlb, hulasası tebylz ve rna'rilz-i rikab-ı 
rnüstetab olunub taraf-ı binadan dahi ale'l-esami 
defteri taleb olunrnağla ibtida bina nazırı olan 
Muhasebe-i Harerneyni'ş-Şerifeyn Derviş Efendi 
ve bina Emini Ali Ağa, muhasebe katibi Mehrned 
Efendi, bina katibi bu hakir Ahmed Efendi, arnele 
katibi Abdurrahman Efendi ve üç nefer mühimmat 
katibleri, orta yazıcısı olan Molla yazıcı, hassa su 
nazırı Ali Ağa ve rnukaddernen sütunların üzerleri
ne rne'rnilr olub halen Tersane-i Amire'nin Liman 
Re'isi olan Mehmed Re'is ve cami'-i şerlfin yazıları
nı kitabet iden Enderiln-ı Hürnayun'dan çıkma 
Hattat, rnüzehhib Ali Efendi39 ve kirecdbaşı Ab
durrahman Ağa va su yolcular Kethüdası Hasan 
Çelebi ve ahcar nakli hizmetinde olan Istanbul'un 
baş kethüda vekili bayrak-dar ve rnu'terned-başı 
T obhaneli Mehrned Ağa ve üç nefer hassa haseki
leri ve Makrlhuda taşcılarının kethüdası Hacı 
Murad ve ser-nakkaşan Aşık Garib ve nakkaşlar 
kar-hanecisi ve camcı-başı ve kar-hanecisi ve kur
şuncu başı Hasan Ağa ve yetmiş sekiz nefer 
rnu'ternedan ve yirmi üç nefer harbeciyan ve 
müslüman taşcılarının başı Mehmed Çelebi ve taş
cılar kar-hanecisi Eyübli Hacı Mustafa ve 
harbendekan başı ve binanın na'lbilr başısı Ahmed 
Çelebi, bina kalfası Simyon Kalfa40 zirnrnl, 
taşcıyanının baş-kar-hanecisi Kazma Kalfa, bina 
kalfasının kar-hanecisi usta Sefer ve dört nefer 
zırnrnl taşcılar ve kar-hanecileri ve harnarncı kalfa
sı Artin Kalfa ve kar-hanecisi ve .dıvarcı kalfası 
olan Oras zırnrnl ve iki nefer sırık harnmalan başı
ları pehlivan ve üç nefer rencber-başıları. 

