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Osmanlı Devrinde 

·TRAKYA ABİDELERİNDE YAPILAN İMAR ÇALIŞMALARI 

Muzaffer Erdoğan 

Gir i Ş 

Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde olduğu gibi Türk-Trakyası'mn çeşitli bö
lümleri de tarihsel anıtlar bakımından büyük bir zenginlik göstermektedir. Biz bu
rada: bütün bu anıtlan eskilik ·ve değişiklikleri ile birlikte uzun uzadı ya anlatmaya 
girişecek değiliz. Ancak Osmanlı ·imparatorluğu yönetimi döneminde vücuda geti
rilen ·cami, mescid, türbe, han, kervansaray, köprü ve saire gibi dini, içtimai ve kül
türel mahiyette olan Türk ·abideleri üzerindeki yapım ve onarım çabalarını bulabil
diğimiz tarihsel belgeler. ışığında okuyuculanmızın dikkat nazarianna arzetmeye 
çalıŞacağız. Böylelikle 1961 ve 1962 yılları yaz aylannda sayın Prof; Dr. S. Eyice'
nin başkanlığında Doğu-Trakya veya Türk-Trakyası'nda Bizanslı ve Osmanlı devri 
eserlerinf araştırmak ve· bunları incelemek gayesiyle yapılan bir üniversite öğrenci 
gurubunun tetkik gezisi sonuçlanİla faydalı bir katkıda bulunabileceğimizi ümid 
ediyoruz. (Bk: Trakya'da Bizans devrine ait eserler, Belleten, sayı: 131, Temmuz 
1969). Bu girİşimh~re başlamadan evvel ise konumuzun iyice aydınlığa kavuşmasını 
teııi.in 'düşüncesiyle - biraz da adı geçen Doğu-Trakya'mn coğrafi ve tarihi durumunu 
ina hatlartyle kısaca belirtmeyi yerinde yapılmİş gerekli bir deneme olarak gördü
gwnüzü söylemeliyiz. · Aricak bütün bu çaba· ve çalışmaların doğruluk ve yaygııilık 
dereceleri hakkında ise' hiÇ bir zaİnan büyük bir iddiamızın bulunmadığını da açık-
ça belirtmek gerekir, ' · 
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I 

Türk-Trakyası'nın Coğrafi ve Tarihi Durumuna Genel Bir Bakış 

Coğrafi balamdan bahis konusu olan Türk-Trakyası; bugünkü idari teşkilata 
göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin bütünü ile İstanbul vilayetinin oniki ve 
Çanakkale ilinin ise iki ilçesini içerisine alınış bulunmaktadır. Bu sebeble kapladığı 
saha; yaklaşık olarak bütün Türkiye'nin yüzde üçünü teşkil etmektedir. 115 Km. 
olan etrafının büyük bir bölümünü denizler kuşatmış bulunmaktadır. Başka bir 
deyimle çevresinin yüzde altmış beşini deniz kıyılan ve % 34,9 unu ise kara sınırlan 

. ı 

kaplamıştır. Trakya'nın kara sınırları; aynı zamanda Türkiye'nin Bulgaristan ve 
Yunanistan ile olan siyasi'liudutlannı vücuda getirmektedir. Yaklaşık ofarak 200 
Km. yi bulan Bulgar hududu, Karadeniz salıillerindeki Rezve Deresi ağzından baş

lamakta ve Kapıkule yakınında Meriç yatağına kavuşmaktadır. Bu no·ktadan iti
baren 204 metrelik Türk-Yunan hududu ç.evreyi. kuşatmaya başlamaktadır. Rezve 
Deresi ağzından Rumelifeneri'ne kadar Karadeniz kıyıları, Rumelifeneri ile Ahır
kapıfeneri arasında İstanbul Boğazı kıyıları, ~rkapıfeneri ile Gelibolu arasında 
Marmara k:ıyılan, Gelibolu ile Seddülbahir arasında ise Çanakkale Boğazı kıyılan 
ve nihayet Ege denizi kıyılan göze çarpmaktadır. Lozan Andlaşmasına göre çizi
len Meriç nehrinin yatağını izleyen Türk-Yunan hududunun batısını teşkil eden 
Batı-Trakya ise sınırlarımız dışında devam eder. Doğu Trakya ise bunun hudutla
nmız dışında kalan kısmıdır. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin Avrupa kıt'ası 
üzerindeki parçasını teşkil eden saha, genellikle (Trakya) ünvanını taşımaktafur. 
Trakya için bazı kaynaklarda (Paşaeli) adı kullanılınışsa da bu isim her nasılsa tu
tunamamıştır. Bu sonuncu ünvan, Osmanlı İmparatorluğuna ait en önemli bir liva 
olan (Paşa Livası)na atfen verilmiştir. [B k. Hami d Sadi Selen, Paşaeli, Türk Hukuk 
ve Iktisad mecmuası istanbul, 1927. Ayrıca Türk Trakyası'nın cpğrafi durumu 
hususunda daha fazla bilgi almak için Edebiyat :fakültesi Güney.:-Doğu Avrupa Araş
tırmaları D[!rgisinilı Birinci. sayısında yayınlanan (Yusuf Dönmez, Trakya bitki 
çoğrasyasmm Ana Hatları, 1972, Sb. 216-234) adlı makaleye balolmalı<4r]. 

Trakya'nın tarihi durumuna gelince: Bilindiği üzere (Trakya) a4ı bu sahariın 
kavmlerinden olan Trak'lardan gelir. Balkan yanmadasınının doğu bölümü ile İs
tanbul'un bulunduğu yerlerin ilk ahalisi Hind-Avrupa aslından olan Trakyalılar idi .. 
Frikyalılar ile Misyalılar ise Anadolu topraklarıı~da yaşıyorlardı. Herodot, Strabon 
ve bilhassa Bizanslı müellif Dionysios gib~ ünlü bazı yazş.rların eserlerindeki ·bilgi
ler; henüz çok kifayitsiz olan arkeolajik kazıların te'kid ettiği tarih! gerçeklerin ef
saneden ayrılmasına yaramaktadır. Trakya dilinde .. b3.41 kelimelere bağlı efsaneler, 
genellikle tarihl hakikate uymaktadır. Halic'e dökülen Kağıthane ve Alibeyköyü 
deresi'nin birleştiği mabalde yapılan bazı kazılarda efsanenin gerçeldere uygunlu-
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ğunu te'kid eden ve Yunan'dan önceki devre ait olan bir takım kalıntılar bulun
muştur. Burası Trakyalıların egemenliği altında- idi (Bk: lslô!n Ansiklopedisi, İs
tanbul Meddesi). 

Ötedenberi Mısırlılar, İbraniler ve Persler gibi bazı büyük doğu milletleri, sı
nırları içerisinde yaşayan insanları muayyen sınıfiara ayırmak teşebbüsünde bulun
dukları bilinir. Bu yolda ilk adımı atmış olanlar arasmda MısırWan buluyoruz. Bun
lar eski bir duvar resmi üzerinde kavmierin etnik karakterini esas olarak almışlar
lardır. İbraniler Tevrat'ta (72) kadar kavmi belli guruplara ayırmışlar ve bunları 
Nuh'un oğullan olaiı Sam, Ham ve Yafes'ten neş'et etmiş olarak göstermişlerdir. 
Bu liste doğuda Medya'dan Elam'a, batıda İspanya'ya kadar yayılmış olan kavm.
leri, kuzeyde İskitleri ve bazı Karadeniz kavmlerini, güneyde Mısırlılar, Libyalılar 
ve Arablan içerisine almaktadır. Bir cihan devleti kurmuş olan Persler de geniş ül
keleri içinde yaşayan kavmieri tasnif ve tasvir etmek isteğinde bulunmuşlardır. Yi
ne bunun gibi kavm.lerin ırk.i karakterleri, mesela deri ve saç rengi esas alınabilir. 
Fakat bu halde beyaz, san, siyah ve kırmızı insanlar olmak üzere gayet büyük gu
ruplar elde edilebilir. Bu usUl Ilk çağda yaşamış ve renkli tasvirleri pek az olarak za
manımıza kadar gelmiş olan kavmler için sevindirici sonuçlar vermekten uzaktır. 
Keza antropolojik bakımdan kavmieri kafa tasıanna göre bazı guruplara ayırmak 
mümkündür. Bundan başka kavmieri sınıflandırmak için insanların büyük bir fikir 
sahası olan (Dil) de esas tutulabilir. Bugün ilk çağda rol oynamış olan kavmleri; ko
nuştukları dillere göre Saı:nller, Haı:nller, Hind-Avrupalılai ve·Aziyanikler diye dört 
büyük guruba ayırabiliriz. Sarnilerin tarihi çağlarda işgal ettikleri bölgeler; bütün 
Arabistan yarımadası, Filistin ve Suriye ve Dicle ile Fırat ınıntakaları idi. Hami dil
ler Sami dilleri ile dikkate değer benzerlikler göstermektedir. Bilindiği üzere Hami
ler Mısırlılar ile Libyalılar ve Becalardan mürekkeb bulunmaktadır . .Arüerin yahut 
Hind-Avrupalıların hangi ülkeden çıkmış olduklan bugün kesinlikle bilinememek
tedir. İlk Atilerin Ural dağlannın geniş bozkırlarında oturmuş olmaları çok muh
temeldir. Buradan bir kolun batıya yani Avrupaya, diğer bir kolun ise güneye ve· 
güney batıya yani Hindistan ve İran'a gittikleri bilinmektedir. Bunlardan Avrupa 
Arileri Frikler. Traklar, İlliryalar; Ermeniler; YunanWar, İtaklikler, Keltler, Cer
ınenler, Baltık kavmieri ve Slavlardan teşekkül etmektedir. Asya Arileri ise Hind
liler ve İranlılardan ibaret bulup.maktadır. Aziyaniklerden ilk çağda Önasya'da ya
şamış ve iltisaki l?ir dil konuşmuş olan kavm.ler ~nlaşılmaktadır. Başlıcaları kısaca 
Sümerler, Elamlılar,. Gutiler, Kasitler, Hurriler, Urartular, Protohititler ve Hitit
ler, Luviler kasdedilmektedir. Bu itibarla yukanda bir parça temas ettiğimiz vechile 
Doğu-Trakya'da yaşamış olan Trakların eski devirlerde Avrupa'ya geçmiş olan 
Hind-Avrupai asıllı arilerden bir büyük zümreyi, daha doğrusu bir büyük kolu·tem
sil ettiği söylenebilir . [Bu yolda daha fazla bilgi edinmek için bakınız: A. M: Man
sel, Eski Doğu ye Ege .Tarih~n 4na !f atları, İstanbul, Rıza Koşkun Matbaası, 1945]. 
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Bunun gibi Arilerin en eskilerinden biri de Pelajlar idi. Ş . Sami Beyili vaktiyle 'be
yan ettiği ifadelere göre Pelajlar tarihin zabtedemediği pek eski bir zamanda Orta 
Asya'dan Avrupa'ya göç ederek Tuna vadisine vasıl olmuş, bir takımı Balkaiı Yarım 
Adasına gi~miş, bir kışmı ise Makedonya, İllirya ve çevrelerine dağılmış ve h!} tU!- İtal
ya'ya kadar sokulmuştu. Haddizatinde Ari kavmierin Orta Asya'dan Avrupa'ya bic
retlerinden evvel bütün Avrupa'wn olduğu gibi Balkan yarımadasının dahi eski ve 
asli aha~s~nin kimler bulunmuş olduğu bugün için iyice bilingıemektedir. Pelajlar 
en evvel Orta Asya' dap.. Avrupa'ya göç edenlerden biri idi ve l3alkan yanmada,~ını 
yurt edinerek bu geniş ülkenin içi~e yayılınışlardı. Bunlar yarımadanın ve bilhassa 
güney ve batısının bil4len en eski ahatisi idi. Bu çevrelerde en evvel tanmla uğraş
mışlar ve cesim taşlarla büyükçe binalar yapmışlardı.(Bk.: Ka"musü'l'-a'lam, II, 1216 
ve 1258; c: III, sb: 2632). Bu yazımııda amacımız Traklar ve Pelajlar üzerinde u~un 
boylu açıklamalara girişrnek olmadığı için . haklarında ötedenberi tekrarlanan bil
~erin s_adece özetlerini verme_kle iktifa ediyoruz. Sonuç olarak Pelajların Traklara 
zaman bakımından takaddüm ettikleri ve böylece onlara bazı önemli hususlarda 
kılavuzlukta bulunduklan bir dereceye kadar söylenebilir. 

ll 

Balkanlarda Türk Trakyası Dışında Kalan Osmanlı ·Devri Abidelerinin 
Yapı m ve Onarımlan Hakkında Bazı Düşünceler , 

Türk Trakyası'nın coğrafi ve tarihi durumianna ait bilgileri böylece özetledik~ 
ten sonra buradaki belde ve kasabalarımızın Osmanlılar devri eski eserlerini doğ
rudan doğruya tanıtmaınız ve bunların yapım ve· onarımları bakkındaki düşüncele
rimizi belirtmemiz gerekmektedir. Ancak bu temel hususun daha esaslı bir şekilde 
kavranabilmesini temin için daha evvel Balkan yanmadasının halen Doğu Trakya 
sınırlan dışarısında kalan Mostar, Elbasan, Köstendil, Aydos, Pravadi, Yanbolu, 
Çirmen, Eskizağra, Yenice-i vardar, Serei, Üsküp, İştip, İslimiye, Filibe, Bimaluka, 
İbrail, Yeni!=e-i karasu, Silistre, Cisr-i Mustafapaşa ve Selanik gibi bölümleri ile Sakız 
ve Rodos adalarındaki köprü, ca:mf Minber, Minare, Türbe, Han, Hamam, Sed 
ve Puşideleri gibi bazı Osmanlı devri abideleriyle· kiHıntılı:ı.nnı da gözden geçirme
nin faydalı olacağı kanısındayız. Bunu ise sütuniari.mıiın darlığı sebebiyle ·ilgili bir 
takım tarilll belgelerin sadece özetlerini vermeide . mümkün mertebe ·yerine getir
meye çalışacağız. Bu elimleden oHnak üzere tarih sırasına göre ilk olarak Hersek 
sancağı beyine yazılan 18 Şa'ban 973 tarihli bir hüküm suretiyle başlamak istiyo
ruz. Bu hüküm suretinde Mostar köprüsünün inşasında gerekli hisarerlerinin bu
lundurulması istenmiş bulunmaktadır [Ahk. Df. (Bşb. Arş), Ml. Df. Ps, No. 2775, 
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sh: 1061]. Elbasan kadısına hitaben yazılan evail-i Muharrem 1063'tarihli başka bir 
hüküm suretinde Elbasan'da Mahmud Bey köprüsünün ananlması ve rukbe olun
ması emredilmiştir [Um. Şk. Df. (Bş. An.), ·No. 2, Sh: 58]. Köstendil kadısına hita
ben yazılan evasıt-ı Zilka'de 1077 tarihli başka bir hüküm suretinde burada harab 
olan Sultan Mehmed caıpiinin tamiri cibeti bab..is konusu edilmektedir [Um. Şk. 
Ahk. Df. (Bş. Ar.) No. 6, Sh: 32]. Aydos, Misuri, Pravadi, Hacıoğlupazarı ve ha
valisi kadılarıyle iş-erlerine yazılan evasıt-ı Safer 1083 tarihli · diğer bir hüküm su
retinde görüleceği üzere Aydos ve Pravadi ve çevrelerindeki ırmak ve nebirler üze
rinde sağlam keresteden köprüler inşası için hazırlığa geçilmesi gerekli görülmek
tedir. Yanbolu naibine yaztlan evasıt-ı Zilka'de 1083 tarihli hüküm suretinde Yan
bolu civarında ve Tunca nehri üzerinde Sultan Murad evkafında~ olan bir köprü
nün bina ve tamiri emredilmiştir [Um. Şk. Alık. Df. (Baş. Arş.) No. 8, Sh: 587]. Ro
dos kadısı ile Rodos muhafazasında görevlendirilen paşaya gönderilen evabir-i 
Receb 1099 tarihli emirnarnede Rodos'ta Süleymaniye ve İbrahim Paşa camileri ve 
Sairenin onarımları beyan edilmiş bulunmaktadır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 
II, Sh: 279]. Cisrimustafa Paşa naibine 1100 yılı Cemaziyülaruresi ortalarında ya
zılan bir emirnamede Cisrimustafa Paşa ve Çirmen kazalarında bulunan bazı köp
rüterin durumları gözönüne getirilmekte ve yapılan onarımlan bah.is konusu edil
mektedir [Um. Şk. Akk. Df. (Bş. Aş.) No. 13, Sh: 83]. istimiye Naibine gönderilen 
1112 yılı sonlarına ait diğer bir hüküm suretinde ise istimiye civarında Kavaklık 
mevkiinde ve Tunca nehri üzerinde bulunan bir yere köprü inşası emredilmektedir. 
[Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 33, Sh: 228]. Filibe monlasına hitaben 1114 yılı 
Saferi ortalarında yazılan bir emirnarnede burada Zal Mahmud Paşa evkafından 
yeni hanın odalannda ateş yakıldığı haber alındığı, bu yolda gerekli tedbirlere baş 
vuçulması lazım geldiği beyan olunmaktadır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 52, 
Sh: 92]. Sakız Monlasına hitab edilen ve 1114 yılı Ramazan ayı ortalarına ait olan 
başka bir hüküm suretinde Sakız'daki Öküz Mehmed ;paşa camii minberinin Mısri. 
zade İbrahim Paşa camiine kaldırılması uygun görüldüğü bildirilmektedir [Um. 
Şk. Alık. Df. (Bş. Arş) No. 37. Sh: 246]. Ayrıca Bk: Mücteba İlgürel, Sakrz'da Türk 
Vakiflan, Güney-Doğu Avrupa Dergisi, I]. Banaluka kadısına bitabe? yazılan eva
il-i Ca 1121 tarihli bir emirnarnede Banaluka'da Ferhad Paşa camii avlusunda bir 
türbe inşası hususunda gerekli emir verilmiş bulunmaktadır [Um. Şk. Df. (Bşb. Arş.) 
No. 53, Sh: 351]. İbrail'de evvelce naiblikte bulunan Mevlana Mustafa'ya gönde
rilen 1126 yılı Ramazam ortalanna ait bir hüküm suretinde İbrail'de Sultan Osman 
~.amiinin yıkılan minaresinin ananlması için teşebbüse geçilmesi emredilmektedir 
[Um. ~k. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 80, Sh: 611]. Selanik kadısına evaU-i Ra 1142 ta
rihinde gönderilen bir hüküm suretinde ise Selanik'te zamanla harab bir duruma 
gelen J(asımiye Camiinin vakit kaybetmeden tamir ve termimi istenilmiş ve derhal 
bu yolda teşebbüse geçilmesi gerekli görülmüştür [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 
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122, Sh: 387]. Selanik Gümrük Eminine yazılan diğer 'bir hüküm suretinde ise Ka
sımiye Camii ile Cami-i Atile b ahi s konusu olmaktadır. Bu belge Evasıt-ı · Ra J.1 42 
tarihlidir. [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 121, Sh: 491]. Cami-i Atile'in Sultan 
Murad tarafından kiliseden tahvil edildiği bilinmektedir [Um. Şk. Alık. Df. (BŞ. 
Arş.) No. 120, Sh: 481]. Selanik kadısına 1142 Şevvali başlarında yazılan başka bir 
hüküm suretinde ise buradaki Sultan Bayezid camiinin ananlmasından söz edil
mektedir [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 120, Sh: 310]. Yine Selanik kadısına 
evail-iSafer 1141 tarihinde buradaki Ayasofya camiinin onarımı yoluoda talimat 
verildiği anlaşılmaktadır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 118, Sh: 117. Selanik'
teki diğer Osmanlılar devri eski eserleri için bk: A. S. Ünver, Selanik'te yüz eserimiz 
hakkında, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No. 1]. Nihayet İstanbul 
Gümrük eminine hitaben yazılan Evasıt-ı Zilka'de 1176 tarihli bir hüküm suretinde 
ise Karasu yenicesi kasabasında Mustafa Paşa camiinin ananlması ve kurşun pu
şidesinin değiştirilmesi için lüzumlu olan kırk tahta kurşunun İstanbul'dan temin 
edilip gemiye yüldenerek oraya gönderilmesi emredilmiş bulurimaktadır [İstanbul 
Alık. Şikayat Df. Bş. Arş.) No. 118, Sh: 117]. . 

III 

Türk Trakyası'ndaki Osmanlı Devri Abidelerinin Yapım ve Onarımianna 
Genel Bir Bakış 

Bundan evvelki fasılda Doğu-Trakya'nın bugünkü sınırlan dışında kalan muh
telif beldelerle Sakız ve Rodos adalanndaki Osmanlı devri abidelerinin yapım. ve 
ananrolarına ait tarihi durumlarını kısaca belirtmeye çalışmıştık Şimdi ise asıl ko
numuzu teşkil eden mezkfır bölge içerisindeki Çeşitli anıtların b~ bakımdan göster
dikleri özellikleri belgelerin ışığında aydınlatmaya gayret edeceğiz. Bunu Doğu
Trakya'nın bugünkü hudutları içerisinde kalan Edirne ile Krrklareli ve Tekirdağ 
illerine göre sıralamayı uygun buluyoruz. Bu ·bakımdan ilk olarak Edirne yi ele ala
cağız ve buraya ait yayınlanmamış belgelere göre Osmaoli devri anıtlarının inşa ve 
tamir işlerini ·gözden geçireceğiz. Bunun ardınca halen buraya bağlı Uzunköprü, 
İpsala ve Enez gibi kasabalarm kısa tarihçeleri ile birlikte buralardaki Osmanlı dev~ 
rine ait anıtlanna temas ederek yapım ve onanın hususlarını aksettirmeye çalışaca
ğız. Bunu böylece tamamladıktan sonra Kırklareli ve Tekirdağ illerine ait bazı şe
hir ve kasabalann aynı esaslar dahilindeki dı.irumlarım yine ilgili belgelere göre be
lirtmeye önem vereceğiz. Bütün bunlan yerine getirirken yegane dayanağımız tarihi 
belgeler olduğundan ancak bizce vesikası bulunabilen ·mahaller bahis konusu ola-
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ca~tır. Bu itibarla Doğu-Trak.--ya~nın elimizde halen belge örnekleri bulunmayan di
ğer kasaba ve köylerindeki Osmanlı devri abideleri şimdilik incelemelerimiz dışın
da kalacaktır. Doğu-Trakya'nın İstanbul iline tabi olan Çatalca, Silivri, Büyük Çek
mece kasabalan ile Çanakkale iline bağlı Gelibolu ilçeleri ise Kırklareli ve Tekirdağ 
şehir ve kasabaları gözden geçirildikten sonra ele alınacaktır. 