Bu mahalle gelince ale'l-esami silret-i 
rnezbilr üzere defter tahrlr ve gelen teşrlfatcı kalfa
sına virilüb bin yüz altmış dokuz senesi Mah-ı 
Rebiuleweli'nin gurresi Curn'a {5 Aralık 1 755) gü
nü Padişah dara-haşern hazretleri debdebe-i 
Hakani ve kevkebe-i cihan-banl üzere ha-şevket ve 
iclal saray-ı alilerinden teşrlf buyurub Salat-i Curn
'a'yi eda buyurmak karar-dade olrnağla ol leyle-i 
Curn'a'da Derviş Efendi ve Bina Emini Ali Ağa ve 
katiban ve haderne-i bina ve rnürtezikadan iktiza 
iden ba'zıları rnecrnu'i cami'-i Hürnayunda beytiltet 
idüb ba-husils Padişah-ı huceste-hisal hazretleri 
ba'de't-teşrlf abdest odasında taht-nişin ve namaz 
kılmak içün hareket buyurduklarında abdest oda
sından Mahfel-i Hürnayun kapusuna varınca zer
ender, zer-dlbay, kıyrnet-geray, pay-endar ve rnu
kaddem şevket tev'emlerine ferş-i ihtizaz olunmuş
d ur. Buna göre sa'ir levazırnat dahi cümle 
müheyya ve cami'-i şerif havlısı tath!r ve ternylz ve 
kapular hıfz ve hıraset _ile nizarn-pezir oldukda 
sabahisi ale's-suhur ewel vakit kethüda-yi sadr-ı all 
bulunub sonra Selanik Sancağı ile karn-reva olan 
vezlr-i mükerrem Ahmed Paşa hazretleri cümle
den akdem cami'-i hümayuna teşrif ve mütevelll 
odasına nüzill ve bir mikdar istirahatdan sonra 
vezlr-i a'zarn Sa'id Mehmed Paşa hazretleri41 bi'l
cürnle gelen ulema,yi izam ve vükela-yi zevi'l
ihtirarn ve erbab-ı rnenasıb lazirnü'l-ikrarn ve katfe
i hace-gan-ı divan efendileri ber-rnilcib-i teşrifat 
post semilr ve kakilm ve ferace ve hil'at ilbas olu
nacak rnahal neresi rnünasibdir deyil Derviş Efendi 
ile müzakere ve istişare eylediklerinde" halen rnah
fel-i hümayun tahtında Vezlr Kapusı tabir olunan 
cami'-i şerif kapusunun köşesinden yukarı Mahfel-i 
Hümayuna ve abdest odası plş-gahına çıkılur bir 
nerdban vardır, şevketlü efendirniz namaz kıldık
dan sonra abedest odasını teşrif buyurub hi.ızilr-i 
hürnayunlarında şeyhulislam efendi hazretleri ve 
sadreyn ve naklbü'l-eşraf ve sudilr-i ulerna ve 
rnevali-i izarn hazeratına ala rneratibihim kürkler 
ve feraceler iktisa olundukcları sonra sahib-i devlet 
efendirniz aşağı inüb zikr olunan vezir kapusı 
nerdban sahn-ı başındaki fevkan!de abdest odasın
dan birer birer nezaret hürnayundadır. Sahib-i dev
let efendirniz bu rnahalde kıyarnen durub defterdar 
efendi dahi yanlarında teşrifat defterini okudukca 
ne ise hil'atler ilbas ve her biri zernin-bils idüb gi
derler" deyil tezkir ve münasib görrneler!le gayri 
teşrlf-i hümayuna rnuntazır aldılar. 

39. Camiin yazılannı yazan diğer hattatlar hakkında bk. Yll: 
karıda giriş kısmı ve not 14. 

40. Simyon (Simeon, Simon), Kalfa'nın milliyeti hakkında 
bk. yukarıda Osmanlıca metin ve not 20. 

41 Yirmisekiz Mehmed Çelebi-zade Sa'id Mehmed Paşa, 
(Ö.1761), Türkiye'de ilk matbaanın kurulmasında lbra
him Müteferrika ile beraber büyük gayretler sarfetmiş, 
elçiliklerde ve önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş ve 
nihayet 1755'de sadrazamlığa getirilmiş ise de bu gö
revde beş buçuk ay kadar kaldıktan sonra azledilmiştir. 
Bk. I.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV, I. Kısım, 
s.339; 1 .A. Gövsa, Çelebi-zade Said Paşa mad., MA. 
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Sala vakti oldukcia cami'-i şerlfin müntehab 
ve bülend-avaz savt mü' ezzinleri minareteyne çı
kub sala-yi mu'tadeyi hoş elhan ile eda, ba'dehu 
cevami'-i selatın meşayinhi ile cami'-i hümayun bir 
tarik ka'ide Cum'a va'izi olan meşayih-i Halvğeti
ye'den AbdüşşekCır Efendi hazeratı gelüb sa'ir 
eyyam-ı Cum'a mu'tad olan selamlıkdan sad-efzCın 
odabaşılar ve bektaşiyan neferatı bi-ecma'ihim 
zabıtan ile mukacidemen sefer vuku'unda Hünkar 
alaylarında ne vechile tarafeyn saf beste-iu mevkif 
selam olurlar ise bi-aynihi öylece hudCıd sınurların
dan ta cami'-i Hümayun kapusuna gelince dest
bend mevkıf selam olub saray-ı ced!d-i amireden 
dahi hududlarına gelince cebeci neferatı kezalik 
saf beste-i mevkıf sela.m aldılar. 

Cum'a ezanından tahminen iki sa'at mukad
dem saray-ı ced!d-i alılerinden şeref-mend mukad
dem pür-meymenet içün mevcCıd ve muntazır olan 
Vez'ir-i A'zam Said Mehmed Paşa ve Şeyhu'l-lslam 
feza'il-i irtisam Damad-zade Efendi42 hazeratı ve 
neklbü'l-eşraf ve sadreyn-i muhteremeyn ve 
mevali-i izam ve müderris'in-i kirarn divan tıkımı ile 
rical-i devlet ve ·bostancı-başı ve m'ir-ahCır-i ewel 
ve sani ve kethüda-yi bewab'in-i şehriyari ve 
defterdar efendi ve relsü'l-küttab ve tevkll ve yeni
çeri ağacı ve cebeci-başı ve tobcı-başı ve tob ara
bacı-başı ve ser-mehteran-ı hayme-i hassa ve 
sipah ve silahdar ve bölükat-ı erbe'a ağaları bi'l
cümle ocak zabıtanlarlle ve mecmCı'u hacekan-ı 
divan-ı hümayun ve sa'ir erbhab-ı menasıb-ı zevi'l
ihtiram ve ser-bewab'in-i dergah-ı mu'alla ve 
zu'ama ve çavuşan. Ve'l-hasıl mertebe-i müzeyyen 
alay-i zeviu'l-ihtişam ile ber-mCıcib-i tert'ibe dizilüb 
kazalarından Sultan çar-cihet-i afak olan sahibü'l
hayrat ve'l-hasenat Padişah-ı ferhunde-baht 
şehinşah müzerkeş mu'alla-taht şevketlü, 
mehabetlü, azametlü Sultan Osman Han - halle
de'Ilahu hilafetehu ve mülkehu ve Sultanehu ve 
efaza ale'I-alem'ine birrehu ve ihsanehu-hazretleri 
müşerref-i afitab cah ve celal ve matta'-ı hurş'id-i 
şevket ve ikbal ile kaffe-i ibad-ı mü'minlne pür
tüvandaz rafet olarak ba-yümn ve ikbal teşrlf yol
larda dest-bende mevkif-i Islam olan gürCıh-ı 
bektaşiyan ve cebeciyan ale'I-husus cami'-i 
hümayun havlısında taşra mihrab mukabilinde 
nasb d!de-i intisar olan cevami'-i selatin meşayih-i 
kirarnı selam müştemilü'l-ikram ile taltlf buyurub 
kethüda bey ile Derviş Efendi buhurdan çekerek 
aşağı havlı kapusuna yakın oldukcia sahib-i devlet 
ve Yeniçeri Ağası mukaddemce atdan nüzCıl ve 
maşiyen istikbal ve fevkanl binek taşı üstüne su'Cıd 
ve hln-i nüzCılde şeyhu'l-lslam ve nak!bü'l-eşraf ve 
sa'<ireyn-i muhteremeyn hazeratı tahiyye 
merasimini edadan sonra kekebe-i husrevane ile 
abdest odasında sadr-nişin bala aldılar. Bir mikdar 
tevakkuf ve ararndan sonra Derviş Efendi'nevadı 
nei olan üç nefer ferzendar-çemendi çağırdub 
huzur-i hümayuna nasiye-say olduklarında kemal-i 
tevazu'-i şahanelerinden izhar-ı sCıret eyleyenlereni 
mülatafet ile yanlarına iclas, telettufane, kerimane 
ile mu'amele-i istlnas ve nevaziş bende-nevaz ve ol 

esnada sHahib-i devlet hazretleri ve şeyhu'l-lslam 
Efendi hazretleri arza girmekle ciamen bCıs şerefin 
ihraz buyurulub vakt-i salat dahi duhCıl itmegin 
amme-i mü'minlne sala-yı da'vet-i salat nida ve bin 
yüz altmış dokuz senesi Mah-ı Rebiülewel'in gurre
si (5. Aralık. 1 755) Cuma Namazı ol cami'-i refiü'l
imadde eda-i salat-ı mektCıbeye ibtida olunmak fe
li'llahi'l-hamdü müyesser oldı.43 