İstanbul'u ve dolayısıyle Anadolu'yu ve hatta bütün yakın doğuyu Avrupa'ya 
bağlayan .kadim ana yol üzerindeki Edirne, Osmanlı devletinin Bursa'dan sonraki 
payİtahtı olup imparatorluğun bıraktığı abideler bakımından büyük bir zenginliğe 
sahib bulunmaktadır. XIX uncu asırda iki defa Rus istilasına uğramış, Balkan har
binden sonra bir aralık Bulgaristan'ın, Birinci Cihan Harbini müteakib ise Yuna
nistan~ın işgali altında kalmıştır. Beldeye büyük bir tarihi çeşitlik kazandıran ve kaf
fesi genellikle Türk egemenliği devrine ait bulunan abidelerin en önemlileri daJ:ıa 
ziyade Selimiye camii çevresinde toplandığı görülür. Hadriyanus zamarnnda yapıl
mış olması muhtemel bulunan Edirne kalesinin Büyük-kule'si ile birlik.'1e diğer kule 
ve kapılan bıraktıklan hatıralanyle bugün sadece hafızalarda yaşamaktadır. XTX 
uncu asır sonlarına kadar bunların korunma ve onarımiarına mümkün mertebe ri
ayet edilmiş, daha sonraları çökme izlerini göstermeleri yüzünden mevcud taşları
nın isteklilerine satılması zorunluğunda kalınmıştır. Tarihi kayıtlarda yine bunun 
gibi . Murad . Hüdavendigar ve Yıldırım Bayezid sarayları adianna rastlanılıyorsa 
da bunların da ayp.ı akibetlere uğradığı söylenebilir, Kavak Meydanındaki eski sa
rayın Baltactlar dairesi yerinde Selimiye camii inşa edildikten bir süre sonra Saray-ı 
Atile Avcu Sultan Mehm~d'in kızı Hatice Sultan'a tahsis edilmiştir. Sultan Murad 
II tarafından inşasına başlanan ve oğlu Mehmed II yönünden yapıroma devam edi
len Saray-ı Cedid-i Amire, Kanuni Süleyman zamanında önemli sayılabilecek yeni 
binalarlagenişlemeimkanlanna kavuştu. Avcı Sultan Mehmed devrinde ise yeni ila.:. 
yeler bu sarayın en geniş ve en marnur devresine rastlamaktadır. Saray-ı Cedid-i Ami
re XVIII inci asır başlanndan itibaren yeni bir inşai hamleye şahit oldu. Bunun gibi 
Hammami zade Yusuf Efendinin bina emintiği sırasında da oldukça önemli onarım 
faaliyetine sahne olduğu söylenebilir. Fetihden önce gerek abide ve gerekse kasaba 
olarak çok mahdud sayılabilecek halde iken fetihden sonra gittikçe önemini artır
dığı göliilen Edirne, XVII inci asır sonlarında en geniş hudutianna kavuşmuştu. İlk 
bilinen camilerio kale içinde bulunması ve diğer bazı deliller, şehrin ilk Türk sakin
lerinin kale içinden dışanya çıkmadıklarını bir dereceye kadar gösterebilmek.'tedir. 
Adı geçen beldenin genişleme hareketlerini, biz bugün çeşitli semtlerin varlığı ile 
görebiliyoruz. Kale içinde Keçeciler kapısı yolu üzerinde kiliseden bozma Çelebi 
camii, Edirne'nin ilk cuma namazı ktlınan bir mabedi olup Murad I tarafından ye
niden genişletilmiş bulunmaktadır. 1752 (H. 1165) depreminde yıkıldıktan sonra tek
rar yaptırılmış, fakat XIX uncu asır sonlarında harab olmakla ortadan kalkmıştır. 
K~le içinde ~aınie ilk çevrilen Kilise caınii de Edirne'nin esld camileri arasında zik-
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redilmesi gerekir. Bu mabed Fatih Sultan Mehmed yönünden yıktınlıDış ve yerine 
altı kubbeli olarak bir yenisi yaptınlmıştır. Edirne'nin ·XIV üncü asırdan kalan ye
gane mabedi 1399 (H: 802) tarihinde inşa ·edilen Yıldınm camiidir. Dördüncü Haçlı 
Seferi esnasında tahribata uğrayan bir kilise harabesi üzerine yap~lan bu mabede 
(Küpeli Camii) de denilir. Bu ad, Yıldırım Bayezid'in Küpeli Sultan adındaki bir 
kızıoa izafeteo verilmiştir. Yıldırım Camiinin yanıoda bir imaret ile hamam bulun
makta idi. Bu imaret 1878 Rus işgaüoden sonra, ne yazık ki ihya edilememiştir. XV 
inci asrın ilk yarısıoda büyük abidelerin yapımıoa şahit olan Edirne'nin Eski Cami 
adıyle anılan mabedi 1402 (H: 804) de Emir Süleyman tarafıodan temeli atılmış, 
Musa Çelebi zamanında inşaat8( devam edilmiş ve Çelebi Mehmed zamanında in- • 
şası tamamlanmıştır:· İÇi murabba şeklinde olup dört sütun üzerine istinad etmekte 
ve dokuz kubbeyi ihtiva eylemektedir. Bir şerefeli küçük minaresi cami ile birlikte 
inşa edilmiş ve iki şerefeli büyük minaresi sonradan ilave olunmuştur. Mimarının 
Konyalı Hacı' Alaüddin ve kalfasırun ise İbrahim oğlu Ömer olduğu, .batıya açılan 
kapısı üzerinde yazı ile kaydedilmesinden anlaşılmaktadır. Bu caıriie Mehriıed I in 
emri ile Süleymaniye adı verilmiş, sonraları Ulucami ünvanı uygun ğörülmüş, daha 
sonralan da Üç şerefeli cami'in yapımı ile (Cami-i Atik) olarak isimleıidirilmiştir. 
Adı geçen cami 1745 (H.ll58) yangınında ve 1752 (H.ll65) depreminde büyük hasara 
uğradığı için Mahmud I yönünden tamir edilmiş bulunmaktadır. Sultan Murad II 
yönünden 1435 (H: 839) yılında Muradiye mahallesinde Sarayiçi'ne bakan tepede 
yaptırılmış bulunan Muradiye Cam.ii'nio· aslında mevlevibane olarak tasarlandığı 
bilinmektedir. Adı geçen mevlevibanenin semahanesinde çıkan bir olay üzerine ca
mie tahvil edilmiştir. Bu camiin çini ile kaplı mihrabı ve duvarlanndaki çiniler Türk 
sanatının en değerli örneklerinden sayılır. Camii n minaresi evvelce yeşil. kaşi ile kaplı 
idi. Bu miıiare 1752 (H: 1165) depreminde yıkıldığından yerine bir başkası inşa edil
miş bulunmaktadır. Edirne camileri arasında · bir de Darülhadis camii vardır. Bu; 
Edirne'nin Manyas mevkiinde olup Sultan Murad II yönünden hadis öğrenimi için 
yapılmış bir medrese idi. Sonradan camie tahvif edilmiştir. Kapısı üzerindeki kita
bede 23 şa'ban 838 tarihi okunmaktadır. ·Büyük tek kubbeli ve tek rnioareli bir cami 
idi. Minare Balkan harbi esnasında vuku bulan bir bonbardıman sonucunda tah
ribata uğramış ve yıkılmış idi. Osmanlı sanatında mümtaz bir yeri olan Üç şerefeli 
cami ise Murad II yönünden 841 ·tarihinde yapımına başlanılmış ve i447 (H: 851) 
de inşası tamamlanmıştır. Timurtaş Paşa-zade Elvant Bey cezaretinde iiışası tamam~ 
landığı söylenilen bu camiin asıl minarinın konyalı meflfıÇ bir zat olduğu bazı ta
rihl kayıdlarda görülmektedir. Adı .geçen ·camie ilk zamaiılari:ia Camii Cedid, Ca
mii kebir denilmiş, fakat sonralan Üçşerefeli Cami ismi ile şöhret bulmuştur. Cami 
mustatil şeklindedir. Ortasında köşeli sütunlar üzerine 'istinad eden büyük bir kub
be ile bunun· iki tarafıoda dört orta ve dört küçük kubbe mevcut bulunmaktadır. 
Sütunlardan bazısı sütunların içine konulmuştur. Mermer döşeli büyük avhisiı, Os-
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man.lı mimarlığında ilk cami haremi olarak kabul edilmektedir. Minarelerinden üç 
şerefelisi yüksek ve geniş bir tarzda inşa edilmiş olup Osmanlı mimarlığında bunun 
ilk örneğini teşkil etmektedir . . Murad II bu canıie inşası sırasında yeni ele geçirilen 
Sırbistan'daki Karatova gümüş madenierini vakıf tayin etmiştir. Rüstem Paşa ·bu 
madenieri hazineye ve camiin idaresini de Bayezid II vakfına bağlamıştı. Sultan Ba
yezid II Tunca kenarındaki camiini tabhane, darüşşifa, medrese ve imareti ile bir
likte 1488 (H: 893) tarihinde inşa ettirmişti. Bu sıralarda fethedilen Ak-Kerman ka
lesi hazineleri adı geçen bu tesise harcamıştı. Cami kemersiz ve tek kubbelidir. Bi
rer şerefeli iki uzun minaresi, zarif bir mermeri, somaki direkiere istinad eden mah
fili çok ün kazanmıştır. Avlusu üç kapılı olup direkler üzerine dayanan yirmi iki kub
besi vardır. Batısında inşa edilen darüşşifa altı köşeli bir yapıdır. Medrese ise da
rüşşifanın önünde olup kubbeli hücreleri ve dershanesi mevcut bulunmaktadır. 

XVI ncı yüzyılda Edirne'nin en güzel mimarlık eserlerini Mimar Koca Sinan 
vücuda getirmiş bulunmaktadır. Vaktiyle Mahmud Paşa tarafından bir zaviye ola
rak yaptirılan ve Koca Sinan yönünden camie tahvil edilen Taşlık Camii bunların 
başında sayılması gerekir. Bu cami; yüksek kubbesi ve zarif minaresi ile sanat ale
minde büyük bir şöhret kazanmış olmasına rağmen bugün, ne yazık ki, yıkılmıştır. 
Sinan'ın yapılanndan Defterdar ve Şeyhl Çelebi camileri varlıklarını koruyabilmiş
lerdir. Sinan'ın ölmez eseri olan Selimiye Camii ise uzun zamanlardan beri bütün 
dünyaya kendisini tanıtabilmek mazhariyetine erişmiştir. Selim ITnin Mimar Si
nan'a eski sarayın Baltacılar dairesini teşkil eden yerde inşa ettirdiği cami ile yanın
daki medrese, Darülkurra, Darüssibyan ve muvakkıtbane; mütekamil biı; manzfı

me-i tarihiye vücuda getirmektedir. Koca Sinan Ayasofya kubbesiıiin yüksekliğin
den altı zira daha yüksek ve dört zira kadar daha derin kubbeli olarak inşasına mu
vaffak olduğu bu abide ile şöhretini dünya mimarlık alemine kabul ettirmiştir. Edir
·neli Dai'nin manzume-i tarihiyesinden anlaşılacağı üzere camie 1568-1574 (H: 970-
982) tarihleri arasında inşasına başlanılıp bitirilmiştir. Cesim ve yüksek kubbesi se
kiz adet öriı:ıe sütuna dayanmaktadır. Sütunların ekserisi Kapıdağı yanmadası ile 
Suriye harabeleri yakınlarından, Mora ve Atina civadanndan getirildiği söylen
-mektedir. Adı geçen cainiin dört köşesinde üç şerefeli birer minare göze çarpar. Bu 
minarelerden bir kısmının içerisinde her şerefeye mahsus ayrı merdivenlerin bulun
duğu görülmektedir. Minareler ile camiin muhtelif tarihlerde tamirler gördüğü bi
·linmektedir. Camiin Darüttedris, darülkurra, darüssıbyan ve muvakkıthane gibi 
·bölümleri, karakteristik özelliklerini yeter derecede korumuş sayılabilirler. Bunlar
·dan birincisi uzun müddet askeri tevkifhane olarak kullanılmış olup son zamanlar
da eski eserler müzesi ittihaz edilmiştir. Darülkurra ise halen Etnografya müzesi ha
line getirilmiştir. Edirne'nin belli başlı imaretleri arasına da Mihai Bey· yali.üf U rta 
İmaret ile Fazlullah Paşa imareti yahut darüssiyade ve Balahan Paşa, İbrahim Paşa, 
'Evliya Kasım Paşa, Mezid Bey' ve 'Ahi Çelebi iinaretleri biılunmaktaçlır. Edirne; 

G.D.A. Araştırmaları F. 9 
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ötedenberi ilim ve tedris merkezi olduğu için medreseleri çok ve müderrisleri bolidi. 
En önemlileri Üçşerefeli camiin avlusu içinde Sultan Murad II nin kurduğu Saatli 
Medrese ile aym yerde Fatih Sultan Mehmed yönünden yaptırılan Peykli Medrese~
dir. Bütün bu medreselerin. mimari durumlan Klasik Osmanlı üslubuna uygun du
rumda bulunmaktadır. Bunlara gelir temin etmek maksadtyle Edirne1de ayrıca bir 
takım bedesten ile han ve hamamın iqşa edildiği göze çarpmaktadır. Çelebi Sultan 
Mehmed'in Eskicaini'e vakıf olarak yaptırdığı bedesten, bunları.n ilk örneğini teş
kil etmektedir. Yine ay,nı maksad ve düşüneeye dayanarak Sultan Murad II'nin in
şa ·ettirdiği eski bedesten ile Kurşunlu Ranı ve Tahıl Hanını buna ilave edebiliriz. 
Murad III ·tarafından ise Selimiye .vakfı olmak üzere Mimar Koca. Sinan'a yaptır
dığı büyük arasta ile Yemiş ham bu arada kaydedilmesi gerekir1. Devlet ricalinin 
de bunlara paralel olarak bazı han ve çarşılar yaptırdıklarına şahit olunulmaktadır. 

Koca Sinan'ın Edirne'de vücuda getirdiği Rüstem Paşa Hanı ile .So~llu Mehmed 
Paşa narnma inşa ettiği Taşhan'da bu arada sayılabilir. XVII inci y.y. başlarında 
Defterdar Ekmekçi-zade Ahmed Paşa yönünden eski Ayşekadın Ranı yerinde yap
tınlan han da önemli sayılabilecek derecede değerlidir. Yine Sinan'ın Semiz Ali Pa
şa adına 1568 (ff: 976) yılında inşa ettiği Ali Paşa sarşısı bu arada zikredilebilir. Sa-:
yın Prof. Tayyib Gölbilgin'in araştırmalarına göre (İslam Ansiklopedisi, .cild IV, 
Sh: 124) XVI ncı yüzyıl başlannda Edirne'de on altı adet han ile bedesten.ve çarşı7 
nın ·adedi sonraları. daha ziyad~ arttığı söylenebilir. Kanuni Süleyman devrin~ ka
dar gittikçe büyüyüp genişleyen .Edirne; ihtiyaçlan · karşılamak üzere muhtelif ta
rihlerde .su getirilmiştir. 1530 (H: 936) da l;Iaseki ~ultan , adıoa yapılan suyolu inşa
atının ihtiyacı imkan nisbetinde aza1ttığını görüyoruz. Diğer kaynakların katılinası 
ile genişlenen bu suyun Edirne'deki 300 çeşmeye dağıtıldığı söylenmektedir. Bu çeş
·meler arasında: Selüniye .önündeki Sinan Ağa çeşmesi, .bazı özellikleriyle bugün mev
cudiyetlerini korumuş durumdadırlar. Yıldırıni semtinde .Hasan Çelebi'niiı. yaptır
dığı sebil ile Eskicami yamndaki Esat Muhlis.'Paşanın inşa · ettiği sebilleri de· Edir
ne'nin su mimarlığı tarihinde önemli sayılabÜecek anıtlardandir. Yine öu cümleden 
·Olarak Murad H nin Tahtakale hamarnı da darülhadise vakfolmak üzere inşa etti
rilmiştir. Edirne'de Saray köprülerinden başka Tunca nehri üzerinde dört ve. ·Me
riç üzerinde ise bir.köprü göze çarpar. İçlerinde en eskisi Gazi Mihal köprüsü olup 
üÇ klsımdan müteşekkildir. Saraçhane köprüsü Sultan Murad II devrinde Şehabüd
din Paşa yönünden on kemer üzerine yapılmıştır. Bayezid II zamanında· 1488 tari
hinde Mimar Hayreddin Tunca üzerinde altı gözlü bir köprü inşa etmişti. Sonra
dan bunun devamı olarak bu köprüyü şehre " bağlayan Yalnız-Göz köprüsü yapı!-

1 996. senesinde Ye~ ~·nın ~asına Mimar . .Hüseyin Çavuş memur ~diİiniştir
'Bu hususda Bk: B. M . . Meriç, Türk Sanat tarilıine aid' vesikalar, '(ür~. Sanat Tanhi artzJtır-
.ma ve incelemeleri, İ; 1963, Sh: 746. · · : · . . 
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mışbr ki ,bu Mimar Sinan eseri olarak kabul edilir. Tunca üzerindeki dördüncü köp
rü ise Ekmekçi-zade Ahmed Paşanın Sultan Ahmed camii mimarı olan Kalkande
lenli Mehmed Ağa 1607-1615 (H: 1016-1024) yıllan arasmda eskiden mevcud ah
şah köprü yerine yaptırdığı köprüdür. Bu köprünün ortasında Şair Kami'nin tarihi 
göze çarpmaktadır. Meriç üzerindeki köprü ise Abdülmecid devrinde yapılmıştir. 
Bu köprü Edirne seyabati esnasında Mahmud II tarafından daha evvel istenmişti. 

Edirne'nin kale, saray, cami, medrese, bedesten, han, hamam, arasta, çarşı, 
çeşme, sebil ve köprüleri hakkında verdiğimiz bu kısa açıklamadan sonra bir parça 
da bunlarla ilgili belgelerine değinmek yerinde olacaktır. Diğerlerinde olduğu gib~ 
şti ana kadar biç bir yerde yayınlanmaıruş olan bu tarihi belgeler genellikle anıtla
rın yapı m, onarım, inşa, isticar, tahsis, intikal, keşif, vakıf ve tesmiye gibi çeşitli liiı
suslarına taallfık etmektedir. Bunların ekserisi ise daha ziyade inşa ve imar işlerini 
aksettirmektedir. Yazımızın temel taşı mesabesinde olan belgelerin kronolojik esas
lar dahilindeki özetlerini vereceğiz. Bunların ilki Edirne'de Saray-i Atik suyolu ile 
Selimiye evkafmdan olan çifte hamamın sularına dair olup evail-i Zilka'de 1077 ta
rihlidir. Edfrne'nin su nazırına hitaben yazılınıştır [Um. Şk. Df. Bş. Arş . . No. 6, Sb: 
30]. İkinci belge; Edirne'de Abdi ·Bey evkafından bir hamn külliy~n yanması üze~ 
rine yapılan· tamir ve ihyasına ait olup evabir-i Muharrem. 1083 ·tarihlidir ve Bursa 
kadısına hitaben yaZılmışbr. Abdi Bey evkafı Bursa ı:rienşelidir · [Um. ·şk. Alık. Df. 
(BŞ. Aiş.) No: 8; Sh: 29]. Üçüncü belge; Edirne'de Sündük Fakih mahallesinde bu
lunan çeşmenin kesilen sularına ait olup evail-i Muharrem 1084 tari.hli bir hüküm 
suretidir. Edirne mollasına hitaben yazılmıştır [Um. Şk. Ahk. Df. (Bş. Arş.) No. 8, 
Sh: 375]. Dördüncü belge; Edirne'd.e Cedid Aİi Paşa çarşısınd.aki dükkaniann icare 
iŞlerine dair evasıt-ı Safer 1099 tarihli olup Edirne'de müteveffa Ali Paşayı Cedid 
vakfı mütevellisine yazılmış bir hüküm suretidir [Um. Şk. Alık. Df. No. II, Sh: 176]. 
Beşinci belge; Edirne'de Sultan Murad Camii ile Darülhadisi evkafının tamirlerine 
dair olup Edirne kadısına 1 

ve bostancıbaşısına hi ta ben yazılmıştır. Evail-i Şa'b~n 
1099 tarihlidir [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. ll, Sh: 331]. Altıncı belge; Edir
ne'de Hadım İbrahim Paşa camii evkafından olan Ağa hamamının isticarına dair
dir. Evasıt-ı Ramaza~ 1099 tarihlidir. Edirne monlasına yazılmıştır. Burada adı ge~ 
çen İbrahiıiı Paşa camii, İstanbul'da Silivrikapı'da bulunmaktadır [Um. Şk. Alık. 
Df. (Bş . . Arş.) No. ll, Sh: 399]. Yedinci belge; Edirne'de Mustafa·Paşa Evkafindaİı 
İkikapılı hari.ın yeniçeruere kışlak tayin . edildiğine dair olup evasıt-ı c· ııoo tarih
lidii. Edirne kadısına ve darüssaade ağasına hit.aben yazılmıştır. Burada adı ge"çen 
Mustafa Paşa evkafı Gebze'dedir [Um. Şk. Alık. Df.' (Bş. Arş.) No. 13, Sh: 73]'. Se
kizinci ·belge; Edirne'de Kabhan hanı ile Ahi Çelebi medresesi bitişiğinde ihdas olu
nan selhbane'nin iras eylediği zarariara dair olup evabir-i Zilka'de 1101 tarihlidir. 
Doğrudan 'doğruya Edirne kadısına hitaben ya.ştır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) 
No. 14, Sh: 91]. Doküzuncu belge; Edirne'de :İiızıniğa hamamının tamir ve icar iş-
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lerine dair olup Evail-i Ca 1102 tarihlidir. Edirne kadısına bitaben yazılmıştır -[Um. 
Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 15, _Sh: 30]. Onuncu belge; Edirne'de Zindan civarın
da konak olan bir mahalle han inŞa edildiğine dair evail-i Şevvall107 tarihlidir. poğ
rudan doğruya Edirne kadısına bitaben yazılmıştır. Bu belgede Zindan civarında 
olan mahallin tesmiye sureti iyice okunamamaktadır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) 
No. 23, Sh: 13]. Onbirinci belge; Ketenin Edirne'de Kabhan Ham ile Ali Paşa haru 
önündeki .dükkanlarda satıldığına dairdir. Evail-i Safer 1117 tarihlidir ve Edirne 
monlasına bitaben yazılmıştır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 43, Sh: 40]. Onikin
ci belge; Edirnede Mirimiran Sinan Paşa cami ve medresesi meşrutaasından mek
kari katırcılarm kaldıkları ka tır haruna dair evasıt-ı Safer (1121) tarihli _hüküm sureti 
olup Edirne monlasına bitaben yazılmıştır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş: Arş.) No. 53, Sh: 
47]. ünüçüncü belge; Edirne'de Doğancıbaşı İskender Bey evkafından Mihal Bey 
Köprüsü civarındaki harun tamir, icare ve i~tikal işlerine dairdir. Evabir-i Ra 1121 
tarihlidir ve Edirne kadısına yazılmıştır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 53, Sh: 
229]. Ondördüncü belge; Edirne'de Mirimiran Sinan Paşa evkafından ol~ katır 
haruna dairdir. Edirne monlasına ve bostancıbaşısına bitaben yazılmıştır . . ~vail-iR 
1121 tarihlidir [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 53, Sh: 220, ayrıca onikinci belge 
özetine bakınız]. Onbeşinci belge; ;dirne'de Ali Paşa· çarşısında bm kurşun ona
rımı işlerine dairdir. Ev~r-i C .ı 121 tarihlidir ve Edirne m onlasına ve bostancıba
şısına yazılmıştır [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. Arş.) No. 53, Sh: 448]. O~altıncı belge; 
Edirne'de Eski cami evkafından Manyas-kapısı haricindeki Ka tır hanı ile Mi rimiran
dan Sinan Paşa evkafından olan Katır hana konan katırcılara dairdır. ~vabir-i Ca 
1122 tarihlidir ve Edirne monlasına bitab etmektedir [Um. Şk. Alık. Df. (Bş. A~ş.) 
No. 56, Sh: 113. Bu yol da ayrıca onikinci ve andördüncüdeki yazılı özetiere ba~

mz]. Onyedinci belge; Edirne'de Mihalbey köprüsü civarında Doğancıbaşı İsken
.der Bey vakfından olan harun intikal şekline dair~ir. Evabir-i C 1122 ta!ihlidir ve 
Edirne monlasına hitab etmektedir [Um. Şk. Alık. Df:(Bş. Arş.) No. 56, Sh: 92]. 
Onsekizinci belge; Başbakanlık 'arşivinde Haremeya muöasebes! evra~ arasında 
bulunan ve arkasındaki bir kayda göre 1142 tarihli olan Darüssaade ağası Hacı Be
şir Ağa imzalı ve mühürlü bir mektubdur. Edirne'de Çelebi Sultan Mehmed han ev
kafın~an Eski camiin harabeye yüztutması dolayısıyle onarım işlerine dairdir. M~z
kiir cami mütevellisi Mehmed Ağaya J;ı.itab etmektedir. Bu belgede adı ğ~çen -ca
miin keşif hususlanna da yer verilmiştir. Ayrıca aym vakıftan olan bezzazistan ~i:
vanndaki Kuyumcular çarşısındak:i beş adet dukkan da aym vechile ananlması ba
.his konusu olmaktadır. Ondo~ncu belge; Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne'
de akıttığı sulann yol ve kemerlerinin onanmına mütealliktir. Gurre-i Ca 1158 t.a
ribli bir keşifnamedir. Bu keşifname 1158 yılı baş muhasebe evrakı arasındadır. 