Ba'dehu namazdan çıkdıkdan sonra cenab-ı 
Padişah şevket-medar hazretlerlle Şeyhu'l-lslam 
hazretlerine, ba'dehu nakibü'l-eşraf ve sadreyn 
hazeratından Istanbul kadılarına çukaya kaplu 
sarnCır-i fahir ani's-sürCır balayı-veş "iftiharlarına 
iktisa ve Mekke - Medine'den bilad-ı erbe'aya ge
lince mevali-i izam hazeratına kakCım kürk ve sahn 
müderrisine gelince sof letafet mevsCıf ilbas ve bu 
zeylde Derviş Efendi'ye yeşil çukaya kablu sarnur 
kürk ilbas ile ikram ve bi'l-cümle sudGr-i ulema ve 
mevali-i izam ve müdderris'in-i kirarn ala 
meratibihim sarnur ve kakCım kürkler ve feraceler 
ilbas ve merasim itmamından sonra Sahib-i devlet 
hazretleri balada tahrlr olundığı üzere aşağı sahn-ı 
nerdbana inüb kılavi ve ilbas olunan sera-sere kab
lu kürk ile nerdban başında ka'im ve canib-i 
yesarında defterdar efendi durub ibtida kethüda 
bey hazretlerine çukaya kablu sarnur kürk ve 
ba'dehu defterdar efendiye hil'at-i fahire ilbas olun
dukdan sonra rical-i devlet ve erbab-ı menasıb 
mecmCı'ı rütbesine göre mütevelll odasının önün
de, abdest-i hümayun odası karşusunda nerdbana 
varınca birer birer dizilüb tertib olundukda yedinde 
olan teşrifat defterini ale'l-esami defterdar efendi 
okudukca hazret-i sadr-ı a'zam önünde hil'ati ilbas 
ve dönüb zem'in-bCıs idüb malıallerine atf-ı inan 
iderler idi. 

Devlet-i Aliyye'de her ne kadar rical-i devlet 
ve erbhab-ı menasıb var ise yedi gir terk olunma
yub ber-mCıcib-i teşrifat halefieri ilbhas olundukdan 
sonra cami'-i hümayunun müderrisi efendiye ve 
va'izi Abdüşşekur Efendi'ye ve imam-ı eweline ve 
hatib efendiye çukaya kaplu sarnur kürkler, ikinci 
ve üçünci imarnma çukaya kaplu sincab kürkler. 
Bina emini Ali Ağa mukaddem sarnur kürk giymiş 
iken sehven şimdi hatıra geldikde bu mahalde 
te'hlr ve tahrlr olundı. Kayyim-başı ve mü'ezzin-ba
şıya sade çuka feraceler ilbhas olunmuşdur. 

Bunlar tekmil olundukdan sonra cami'-i 
hümayunun ebniye haclernesi deyCı çağrıldıkcia 
mukacidemen defter olunub ale'l-esami defteri 
teşrlfatcı halifesine virildiği ber-vec h-i müfredat 
balada tasrlh olunmuşidi. Yine ol vechile müretteb 

42. Damad-zade Feyzullah Efendi {1699-1761), III. Os
man ve III. Mustafa zamanında iki defa {1755-1756 I. 
defa, 1757-1758 II. defa) şeyhulislam makamına geti
rilmiştir. Bk. Abdülkadir Altunsu, Osmanlı Şeyhü
lisH1mlan, Ankara 1972 s. 138. 

43. Bk.Şem'dani-zade, a.g.e., 11/A, s.5. Krş. Şinasi Altun
dağ, Osman III. mad., lA.; İsmail E.Erünsal, Türk Kü
tüphaneleri Tarihi, s. 100. Camiingiriş kapısı üze
rindeki kitabede yalnız 1169 {1 755) tarihi yazılıdır. 
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dizilüb cümlesine birer birer hil'atler ilbas ve cami' 
ebniyesi hademeslle tetmlm ve ihtitam-ı ikram ile 
mazhar-ı atıfet olddar. 

Bundan sonra esen kalmamakla şehriyar-ı 
dar-ı ahdem hazretleri dahi ab.dest odasından devlet 
ve iclal ile nehzat kıyam ve dalre-i hümayun takımı 
ile saray-ı alllerine atf-ı zim.am ihtiyar buyurdılar. 