Ve henüz · numaralanmamıştır. [D-BŞM. 1158/VI/29]. Yii.ıninci belge; Edirne'de 
Selimiye camii kubbeleriyle minarelerinin, arastalar ile harun kurşun ve derz ona-
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nmlanna pairdir. 27 Muharrem 1175 tarihli bir keşif ve tahmin raporu olup Baş
bakanlık Arşivinde Baş-Muhasebe evrakı arasında bulunmaktadır [D-BŞM. 1175, 
5,.9]. Bu rapordan anlaşıldığına göre keşifişlerini Hassa Mimarı Mehined Said Efen
di ile ha lifesi Ahmed Efendi ve kurşuncubaşı Elhaç İbrahim Efendi usulü vechile · 
yerine getirerek defterini düzenlemişlerdir. Yirmibeşinci belge; Edirne'de Sultan 
Selim camii civarında defterdar Hacı . Mehmed Paşa evkafından bir hamam ile fu
run ve değirmenin onarıınına dairdir. Evasıt-ı Şevval 1175 tarihlidir. Edirne man
lasına ve bostancıbaşısına yazılmıştır. Bu belgeden a'nlaşıldığına göre Hacı Meh
med Paşa hayrat erbabından idi ve İstanbul'da Macuncu semti civarında şadırvan, 
çeşme ve mekteb gibi bir takım emHiki bulunmakta idi [istanbul Abkam-Defteri 
(Bş. Arş.) No. 6, Sh: 122]. Yirmükinci belge; Edirne'de depremden harab olan Üç
şerefeli camiin kubbe ve minareleriyle bitişiğindeki iki medrese ve bir mektebin ona
rıroma dair evasıt-ı Ca 1176 tarihli bir hüküm sureti olup Edirne kadısı ile Edirne. 
bostancıbaşısına hitaben yazılmıştır. Bilindiği üzere Üçşerefeli canii Sultan Murad 
II. tarafından Edirne'de inşa edilmiştir. Bu maksatla mimarbaşı olan Hacı Ahmed 
Ağa ve hastancıbaşı marifetiyle gerekli keşfin yapılarak defterinin düzenlenmesi ve. 
sonucunu wüteakip defterinin istanbul'a gönderilmesi Edirne kadısına ve Edirne . 
bostancıbaşısına bildirilmiştir [Keşif ve Tamirat Defteri, Bşb. Arş. 3160, Sh: 416J 
Yirmiüçüncü bdge; 29 Muharrem 1279 tarihli bir irade-i seniye tezkiresinde Edir
ne'de kain Sultan Selim camü minaresinin rüzgardan düşen kurşunlarının ananını 
bahis konusu edilmektedir [Dahiliye iradeleri, B;b. Arş. No. 334591- Bu belgeden 
anlaşıldığına göre kurşun ve diğer keşif işlerinin masrafı mezkur tarihteki rayice gö
re 13000 kuruş tutmuştur. Yirniidördüncü belge; Edirne'de .Çelebi Sultan Mehmed. 
camiinin onanmına dair 3 R. 1279 tarihli bir irade-i seniye tezkiresinde (Dahiliye 
İradeleri, Bşb. Arş. 33778) adı geçen camiin kurşun işleriyle bazı mahalleri harab 
olmuş bulunuyordu. _Bu maksatla Evkaf-ı Hümayiln nezaretinden vaktin padişahı
na bir takrir ile arzedilmişti. Buna göre camiin gereken onanınının kısa zainarida. 
ele alınarak bitirilmesi istenmişti. 

Bugün Edirne'ye bağlı bir kaza merkezi olan Uzunköprü kasabası, yakın bir 
geÇmişe gelinceye kadar (Cisr-i Ergene) adıyle maruf idi. Burası Ergene nehrinin sol 
kıyısında ve Edirne'nin yaklaşık olarak (48) kilometre güney doğusunda bulunmak
tadır. Kasabadan ·geçen Kırkkavak deresi sonraları Ergene nehrine karışır. Bu dere 
yağışlı zamanlarda kabarırsa da etrafına pek zarar vermez. Yirminci yüzyıl başla
rına kadar kasaba çevresinde mevcut olan Kumluca ve Bülbül ormanlan halen or
tadan · kalkmış bulunmaktadır. Kasabanın sekiz Km. uzağında M eşelik denilen Bül
bü1 mesiresi büyük bir ün kazanmıştır. Nüfus kesafetinin fazlalığı .ve zirai.faaliye
tinin çokluğu ile şöhret 'kazanmış olan Uzunköprü kasabası, Doğu-Trakya'nın ta
nınmış bir köşesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzunköprü ilçesi kuzeybatıdan 
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Havsa ve Dimetoka kazalarıyle Dedeağaç'ın Safulu kazası ile çevrilmiştjr. Güney-. 
doğu: cihetinde ise Hayrabolu ve Malkara kazalarıyle kuşatılmıştır. Kasabaiıın . ara.: 

zisi kısmen dağlık ise de güzel vadileri olup Ergene ırmağı ile irv~ olunmaktadır: 
Prof. Tayyib Gökbilgin Edirne ve Paşa livası adlı eserinde (Sh: 216-117) Uztinköp
rü kasabası hakkında şu açıklamayı yapmaktadır. « ... BUgünkü UzunkÖprü kasa
basının ve bilhassa burada inşa ettirilen köprünün bulunduğu yer evvelce bataklık 
ve ormanlık iken Sultan Murad II bir köprü ile cami ve imaret yaptıraçak Ergene 
kasabasım kurmuştu. Hoca Sadettin , bu hadisey; 831 senesinde ve (zikr-i istidanayi 
cisr-i Ergene) başlığı altında nakletmektedir (C. 1, Sh: 339). Köprünün inşası onse
kiz ~ene sürmüştür. 174 kemer ve 392 metre uzunluğundaki köprü (847) de inşası 
bitmiştir. Cami, imaret ve medrese de bu esnada yapılmıştır. Keza kasabanın için.: 
de bir. hamam da yaptınlmış ve köprünün diğer ucunda Yayalar köyü tesis 'olun
muştur. Ergene imareti evkafı, Ergene'den başka Edirne, Malkara· ve Hayrabolu'-· 
da da mevcut idi. (Enisü'l- Miisamirin) müellifi Hibri Efendi o sırada orada ıiıüderris 
bulunmakla tamir gören camiin harem avlusunun kapısı üze~inde görülen kitabeyi 
nakŞeylemiştir.» Bilindiği üzere Uzunköprü ve havalisi Trakya'nın zahire deposu
dur: 1927 yılında Uzunköprüden İstanbul'a bin iki yüz küsur vagon buğday ve di
ğer cins zahire ve hububat sevk ve ihraç edilmiştir~ Ergene nehrinin n~bean ettiği. ge
niş bir vadi üzerine inşa edilmiş olan Uzunköprü ise Türk mimarisinin bu yoldaki 
karakteristik bir örneğini teşldl etm~ktedir. Bu köprü Murad II zamanında · guzat
tan Timurtaş İshak Bey'in i:ıezareti altında onsekiz senede ikmal edilmiŞtir (Musa 
Kazım, Vakit Gazetesi, 5 Haziran 1928,.No. 3738). Bu_suretle adı geçen padişah za
manında başlarup 818 yılında tamaml.anim bu köprü, (1280) metre uzunluğtiiıda ev. 
(5,5) metre genişliğindedir. Badi Ahmed Efendi, köprünün inşasında şuaaradan Na'-. 
ti'nin. baŞladığını ve köprü başında medfun Mahmud Baba'nın işaret-imanevisi ile. 
vuku bulduğunu bir manzumesinde bildirdiğini kaydeder. Aşağı yukarı beşyüz se-

. nelik bir geçmişe sahib bulunan köprü, bu süre içinde ancak iki veya. üç defa taniire, 
muhtaç görülmüştür. Yalnız 1320 yılında :çrgenenin dehşetli bir ttiğyamnda köp" 
rünün ortasında üç kemer yıkılmıştır. Esasında 174 gözlü olan bu köprünün tamiri 
sırasında. üç göz iki kemer olarak ~nşa edilmiş ve baş tarafındaki g~zlerip. birisi de za
manla dolduğundan .ı 72 keme~den ibaret kalmıştır. Ergene suyu üzerindeki bu önem-. 
Ii. köprü o havalinin yegane geçidi olmuştur. Çanakkale harbinde o!dulan~ız bu. 
köprü üzerinden geçmiştir. Kışın Ergene ovası bir deı:i.iz haline gelince, Keşan, . ve 
İp~ala · havalisini şehre y~lnız bu köprü .bağlar {Bk: Musa Kazım, . Vakit Gazetesi, 5 
haziran 1928). .. 

Uzunköprü iıe ilgili belgelere gelince: Bugünkü araştırmalanmıza göre bu ta-. 
rihi belgelerin miktan pek fazla değildir. Zamanla·bu sayımn artabileceği kuvvetli 
bir ihtimal dahilindedir. Metinlerini yazımıza aynen ekiediğimiz bu belgelerden eva-· 
sıt-ıSafer·I076 tarihli olam Cisr-i Ergene'ye tabi K!rkkavak karyesindeki Gazi Turhan. 
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Bey cami, türbe; medrese ve sairenin tamiri keyfiyetini açıklamakta olup Cisr~i Er-· 
gerie kazasında naibüşşer olan Halil Efendiye hitaben yazılmıştır: Evasıt-ı za· 1077 
tarihli olanı ise doğrudan doğruya Uzunköprü monlasına yazılmış olup adı geçen 
kasaba yakınında bulunan köprünün onarim çalışmalarını kısaca aksettirınektedir. 
Sayın T. Gökbilgin~in bildirdiğine göre bu köprü (1030) tarihinde Osman II yönün
den başka bir tamir daha görmüş bulunmaktadır .(Bk: Edirne ve Paşa /ivası, Sh: .217). 

Edirne'nin bir ilçe merkezi olan İpsala kasabası, batısını Meriç nehrinin Çev
relediği ve ortasından şimal-ce~ub istikametinde- Ergene ~ehii sulannın dağılarak 
yayıldığı bir ovanın ortası~da kurulmuştur. 30 rakımlı olan k~saba, halen dört ma-· 
halleden ibaret bulunmaktadır. Halkının büYük kısmı, tarım ve bilhassa · çeltik ile 
iştigal etmektedir. Haritası 195l'de ve imar planı ise 1952 de yapıf~ştır. Kasaba
nın ayın zamanda mesire mahallerini teşkil eden civarındaki göllerde balıkçı gemi-· 
leriyle · balık ·avlamr_. Kazamn batısını Türkiye-Yuna~stan sınınnı . kapsayan Meriç 
nehri Çevrelemektedir. Dümdüz ve tamamİyle al_öviyal geniş ve münbit sahafardan 
teşekkül eden arazisi batısındaki Meriç nehri ile birleşrnek üzere kuzeyden gelen Er
gene suyu yer yer bataklıklar vücuda getirmektedir. Ekseriyetle hayvancılık ve· ta.: 
rımla uğra.şan halkının baş meşgalesi hayvani mahsfıl. alış verişi ile biraz da meyva 
tica!etine inhisar eder (Türkiye Ansiklopedisi, 1 ll, 148). Kasaba dahilinde inşaat; 
taş ve tuğla tarzında olup daınlar ça:tılı ve kiremit örtülüdür. Edirne'd~ olduğu gibi 
nehir bazı yıllarda taşarak kasabayı_ b~s~akta ve büyük tahribat yapmaktadır. V ak.: 
tiyle Ragıb Kemal imzasıyle bir İstanbul gazetesinde (Yakıt, 14.12·.1933 tarihli nüs~ 
ha) neşredilen bir yazıda İpsala'ya ait şu satırlar göze çarpmaktadİr: « ... İlk defa gör
düğüm kazalardan birisi' olan İpsala büyük bir köy manzarası göstermektedir. Ön 
tarafı Meriç' e kad.ar uzanan geniş bir ova ile ve doğu yönü de hafif sırtlarla çevril-. 
miştir. Hükümet dairesi ile dispanser, mezbaha ve tayyare binası, aygır deposu ve 
İsmail Efendinin mağazasından başka göze çarpan bina görülmiyör. Diğerleri hep· 
dam halinde birer katlı ve üzerieri yulaf saplada ve kamışlada örtülü. birer köy evi
dirler. Bir de burada Alaca Mustafa Paşa'nın minareli ·ve büyük kubbeli bir camii 
göze çarpar. Kasabamn-orta yerindeki Sultan Murad'ın camii ise yıkılmış ve kalın .. 
tı olarak dört tane beyaz sütunları kalmıştır. İpsala yaklaşık olarak iki yüz. sene ev
~el elli bin nüfuslu büyük.bir şehir iken bir aralık başgösteren koleradan dolayı alıa
lisi buradan korkarak kaçmışlar ve bir çok muharebeler yüzünden 9e yavaş yavaş 
başka tarafiara göç etmişlerdir. · Burası .Balkan. harbine kadar nahiye merkezi iken 
sonraları· kazaya çevrilmiş ve bir hükümet konağının mevcut olı;naması dolayı.sıyle· 

(.1331) yılında kaza merkezi İbriktepe'ye naklolun.muş, 1335 te ise k~a merkezi tek- . 
rar buraya alınmıştır. Bilahare ~hali tarafından o~z bin lira değerinde .büyü~ bir : 
hükümet konağı yapılmıştır. Ayrıca .eski kaymakamlardan Nured9in Beyin h!m-. 
m~ti"ile ·bura~a bir de .tayyare binası inşa edilmiştir. Bu binanın yapılmasında Tay-· 
yare Cem.iyeti: reisi F!!ttah Efendinin büJi:ik gıı,yretlt;ri gqrülmüştür . . Sokaklannqa 



13.6 MUZAFFER ERDOÖAN . . 

evvelce lamba ve fener yakılmaz iken yapılan polis teşkilatı sayesinde otuz bin fener 
konulmuştur. Böylece adı geçen kasaba dört mahalleye . bölünmüş ve ayrıca bekçi 
teşkilatı: da vücuda getirilmiştir. Bu örgütün kurulması, kasahaya çok yararlı olniuş, 
vukuat işitilmez olmuş, asayiş sağlanmıştır. _. 

İpsala kazası Yunan hududu üzerinde geniş ve bereketli topraklan olan. bir yer
dir. Çok eski zamanlardan kalma iki harab hamamı, bize, buranın eskiden oldukça 
marnur olduğ_unu gösterir. Suyu ve havası çok iyidir; Yalnız Meriç ve Ergene nehir
lerinin taşması ile araziyi su bastığından ziraat işleri yapılamamakta ve her tara~m-. 
da müthiş bir saz ve kamış ormanı türemektedir. Bu sazlardan hasırlar. yapılqtğın

dan ci var memleketlere ziyadesiyle sev~iyat olm?ktadır. Bir taraftari . ise onun kö
künü kaldırmak için ateşe verilerek yakılmaktağ._ır. Sazlar dört metre yükseklikte 
ve bir buçuk santimetre kalınlığında olduğundan içerisinde vahşi hayvanlar baİın
maktadır. Bu keyfiyet, arazinin şeker kamışı v~. pancar zira~tı için ç~k elverişli ol
duğunu isbat ·eder. Nefsi İpsala'nın ötedenberi üçyüz bin dönümlü_k arazisini subas
maktadır. İbriktepe adında bir nahiyesi ve yirmiüç köyü mevcuttur. Toprakların
da her cins hububat ve bilhassa susam yetişir. En meşhur olarak ise g~yet !1-efis bal 
ve yağ üretilir. Burası bilhassa koyun ve sığırların çokluğu ile de ün _kazanriuştır. 
Bunlar külliyetti miktarda Yunanistaı;ı'a ihraç olunmaktadır. Meriç'e. bir saat me
safede olan kasabanın halkı Türktür. Köylerde Çerkez ve Drama göç~enleri iskan 
olunmuştur. İpsala'da bir de gümrük teşkilatı kurulmuş ve Edeköy'den EJ:?.~z'e ka
dar olan bölgenin muhafazası . bunlara verilmiştir. · -

İpsala'nın .ismine gelince; Evliya Çelebi'nin rivayetine göre Üçüncu Osmanlı 
hükümdarı . olan Sultan Murad'ın kardeşi Süleyman Paşa'mn ordusu burada. cuma 
namazım kılmak için ilk salayı okuttuğundan adına (İpsala) denilmiştir. Fakat bu
nun doğru olmadığı sanılmaktadır. Hudut kumandanlarından yüzbaşı Osman beyin 
tetkiklerine nazaran bu memleket bal ve arı diyarı olduğundan rumlar (Arıyeri) an
lamına gelen (Kipsala) demişler ve sonralan bu kelime (İpsala)ya çevrilmiştir. Ba-. 
zıları da fütuhat ordularımızın Çanakkale'den geçerken ip salfar kuijandıklarından 
dolayı buraya 'İpsala denildiğini söylüyorlarsa da bu söylenti pek zayıftır. En doğ
rusu (Kipsala)dır. 

İpsala'mn tarihi eserleri arasında Osmanlıların Rumeli'ye geçişlerinde yapılıDış 
bir cami ile Kanuni Sultan Süleyman devrinde inşa edilı:r!iş büyük ve meşhur kervan
saray ve su kemerleri bulunmaktadır. Ayrıcaharab halde iki hamam göze çarpmak
tadır. Alaca Mustafa Paşa'nın yaptırdığı cami ve su kemeri tamir -ettirilmiştir. Baş

bakanlık arşivinde tetkiklerimiz sırasında İpsala hakkında bazı tarihi belgelere rast
lamış bulunuyoruz. Bunlardan birincisi İpsala'da Hüsrev Kethüda evkafından: Ölan 
kurşunlu harun icarişlerine ait olup İpsala kadısına yazılmış evabir-i Ra llOOtarihli 
bir hÜküm suretidir [bk: -Um. ·şk. Alık. Df. Bşb. Arş. No. 12, Sh: 185]. İkincisi İp
sala'da Kurşunlu han'ın su kemeri ve çeşmelerle birlikte tamirine dairevastt-ı Safer 
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1127 tarihli bir kayıttır (Bk:. Um. Şk. Alık. Df. Bşb. Arş. No. 66, Sh: 24]. Üçüncüsü 
ise I.Iüsrev Kethüda evkafından han-ı kebir ile imanitin onanmına müteallik taribi 
bir belgedir [Bk: Um. Şk. Alık. Df. Bş. Arş. No .. 115, Sh: 416]. Sayın Prof. Tayyib
Gö~bilgin Edirne ve Paşa livası adlı eserinde İpsala'da Sultan Murad camii hakkın
da şu beyanda bulunmaktadır .(Sh: 220): « ... İkinci Murad'ın İpsala'da bir camii 
vardır. B~nun ayrıca evkafı olmayıp Edirne'de Muradiye vakfına bağlıdır. İpsala'
da Osmanlu, Hisarlu, Çavuş ve Elücek adlı dört köy de .aynı evkaftandır. Çok ·eski-. 
den ortadan kalkmış olacak ki Badi Ahmed efendi bundan hiç .bahsetmemektedir. 
Aı)cak Hüsrev Kethüda'mn Mimar Sinan tarafından. başlanmış bir · kervansarayr 
bulunduğunu söylemektedir. İpsala'daki Sultan Murad camiinin H: 895. te. İpsala 
kadısı Abdüsselam marifetiyle mimar Savcı yönünden yapılmış bir tamirin muha
sebe kayıtları vardır. Bu sonuncu kayıttan anlaşıldığına göre cami İkinci Bayezid 
devrinde oldukça esaslı bir onarım görmüştür. Bu sebeble beş aya yakın bir zaman
da hazine<len elli bin akçe verilmiş bulunmaktadır.» 