Ol gün cami'-i şerlfin havlısı deremen ve 
b!ıilnen teraküm-i ziham~i enam ile ıilz-i mahşer
den nümilne-dar olmuşidi. Kürkler ve hil'atler ilbas 
olundığı gün arnele ve haderne-i ebniye içiln dört 
bin guruş atiyye-i hümayun gelüb tevzi' olunmak 
üzere iken meşgale-i keslreden naşi imha! ve bir 
iki günden sonra mütevelli odasında bir uslilb 
mu'tad-ı kadim sergi döşenüb mecmil'i katihandan 
zeyle varınca ala meratibihim tevzi' ve iktisam olu
nuh cümlesi hisse-mend vayedar aldılar. 

Öteden beril bu makille bina olunan hayrat
i az!menin hizmet-i mu'ayyenesinde müstahdem 
ve emekdar olanlar ihtiyacdan müstağni olacak 
nan-pare ile yahild isti'dadına göre bir rütbe-i 
mefahire ile kaldırılub çerağ olmak de'eb-i seniyye
i şahaneden olmagın Derviş Efendi'nin - Hak 
T e'ala örnr-i devletlerini efziln eylesün himem-i 
vala nehmetleri inzimam!le bu husilsı istid'a-yı 
niyaz ve Sahib-i devlet hazretleri inha eylediklerin
den bina emini Ali Ağa rütbe-i vala-yi ser-bewab!n 
dergah-ı aliye pa-nihade ve bina katibi bu hak!r 
dahi bölükat-ı erbe'a kit"nabetinde ulUfeciyan-i ye
min kitabetile hacegan-ı divan zümresine idhal, orta 
yazıcısı Molla Yazıcı dahi asıl ser-tilrna'i rütbes!le ve 
tilmacı-başı neferatı zabtı ile serhadd-i mansilrdan 
baş-serhad olan Vidin Ağalığı rü'tila ve hassa hase
kilerinden Hüseyin haseki dahi her vechile tala
katine malik ve sti'dadi olmağla Yeniçeri Ağası Ka
rakulaklığı hizmetinde istihdam ile ocağı meyanında 
ser-efraz veber-vech-i muharrerta'm!m olunub !ha
kin karakulaklık telhis ve emr-i Hümayun ile suret 
bulacak mevadden olmağla hernan namaz kılındı
ğının irtesi günü bostancı-başı ağa tarafından 
damen-bils emr!le kapuya irsal ve hizmet-i 
merkilmeye ta'yin olunub meraını ile kamyab aldı. 

Baki zikr ve mev'ild olunan kapucı başılık ve 
hacelik ve ağalık maddesi telhis olundukda hatt-ı 
Hümayun keş!de ve inayet buyurulmağla milma
ileyh Molla Yazıcı kapuya çağrılub vakt-i mu'ayye
nesinde zabt eylemek üzere Vidin Ağalığı tevc!h 
ve dilş-i istihkakına hil'at ilbhas ve hak!rin kitabeti 
dahi Mah-ı şewal'de vaki' olan tevc!hatda zabt 
olunmak üzere ru'ils ve bina emini Ali Ağa'nın ka
pucı başılık ru'ils-i Hümayuni birkaç günden sonra 
müşarun-ileyh Derviş Efendi'ye geldikde yedierime 
i'ta eylediğinden başka keyfiyet-i hal bendene 
ma'lum-i devletleri olmağla yeşil sofa kablu a'la si
bir sincab kürki ihsan ve istabl-ı ma'milrelerinden 
kendilerine mahsUs olan güzlde ve tuvana birer 
re's barg!ri s!m-çapgilr raht-ı bisat!le tezyin ve ga
lebe-i merhametlerinden inayet ve yanıma bir 
çukadar kullarını ta'yin buyurub kapuya irshal 