Edirne'nin güneyine düşmekte olan Enez, bilindiği Üzere Meriç nehrinin denize 
döküldü.ğü yerde kurulmuş çok eski ve önemli bir kasabadır. İlk çağlarda Ainos adı
nı taşıyan bu belde, haiz olduğu bazı karakteristik özellikleri dolayısıyle bir müstah
kenı . lim3;n şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan başka iktisadi .yönden de 
Ege denizi adalanyle Doğu-Trakya arasındaki ticari faaliyetlerde mühim bir mül?a" 
dele merkezi rölünü oynamış bulunmaktadır. Kuzeyini Edirne'nin İpsala, doğusu
nu Keşan kazaları, batısını Tü~kiye-Yunanistan bududunn teşkil. eden Meriç nehri, 
güneyini ise Ege denizi Ç<?Vrel_emektedir. Kaza arazisi; geniş . <l:üzlükler ve yer yer 
ehemmiyetli bataklıklar halindedir. Hisarlıdağ kazanın yegane arızasını teşkil et-. 
mektedir .. Halkı tarımla uğraşmaktadır. Arazisi münbit ve mahs~ldardır. İrtibatı 
ise daha ziyade deniz araçları ile sağlanmaktadır. Yirminci asır başlanndan itiba
ren uğradığı sürekli savaş ve saldırıtarla bir hayli sarsılmasına rağmen son yıllarda 
Keşan yolunun yapıl~ası ve İpsala caddesinin inşası ile tekrar eski canlılığına eriş
miş sayılabilir. Bazı antik devir yazarlannca burası ilk önce Aiolie'ler ve sonraları 
Mytiolene'liler yönünden bir koloni. olarak belirtilmektedir. Darius'ün meşhur İs
kit seferinden sonra Trakya ve dolayısiyle Enez Pers imparatorluğunun egemenliği 
altına girmiş ve Salemes savaşından sonra Atina ile sıkı bir -kültürel alış verişe sahne. 
olmuştur. Meriç kıyısında ve hemen Yunan sımn dibinde olan Enez, bilindiği üze
re," Biz~ns imparatorluğunun · son zamanlannda Cenovalİ Gattaluci ailesi eline geç
miştir .. Nihayet.Fatih Sultan Mehmed zamarnnda donanma.kumandam Has Yunus 
Bey tarafından deniz~en ve karadan kuşaU.lmak suretiyle Osmanlı-Türk egemenli-: 
ğine sokulmuş bulunmaktadır. Enez kasabasımn ortasında henüz sağlam bir halde 
bulunan ve bazı yerlerinde Ceneviz arınalan görülen Bizanslılar zamanıı;ıdan kal
ma bir kaleden başka çok sayıda Bizans devri eseri göze çarpmaktadır [~k: Pr<?f. 
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Dr .. S. Eyice, Enez.' de Yunus kaptan . türbesi ve .Has . Yunus Bey'in mezdrı, Tarih der
gisi, ·sayı 17-18,. Daha· fazla bilgi edinmek için saYın Prof. Dr. Afif Erzen'in Enez 
araştırmalaır başlığı. ile Güney-Doğu Avrupa araştırmaları . dergisi'nde iiıtiŞar eden 
(sayı: 1, 1972) makalesine bakılmalıdır]. Kasabamn· dışında eski bir mezarlik ani.
zisinde küçük bir türbe mevcuttur. Rivayete göre burasının Enez fethine katılan; 
fakat bir süre sonra Fatih Mehmed'in emriyle idam edilen donanma kumandani 
Has Yunus·Bey'e aittir. Kale içindeki Enez'in camie çevrilmiş büyük kilisesi de üze..: 
rinde durulmaya değer. Bu büyük binanın tamiri için yapılan teşebbüşler maalesef 
müsbet sonuç verqıemiştir. İstanbul Başbakanlık arşivinde· mevcut bi.ıh.inan bir ka
yıtt~ .bu 'Fatih camiinin büyük ölçüde bir onarıma muhtaç olduğu görülm:ektedir 
[Bk: Maliye defterleri, No. 3882=]. Bundan başka son zamanlarda rastladığımıZ eva..: 
bir-i Ş. 1141 tarihli bir hüküm suretinde ise Enez'de zamanla ve deprem dolayısiyle 
kubbesi ve bazı l;ıölümleri haralı olan Fatih camiinin onarımı hakkında Enez kaza
smda naibüşşer olan mevlana Mustafa'ya gerekli emir verilmiş bulunmaktadır [Uriı.
Şk. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 120, Sh: 275]. Emekli Posta Baş müdürlerinden mer
hum Enezli Hüsnü Erdemlj'~n ifadesine göre bu cami kiliseden çev.rilmiştir. 

* ** 
Türk Trakya'sında Edirne'den sonra · en önemli il, hiç şüphesiz; Kırklareli'di. 

Burası hakkında söylenecek. pek çok söz vardır. Bu cümleden olarak coğrafi, tarihi 
ve diğer bir çok konularda bir hayli bilgiler ·verilebilir. İstran ca dağlarının güneyi 
ile batı güneyinde ve bahis mevzuu ohın dağbirin baD: eteği~ izleyen _eski t~rihl yol 
üzerinde bulunan bu belden in· ne zaman ve kimledarafmdan k_urulduğu ':'e eski adı
nın ne olduğu hakkında bugün için maalesef kesin bir bilgimiz bulunmaktadır. An
cak adı geçen kasaba ile )'akın çevresinin eskidenberi meskuİı olduğu bilinmektedir. 
Şehrin yakın bir· zamandaki adı .olan Kırkkilise'ye dair verilen bilgilerde ka'i bir açık
lık görülememektedir. Ancak kasaharun Osmanlı türkleri yönlinden fethinden evvel 
Saranta Ecclesies adım taşımış olması ve bunun sonraları türklerce Kırkkilise şek
line çevrilmesi kuvvetli bir ihtiinal dahilindedir. Adı geçen bu belde bizanslılardan 
Birinci Murad zamanında alındığı bilinmekte,- fakat fetih tarihi kesinlikle tesbit ·edi~ 
lememektedfr. Kırkkilise adının K.ırklareÜ'ne · çeviritmesi 20 kanu.nıevvel 1924. ta
rihinde kabul ·edilen bir kanun ile olmuştur. Osmanlı egeinenliğine geçtikten sonra 
kısa süreli bazı istilalara uğraiDJş ve en sonunda 10 kas·ım 1922 tarihinde istirdad 
edilerek Türkiye;ye kesinlikle ilhak edilmiş·tir . . Kırklareli halen ' ınevcut olan sekiz 
cami, hamam ·Ve bedesteni ile Tİ:'akya'run eski ese~ler bakımından old~kça zengin 
bir köşesini teşkil etmektedir. Hızırbey camii bunliuin en büyüğü olarak göze çarp-· 
maktadır. [Ayrıca bk: A. R. Dursunkaya, · Kırklareli vilayetinin tarih, coğrafya, kül
tür ve eski eserleri yönünden tetkik, Kırklareli, 1948]. Durumun böyle olmasına 
rağmen araştırmalanmız sırasında mevcut abidelerin yapim ve o~arımlarıyle Ügili. 



TRAKYA ABinELERiNDE YAP ILAN-İMAR ÇALIŞMALARI 1-39 

ve şimdiye 'kadar hiç ·bir yerde yayınlanmamış tarihi belgelerine rastlamamış bulu
nuyoruz2. Bu sebepten kasaba .hakkıiıda verdiğimiz bu kısa bilgi ile şimdilik iktifa 
ederek Lüleburgaz, Babaeski gibi bazı ilçelerine geçmeyi uygun bulduk. 

;> 

** 
. .Klrklai:eli'nin yaklaşık olarak kırk km. güney doğusunda bulunan Lüleburgaz 
kasabası, batıdan Babaeski il(! ve güneyden ise Tekirdağ ile çevrilmiş bulunmakta
~- AraZisi oldukça vedmlidi.ı:. Demiryplu kasabanıD: güneyinden geçer. Genellik
le Trakya'da Ergene havzas~ ortalarında, gen,iş ve hafif dalgalı düz bir arazi üze
rinde kurulduğu şöylenebilir. Bur~da val\tiyle Çubuk lüleleri yapıldığından kasaba 
bı.i adla ün kazanmıŞtır. Eski bir kasaba olup Bergül~ ismiyl~ maruf iken Bizans im
paratoru Tiıeodoci.ı.is yönünden tahkim edilerek oğlunun adına izafetle Arkadio
p'olis ismini almİştır. Bir rivayete göre de kasaba miladın 403'üncü senesinde bizzat 
A.rkadios tarafından kurı:ilmuŞtur. Evvelee Vize (Biye) piskoposluğuna bağlı ikeİı 
son~adan başpiskoposluk olmuş, 442 yılında Attila ve 472 de Thodorik yönünden 
kuşatıhiıış, daha sonralan }se iki defa da Hunlar tarafından zabtedilmiştir. Kom
ŞUSJ.!.. Babae~ki kasabası gibi .ilk bakışta bir rençber memleketi fikrini vermektedir. 
Balkan harl;>inde Osma.nlı mı.ikadde_ratının tayini noktai nazarından o felaketli sa
vaşa sahne olan Lüleburgaz kasabası, bir çok ineş'um arnları ihtiva etmektedir. Har
bin cereyan tarzına tanık olan kimselerin ifadelerine göre gayri müsait koşullar ve 
arazi durumu altında Türk neferi ecdlerinde mevriis savuıima kabiliyetini burada 
dahi göstermiş ve hatta başlangıçta hakim olan kuzey batı tepelerindeki batarya
lannıiı cehennem püskürten ateşi himayesinde kasahaya giren Bulgarlan s~güsü 
ile geriye atarak tarda muvaffak olmuştur. Böylelikle Bulgarlar geri çekilme ha
zırlıklannda bulunmuşlar ve kaçmaya· müheyya·· haline gelmişlerdi. Fakat İı.e çai:e 
ki umum _kumanda vesait irtibatının kifayetsizliği dolayısıyle hal ve durumu idrak 
ve ihataya engel olmuş ve civarda· kafi miktarda mevcut yedek kuvvetlerinin yar
dımlanndan mahrum kalan Osmanlı kuvvetleri azar azar yorgunluk gösteren düş
man asker ve ateşi karşısında ric'ate mecbur kalmış ve bu geri çekiliş diğer kuvvet
Iere de sirayet etmiştir. Bundan dolayı Lüleburgaz'da yenilgiye uğrayan saruldığı. 
gibi tüm malzeme·ve mühimmatla -ve tüm· heyet ve ihtiş'amıyle Osmanlı ordusu de
ğil, belki ekmek ve cephanesi tükenmiş iı:i:ıdat ve muavenetten mahrum kalmış bir 
l<aÇ tümenlik. askerdir. Bulgarlar Lüleb_urgaz'a girince o zamana kadar müslüman
la~dan lütuf ve muavenetten başka bir şey görmeyen yerli rumlarm yardımı ile müs
lüm~ eşyasım yağma_ ettiği~den ·başka bilcümle evleri de yavaş yavaş imha ve bat . 

. · 2 · Kırklareli'nde Hızır Bey ve Kad~ Emin Ali Çelebi Cami'leri hakkıİlda bilgi içi.ıi · 
BK. (Mehmed Tuncel, Babaeski, Kırklareli ve Tekird~ğ Cami'leri Dil ve Tarih, Coğrafy~ 
Fakültesi yayını, Ankara ÜniverSitesi basımevi, 1974, sh. 23-27 ve -45-51. 
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ri b . etmişlerdir. Burada daha. geniş mikyas ta müslüman mahalleleri hakile yeksan 
olmuş ve taşı toprağı ise asilerin ellerine geçmiştir. İşte böyle bir zamanda Lülebur
gaz'da Sokullu merhumun namın~ izafeten inşa edilen camün minaresi yıkılımş ve 
bir hıristiyan tapınağı yapılarak geri alınma anianna kadar onlara makar olmuş

tur. Türk san'at tarihinin iftihar kaynağı' ,olan Mimar Koca Sinan, bu cami'den 
başka kasabanın girişine yakın dere üzerine bir de köprü kurmuştur. Öyle ki adı 
geç~n sanatkar, dört .as~a yakın öı:nİ'Üne rağmen ayaklanwn inşa tarzında sadelik 
ile sağlamlığı bü:leştirerek mimarlığın her dalında sanat kudretini gösterebilmiştir. 
Bilindiği üzere daha sonra!~ Doğu Trakya'daki Iıattın kdrunmasına gelen Yunan 
taburu Lüleburgaz'ı karargah ittibaz etmişti. Sebepsiz baskılarda pek ileri giden 
yunanlılar, müslüman halkı son derece kendilerinden soğutİnuşlar ve bu bal ise en 
sonunda ekonomik hayatta bile etkisini göstermişti. Bu zulüm ve baskı yafuız müs
lümanlara münbasır kalmayıp asırlardanberi Osmanlı idaresinde refah ve saadeti 
tadan musevilere de elemli anlar yaşatmıştır. O tarihlerde Lüleburgaz'daki Yunan 
kuvveti 250 piyade ile sekiz makineli tüfek ve üç otomatik tüfekten ibaretti. F~at 
ahiren bu efradı değiştirmek babanesi ile dört yüze yakın asker yeniden gelmiş, azar 
azar terhis olunan eskileri ise silah ve cephanesiz dönmüşlerdi. İşte bu sıralardadır 
ki Lüleburgaz, Trakya'daki Yunan tal?urunun merkezi olmak hasebiyle çok önem 
kazanmış bulunuyordu (Bk: N. Nazıni, Trakya mektubları, Vakit gazetesi, No: 
772, 30.12.1919]. 

Lüleburgaz'ın Balkan barbi ile ;Birinı;:i Dii!ıya Savaşı'ndaki durumunu kısaca 
belirttikten sonra konumuzia yakın ilgisi olması dolayısıyle biraz da eski eserlerine. 
temas edeceğiz. Halen Kırklareli~ne bağlı büyük bir ilçe olan Lüleburgaz'ın tarihi 
eserlerinden en mühimi, şübhesiz, Sokullu Mehmed Paşa'nin Mimar Koca Sinan· 
tarafından yapılan ~a~i ile bamamıdır. Lüleburgaz'da bundan başka Kadı Ali Bey 
ca~, ~indanbaba nanuyle amlan saat kulesi, cami vakfmı teşkil eden kemerli dük
kanlar, yine Mimar S~an yönünden yapılan köprü, üç buçuk km. lik kemerli suyo
lu, kale duvarları kalıntılan sayılm.aya değer.· Ergene suyu boy.undaki koruluk, ka
sahanın mesirelerinden en önemlisi sayılır (Bk: Türkiye Ansiklopedisi, C: IV, Sb: 
28]. Tarihi belgelere gelince: Bu .belgelerin en eski tarihli olamndaki kayda göre 
Bergos kazasımİı bir vakitler Pınarlıisan'na bağlı olduğu anlaşılıyor. Buna gö.re 
Pınarhisarı kazasına tabi Bergus civannda Sultan Bayezid yönünden yaptınlan tah
ta köprünün onanmına dair adı geçen kaza kadısına 13 Ra 973 tarihinde bir emir 
verilmiştir [Ahk. Df. Ml· Df. Ts. (Bşb. Arş.) No .. 2775, Sh: 365]. İlgili belgele~den 
ikincisi Bergos'un Sündüklü köyünde ~ulunan Ali Çelebi camiinin barabiyetme dair 
olup evasıt-ı Ra 1131 tarihli bir hüküm suretidir [Um. Ş k. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 
79, Sh: 173]. Üçüncüsü Lüleburgaz'da Şehid Mehmed Paşa camiinin suyolu ona
nmı hakkında evail-i C 1142 tarihli bir hüküm suretidir [Um. Şk. Alık .. Df. (Bşb. 
Arş.) No. 124, Sh: 108]. Dörd~cüsü ise Lüleburgaz'da vezir-i a'zam Şehid Meh-
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med -Paşa camii ile imareti, lıanı ve harnanuna cari olan suyun uğradığı müdaheleye 
engel olunmasına dair olup evasıt-ı R 1142 tarihli-hüküm suretidir. Bu belge ise zik
redilen tarihte Bergos karlısıyle Bergos mütevellisine yazılmışbr.- (Um. ·şk. Ahk. 
Df. (Bşb. Arş.) No. 125, Sh: 456]. 

** * 
İstanbul-Edirne yolu üzerinde bulunan Babaeski kasabası, altı mahalleden ve 

çevresi ise kırküç aded köyden mürekkeb olup 1919 yılında yapılan bir sayıma göre 
genel nüfusu 19368 kişidir. Bu mikdann üstün çoğuuluğunu müslümanlar, cüz'i 
bir bölümünü ise rumlar ve museviler teşkil etmektedir. Babaeski'nin başlıca alış 
verişini teşkil eden tanmsal ürünleri Alpullu istasyonu aracılığı ile yapılmaktadır. 
Birinci Dünya savaşının ilanından evvel inşa ve ikmal edilen Kırklareli şömendö
fer hattı, Babaeski'nin bir kaç km. batısından geçmektedir. Bir çeyrek mesafede ya
pılan istasyonu ise kasabanın yavaş yavaş bu semte doğru yayılmasına bais olmuş
tur. 

Bugün Doğu-Trakya'da (Türk Tralçyası) Kırklareli vilayetinde bir ilçe merkezi 
olan Babaeski'nin kadim devirlerdeki 1ildım kesinlikle iyi bilmiyoruz. Ancak Osman
lı imparatorluğu zamanına aid tarihi belgelerde- ünvapı hep (Baba-yı atik) şeklinde 
tesbit edildiğini görüyoruz. Bunun B_abae~ki suretine çevrilmesinin Türkiye'de cum
-huriyet rejiminin kurulmasıyle başladığı_ anlaşılm_aktadır. İlçe merkezi ile Karaca
oğlan bucaklan otuzikiye yakın köyü .bulunmaktadır. Genellikle tahıl, bakliyat, 
ayçiçeği, pancar, kavun ve karpuz yetiştirilen kasahada biri Fatih Sultan Mehmed 
zama~a aid, diğeri Semiz Ali Paşa tarafından Mimar Koca Sinan'a yapbnlmış 
iki cami' bulunmaktadır. Taşköprünün ise Mimar Kasım eseri olduğu söylenmek
tedir [Meydan Larus, c. 2, Sh: 26]. Lfttfi Arif imzasıyle (Vakit) gazetesi'nde yazılan 
ve ( Rumeli Mektubları) başlığı ile çıkan bir makalede-l ~ teşrinisan i 1922 tarihli Ba- -
baeski'nin inci kadar güzel ve zarif bir camii olduğu, karşıdan bitişiğİndeki evlerle 
bera~er bunun bir inci dizisi gibi süslendiği bildirilmektedir!. Eski kaymakamlar
dan Tevfik Bey'in hirrimeti ile vücuda .getirilen resmi ve hususi bazı binalann muha
faza edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. İşgal sırasında askeri kışlalardan birisiJ;ıin pen
cere _ve çerçeveleri sökülüp götürülmüştür3. Bir aralık eski Edirne valisi Şakir Bey'
in (Şakir Kesebir) iki buçuk senedenberi esaret altında kalan Babaeskİ'lileri mahal
linde ziyaret ederek tebrik etmiş, teşekkürlerini bildirmiştir, Babaeskilllerin teslim 
ve tesellüm protok91leri kaymakam Hayri Bey ile Fransız komutanı arasmda im
zalanmış ve türk devriyeleri de böylece vazifelerini ifaya başlamışlardır. Koı;ıuml;lz 

3 Aynca Bk: Mehmed Tuncel, Babaeski, Kırklareli ve Tekirdağ ·cami'leri, Ankara, 
1974, sh. 11-19. 
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ile ilgili olması ·dolayısıyle Babaeski'ye aid bilinmeyen dört belgenin özetlerini kısaca 
buraya eklerneyi uygun buluyoruz. Bunlardan üç tanesi Babaeski'de kain Fatih ~ul
tan Mehıned camiine, bir tanesi ise Ali Paşa yı · Cedid :cami ine ai d bulunmaktadır. 
Bu belgelerin cümlesi hep adı geçen iki camiin onanm işlerini beyan etmektedir. 
Kaffesi doğrudan doğruya Babaeski kadısına hi ta ben yazılmıştır. Fatih Sultan Meh
med camiinin onanmına aid olan ilk ikisinin tarihleri evail-iR 1129 ve evasıt-ı C 1129 
dur [Um. Şk. Ahk. Df. (Bşb. Arş.) No. 72, Sh: 6 ve No. 73, Sh: 309]. Üçüncüsü ise 
Babaeski'de müsaınaha yüzünden onarımı ertelenen bu dlmiin onarımınui kesin 
olarak yapılması istenmektedir. Babaeski kadısına gönderilen Evasıtı Za 1135. ta
rihli hüküm suretidir. Cedid Ali Paşa camii ile hamamının onanmına aid olaİlı ise 
evahir-i Ca 1126 tarihl-i olup. Babayı Atik kadısına gönderilmiştir [Um. Şk. Ahk: 
Df. (Bşb. Arş.) No. 65, Sh: 309]. 

** * 

Türk Trakyasında Kırklareli vilayetine bağlı ilçe merkezlerinden birisi de Vi
ze'dir. Istranca dağının güney batı eteğinde yer alan ·bu' kasabanın garbiıida Kırk
lareli ve Lüleburgaz bulunmaktadır. İlkçağda ·buraya Bizye adı verilmişti. Biiyük 
bir hızla değişmekte olan bu kasabanın esas eski yerin! bırakıp dışardald az meyilli 
bir yamaca yayılmakta olduğu görülmektedir. Balkan savaşı sıralannda bıişlayan 
bu yayılış, 1935 yılında göçmenlerin iskanları ile daha da genişleniiştir. Böylelikle 
son yıllarda eski şehirin tamamiyle terkine bile yol· açmış bulunmaktadİr: Eski şe
hir 1963 te hemen hemen tamamiyle boşalmış bir hale gelmiş bulunuyordu. Vize'
nın ilk olarak 1368 yılında türkler tarafınd.an .fethedildiği, fakat az sonra yenide~ 
Bizans idaresine geçtiği, hatta bazı belirtilere göre· Musa ·Çelebi kuvvetleri' yönün
den tekrar elegeçirildiği bilinmektedir. Doğu-Trakya'nın bu önemli kalesi, nihayet 
1453 te kesin olarak Türk yönedm.lne geÇmiştir. Vize'İıin eiı önemli eski es·eri, liiç 
şübhesiz, camie çevrilmiş bir Bizans kilisesi olan Ayasofya 'olup halk arasında ge
nellikle Büyük cami~ yahud (Süleyman Paşa camii) adlan ile ün :kazanmıştır. Vize 
surlannın içerisinde bulunan bu yapının geçmiş devirlerde bazı önemli onarımlar 
gördüğü söylenmektedir. [Bk: S. Eyice, Trakyilda Bizaiıs devrilie ait eserler, Bel
leten, No; Ü1, Temmuz 1969]. Kişisel araştırmalariniız· sırasinda rastladığımız bi
linmeyen dört yeni belge, bize, Vize'deki eski eserler hakkında aydınlatıcı ipuçları 
vermiş bulunmaktadır. Bunlardan ilk ikisi Vize'oe Ferahşacı'Hatun· evkafında:n olan 
Bezzasistan ile hamamın ta'mirlerine, diğer ikisi ise Ayas- Paşa evkafından cami' ile 
hamam, çeşme ve suyollahnın ve minare şerefesinin onatı.mlanria ıŞık tutmakta:. 
dır. Buna göre belgelerden birincisi Vize'de Ferahşad hatun evkafından bezzazis
tanın ve çifte hamamın ta'mirine· dair Vize ~ai bine Y.azı!ID:Iş_ bi~ h ükü~_ sureti olup 
evail-i Za 1083 tarihlidir. [Um. Şk. Ahk. Df. No. 8, Sh: 233, (Bşb. Arş.)J. ·İkincisi 
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yine aynı evkaftan aynı bezzazistanın bozulan kurşunlanna dair olup Vize naibine 
yazılmıştır ve evail-i S 1084 tarihlidir. [Bk. Um. Şk. Ahk. Df. (Bşb. Arş.) No. 8~ · sb: 
484]. Üç~cüsü Sarayvize'de Ayas Paşa .evkafından· ·cami' ile hamam ve çeşmele
rin onanmlarıoaaid olup evasıt-ı Ra 1130 tarihlidir ve .Vize kazası naibine hitaben 
yazılınıştır [Bk. Um. Şk. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 78, Sb: 355]. Dördüncüsü aynı 
camiin kubbesi ile suyaUannın ve minare Şerefesinin harabiyeti dolayısıyle vakıf 
nazın ve .mimarbaşının göstereceği bir mu'temed mimar ma'rifetiyle onanmı ge
rektiğine işaret edilmektedir. Evaili Ra 1131 tarihli bir hüküm sureti olup Vize na
ibine,: mimarbaşıya ve ilgili evkaf mütevellişine hitaben yazılmıştır (Um. Şk. ·Ahk. 
Df. (Bşb. Arş.) No. 79, Sb: 164]. 