buyurmalar!le vardıkda hazır olan Horasan! destari 
Relsü'l-küttab olan Hamza Efendi hazretleri plş
zanillarırida yed-i mü'eyyedlerlle ser-mübahatİme
rast ve bir tebş!rat ile kat'-ı meratibe himmet-i 
alllerini inshaf ve ba'dehu kalkub sadr-ı a'zam haz
retlerine götürüb damen-bils şerefin ihraz itdirdik
den sonhra "Benden efendi karındaşımıza selam 
ve du'alar idüb hatıriarın sü'al ideriz" deyil i'ade ve 
gelüb Horasanhi ile müşarun-ileyh efendimizin 
mübarek hak-pay-i devletlerine ıily-i mal ve du'a-yı 
hayırların isticlab itdikden sonra mesrUren ve 
mahbilren inşat-ı fu'ad ile ihsan huyurdukları do
nanmış bargire suvar ve iyal ü evladımızdan dahi 
taraf-ı devletlerine du'a-yı hayr itdirmek içiln fakir
haneye avdet idüb vakt-i ma'lumede zabt-ı kitabet 
içün hulill-i vakte nikran ve zamlıne-i du'a-yı 
devam-ı örnr-i devlet-i padişahı tahr!k-zeban 
ser!ü'l-beyan olmuşıdı. "el-Eyyamu yemürrü merr's
sehab'44 mantukunca kitabet-i merkilmun tevc!h 
vakti gelüb yevm-i tevdhatda hil'at ilbas olunmak 
içun tezkire geldikde kemal-i lutf~i keremlerinden 
yine bir saf letafet mevsilf ferace in'am ve ba'dahu 
divan-ı hümayun iktiza itdikde yine bir üst post 
samilr ihsan ve ba'dehu yine bir pek a'la cild kafa 
ihshan-ı feravan buyurub bahr-ı keremlerine mus
tağrak olub her ne kadar zakirü'l-himem ve 
şakirü'n-ni'amları olsam binde birin tezk!re ve 
ta'dadına adem-i liyakatim zahir ve hüveyda ol
mağla hernan mübarek ser-devletlerini tasdl' itme
rnek içün haklarından hayr du'a-yı iki kelama hasr 
ve kasr eyledim. Hak azze ve şane hazretleri zat-ı 
muhteremlerile evlad ü iyallerini dünyada ve 
ahiretde havfinden emin ve salim ve her ne me
ramları ise vusilH husilllle mesned-şaz harmide 
ka'im eyleye.b Amin ya müc!be's-sa'illn. 

Cami'-i valanın tetm!m ve namaza ibtida 
olunması ile Hak T e'ala cümleyi ferah-yab eyledi. 
Kaldı ki, imaret ve tabh-ı fod!a45 anların dahi 
levazımatı tekmil ve et'ime tezakiri te.tm!m ve 
temh!r olundukdan sonra binyüz altmış dokuz se
nesi Mah-ı Rebiulewel'in on beşinci (19 Aralık 
1 755) Cuma gününde imaret-i amire küşade olu
nuh beşinci olan efendi hazretleri simat-i sofra-i 
in'am, sahibü'l-hayr, şevketlü, azametlü, penahetlü 
efendimizin ni'am-i mebzille-i hayriye-i vaktiyele
rinde tagadd! meva'id eyleyen talebe-i ulilm 
da'iyatı ve mürtezika-i vakıf sena-hanı ile du'a-yı 
firavan idüb tabh olunan ta'am ve nan-ı aziz yev
men fe yevmen ila maşa-Allahu Te'ala mevcild bu
lunan ile erbab-ı ashabı tenavül itmelerlle def'i 
meca'a eylediklerinde ferade ve ferade da'vat-i 
hayriyelerini peyveste-i asuman ve icabet-hane-i 
Yezdan idecekleri ma'lilm-i alemyan olmağla 
cenab-i Feyyaz Hak şevketlü, kerametlü padişah-ı 
alem-penah efendimiz hazretlerinin mübarek 
vücild-i hümayun merhamet makrunların serir-i 

44. Günler de bulutlar gibi geçip gider. 

45. Fodla, yassı pide şeklinde yapılan bir çeşit ekmeğin adı
dır. Fodla V.Murad devrinde (1876) tayın ekmeğine 
çevrilmiştir. Bk.M.Z. Pakalın, fodla mad., a.g.e. 
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şevket mus!rlarında ber-devam-ı devlet ve iclal ey
leyüb hata ve hataratdan maslin ve me'mfın eyle
ye. Amın bi-cah-i Seyyidi'l-mür_?el!n. T emmetü'l
hurfıf bi-avni'Ilahi Meliki'l-Muln. Amin. 
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