Türk Trakyasının önemli illerinden birisi de Tekirdağı'dır. Traklar ve Grekler 
devrinde Bisanthe, Romalılar devrinde Rhaed_estees, Bizaoslılar devrinde Rodos
tove, Osmanlılar devrinde ise Rodoscuk ·ve Tekfurdağı tesmiye edilen Tekirdağı'
nın en az yirmibeş asırlık bir geçmişe sabib olduğu tahmin olunmaktadır. Böyle 
çok köklü bir geçmişi olan adı geçen. beldenin içerisinde Osmanlılardan daha eski 
.devirlere .aid bir esere rastlanılmamaktadır. Şehirin sınırlan içinde menkul ve gay
ri menkul tarihi eseriere şu ana kadar rastlanılamaıruştır. Cumhuriyet devrinde 'Te
kirdağı ismini alan Tekfurdağı'nın en eski eseri 1353 (H: 9..60) tarihinde yapılan Rüs
tem Paşa camii ve müştemilatıdır*. Bu itibarla buraya ilk balaşta Osmanlılar zama
nında kurulup büyüyen bir Osmanlı beldesi nazanyle balalabilir. Bilindiği üzere 
Süleyman Paşa kamutası altındaki Osmanlı kuvvetleri 1357 de Rumeli'ye geçmiş
ler, Bolayır ve İpsala'dan sonra Hayrabôlu ve Tekfurd'ağı'nı ele geçirmişlerdi. Ya
kın bir zamana gelinceye kadar eski bir eserin görülmemesi dolayısıyle Tekirdağı 
o tarihlerde bir çiftlik arazisinden ibaret bulunduğu söylenebilir. O sıralarda Tek
furdağı, Trakya'nın ele geçirilişi yolunda askeri bir üs rolünü oynamakta idi. Os
manlı hükümdan Murad I, Süleyman Paşa:nın ölümünden sonra Anadolu'daki 
işleri yoluna koymuş. ve .1362 de Trakya'ya geçerek harekatı tamamlamağa karar 
vermişti. Böylece Ergene. üzerine muhkem bir köprü k,urdurarak şimale doğru akın
Iarına deyam etti. Tekirdağı ve Hayrabolu yöresine ilkin Karesi'den, 'daha sonra 
ise Tokat;: Sivas, Kayseri, Kütahya ve. Ermenek'ten getirilen türkleri yerleştirdi. So
nuç·itibariyle şimdiki Tekirdağ! bir Osmanlı şehri olarak gelişmiş ve hekimbaşılara 
arpalık olarak verilmişti. Bu arada Tekfurdağı topçeken yörük beylerinin merkezi· 
baline geldi. Hayrabolu ise padiŞahın deve · katarianna kışlak yapıldı. Birinci dün-

* Tekirdağ'ı cami'leri: için Bk Mehmed Tuncel, Babaeski, Kırklareli ve Tekirdağ 
cami'leri, Dil ve Tarih:. Coğrafya FakiÜtesi yayınlarmdan, Ankara, Üniversite Basunevi, 
1974, sh. 31-41. · · · 
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ya savaşı sırasında önemi büyük olmuş ve bir-ikmal ve·yollama merkezi haline ·gel
mişti. Çanakkale savaŞının bütünleme 'işleri ve Anadolu kıyılari arasındaki taşıt 

için burada bir demir iskele yapılmıştı. Çanakkale'den gemilerle TekirdağıDa taşı
nan yüzlerce yaralı, Müdafai Hukuk ve cemaat-ı İslamiye derneklerinin candan il
gi ve yardımiarına kavuşmuşlardı.· Bu arada şehid olanlar ise Namazgah mezarlı
-ğına gömülmüşlerdi. Sonuç olarak Tekirdağı'nın fetihten 1890 yılına kadar bir Os
manlı- Türk şehri olarak geliştiği söylenebilir. Bilhassa imparatorluk devrinde Te
kirdağı - Edirne yolu çok işlek durumda idi. Bütün Trakya ve Edirne çevresi idba 
lat ve ihracat hususlannı hep Teldrdağı limanından yapmakta idi,. Ancak 1890 ta
rihinde Rumeli demiryolu bitimi dolayısıyle, şehrin ekonomik önemi duraklamak 
zorunda kaldı. Böylelikle hinteriandı yalnız kendi çevresine sıkıştı. !-4ütarekeden 
sonra ise durumu pek kanşık ve çok acıklı bir bal almıştı. Öyle ki Türk, Rum ve Er
meni kütleleri birbirleri ile çarpışan emeller güdüyorlardı. Bunun sonucunda ise Te
kirdağı ve çevresi, büyük bir huzursuzluk içinde çalkalanıyordu. Tekirdağl Mudan
ya mütarekesi hükümlerine göre kurtulduğu· 13 Kasım 1922 tarihine kadar yani 13 
Kasım ili yıl üç ay ve yirmidört gün Yunan -işgali altında kaldı. 

Tekirdağı'nda en eski devirlerden bugüne kadar kurulmuş oran anıtsal bina
Iann bir çoğu yıkılm.ışttr. · Bazılan harab ve metrCıktür. İşe yarayanların ekseri de 
.yakın zamanlarda yapılm.ışlardır. Tarih boyunca ihtiyaçlara göre ·muhtelif yerlere 
dağılmış bulunan abidelerin kimler tarafından, ne zaman yapıldıktan, sanat bakı

·m.ından kıymetleri, kitabeleri, büyüklük ve vasıfları, bugün :ri:ıevcud olmayaniann 
ortadan nasıl kalktıklan çok önemli bir anlam +aşımaktadır. Halen varlığını koru
makta· olan cami'lerin başında Rüstem Paşa camii ön planı işgal etmekte ve çevre
sindeki medrese, çifte hamam, kütübhane; imaret, hücreler ve bedesten ile adeta bi:: 
manzume teşkil eylemektedir. Bu cami' şehrin ortasında, yüksek ve denize nazır bir 
yerde inşa edilmiştir. Dört yanı da açıktır: Tekirdağl'na denizden ve karadan giren:. 
leri narin kubbe ve minaresiyle karşılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı olup 
aynı zamanda devrio sadrazaını olan Rüstem Paşa yönünefen başmimar Koca Si
nan'a' yaptınldığı bilinmeh.'tedir. Dört kesme taştan duvar üzerine oturtulmuş olan 
mevzfın kubbeli, bir şerefeli ve seksenüç hasarnaklı minaresi ile cazib bir sanat ·eseri 
·olarak·göze çarpar. Oyma taşlı şerefenin altı istelaktitler ile çevrilmiştir. Üzerini'ör
ten dört küçük ve bir ortanca kubbeyi dört mermer direk tutmaktadır. Son cemaat 
yeri. kurşun örtülüdür. Şadırvanı Abdülmecid devrinde yapılan bir ta'mir sırasında 
inşa edilmiştir. Kapı üzerindeki kitabe, iki kısıin olup biri 960 ta inşa edildiğini, di
ğeri ise 1257 de tarafından ta'mir ohınduğunu gösterir. Bundan başka adı geçen ca
·mi'den ayn olarak Tekirdağl'nda gümrük yanında olup evvelce Can PaŞa· taraJın

dan yaptırılan ve Hacı Yusuf.Efei?-di yön~.den de büyüiterek onarılan Gümrük CA
mii ile Eskicami'in zikredilmesi gerekir. Bu iki ma'bed tamamen yanmış iken Za
hire Nazırı Tekiı·dağlı Ahmed Ağa tarafından 1246 da yeniden yaptınlmıştır. Bun-
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lardan ağaç direkler·üzerine kurulan Gümrük Camii 1912 depreminde yıkılmış idi. 
Eskicami' ise metanetini mümkün mertebe korumaktadır. Kürkçü Sinan Ağa yö
nünden yapttrılan Ortacami' ise zamanla harab olması üzerine 1271 de bir ta'mir gör
müş bulunmaktadır. Minaresinin ise cami'den altmış yıl.sonra yapıldığı söylenmek
tedir. Avlusunda bir şadırvanı mevciıddur. Tekirdağı'nda bunlardan başka Suhte
oğlu Ahmed Ağa camü ile Yusuf Ağa ve Hasan Efendi cami'leri de bu 
arada sayılması gerekir. Yıkılan cami'ler arasında Hacı Hürmüz, Şa'

baozade Mehmed Ağa, Salihiye, Abdullatif Efendi ve Hamami Mehmed Paşa ca
mi'leri bulunmaktadır. Bunlann hemen hemen.cümlesi 1912 depremine ma'ruz ola
rak yıkılrruşlardır. Tekirdağ! ile mebanisi hakkında daha fazla bilgi edinmek için 
Hikmet Çevik yönünden yazılan Tekirdağı tarihi araştırmaları adlı esere balalma
lıdır (İstanbul, Ahmed Said basımevi, 1949). Tekirdağı'na aid verdiğimiz bu kısa 
açıklamayı yayınlanmamış iki belgenin özetleriyle tamamlamak istiyoruz. Bunlar
dan 26 Şa'ban 1262 tarihli olanında [Dahiliye iradeleri, (Bşb. Arş.) No. 6412] Te
kirdağı'nda hayrat erbabından Mehmed Paşa camiinin ta'mir ve termini bahis ko
nusu edilmektedir. Padişaha sunulan bir takrir ile bu ca·miin keşfini tecavüz etine
mek şartiyle yapım ve onarımının icrası istendiği işin böylece fiilen yerine getiril
diği görülmektedir. 21 C 1275 tarihli. olan başka bir irade-i seniye kaydında [Dahi
liye iradeleri, (Bşb. Arş.) 2114] ise Tekirdağı'nda Cığala-zade evkafından olan bir 
camün şiddeti lüzumuna binaen 42000 kuruş ile onanlacağı· beyan edilmiş bulun
maktadır. Bundan başka adı geçen belge içerisindeki aynı vakıftan olan medrese
nin ise ta'mirine girişilmemesi uygun görüldüğü bildirilmektedir. 

** * 
Tekirdağı'na bağli bir ilçe merkezi olan Hayrabolu,. aynı adı taşıyan Ergene'

nin kollanndan bir akarsu)run vadi tabanında ~rulmuştur. Evliya Çelebi'nin ifa
delerine göre ilkin Rum asıllı Yanovan yönünden bina edilmiştir (Seya!ıatnô.me, 
VIII, Sh: 780). Bundan sonra bir hayli el değiştiren kasaba; Orhan Gazi zamanın
da Karakoca, Karamürsel, Karataygan ve Karatazkır gibi kimseler yardlDllyle Şeh
zade Gazi Süleyman Paşa tarafından 1358 (H: 759) de fethedilmiştir. Bilindiği üze
re Süleyman Paşa Rumeli'ye geçerek evvela İpsala'yı zabtetmiş ve ibtidai salatı ou~ 
ra~a eda eylemişti. Bundan sonra başka bir kale kuşatılmış, fakat zabtında güçlük
le karşılaşılmıştı. En sonunda bu kale de eman ile elegeçirilmiş ve adına Haynbo
lu'dan galat olarak Hayrabolu denilmiştir. Bu kalede müslüman gazi.ler gayet bol 
ganimete erişmeleri dolayısıyle burada yerleşmişler ve bir çok hayır ve hasenatta 
bulunarak (Hayrı bolu) adını vermişlerdir. Böylelikle uzun zaman Edirne bostan
cıba~ısı emrinde kalmış ve Osmanlı devletinin nice yıllar deve katarlan için en uy
gun bir kışlak yeri olmuştu. Bu sebebten: burası imrahur ağalannın yönetimine bı-

G.D.A. Araştırmaları F. 10 
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ralalıp · hası hümayfin yönünden sarhanbaşı ve şütürbanbaşılar gözetimi altında 
kalmıştır. Yine o ünlü gezgine göre burası geniş bir düzlükte, bağlı, bahçeli, sulak, 
güzel ve havadar bir yer olup bu hali ile adeta küçük bir Edirne denmeye layıktır. 
Şahin imzasıyle yazılan bir .yazıda [Vakıt, 16 Temmuz 1943] burası hakkında şu· bil
gi görülmektedir: ( ... burası değerli gençlerden birisinin teşebbüsü ile elektriğe ka
vuşturulmuş ve böylelikle bu ufak kasaba için önemli bir varlık meydana getirilmiş
tir. Hayrebolu'da maalesef taş mevcud değildir. Bundan dolayı hemen tekmil evleri 
kerpiçten yapılmıştİr. Kasaba kuzeyden güneye uzanan ve cebhesi doğuya bakan 
tatlı bir sırtın doğu yamaçlanna yapılmıştır. Bu sebebten i'mar ve inkişafa çok el
verişli bir yer olarak bilinmektedir. Eski belediye başkanlarından Nazmi Bey, Hay
rebolu'nun tam ortasında içeri~inde güzel ve bü}rük bir havuzu olan bir park yap
tırmış, aynca hamarnı onar~ş, mükemmel bir harita ve plan ile kasabanın islahına 
çalışmıştır. Ragıb Kemal imzasıyle aeşredilen bir yazıda [Vakıt, 30 Kasım 1933] 
ise Hayrabolu'nun kurtuluş bayramı anlatılırken Hayrabolu müftisi İbrahim Efen
di'ye temas edilmekte ve şu satıriara yer verilmektedir. ( ... Hayrabolu müftisi İb
rahim Efendi yunanWann işgaline karşı isyan ederek bütün köyleri mücadeleye sev
ketmiştir. Yunan mezalimine hizmet etmediğinden dolayı bir çok ceza ve cefaya uğ

ramış ve bir gün Hayrabolu deresine atılmıştır. Yunan istiklalini tes'id için eline ve
rilen nutku okumadığından dolayı · da üç ay yataktan kalkamayacak derecede de
vamlı surette döğülniüştür. Bu cesur ve yılmaz vatandaşın ailesi ise bu·süre içinde 
kcderinden ölmüştür. Müfti İbrahim Efendi kurtuluş günü büyük bir heyecanla 
cumhuriyetin ve onun başlarının selameti için müessir bir dua okumuştur. İbrahim 
Efendi bütün kaza halkınca sevilmiş bir zattır. 'Hayrabolu'nun maarif cebhesi de 
şayanı şükran bir manzara göstermektedir:. Köylerde son planlar üzerine altı mek
tebe başlanmış ve yeniden iki köy mektebi kadroya alınmıştır. Buralarda taş bulun
maclığından mekteblerin bir kısmı kerpiçten Y,apılma~tadır.); . Edirne vakıflar mü
dürlüğündeki muhasebe sicillerinden anlaşılelığına göre vaktiyle Rumeli'nin ilim, 
irfan ve tasavvuf hareketlerinin bir merkezi olan Hayrabolu'da Emir Süleyman Çe
lebi'nin merasından Timurtaş Beyin, Gazi Turhanbeyoğlu Hacı Ömer Bey'in, Şer
bettar Hamza Beyin, İskender Paşanın, Cezayirli Kasım P?şanın, Rüstem Paşa,'nın, 
Yavuz ·Sultan Selim'in, Bayezid-i Velinin, Gazi Turhan Beyoğlu Güzelce Hasan Be
yin ve Fatih Sultan Mehmed'in vakıflan olduğu ve bunların son zamanlara .kadar 
payedar bulunduğu görülmektedir. Tırhala Yenişehir'inde ~edfun Gazi Turhan 
Beyoğlu Güzelce Hasan Bey tarafından burada, 1500 (H: 9Q5) tarihinde inşa ettiri
len Ulucami', Hayrabolu'ya önemli bir milli damga vurmuştur. Ne yazıkki bu ca
mi', Balkan harbinden evvel vuku' bulan büyük depremden çok zarar görmüş ve 
uzun zaman onarılamamıştır. Bu cami', Hayrabolu ve ci vannın belli başlı bir şah
eseri sayılabilir. camiin cümle kapısı üstünde girift sülüs yazı ile arabca mahkuk 
~ir kitabe görülmektedir. Hayrabolu'da halen mevcUd olan camilerden birisi .. de 
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Çarşı Camii'dir~ Bunu Kethüda-zade Çorumlu Mustafa ·Bey inşa ettirmeye başla
riuş, ölümü üzerine yapımı yanda. kalmıştır. Nihayet torunu Mehmed Hasib Bey 
yönünden 1667 (H: 1098) tarihinde ikmal edilmiştir. Bir müddet kapalı kaldıktan 
sonra halkın yardımı ile yeni bir onanma tabi' tutulmuştur (Rumi: 1315). Hayrabo
lu'da halen mevcud olduğu bilinen Paşa camii ile Ömer Efendi'nin bu 'arada zikre
dilmesi gerekir. Bunlardan Paşa camii'nin ilk kurucusunun Çelebi Sultan Mehmed 
olduğu kİtabesinden bir dereceye kadar anlaşılmaktadır. Hayrabolu'nun hillen mün
deris olan eski eserleri arasında Beyler ham mescidi, İbrahim Çelebi Camii ve İs
kender Çelebi Camii civarındaki Çifte hamam bulunmaktadır. Aym yerde evvelce 
bazı gülşeni, Rufai, Nakşi, Kadiri ve Uşşaki tekketeri de bulunmakta idi. Keza Ba
lıklıbaba, Üveyisbaba ve Gülbaba gibi kimselere aid tilibeler de müuderis olmuş
lardır. Bunlar gibi . bugün .ortada izlerine bile rastlanamayan Hayrabolu ıneşahirJn
den bir çok kimselerin merkadle.çi bulunmakta idi. A-ncak halen riıevcud bulunaıı:.sağ

lam veya kırık mez~rtaşları arasına Hayrabolu için bir iftihar vesile~i olabilece~ de
ğerde bazı mezar taşları göze çarpmaktadır [Bk: R. M. Meriç, Hayrabolu kitabe
[er:i, .Tarih vesikaları Dergisi, Ocak 1958, YeniSeri İst~nbul, Maarif Basımevi, 1958]. 
Hayrabolu ve Malkara kadılarına müştereken yazılan 7 Muharrem 973 tarihli bir 
hüküm s~ret~nde _Hayrabolu civarın!ia Pavliköprüsü'nde bina olunan harun emin, 
katib ve mimarlanyle kiremid, kereste ve sair malzemelerinin temin ve tedariklerine 

• • 1 • 

dair belge önemli bir kayıd olarakgösterilebilir [Ahk .. MI. Df. (Bşb. Arş.) No. 2775, 
Sh:_ 45]. Bundan başka Hayrabolu'ya bağlı Hacı Sungur Köyü canıllllin taıpirıne 
dair İstanbul'daki Ahi Çelebi evkafı mütevellisine yazılan bir hüküm_ ile bu~ada bu
lunan Sultan Mehmed camiine aid onarım ve kurşun tamirleri için Hassa mimarı 
Isınail'in düzenlediği bir keşifname metni zikre<:Iiİe~ilir: . . 

.. ** * 
· Tekirdağı'nın altmış Km. güney batısında ilçe merkezi bir kasaba. olail Mal

·kara, az arızalı münbit bir arazi üzerine kurulmuştur. Ş. Saı:ıii Bey'in ifadesine gö-· 
re:(Kamusü'l-a'lam, C. VI, Sh: 4329) yedi camii, bir mescidi, bir harab medresesi, iki 
tekkesi, bir·kaç türbe ve· ziyaret yeri bulunmakta ve çeeresinde vaktiyle daha bü
yük olduğunu gösterir.' bazı harabeleri. göze çarpmaktadır. Vaktiyle (Şahin) · imza:. 
sıyle yayınlanan bir makalede (Vakıt, 16 Temmuz 1943) befirtildiğine göre Malka
ra Keşan'dan ufak olup taşlık sa)rılir. Evvelleri dar . sokaklada yapıldıği içiiı insam 
biraz sıkar. Şimdi yeni sistemde binalar kasahaya süs vermektedir; · Geçen 'sene Ah
med Usta isminde bir kimse Malkara belediyesine başvurarak elektrik yapmak is
temiş, fakat bu iŞi yapamam ış. Bunun üzerine belediye mahkemeye müracaatla da
vayı kazanmış: Kasaba -henüz karanlıktadır. Buramn pazarı hayli kalabalıktır. Te

·kirdağı, Keşan, İpsala· yolu üzerinde olmasindan d.olayı burada ticaret feriiı. değiL-
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dir) denilmektedir. Tarihi belgeler üzerinde yaptığımız araştırmalarda doğrudan 
doğruya Malkara'yı ilgilendiren bir kayda rastlarulamamıştır. Ancak buraya bağlı 
Germiyan köyünde bulunan Şeyh Süleyman camiine a.id 1126 yılı zilka'desi başla
rına r~stlayan bir onarım vesikası gözümüze ilişmiştir. Malkara naibine yazılan· bu 
hüküm suretinde 'adı geçen camiin hasi mütevellisi' Mehmed'in müracaati üzerine 
vakfın gallesi ile ta'miri bahis konusu e~ilmektedir [Um. Şk. Alık. Df. (Bşb. Arş.) 
No. 64, Sh: 412]. 

** * 

Marmara bölgesinin Ergene bölümünde bir ilçe merketi olan Çorlu, İstanbul: 
Edirne karayolu üzerinde vadilerle yarılmış bir yayla sırtına kurulmuştur. Burası 
Avrupa'ya giden şömendöfer güzergahında ticaretgah ve müterakki bir kaza mer
kezidir. Kışları çok sert, yazlan ise biınaltıcı derecede sıcaktır. Havası güzel ve ~uyu 
lezizdir. Bilhassa istasyon civarında (Yılanlı) namıyla ün kazanan çeşmenil:l S~Yu 
ötedenberi nefliseti ve ihtiva ettiği şifalı maddelerden dolayı bir çok yerlere sevke
dilmekted.ir. Göz alabildiğine uzanan münbit ovası Çorlu'yu çiftçi m~mleketi yap~ 
makta en büyük amil olmuştur. Toprağı kabil-i imtisas kuvvei inbatiyeye maliktir. 
Bu sebebden her nevi' hububat ve gıda maddesi ziraati yapılmaktadır. _Alp_ulfu şe
ker fabrikası yapıldıktan sonra şeker pancan üretimine önem verildiğinden çiftçi bü
tün gayretini bu tür ziraatına vermiştir. Buraqaki S~ren göçme!Jleri tütüncülükle 
uğraşmaktadır. Yetişen tütünün yaprakları küç~k olduğundan i:ayiha ve nefliset 
itibariyle birinci derecede üstünlüktedir. Çorlu'nun mübrem ihtiyaçlarından biri 
de ağaçlardır. Her ne dense burada ağaçlar çok azdır. Esefle söylemek lazımdır ki 
ağaçlardan Çorlu'nun münbit ovası mahrum bırakılmıştır. Edirne gibi fidanlıkları 
mevcfid şehirlerden çeşidli ağaç fidanları getirip dikmek zorunluğu doğmuştur. Çor
lu bağlan evvelce çok meşhurdu. Hatta Çorlu'nun adı ile adlandınl:m kendine mah
sus üzümü bile vardı. Fakat bir aralık türeyen Filoksara hastalığı bu güzel bağlan 

· baştari başa mahvetmiştir. Y alruz Çorlu'nun bazı kesimlerinde bağlar eski durum:. 
larını korumaktadır. İşte buralarda şaraplık ve sofralık olan meşhur Yapıncak üzü
mü yetiŞmektedir. Ovanın büyük bir bölümü mer'a halüı.de olduğundan burada ko'
yunculuğa karşı şiddetli bir eğilim uyanmıştır. Koyunlar burada Kıvırcık cinsin
dendir. Yakın bir geçinişte otuzu aşkın çiftlikten elde edilen süt ürünü man~alara 
sevkedilerek peynir yapımına hasredildi. Peynircilik yakın zamanlara kadar muse
vilerin elinde idi. Bunlar Edirnedekiler gibi sütlerin yağlarını aldıktan sonra yap
mak gibi hilelerle dünya çapında iin kazanmış olan Doğu-Trakya peynirierinin ·şöh
retini azaltmış bulunuyorlardı. Bunun farkına vanldığından üretilen bu .sütler on
lara verilmeyerek türklerce imaline başlanmış ve bunun sonunda olumlu sonuçlar 
elde edilmiştir. Her yerde olduğu gibi Çorlu'da da bir vakitler ticareti museviler ele 
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almışlardı. Son zamanlara doğru türkler yönünden de m~mifatura mağazalan açıl
maya başlanarak ticaretin lüzum ve önemi anlaşılmış bulunmaktadır. Çorlu'da bu
gün marangoz ve kunduracılann kamimilen türk olduğu bir gerçektir (Bk: Tank 
Basri, Vakıt, 30 aralık 1927, No. 3569). 

Bu lasa bilgiden sonra biraz da Çorlu'nun tarih ile ilgili bölümlerine temas et
m~liyiz. Bilindiği üzere Çorlu adı Ortaçağ'da burada kurulmuş ve Bizanslılarca İs
tanbul'u koruyan bir kale olarak kullamlmış ·bulunan (Tzurulon) dan gelir. Osman
War zamanında önce 1357 de ele geçirilmiş, sonra yeniden bizanslılar tarafından 
zabtedilmiştir. Nihayet Sultan Murad I zamamuda Lala Şahin Paşa yönünden ke
sin olarak geri alınınıştır (1361). Osmanlı imparatorluğu devrinde burası önemli bir 
konak yeri rolünü oynadığı için Süleymaniye Camii gibi" cami'lerle han ve hamam
larla donatılmıştır (1376-1377) savaşı sırasında bir süre Rus istilasına uğraınıştır. 
Balkan harbinde Bulgarların eline geçmiş ise de bu çok sürmemiş ve tekrar alınmış
tır (14)7)1913). Birinci Dünya Savaşı sonunda ise yunanlıların ·_işgaline uğramıştır. 
Milli mücadele sonunda ise Türk kuvvetlerine teslim edilmiştir. İkinci Dünya Sa
vaşı sırasında önemli bir askeri merkez biiline getirilmiştir. Çorlu'dan yetişen sima
lar arasında sadaret mesnedine çıkan Çorlulu Ali Paşa· ile eski elçilerden Salih Mü
nür Paşa hatıra gelen ilk ünlülerdendir. Türk edebiyatında bilhassa Hikaye türün
de güzel örnekler veren Memduh Şevket Esendal da buradan yetişmiştir. Çorlu abi
delerinin . yapım ve onarım işleri ile ilgili tarihi belgelerini özetleyelim: Bunlardan 
birincisi Selanikli Panayoti'nin Çorlu ve Tekirdağı ve havalİsindeki çeşme ve suyol
larının inşa ve ta' mi rinde istihdam edilmesine dair evasıt-ı R 1078 tarihli bir vesika
dır. Bu belgede Selanik monlasıyle Çorlu ve Tekfurdağı kadılanna bu yolda emir 
verilmiştir. [Um. Şk. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 6, Sh: 103]. İkincisi Çorlu'da ~a
bacıbaşı Şücaüddin Bey camiinin ta'mirine aid olup evasıt-ı Z 1108 tarihli hüküm 
suretidir. [Um. Şk. Alık. Df. (Bşb;· Arş.) No. 22, Sh: 177]: Üçüncüsü Ç~rlu'ya ta-: 
bi' Türkmalı Köyündeki İshak Çelebi mescidinin onanmına dair olup ·evasıt-ı M 
1133 tarihli bir hüküm suretidir [Um. Şk. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 90, Sh: 26]. Dör
düncüsü ise Çorlu'da. kain Ebülfetih Sultan Mehmed camiinin onanmına dairdir 
Evasıt-ı Ş 1175 tarihli olup Çorlu naibine ve buradaki Sultan Mehmed Han camii 
vakfımn zabitine hitaben yazılmış bulunmaktadır [İstanbul Alıkarnı Şikayat Df. 
(Bşb. Arş.) No. 6, Sh: 109]. 

** * 
Gelibolu; halen Doğu-Trakya1da Çanakkale iline bağlı bir ilÇe merkezidir. Ge

libolu dediğimiz Ga!Upolis'in iyi veya güzel şehir anlamına geldiği 'söylenir. Burası 
Anadolu kıyısındaki Lampisaküs şehrinin Trakya bölgesindeki bir iskelesi mesa-. 
besinde idi. Bazı yazarlar kasabanın önem kazanmasıru, Lampisaküs'ün harabi.: 
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yeti sonucu· olarak kabul etmektedirler. Bizans imparatoru Jüstitnianüs . devrin.,. 
den itibaren Hellespont şehirleri içinde en önemli yeri Gelibolu kazanmıştı. Öyle ki 
Anadolu ve Rumeli yakalan arasındaki muvasalayı müstahkem .bir. mevki olarak 
burası yapıyordu. Bir aralık Aydınoğlu Umur Bey Ege. denizinde yaptığı . seferler 
sırasında Gelibolu civarına askerler göndererek kaleyi ablukası altına almıştı. Bunu 
izleyen yıllarda Gelibolu havalisi Karesi oğullarından Bergama emiri Yahşi Beyin 
çıkartması vuku buldu (1342). Doğu Trakya'da bir çok kalelerio duvarlarını ·sarsın~ 
tıya uğratan (1354) depremi sırasında Çimpe kalesinde yerleşen Süleyman Paşa yö
netimindeki Türk kuvvetleri surlan harab olan Gelibolu kales~ni ele geçirmişleı: ·ve 

Gazi Fazılı. buraya kumandan tftyin etmişlerdi. Konurhisar tekfurunun öldürülme
sinden sonra bu bölge Gelibolu "ile birlikte Yakub Ece uhdesine verilmiş ·ve Gelibo
lu yanmadası da (Eceabad) adını almıştı. Süleyman Paşa'nın şehadetinden sonra 
n.aaşı civarda bulunan Bolayır'a defnedildi. Doğu-Trakya'nın bu suretle türkler eli
ne geçmesinden kuşkulanan Bizans· imparatoru Yuvanis V, topladığı Haçlı ku'vvet.,. 
leri ile Gelibolu'yu 14 Haziran 1367'de zabtetmişse de kısa bir süre sonra Osmanlı 
hükümdan Murad Hüdavendigar ikinci defa olarak Gelibolu'yu kuşatmış ve fe~ 
hetmişti. ·Murad I "den sonra hükümdarlığa geçen Yıldırım Bayezid, boğazlann 
stratejik ve ekonomik durumunu düşünerek Sanca Paşa'yı Gelibolu'da bir deniz üssü 
vücuda getirmeye memur etmişti. Böyle bir üssü kurmayı başaran Yıldınm Baye
zid; bizanslılann Akdeniz ile bağlantılannJ kesmiş ve İstanbul'un kuşatılıpasıria ze
min hazırlamış oluyordu. Gelibolu'nun böylece zabtından takriben yirmiüç yıl son
ra başlayan yapımişleri uzun·süre devam etmişti. Şehrin zayıf ve harab olan dış. ka; 
lesi yıkılmış, buna karşılık bir tepe üzerinde olup ·şehir ve limana aynı zamanda ha
kim bulunan içkale ise onarılarak yenilenmişti. ·Bizans tarihçisi l;)ükas meşhur ese
rinde Yıldinm Bayezid'in Gelibolu kalesini temeiden olarak bina ettiğini ve bu:ara
da ka.dırgalara mahsus bir sığıiıtı yeri inşa ettirdiğini yazmaktadir. Şüphesiz .Geli,. 
bolu'nun kazandığı bu önem sadece Osmanlı kuvvetlerinin mühim bir merkezi ol
masınqan ileri gelmiyordu. Rumeli'den Anadolu'ya ve Anadolu'dan ise· Rumeli~ye 
yapılan askeri nakliyatın geçit yeri burası olmuştu. Çelebi Mehmed ve Munidii ia
manlannda Gelibolu kalesi kumandanlıklannı yapan Çalıbey ile Hamza· ~ey_ bu 
bölgede. Venediklilere karşı büyük başanlar kazandılar. Gelibolu tersanesi biı· sı~ 

ralarda büyük gelişmelere erişmişti. Onaltıncı y.yılın ilk yarısında Gelibolu büyü
me ve imar bakımından büyük bir inkişafa kavuşmuştu. 1510 (H: 924) yılında İb
rahim İbnüzzaim tarafından tanzim ve Abdullah yönünden tahrir edilen bir yazım 
defterinde bu gelişmeler açıkça göze çarpar. Büyük Türk gezgini Evliya Çelebi yaz
dığı ünlü eserinde (Seyahatndme, c. 5, Sh: 315) Gelibolu hakkında · d~taylı bilgiler 
-yermektedir. Onun kayıdlanna göre Gelibolu'da belli başlı camiler arasında Sult~ 
camii ile ~med Paşa ca~i ~n öne~li olanl.ardır. Kurşun kubbeF y~ nazik_mina
(eli olan _Mesih }>aşa camii de bunlara eklenebilir. Bu camiin mima~, ID:~herı:dis ve 
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sair sanatkarları Yavuz Selim zamanında Mısır'dan getirilmiştir. Mescidlerinin faz
lalığını da işaret eden Evliya Çelebi Sarıca Paşa'mn roedresesine, Karacabey ve Ala
ca hamamlarına, Gelibolu tersane ve mevlevihanesine temas ile açıklamalar yap
maktadır. (Muhummediye) ile büyük şö4rete erişen Yazıcı-zade Mehmed Efendi 
türbesi de mevcut eski eserler arasmda zikredilebilir. (Envarü'l-iişikfn) adlı eserin sa
hibi ve Yazıcı-zade'nin kardeşi olan Ahmed Bican efendi de Gelibolu'nun tanınmış 
büyüklerinden sayılır. Gelibolu baruthanesi şehrin doğusunda ve . Okmeydanı de
nilen bir mevkide olup çevreye hakim durumda idi. Pazar yerinde bulunan .Meh
med Ağa camii de Gelibolu'nun. başlıca camileri arasında bulunmaktadır. Bolayır.'.,. 

da yunan işgali sırasında tahrib edil_en Süleyman Paşa türbesi,. Tr~_kya genel. müfet
tişliğinin gösterd!ği ilgi ve yardımıyle onarılmış ve y~kın çevresi park haline geti~ 
rilmiştir. Bu türbe bahçesinde büyük -Türk vatanperveri Nanpk Kemal'in, Iahidli 
merkadi i~e Hüseyin .Kelami Paşanın mezarı yer al~ştır. 

Türk denizcilik tarihinde önemli bir yeri olan Gelibolu'nun . Osmanhlar dev
rindeki imar faaliyetleri başlı başına bir inceleme konusudur. Bu kısa yazımızda 
bunları . uzun uzadı ya açıklamak imkansızdır. Ancak bu yolda gözümüze ilişen .bel
gelerden bir kaçını özetleyerek vermek istiyoruz: 1102 recebi. başlarında Gelibolu 
naibine yazılan bir belgede [Uro. Şk_. Alık. Df. (Bşb. Arş.) No. 15, "Sh: ·191]. Geli
bolu'da tüccar ve sairenin evlere misafir edilmeyerek hanlarda konuklandınJmaları 
isteninektedir. Bunun gibi yine Gelibolu nai~ine 1109 yılı sonlarına doğru yazilan 
başka bir belgede Gelibolu'ya bağlı bazı köylerde k~sil,:m ve pişirilen .kiremitlere. te
mas edilmektedir. Henüz hiç bir yerde yayımlanmaroış bulunan üçüncü bir belgede 
ise Gelibolu'da Hoca Şemsüddin mahallesindeki İskender-zade camiinin deprem
de minaresi ile sakfının harab olduğu ve b!na emininin İstanbul'dan gönderilmesi.,. 
ne imkan olmaması yüzünden Gelibolu kadısı ile Gelibolu ayam Kalyoncu zade 
Mustafa roarifetleriyle onarımının yapılması emredilmiştir. Bu belge 10 Ş 1114 ta
rihlidir [Kş. ve Tamirat Df. (Bşb. Arş.) Ml. Df. Ts. No. ·9162, Sh: 818]. 1125 yılı 
Rebiülevveli ortalarında yine Gelibolu naibine yazılan dördüncü bir belgede Geli
bolu'da Gazi Süleyman Paşa vakfı roülhakatıridan camii Ati.k'in onarımından söi 
edilmekte olduğu gibi [Um. Şk. Alık. Df. (Bşb.) No. 61, Sh: 416] beşinci bir belge
de de· Bola:yır'da -Gazi Süleyman· Paşa evkafından olup Gelibolu'da bulunan aym 
camiin.taroirinden bahsolunmaktadır. Bu belge de evail-i S .1127 tarihli olup aynı vec
hile Gelibolu naibine yazılmıştır. [Uro. Şk. Alık. Df. . (Bşb. Arş.) No. 66, Sh: 216] 
yine Gelibolu naibine yazılan evail-i R 1133 tarihli altıncı -bir belgedeise Gelibolu'
da Şeyhi Mehmed efendi camiirıin onarımı. bahis konusu edilmektedir. Bu cami da.: 
ha evvel Gelibolu sakinlerinden Ebubekir ağaca vekil olarak keşif, tamir ve termin 
ettirilmiş ise de bazı yolsuzluklar vuku bulmuştu. [Uro .. Ş k. Alık. Df. (Bşb. Arş.) 
No. 26, 580]..Nihayet 1180 tarihli yedinci bir belgede ise Gelibolu tersanesinin sakıf 
ve duvarlarının harabiyetine temas ile !imanın' devlete ait araziden arsaları bulun-
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duğuna temas edilmektedir [Başbakanlık Arşivi, Bahriye tasnifi, No. 2794, ayrıca 
Bk: Fevzi Kurdoğlu, Gelibolu ve yöresi tarihi, Sh: 104-105). 

** * 
İstanbul'un yaklaşık olarak 40 Km. batısında bulunan Çatalca kasabası, ön

celeri (Şehir · Emaneti)ne bağlı iken sonraları mü s takilen idare olunmaya başlan
mıştır. Arazisi oldukça münbit ve mahsuldar olup bugün İstanbul. ilinin belediye 
sınırı dışındaki ilçelerinden birisidir. Güneydoğu-Trakya'nın çevresi içinde bulu
nan Çatalca kasabası, 1960 km2 ,lik bir alanı kaplamış bulunmaktadır. Biri merkez 
olmak üzere Boyalık (HadımkÖy), Karacaköy ve Büyükçek.mece adlarında dört 
bucaktan terekküp etmektedir. Mülki idare bakımından eskidenberi İstanbul'a bağ
lı kalmıştır. İmparatorluğun son zamanlarında Çatalca, Edirne ve İstanbul ilieri 
arasında müstakil bir mutasarnflık kaza idi. Bu müstakil mutasarrıflıkta nefsi Ça
talca, Büyükçekmece ve Silivri kazalarını ihtiva etmekte idi. Bundan başka Terkos 
bucağı da bu mutasarrıflığa bağlı bulunuyordu. Cumhuriyetin ilanından az sonra 
1926 da Çatalca vilayet olduysa da yeni taksimat-ı mülkiye kanununda yine İstan
bul'un bir ilçesi haline geldi. Ortaçağlarda Metra adı ile anılan bu ilçenin bugün 65 
köyü mevcuttur. Kuzeyden Istranca dağlannın alçalmış, yer yer ağaçlık ve çaWık 
kesimleriyle kaplıdır. İlçe halkının geçimi genellikle tarıma dayanmaktadır. Çatal
ca'dan geçmek üzere Marmara'dan Karadeniz'e kadar bir sıra tepeler gözükür. Bu 
silsile yeni usul üzere istihkamlarla tahkim edilmiştir. Böylelikle İstanbul'un korun
ması için sağlam bir siper halini almıştır. (KamusiN-a'ltim, 3, 1867). Kasaba; kuzey
güney istikametinde uzanan ve Büyükçekmece gölünün kuzey kıyılarına yerleşen 
geniş bir vadinin batı kenarında kurulmuştur. Bu vadinin ortasında Karasu deresi 
akmaktadır. Çatalca Cevad Paşa isminde bir zat tarafında ağaçtandırılan bir dağın 
eteğinde bir şerit gibi uzanmıştır. 1933 yılı ortalarında 600-650 civarında evden te
rekküb ediyordu (Vakit, 31 temmuz 1933). Evliya Çelebi'nin ifadelerine göre, şehir 
bir çatal dağın eteğinde ·kurulduğu için (Çatalca) adını almıştır (Seyahatntime, Cilt 
lll). Onyedinci y.y. ortasında kırk sene süren saltanatı boyunca büyük sürgün ~Y
larında dolaşan Mehmed IV'ün Çatalca'ya aşın bir eğilimi vardı. Bu sebeble bu
raya sık sık uğrayarak uzunca kalışları kasabanın gelişmesine önemli denecek de
recede büyük etkisi olmuştur. Vezir Ferhad Paşa'mn ise bu gelişmede büyük kat
kısı görülmüştür. Bilindiği üzere Ferhad Paşa XVI ncı y.y.ın ikinci yarısındaki ün
lü Osmanlı vezirlerinden birisidir. Murad lll ile Mehmed DI zamanlannda iki defa 
sadrazamlıkta bulunmuştur. Çatalca'da büyük bir cami ile bir mekteb, bir ham8.J:!l 
ve bir çeşme yaptırmıştır . Halen Ferhad Paşa suyu denilen bir de su getirmişti. Böy
lelikle Çatalca kasabasını ihyada önemli hizmeti görülmüştür denilebilir. (Bk: Er~ 
deni Yücel, İstanbul Ansiklopedisi, Sb: 5670-5672). 
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Çatalca XIX uncu asnn ikinci yarısından itibaren İstanbul'u batıdan koruyan 
savunma hattı ile de önemini artırmıştır. İkinci dünya savaşında Balkanlan ele ge
çiren Alman ordulannın Meriç ırınağına dayanmaları üzerine Çatalca müdafaa sis
temi yeniden ön plana geçti. Kasaharun nüfusu böylelikle arttı. Kırklareli'ni alarak 
Edirne'yi kuşatan Bulgarlar, Lüleburgaz'da Türk ordusunu yendiler ve Çatalca'
daki savunma hadanna saldırdılar. Daha önce tahkimat yapılan Çatalca'da Bul
gar ordusu durduruldu. Top sesleri İstanbul'dan duyulduğu için halk ve hükümet 
heyecan için~e idi. Babtali ordudan ümidini kesmişti. Devlet barışı sağlamak için 
üç kere büyük devletlere başvurdu ise de anlaşmaya vanlamadı. Bu yüzden Babı
ali mütareke isteğinde bulundu. Görüşmeler Çatalca istasyonunda bir vagon için
de yapıldı. Mütarekeyi Bulgaristan'dan başka Sırhistan ve Karadağ da imzaladı. 
Londra'da barış koıiferansı ise sonuca bağlanmadan dağıldı ve Çatalca savaşları 
tekrar başladı. Başarı sağlayamayan ·Bulgarlar geri çekilmek zorunda kaldı. Bulgar 
ordusu kesin mağlubiyete uğradı Meydan Larus Ansiklopedisi, C. 3, Sh: 153). M. 
N. imzasıyle bir gazete (Bitaraf mıntaka) ünvanİyle neşredilen bir makalede (Vakıt, 
13 ağustos 1922) Çatalca hattı fasılı'na temas edilmektedir. Bilindiği üzere Yunan
lılar bir aralık İstanbul'a karşı bir baskın hareketi yapmışlardı. Yunan askerleri 
Çatalc~ hattı tasılı boyunca ellerinden geldiği kadar Türkiye tarafına sokulmuşlar
dı. Kulelerini bazen hattı fasıl üzerinde, bazı yerlerde ise onu tecavüz ederek tesis 
etmişlerdi. Yılgın Yunan askerleri kurşun yemeden İstanbul üzerine yürümek müm
kün olmadığını anlain.ışlardı. Böylece Çatalca hattı tasılı ile Yunan birlikleri ara
sında bir kaç kilometrelik bitaraf bir mıntaka tesis etmek fırsatı verilmişti. İstan
bul'un hakiki sükiin ve emniyeti hiç bir vakit Çatalca önündeki bir kaç !cilo~etre
lik bir bitaraf mıntaka ile elde olunamazdı. Bunun için en doğru tedbir, biç bir işe 
yaramayan Yunan birliklerini Doğu Trakya'dan çıkarmak olmakta idi. Esas teh
like Yunanlıların Trakya'da bulunmasından ileri geliyordu. Bunu hertaraf edecek 
tek çare, Doğu-Trakya'yı Türk ordusuna iade etmek olacaktı. İşte gerçek bir (Bi
taraf Mınt~ka) ancak o zaman teşki~ edilmiş olunurdu. Çatalca adı ile anılan bu 
yurt parçası, (93) ve Ballcan barbleri sırasında Osmanlı tarihinde belli başlı sayfa
lar işgal etmiş bulunmaktadır. Bunları burada uzun uzadıya açıklayacak değiliz: 
Ancak beldenin tarihi anıtları üzerinde bir parça. durmadan geçmek doğru olmasa 
gerekt~r. K~sabanın üçü ibadete açık, birisi de harabe halinde dört camii mevcut-: 
tur. Bunlardan: Fe~bad Paşa, Cemaati İslamiye ve ~aleiçi camileri birinci guruba, · 
harabe haHodeki Ali Paşa camii ise ikinci guruba dahil. bulunmaktadır.' İoceğiz kö~ 
yünde tarihten önceki devre ait çok büyük bir mağara vardır. Kez~ Subaşı köyün-: · 
de de böyle bir mağara görülmektedir. Aydınlar köyü yakıolannda · ise Bizaosblar 
za~aoından kalma Anastasya Kilisesi harabeleri göze çarpmaktadır. Çatalca'da 
pulunan Ali Paşa camü.'nio banisi bugün iyi biliomiyor. Balkan harbinde bu ma
bedi çok tahribata uğramıştır. Bu tarihten sonra da Vakıflarca bir onarım himmeti 



154 MUZAFFER ERDOÖAN 

maalesef görmemiştir. Böylece burası askeri burda arnhan olarak kullanılmıştır. 
Klasik Türk yapı sanatının bu güzel eseri 1962 de ahır olarak istimal edilmiştir. XVI. 
yüzyıl yapısı olan hamam Balkan harbindenberi harabeye terkedilmiş iken altmış
dördüncü tümen komutanı General İsmail. Hakkı Tekçe'nin himmeti ile ~amir ve 
ihya edilmiştir. İhyadan bir sene sonra buraya sahib çıkmaya teşebbüs eden Vakıf
lar ida'resi ile Belediye arasmda· bir anlaşmamazlık konusu çıkmıştır. Bu hususta 
Emekli General Hakkı Raif Ayyıldız'm bir yazısı mevcuttur (Bk: !stanbul Ansik
lopedisi, Sh: 37~0-3772). Yazımızın belgeler bölümünde ise günümüze gelinceye ka
dar hiç . bir yerde yayımlanma~ş bir kaç vesika sure.tleri bulunmaktadır. Bunlar
dan birincisi Çatalca'da Gazi Ali Paşa Camii ile medresesinin tainirlerine dair olup 
Çataica Dahiyesi orubine yazılmıŞ .evail-i Ca 1108 tarihli hü~ suretidir [Um. Şk. 
Ahk. Df. (Bşb. Arş.) No. 22, Sh: 88]. İkincisi Çatalca'da Ferhad Paşa camii mus
luklan ile çeşmesinin harab olması dolayısıyle sulannın başka yerlere gittiğine ve 
camlin harabiyetten kurtanlması için tamiri gerektiğine dair Haslar kazasmda Ça
talca naibine gönderilen evasıt-ı B 1126 tarihli hüküm suretidir. [Um. Ş k. Ah k. Df. 
(Bşb. Arş.) No. 65, Sh: 493]. Üçüncüsü ise Çatalca 'da Ferhad Paşa camii evkafın
dan Çatalca nahiyesi naibine yazılan evahir,.i B 1136 tarihli hüküm suretidir [Um. 
Şk . . Ahk: Df. (Bşb. Arş.) No. ııo, Sh: 433]. Ferhad Paşa'nm vakıfı bulunduğu Ça
talca'daki bu camiin kitabesi maalesef yoktur. Fazla olarak aynca başka bir yerde 
de inşa tarihi görülmemiştir: Bu cami Mimar Sinan yapısı güzel bir mabeddir. Tez
kiretii'l-bünyan'da merhum Ferhad Paşa ruhiçün denilcliğine göre adı geçen camiin, 
paşanın vefatından sonra yapılmış olması hatıra gelmektedir (Bk: Fazıl Ayanoğlu, 
Perhad Paşa ve gizli kalan vakıf/arı, Vakıflar Dergisi, Sayı: VIII, Sb: 147]. 

** * 
Eskiden Arthyras adı ile ün kazanmış olan Büyükçekmece kasabası, bilhassa 

Bizans imparatorlanndan Jüstiııiyanüs zamanında öii.emini .daha ziyade artırmış 

bulunuyordu. İstanbul'un batısında kurulmuş olan bu · kasaba, Osmanlı yönetimi 
altına geçtikten sonra bir süre Eyüp kadılığına bağlı kalmış, Doğu-Trakya'nın apa 
ticaret yolu üzerinde bulunması ve aynı zamanda steratejik bir mevkide kUrulması 
dolayısıyle önemli bir konak yeri rolünü oynaıruştı. Evliya Çelebi'nin ifadelerine 
göre deıllz kenannda harab bir kalesi' ve Soki.ıllu Mehmed Paşa'nm Mimar Sinan 
yapısı olan bir camii ve. onbir kadar büyük kurşunlu hanı ile medrese, mekteb, çar
şı ve pazan mevcuttu (Bk: Seyahatname, İstanbul, 1314, C. 3).Başta Koca Sinan 
yönünden yapılan meşhur köprü olduğu halde kervansaray, cami, mescid, han, ha
mam ve çeşmeleri genellikle Osmanlı devrinde vücuda getirilmiştir. Biz burada bü
tün· bunlar üzerinde bir kere daha durmayacağız. Ancak ilk defa önemli üç belgeyi 
tanıtmak amacım gütmemiz dolayısıyle kısaca bunlara temas etmeyi uygun bulu-
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JOruz. Henüz yayunlanm.amış olan- bu belgelerden birincisi Büyükçekmece köprü
sü ile ilgilidir. Silivri kadısına hi ta ben yazılan 17 M 973 tarihli bu belge, Büyükçek
mece köprüsünün ·iki-yanına konulacak meşe kazıkiara dairdir [Alık. Df. (Bşb. Arş.) 
Ml. .Df. Ts. No. 2775, Sh: 101 ve 106; 247]. İkincisi Büyükçekmece naibi Hüseyin 
efendinin İstanbul'da bulunan müfettiş vekiline ve Sultan Mehmed evkafı mütevel
lisine -hitaben yazdığı biİ mektup üzerine Büyükçekmece'deki aynı vakıf emlakin
den olan bir ·mescidin depremden harab olan minaresinin 1101 Zilkadesinde onarıl
elığını beyaiı: etmektedir [Um. Şk. Alık. Df: (Bşb. · Arş.) No. 14, R 77. Üçüncüsü ise 
İstanbul'da Sultan Süleyman evkafı mütevellisi Mustafa efendinin müracaatı üze
rine İstanbul kaymakamına hitaben yazılmı.ş bir hüküm sureti olup Büyükçekmece'
de Sultan Süleyman evkafı müsakkafatından Kurşunlu harun isticar işlerine dair
dir. Tarihi ise 1114 yılı Mubarreminı; . teyakuf etmektedir [Um. Şk. Ah. Df. (Bşb. 
Arş.) No. 39, Sb: 125]. 

·- )ugün İstanbul'u~ Trakya'da _Çatalca'dan sonra. ikinci ilçesi olan Silivri'nin 
Traklar devrit?-e ~adar kadim bi~. tarihi geçmişi vardır. 1970 yılı istatistiklerine göre 
~u eski. ilçenin merkezinde (7524) ·kiŞilik bir nüfus toplanmıştır. Yine aynı sene is
tatistiklerine göre ilçenin genel nüfusu ise (778) Km2 lik bir sahada (3701 7) kişidir~ 
Edime,a~faltı ve Marmara dinizi kıyısında yer almış bulunan bu önemli ilçenin mer
kez bucağın~an baş~a bir de Sinekli bucağı mevcuttur. Silivri; İstanbul'un yakla
şık olarak 70 Km. batısında yer almış bulunmaktadır. Evvelleri İpertimos unvanıy
!e bir metrepolitlik maka~ idi. .J!erodetos, Strabon ve Ptelemeos gibi bazı yazar
Iann ·ifadelerine göre burası _genellikle (Silivria) adını taşımakta idi. Skiloks ve Ste
fanos'a göre ise (Silimvria) ismi ile anılıyordu. Latin, yazarlarından Mela Pilinius 
\)u .kasabayı .kendi dilierine göre (Sili}llbria) olarak tavsif etmişlerdir. Trak dilinde 
(Vria) :eki (Ş~hir) anlamında kullanıldığı bilinmektedir. Suidos ile Sokrates zikre
dil~n kasabay~ sırasıyle. (Olivria) ve (Salavria) olarak eserlerinde kaydetmişİerdir_. 
Kalketon konsili ~abıtlanl}da ve Nikeforas ise eserlerinde bu kasabayı (Eudoksiu
poijs) şeklind~ tesbit eylemişlerdi. Silivri'de bazı barbar kavmlerin saidıniarına kar
şı . imparat~r Anasta.s yönünden koruyucu mahiyette olmak üzere bazı surlar inşa 
edilmişti. Bizans imparatorlarından Jüstinyanüs ise bu surların yıkık bölümlerini 
tamir ettirmiş, bir çok yerlerini de tahkim eylemiştİ (Bk: Osmanlı Rume/isi'nin Ta
rih ve Coğrafyası, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, No. 4-5. (H. D. An
d~.easyan tercümesi) . . 
. ·. Osmanlı ~evrinde Silivri, daha eski devirlerin önemli sayılabilecek görüntüsü

nü. aratmay~cak şekilde bir imar hareketjoe ·sahne olmuştur. Bilhassa Yavuz Selim 
ve;Kanuni Sult~ Süleypıan devirlerinde sadarette bu~un~n Pir! Mehmed Paşa ya-
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şamının son dönemlerine doğru burada bir cami inşa ettirmiş ve ~unun çevresini 
bir takım dini ve ictimai tesistede süslemişti. Biz burada şimdilik pek teferrüata gir
mek istemiyoruz. Belgelere bağlı kaldığımiz için ancak bilinmeyen iki tarihi vesi
kayı tanıtacağız: Bunlardan evahir-i Receb 1103 tarihli olanı [Um. Şk. Alık. Df. 
(Bşb. Arş.) No. 16, Sh: 25] Silivri'de Piri Mehmed Paşa evkafı akaratından bir ha
nın isticar ve eb niye işlerini, evabir-i Rebiülahir 1 135 tarihli olanı ise [Um. Şk. Alık. 
Df. (Bşb. Arş.) No. 95, Sh: 293] Silivri'ye bağlı Akviran köyündeki Cedid Ali Paşa 
camii minaresi ile çeşme ve bamarnı su yollannın tamirlerini aksettirmektedir. 

IV 

Bilinmeyen Belgeler 

Buraya kadar yaptığımız araştırmalarda Doğu-Trakya'nın coğrafi ve tarihi du
rumuna kısa bir genel bakış yapmış ve Balkanlarda Türk Trakyası dışarısında ka
lan Osmanlı devri anıtlannın yapım ve onarımları hakkındaki ilgili düşüncelerimi
zi sıralamıştık. Bunların açıklanması ardınca adı geçen bölge içerisinde rastlanan 
belli başlı Osmanlı dönemi abidelerinin inşa ve iroa~larını eie almış ve bu yol~a ko
nu ile atakalı tarihi belgelerin yerlerini göstermek suretiyle her birine ait özetl~rini 
sıraya koymuştuk. Şimdi özetlerini yaptığımız bu belgelerin esas metinlerini yazı
mızın kaçınılmaz bir eki olarak aynen yayınlamayı uygun buluyoruz. Bunların mik
tarı Trakya'nın önemi ve büyüklüğü oranıoda pek fazla sayılamaz. Aynı zamanda 
bu belgelerin metinleri ilk olarak tarafımızdan bulunup yayınlaoroakta, özetleri 
ise aynı vechile yine tarafımızdan yapılıp neşrediİmektedir. Bütün bu koşullara 
rağmen Doğu-Trakya'nın Keşan; Havsa, Lalapaşa, Meriç (Büyük Doğancı), Pı
narbisan, Alpullu, Demirköyü, Pehlivanköyü, Kofcaz (Keşirlek), Hasköyü, Ter
kos, Maydos, Eynecik, Karıştıran, Bolayır, Evreşe, Çerkesköyü, Haramideresi, Mu
radlı, ,Şarköyü, Saray, Ereğli, Kınıklı, Mürefte ve saire gibi diğer yörelerine ait imar 
ve inşa belgelerine henüz rastlayamadığımız için her biri hakkında bir şey söyleme
mek zorunluğu gerekmiş bulunmaktadır. Metinleri bu suretle ele alınacak olan ta
rihi bir takım belgeleri kronolojik esaslar gözönünde ·tutularak· sıra ile ayrı yayın
lıyoruz: 

I 

Malkara ve Hayrabolu kadılarına hüküm ki, Bundan akdem Ergene kadısı ar
zı mudbince Pavliköprüsü'nde bir han bina olunmak içun dergah-ı muallam ça
viışlarından Ali Çavuş emin ve sipabi oğlanlar cemaatinden İbrahim bin Hasan 
katib ve Nikola nam zimmi mimar tayin olunup ve bizane-i Arnirernde mesarifine 
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162,5 akçe ihraç olunup mezbur çavuş ile gönderilmişti. Sonra mezkfir çavuş fevt 
olmağla mezbur han binasına ~abıka . sarvanlar keth?d~sı olan zaim Mustafa emin 
tayin olunup ve emin-i sabık Ali Çavuş bezzazistanda emanet Koduğu akçeyi alup 
adedup mikdan ma'lfım olduktan so.nra binaya sarfedesun deyu 973 Zilka'desinde 
bükm-i şerifim gönderilmişti. Asitane-i Saadetimde şöyle İstima olundu ki mezkfir 
Ali Çavuş' örtü kiremidini bin cedden sekse~er akçeye kavledüp paz~r etmiş iken 
imdi mübaşir olan Mustafa · Su başı binaya yaramaz kumlu kendünün kiremidini 
Yüzyirmişer akçeye virüp malime gadretmiş ve bundan gayri hayli kereste zayi ol
muş deyü i'lam olundu. imdi mezbur zaim Mustafa hidmet-i mezburdan ref' olu
nup yerine kapum çavuşlanndan Mehmed Çavuş emin nasbolup ve seiı ki Hayra
bulu kadısının, kapuma arz gönderüp dahi akçe lazım olduğun arzeettiğio ecildeo 
Hizane-i Arnirernde inezkfır çavuşa altmış bin akçe teslim olunup irsal olundu. 
Buyurdum ki hükmi şerifimle vardukta tehir itmeyüp sabık zaim-i mezbur Musta~ 
fa ve katib-i mezbur İbrahim'i getürdüp vaki' olan müfredatı defterlerinden ve ehli
vukuftan ma'lfım idinüp mukaddima müteveffa Ali Çavuş zamanında ne mikdar 
ve ne cins esbab almıştır ve kaçar akçeye almıştır ve cümle ne mikdar harcalınmış
tır ve zaim-i mezbur Mustafa meblağ-ı mezbur ile ne mikdar ve ne cins kereste es
babı almıştır ve zaim-i mezbfir zamanında dahi ne mikdar akçe harc olunmuştur 
ve . baki. yedinde ne kalmıştır. Mezkfir Ali Çavuş kiremidin binini seksen er akçeye 
kabuİ idüp pazar etmiş iken zaim-i mezbur Mus~fa kendünün kumlu binaya in
tifaa yaramayan kireillidini yüzyirmişer akçeye satup maline gadretmişise ve mer
kuro Ali ÇavuŞ alduğu sair kereste esbabı babasından zaim-i mezbur· Mustafa dahi 
ziyadeye kereste esbabın oiup mabeyninde malim bel' ve ekiolunmuş ise beliyad
dan ve ketm.iyaddan bihasbüşşer' zaimi mezburun ve bile mubaşir. olaoların üze
rinde ne mikdar nesne sabit ve zahir olur ·ise biküdür mezbur Mebmed Çavuş'a alı
virüp zabtettiresiıi ve merkuro Ali Çavuş ve zaim-i mezbur Mustafa zamanlarında 
hanın ne mikdar ve ne cins kereste esbabı alınmıştır ve kaçar akçeye alınmıştır ve 
bu iki eminin zamanlannda banın ne mikdar yerleri yapılmıştır ve yapılmayup ba
ki kalan yerleri ne mikdardır ve kaç akçe ile i tınama erişileceğinin tabmin-i sabih 
ile tahmin idüp ve her birinin zamanlarında mevcfid ne mikdar kereste esbabı kal
mıştır ve baki' kalan kereste esbabı var ise bel' ohinup kereste ·esbabın dahi" bihas
sasbüşşer' müteveccih olanlardan tahsil idüp alup mumaileyh çavuş ile emrolunao 
üzre mezbur han binasına sarf ve harcediresiz ve harcdan zaid ne mikdar akçe baki 
kalmış ise anı dahi merkuro çavuşa alıvitüp han binasına sarf ve harcettirüp vefa 
itmeyen akçeyi mezbur çavuş ile irsal olunan altmış niil akçeden alup sarf ve har
cettirup ve vaki' olan ihracatı müfredarı ile defter ittiresin ki ha'rc-ı zaidden ve 'is
raftan hazer idesin ve husus-i kaziye ne vechile olduğun vukuu üzere yazup kapu
ina arzedesin. Amma harc hususunda gereği gibi ilitimarn id üp ve harc gayret ve is
raf olunmaktan hazer idesin, hakkı sarihe tabi' olasın. · 7 Muharrem 973 
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2 

İstanbul Haslan ve Silivri kadılanna hüküm ki, Haliya Büyükçekmece'de bi~ 
na olunan köprünün iki başlarına meşeden kazıklar ,lazım .ol~ağın b·uyurdum }<i 
bükm-i şerifim vardıkta bir an tehir itmeyüp her birinizij.n tahtı kazasına ne mik
dar . kazıklık meşe kestirilmek mümkin ise ehil olanlara kestirüp sahibieri ile ar~
balara tahmil ittirüp mezbür köprüye gönderüp bina eminine teslim idesiz ve Hizım 
olan bahasın bina emininden taleb idüp ala!ar. Bu maslah~t ziyade mühimqir. Bu 
babda gayet hasiret üzre olup ihmal ve müsabeleden hazer idüp lazım ol~n !Oil<d~ 
meşe kazıldan herveeb-i ta'cil kesüp göderesiz: ihmal ve ~üsabe{eden ibtlraz ey
ley~siz. Sonra itaba ve i kaba mtlstehak olursuz ve kesilen. ~ğaçlar gayet iyi cinsden 
ola ve illa hiç bir vechile özrünüz makbUl olmaz, bilmiş · olasız. Ana göre .tedarik 
idüp gayet hasiret üzre olasız (Aynca bk: Alıkarn Df. ML Df. Ts: (Bş. Arş.) 277Ş, 
106 ve 247). 

17 Muharrem ·973 

3 

Pınarhisarı kadısına hüküm ki, Haliya ~apuma arz gönderüp Pınarhisarı ka
zasına tabi' Bergos nam kasabanın sınurunda vaki' olan nebrin üzerin~e mer?um 
ve mağfurünleh Sultan Bayezid Han bina eylediği ağaç köpİii .4arabe müteveccih 
olup ve ayende ve revende geçmek kat'a mümkin. olmayup ter~e ıriuhtaç' ~ldu
ğun bildirmişsin. İmdi buyurdum ki bükm-i şerifim vardukta· mezkfir köprünün 
nice yarar ebi-i vukuf muhamminlerie üzerine varup. _tahmin-i salıili ile t~h.min ~d üp 
vukuu üzre yazup kapuma arzeyleyesin. 

13 Rebiülevvel 973 

4 

Cisr-i Ergene kazasında naibüşşer' olan mevlana . Halil'e htiküm ki, · Orduy-ı 
hümayfuıuma mektub gönderüp kaza-i mezbure tabi' Kırkkavak nani karyede va
ki' müteveffa Gazi T tirhan Bey'in cami' ve türbesinin murur-ı eyyain ile kurşun
lan ve camlan ve duvarları ve medresesinin duvar ve saK:fJarı ve imaretinin mat
bab ve furunu ve çeşmesinin suyolunun künkleri harabe müşrif olup. ta'mir ve ter
mime eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olduğu mukarrer ve muhakkak olmağla vakf-ı 
mezbilrun mürtezikasına vazife-i muayyeneleri ve mu'tad~ı kadim üzre 'olan mesa
rifi eda olunduktan sonra baki kalan galle-i vakf vakf-ı merkumun ta'mir ve-termi
mine ma'rifet-i şer'le sarfolunmasıçün berat-ı şerifimle cabi ve kaimmekam-ı mü-
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tevelli olan Mustafa ta'yin olunmak içün emr-i şerifim recasın arzeylediğİn ecilden 
bilfiil şeyhülislihnım ve müfti'lenamım olan Mevlana Yahya'mn işaretleriyle vakf-ı 
mezbfir mütevellisi Tırhala'da olup mukayyed olmamağla berat-ı şerifimle cabisi 
olan Mustafa taraf-ı vakfa gadr ve hayfihtimali olmamağıçün - mütezika-ı vakf ve 
a'yan-ı karye ma'rifet ve mübaşeretleriyle zaruri olarak yerlerin zevayid-i vakfdan 
ta'mir ve termim ·ve bina id üp müntezika ve abali-i karye ma'rifetleriyle keşf-i hüc
cet yazılmak ve bina olunma~ içün şürutiyle yazılmıştır. 

Evasıt-ı Safer 1076 

5 

Edirne'nin su nazırına hüküm ki, Bilfiil Darüssaadetim ağası olan Musli Ağa 
dergah-ı muallama arz gönderüp malıruse-i Edirne'de vaki' Sultan Selim Harun ca
miişerif ve medresesi evkafından olan çifte hamamın vakfiye-i ma'mülün bihasın
da vakıfın şart ve ta'yin eylediği _buçuk l_üle suyu Edirne'de vaki saray-ı atik suyu 
ile birlikte cari ola gelrneğin mahalli taksim de · suyunun ekse~isinin saraya . sal up ha 
mama su lallet üzre gel üp ekser müddet hamam-ı · mezbfir battal ye cani.bi vakfa 
gadr ve mahsUlüne noksan ·müterettib olduğun bildirüp mezbfir hamainın :suyu. sa
ray suyundan ayrılup ca~-i mezbiirdan ayrılan su taksirnde iki lüle cami-i şerif ve 
yarım lüle hamam suyu cümle iki buçuk lüle su cami-i şerife gelüp andan rusıf lüle 
hamama gidüp ve ahe~den kirnesnenin su~ karışmayup · minval~i ~eşrfih Üzre def
tere ' kayıd eylemek babında emr-i şerifim verilmek recasın arzet~eğiıi ve~h-i meş
riih üire amel olunmak içüıi emr-i şerif y~zılmıştır. 

. . , . .. Evail-i zi~a'de İ077 

6 

Cisr-i Ergene monlasına hüküm ki, Hacı İsa nam kirnesne arzthal edüp kaza-i 
mezbfirde vaki' Pavlü Köprüsü demekle ma'ruf köprü mürur-ı eyyam ile harabe 
müşrif olmağla sular tuğyan eyledikte mürur ve übur eden ebna-i sebilden yaşlı ki
mesneler suya garkolup tamir ve termime muhtaç olmağla mezbfir kendü maliyle 
tamir ve ihya etmek murad eyledüğin bildirup kirnesne mani' olmamak babında 
hükmi hümaylınum reca eyledüği ecilden kendu maliyle ta'mir eder ise kirnesne 
mani' o~a~ak içün yazılmıştır. 

Evasıt-ı Zilka'de . 1077 
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7 '• 

Selanik monlasına ve Çorlu ve Tek.furdağı kadılanna hüküm ki, Selanik'te 
Boğdan Dahiyesinde ve Çorlu'da ve Tekfurdagı ve gayrı yerlerde olan su yolculan 
ve çeşmeciler üzerlerine vaki' olan su yolları ta'mir ve çeşme binalan hususunda bir 
üstad· lazım gelmekle Boğdan naıi.iyesine tabi' Gonce nam karyede sakin Panayoti 
nam zimmiyi bundan akdem Asitane-i Saadetimde Hassa su nazırı Ali'nin membur 
temessükü mucibince nasbiçün mukaddime emr-i şerifim verilmekle mfıcibince mü
ceddeden bükm-i hümay'Unum reca etmeğin abire verilmiş değil ise mfıcibince amel 
olunmak içün emr-i şerif yazılmıştır. 

. ' 
Evasıt-ı Rebiülabir 1078 

8 
! : 

Durusa kadısına hüküm ki, Bilfiil Darussaadetim ağası olan Davud Ağa tara
fından orduy-ı hümayunuma arzıhal sunulup taht-ı nezaretinde olan ev~aftan olup 
Durusa'da vili' müteveffa Abdi Bey evkafı akaratından Edirne'de olan vakıf bant 
bundan akdem vili' olan ihrakta külliyet ile muhterik olup vak.fın müsaadesi ol
mamakla evkaf-ı mezbure mütevellisi izn-i hakim le keşif ve b üceet-i şer' iye ile han-ı 
merkumu gereği gibi ta'mir ve ibya edüp binayı mezbfırda vakfın bir yük akçeden 
mütecaviz deyni baki kalup vakfın iradı gab mesarifine vefa edüp ve gah ederne
yüp zarureti mukarrer ve deyni edaya iktidan olm~dığından vakf külliyet ile med
y'Uiı ve harabe müşrif olmak lazım gei.meğin vakfın eda olunup nizarn gelinceye de
ğin evkafı mezbfırun Durusa'da olan imareti külliyet üzre rakabe olunmak içün 
şeyhülislamdan istifta olundukta masrufini istifa edince imareti işletmerneğe kaa
dir olur deyü fetvay-i şerife verildüğin bildirup mfıcibince emr-i şerifim recasın 
i'lam olunmasın veeb-i meşruh üzre amel olunmak emrim olmağın şürutiyle hüküm 
yazılmıştır. · · . · · 

Evabir-i Muharrem 1083 

9 
·• 

Vize naibine hüküm ki, Dergah-ı muallama mektub gönderüp nefs-i Vize'de 
Ferruhşad Hatun evkafından olan bezzazistan mürur-ı eyyam ile harab :ve üzerin
de olan kurşunun ekseri ayende ve revende sirkat ve ahzedüp kaabil-i sükna olma
yup vakfın ta'mire müsaadesi olmakla baki kalan kurşun füruht olunup akçesiyle 
kiremid örtülüp ve ta'mire muhtaç olan dekakin ve vakf-ı mezburan harabe müş-
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rif olan hamarnı ta'mir ve termim olunmak vakfa enfa' olmağla vaki' haii ilhahile 
arzeylediğİn ecilden şer'ile görülüp amel olunmak babında hüküm yazılmıştır. 

Evail-i Zilka'de 1083 

10 

Edirne monlasına hüküm ki, Vezirim Krummekam Mustafa Paşa'nın adem
lerinden Hüseyin dergah-ı muallama arzthal idüp müşarünileyhin sakin olduğu malı
miye-i Edirne mahalliltından Sündükfakih mahallesindeki menzilinin sokak kapı
sına muttasıl . mevcfıd karlimi çeşmenin suyu münkatı' olup çeşme-i mezbfırenin bir 
masura suyu kadimden mahalle-i mezbfırde vaki' cami-i şerifin duvarına muttasıi 
olan çeşmede olan maksern-i madan ayrılup ol mahalde kadimüleyyamdan berü 
1072 senesine gelince cereyan edegelmiş iken hala cami'-i mezbure muttasıl olan çeş
meden menzil-i mezbure gelince su yolları harab olmağla münkatı' olup mahall-i 
mezbfırun su yolları ta'mir olunmak içün hüccet-i şer'iye verilmekle mücibince 
amel ahinmak babmda emr-i şerifim reca eylediğü ecilden ·vech-i meşrfıh üzre amel 
olunmak içün hüküm yazılmıştır. 

Evail-i Muharrem 1084 

ll 

Vize naibine hüküm ki, Kaza-i mezbfır sakinJerinden Ali nam kirnesne ariı
hal idüp kaza-i mezburde vaki' Ferruhşad Hatuİı'un vakfı evlad ü eviada meşruta 
olmağla bala bu evladdan olmağla roütevelli olup dahiolmak icab eylemez iken 
vakf-ı mezbfır mülhakatından bezzazistanın kurşununu yine kaza-i mezbfır sakin
lerinden Küçük hatib demekle roa'ruf Hasan nam kirnesne ile havasına tabi' bir 
kaç nefer eşkiyalar bezzazistan-ı mezbfırun kurşununu bozup v~ alıere bey'edüp 
vakf-ı mezbiire külli gadr ve hayfolduğun bildirup mahallinde şer'ile görülüp fil
bakika böyle fesadları 'olduğun şer'an sabit olur ise divan-ı hümayfınuma ibzar 
olunmak içün hüküm yazılmıştır. 

Evail-i Safer 1084 

12 

Edirne'de müteveffa Ali Paşay-ı Cedid vakfı mütevellisine hüküıp ki, Sen ki 
mektub gönderüp vakf-ı mezbfırden olan çarşu eshabı meclis-i şer'a varup kadim
den suk-ı mezbfırde mutasarrıf olduklan dükkaniarın her bir kemerine vakıf-ı mez
bfır beher yevm ikişer akçe icare-i müeccile şart ve ta'yin idüp 1086 senesine gelin-

G.D.A. Araştırmalan F. II 



162 · MUZAFFER ·ERDOGAN· ··· .... · · -· : .. -~·-

ce her bir kemere ·mutasarnf olanlar ber mucib-i şart-ı vakıf yevmi ·ilcişer akçeyi 
canib-i vakfa eda iderler iken devlet-i aliyyenin mab.m.iye-i · m~zbtlrde müddet-i me~ 
dide rneksinden naşisuk-ı mezbiirde olan dekakine rağbet olunmağla tarih-i mez
bUrde her bir kemere yevmi ikişer akçe zammolunup lakin hala rağbet olunmadı
ğından ma'da kar ü kisbin kılletinden muhdes ücaratı edaya iktidarları olmayup 
dükkaniarın ekserisi dahi hali ve muatt~l ve vakfa külli gadrolmalda ecr-i mislin
den. ezyed ve mu]Jdas olan. yevı:ni ikişer akçe ijcarat te.nzil olunmak. babınd~ bükm-i 
hümayunum reca~ın ithahiarıyle .vald' hali arzeyledüği ecilden bu ücarat tenz.il olı.ı
nup şart-ı vakıf üzre. kad~İnden . ald u ğı vechile her bir kemerinden yalnız .ikişer ak
çe ü"careleri alınmak emİ:iİn ci~~ştur. 

· Evasıt-ı . c. a~r 1099 

13 
. ~ :-

Edirne kadısına ve E<iiryıe bostancıbaşısına hüküm ki; Darüss~a~e ağası Mus
tafa Ağa südde-i saadetinie· arz gönderup malırCıse-i Edirİle'de vaki' ·merhum Sul
tan Murad Han cami-i şerif ve darülhadisi evkafının :1098. senesinde mlitevellisi olaiı 
Ahmed naui kirnesne vakf-İ nierkumun bazı mevazii harabe müşrif olmağla sene-i 
mezbtlre mahsub olmak üzre ta'mir ve termime 148000 akçe harç ve sarfeyledim 
deyü iddia ve keşif olunınadın dahi ta'miratım vardır deyü malıruse-i mezbiirda 
müfettiş vekilinden bir hüccet ibraz edüp vakf-ı medy{l.n idüp gadretmekle ol taraf
ta ~·mar vekiıi ve haliya.I099 se~esi,nde mütevelli olan .Ömer ma'ı;jfetiyle hakk-ı adi 
üzre tefa.Iıhus .ve bir vechile gadr: olunmamak üzre şer'iİe keşif v.e tahmin-i sahih ile 
tahmi~. olunİna}.ç . recaşın a,rzet:qıekle veeh-i meşrCıh Üzre amel olunmak emrim ol-
muştur. · · · · · · · 

Evail-i. Şa'ban · 1099 

14 

Edirne monlasına hüküm ki, Mustafa gelüp IJ?~hrCıse-i İstanbuİ'da Siliv~a
pusu'nda vaki' müt~veffa İbr.ahim Paşa cami-ü şerifi evkafından Edirne'de vaki' 
Ağa Hamarnı demekle ma'ruf hamamın üç senesi bir tahvil ile canib-i vakıftan bu
na icar olunup yerline temessük veritüp ~bt üzre iken alıerden Elhaç Ömer bin Va
hi hamam-ı mezbftru isticar eyledim deyü zabtına mani' olup taaddi eyledüğin bil
dirup temessükü mucibince müddet-i icar tamamına değin zabtettirilüp mezkiire 
dahi ü taarruz ettirilmeıiıek. şer'ile··:görÜlm~k e~ ol.İnuŞtur. · · · · · · . 

Evasit-ı Ramazan fÖ99 

.. •, ..... 
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15 

İpsala kadısına hüküm ki, İbsala kazasında vaki' müteveffa Hüsrev Kethüda 
evkafının müteveUi vekili olan Elhaç Ahmed arzıhal edüp vakf-ı . merhumun ima
{eti evkafınd.an senede yirmibin akçeye icar alınagelen Kurşunlu Han demekle ma'
ruf han 1099 senesinde İpsala sakinlerinden Köçekoğlu Hasan nam kirnesnenin 
zabtında olup han-ı merkfunun bir senelik icaresi vakıf içün bitternam alıveritüp 
taallül ederle~se divan-ı Edirne'ye havale olunmak babında emr-i şerifim reca et
rneğin mahallinde şer'ile görülüp icrayi bak olmaz ise divan-ı Edirne'ye havale ol
mak içün yazılmıştır. 

Evabir-i R. evvel 1100 

16 

Edirne kadısına ve bilfül darüssaadetim ağasına hüküm ki; Eibaç Mustafa der
gah-ı muallama arz gönderüp taht-ı nezaretinde olup Gekbuze'de müteveffa Mus
tafa Paşa evkafmdan Edirne'de vaki' iki Kapulu (?) demekle maruf Bazirgan ha
nının müste'cirlerinin han-ı mezburde icare-i müeccile ve muaccile ile tasarrufla
nnda mabzenler ve odalar olup lakin han-ı mezbilr sene-i sabıkada dergah-ı mual
lam yeniçerilerine kışlak ta'yin olmakla müste'cirleri ihraç eylediklerinden gayrı 
vakf-ı mezbUrun hanı harabe müşrif olup ve taht-ı icareterinde olan odalarm ve Iiıah-· 
zenlerin temessükatlanı;ı bırağub han-ı mezburun ibtaline ba.is olup vakfa gadrol
roakla han-ı mezbUr ıninbaid kışlak tarikiyle verilmeyüp men'ü 4ef'olunmak üzr~ 
hüdavendigar-ı sabık Mustafa ile muanven emr-i şerif ve.rilüp cülus-ı · hümayfin 
vaki' olmağla minval-i meşruh üzre han-ı mezbfire dahi ü taaruz olunmamak ba
bmda. bükm-i hümayU.Oum vermek recası~ arzetme~ veeh-i meşrulı Üzre aniel 
olunmak içüi:ı yazılmıştır. 

Evasıt-ı C. abire 1100 

17 

İstanbul kadısına hüküm ki, Babussaade Ağası Abdurrahman Ağa arz gön
derüp taht-ı nezaretinde olan evkaftan İstanbul'da vaki' müteveffa Ya'kub Ağa 
evkafmın iradı mesamine ve(a etmeyüp vakf-ı merkuro akaratından olan hamam
lan ve camün baZı yerleri harabe müşrif olup ta'ınire muhtaç olmağla bundan ~k-: 
dem mütevelli olan kirnesne emr-i şerif ve ma'rifet-i şer'ile kendü maliyle ta'ınir ve 
bir yük akçe sanetmekle mürtezikanın vazifeleri rakal5e eylemek istedikte tama
men aluruz deyü rencide eylediklerio ve şeyhülislamdan fetvası olduğun bild.irüp 
fetva-yi şerifesi mı1cibince şer'ile görüle deyü yazİlmıştır. 

Evabir-i Şevval 1101 
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IR 

İstanbul'da müfettiş ·vekiliıie ve Sultan Mehmed evkafı mütevellisine hüküm 
ki Çekmece-ikebir naibi Hüseyin mektub gönderüp kasaba-i mezburde merhum. ve 
mağfurünleh ceddim bina eyledüği rnescid-i şerifin bu ~ene-i mübarekede zelzelede 
minaresi yıkılup nısfı mescid-i şerifin üzerine ve nısf-ı alıeri imama meşruta olan 
Irienzilinin üzerine düşmekle mescid-i mezburde beş vakıtta ezan-ı şerife okunma
yup cemaat-i müslimin cemm-i gafir ve cemm-i kesir meclis-i şer'a gelüp tamir olun
masını ilhah eylediklerio arzeylediğİn ecilden mal-i vakıfdan ta'mir olunması içün 
bükilin yazılmıştır. 

19 

Edirne kadısına hüküm ki, Mahmiye-i Edirne'de Kabhan Hanı civarında ili
das olunan selhane hususunda varid olan ferman-ı Şerif mikibince kıbel-ı şer'den 
naib irsal olunup mahall-i mez.kfue vanlup şer'ile tefalıhus olundukta selhhiine-i 
mezbilıe Kabhan Ham ile Ahi Çelebi medresesine muttasıl ve mülasık olup Mn-ı 
mezkiırun bazı .odalarına zebh olunan ağmi.mın kanı ve sulan neşfeylediği mı,ıaye
ne ve müşahede olunduktan sonra han-ı mezkur ve medrese-i mezbiır ve ehl-i sfık
ta vaki-i hali isti'l~m ve İstihbar olundukta bunda ancak bey'içün beş altı rees ga
nem zebh olur.a gelüp ve İniri selhhiine debbağbane kurbinde iken 1101 Ramazan-ı 
şerifinde miri selhhane olmak .üzre zebh-i ağnam . etmeleriyle rayilia-i kerihesinden 
ehl-i suk ve talebe-i medrese ve." sükkan-ı han müteezziler. ~lup selhhane-i mezbfı
~enin - mahall-i - m~zbilrdan ref' ve zararı def'oliınmak emri meşru' olup ve husus-ı 
mezbur iÇün fetevfiy-ı şerif~ dahi olçluğun. arz . ve i'lam· eyl~düğn ecildeıı malıaH-i 
mezbilıda kadimi selhbane olmayup. bu yakininde miri selhhane vaz'olunduğun 
talebe-i ulum ve sükkan-ı bana eziyet zahir. olduğu i'lam olu_nmakla şer'ile men'ü 
def' olunmak içün ya7Jlmıştır. 

Evabir-i Zilka'de 1101 

20 

. · Gelibolu naibine hüküm ki, Kaza-i mezburde vaki' müteveffa Saruca Paşa ev
kafı . katibi ile Gelibolu abalis_i gelüp kaza-i mezbiırde mürur ve übur eden tüccar 
ve sair ehl-i örf taifesinden bazılan kadimden berü haniara konagelmişler iken han
Iara konmaytİp mahallelerde ehl ü iyalJeriyle sakin · olduklarİ evleri ü.?:erine konup 
bilaf-ı şer'-i şerif ve kadime muhalif taaddi ve tecavüz etmeleriyle bundan 3;kdem 
men'i içün emr~i şerif verilmişiken kanaat etmeyüp taaddi üzre oldukların bildirüp 
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men'ji def' olunmak babmda emr-i şerif reca eylediklerinden hiHif-ı şer'-i şerif r~n
cide olunmamak içün hüküm yazıl~ş~r. 

Evail-i Receb ll 02 

21 

Edirne kadısına hüküm ki, Mehmed gelüp Saray-ı Atik evkafından Edirne'de 
Hızır Ağa hamarnı üç seneye değin mütevelli arzıyle taht-ı icaresinde olup ta'nıir 
ve termime muhtac olmağla izn-i mütevelli ve reyy-i Mkim ile kendü malinden 38000 
akçe harç ve sarf ve bir senedenberü zabtında iken mütevellisi bağçe ustalanndan 
Hüseyin Usta 68000 akçe icare ile· kabiii ve Mısır ve Mekke vakfına teberru' ey le
ye, ondan sonra icare ederim deyü tazyik etmeleriyle müddet-i ma'lume·ile icar~t
tiği vaki' ise müddet ma'Ium olmadİkça hilaf-ı şer' alıere verilmeyüp zabtıçün ya-
zılmıştır. · · 

Evail-i C. evvel ll 02 

22 

Asitane kaimmekamına ve monlasına hüküm ki, Müteveffa Piri Mehmed Pa
şa'nın kasaba-i Silivri'de bina eylediği cami' evkafının mütevellisi olan Seyyid Meh
med ·gel üp vakf-ı merkuro akaratından kaza-i mezburde vaki' icare ile mutasarnf 
olunagelen hanı vakf-ı merku'w ~azı rı qlan Mehmed Cemali · nam kirnesne müt~
vell-i sabıkdan isticar ve vakı( içü11 bina ihdas ed üp hiin-ı· mezbiir arsasının beher 
yevm onbeş ve yirmişer akçe · icareye tahammülü var iken ancak yevmi ·üçer akçe 
icare verüp vakfa gadreylediği~ bildirüp ve bu babda şeyhülisladan fetvay-i şerife 
verildüğin bildirup miicibince aİnel olunup mahallinde şer'ile keşif ve ecir misli me
nazil icaresi alıverilmek babında bükm-i hümayfınum reca etmeğin yedinde olan 
fetvay-i şerife mucibince şer'ile görülmek içün yazılmıştır. 

Evahir-i Receb 1103 

23 

Şehirköyü kadısına hüküm ki, MevHina Hüseyin gelüp ,Şehirköyü kasabasın

da vaki müceddeden ta'mir ve ihya .olunan camlin yevrni dört.akçe vazife ile hatibi 
olup Hikin vazifesi cami-i mezburun anasıl akaratından olan Han-ı Kebir demekle 
ma'ruf vakıf baru icaratından tayin olunup han-ı mezbfır hin-i fetibdenberü barab 
olmakJa vazifesi olmamakla ma'rifet-i şer'ile vakf-ı mezbfue bir mu'temed müte
velli nasbolunup şart-ı vakıf üzre mahsul-i vakfı ma'rifet-i şer'ile tedarik ve şart-ı 
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vakıf icra· olunmak içüiı merhum ve mağfurunleh ammim Sultan Ahmed ·zamamn
da emr-i şerif verilmekle veeh-i meşrilh üzre amel olunmak üzre yazılmıştır. 

Evail-i Zilhicce 1106 

24 

Edirne kadısına hüküm ki, Mustafa nam kirnesne orduy-ı hümaylinuma ge
lüp Edirne'de zindan kurbinde vaki' Zenberani (?) Efendi .de~ekle ma'ruf hanın 
bir mikdar yeri konak olup mukaddima içine saman ve arpa v~'olunmakla bil
lçülliye h~rab olup eser-i binad~~ bir nesnesi kalmayup vakfa gadrolup vakıf ~ara
fından mezada verildükte kimesne rağbet etmeyüp ihya eylemek şartıyle bu alup 
~üceddeden han bina ve ihya eyleyüp konak defterinden ihraç ve a~eri bam mez
bura konak namiyle müdahele olunmamak üzre merhum Sultan Ahmed Han .za-
mamnda emr-i şerif verildüğin bildirilmekle veeh-i meşruh üzre yazılmıştır. · 

Evahir-i Şevval 1107 

25 

Çatalca nahiyesi nrubine hüküm ki, Zekai Mustafa gelüp nahiye-i mezbfuede 
vaki' bilfül heratlı mütevellisi olduğu müteveffa Gazi Ali Paşa camii ve kurbünde 
olan duvar ile medresesinin bazı yerleri münhedim olup otuz senedenberü hali üz
re kalmakla mürtezika-i vakıf muvacehesinde ta'mir olunan mahalleri keşif ve mek
teb ve medresesine lazım olan yerleri ta'mir ve te~mim olunup ve iktiza eylemeyen 
mahalleı:i ta'mir olunmayup ve zayi' olan kurşunlan teftiş ve ba'detta'mir lüzumu 
olmayup iktiza eylemeyen kurşunları dahi ecr-i misli ile füruhte mesa'-ı şer'i var 
ise füruhte izin hücceti verilüp urour-ı vakfa ihtimam eyleyesiz deyu nazır-ı vakıf 
babüssaade ağası Ca'fer Ağa tarafından mühürlü mektub verilmekle mucibince 
~mel olunm~k içün yazılmıştır. 

Evail-i C. evvel 1108 . 

26 

Çorlu kadısına hüküm ki, İbrahim gelüp kasaba-i Çorlu'da vaki' Arahacıbaşı 
· Şücaüddin Bey camii şerif i harabe müşrif olup vakıfta ta'mire müsaade olmamakla 
ta'miriçün lazım gelüp mezbUrdan cümle mürtezika-i vakıf talebiyle galle-i vak
file hesabiaşmak üzre üç sene bir tahvil ·ne tevliyet-i mezbfrr nazır-ı vakıf olalı Sa
ray-i Atik ağası arzı mucibince kendüye verildüğin bildirup mi'marbaşı ma'rifetiyle 
mahallinde ta'miri şer'ile keşif olunmak babında emr-i şerifim reca etmeğİn veeh-i 
meşruh üzre mahallinde şer'ile keşif olunmak içün hüküm yazılmıştır. 

· Evasıt-ı Zilhicce 1108 
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27 

Gelibol11 p.aiqin~ h,ükü.qı ki, Has.~a mimarbaşı N,Iehm~d ge_lüp kaza-i mezblire 
ta~I'. ~:...ı~(,: .ı-?;_·_ v.e. B6Jayır .. nam kery~ler~~ k;at'?.lun.an -~fenil_dip. tuN1 ,14,5 par~ 
ına~. Ye. . yukarub~şı _ ·7 pa~mak .ve aş~~ıbaşı 5. .parm~k_çapında kat':olunup baduhe 
kemaliyle.puhte olmak üzfe mukaddima emr-i şerifimle mi'mar tayin ve irsal ve 
ıİllny~İ~i ın~ş~fıh üzr~; tes~il 91unı?~ş -ike~ ~a1~ · ol taraft~n gelen .kiremidl~r çapt~ 
noksan ve napuhte geldüğin .. bildirip hala irsal olunan mi'mar. ma'rifetiyle mukad
di~a- gÖnderilen çapa .. göre. ma;rif~t-i şe~' ile .çamur. k;~t'olqn~p . ve puhte oldukta n~ 
~~ar k~~~~ _ise. çaş·ni tu~lup ~a;delyevm noks~~ k;aroıu~~a~ak üz~e h_~ccet 9Iun
mak babında·hükm-i hümayfınum reca etmeğiı;ı yeç:h~i .meşruh üzre amel oluna. de-
yi!._ y~~lmıştır. . . . . . . . ., . . . . . .. : . 

. . . . .. : Evasıt-ı. Zilka'de 11,09 . 

. 
28 

Geliboltİ : naibine hükünl .ki, Kaza-i mezbu·ı:cie İGlidülbahir kalesinde vak:i' ca~ 
ilii-i Şerif _evkafıı;un mütev~Üisi olan Mustafa gel üp vakf~r mezbfiruh· mütevellisi ol
ıiıakla ll 07 ve ll 08 ·senelerincİe Şer'ile · niiihasebesin gÖrulÜp defterleri im'za olun up 
biemrtiilaiıı taaıa:· canii-i nierkuillıi saika iırup bazı yerieti tahrib oiunup har§.be
ıiıüşrif olan malıalİeri ve ilı.inaresin 'riıa'rifet-i Şer'le :mal-i vabf ile ta'mir eyle),üp 
İiıasrufun hin-i muhasebede ni"ahsfıb etmek istedikte ' m~l-i vakıftan bir nesne ket~ 
i:iietınlş değiİ iken bazı kimes·neler ıiia·n.i' olup gadrettikleriiı :bildiı:iip liilaf-ı Şer' dahi · 
u· ~arruz ohİn~amak babmôa '~ülrum · ~eca etmeğin şe~'ile -görülmek' i_çün yaZilinış-
tır: 

· . . :· 

·:Evail-i R. 6V:Veıııı3 
• • 4 . 

,. . .. . .. : 
29 

Asitane kaimmekamına ve İstanbul'da sadrazam nezaretinde olan evkaf mü
fettiş vekiline hüküm ki; İstanbul'da Sultah Süleyman Han evkafı mütevellisi Mus
tafa gelüp evkaf-ı mezbıire .müsekkafatından Çekmece-i kebir'de vaki' Kurşunlu 
İian:ı Kebiri Çekıİıece-1 kebi"rde'ıi Ali beher sene canib-i · ~akıftaii yirmibeşer bin ak
Çeye istica~ ve senede ~nar bin akçesin'·cariib-i vakfa teslim bakisi taleb ÖJUndukta 
Şirrete salik ve han~ı mezkfrr benim meşrrltamdır deyii iddia et~ekle vakfa gadro
iiınduğun bildirüp, sen ki vezir-i · niüŞarülı.ileyhsin, mezkfır Ali Asitanei Saadetime 
ihzar ve alıvalieri mevlana-i mumaileyli. hutnrunda şer'ile görulüp icrayı· bak oi~n
riiak b1ibinda hükm-i ·MimayfınÜm:-reci · etrlieğin .. veeh-i meşruh ·uzre Şer;Üe görüle 
deyı1 yazılmıştır. · · · 

Evail-i Muharrem 1114 
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30 

Gelibolu tarafından bu def'a Dersaadetime vürud eden evrakın h~lasa- imef
humunda medine-i Gelibolu mahallatından Hoca Şemsüddin mahallesinde vaki' 
İskender-zade nam sahibülbayrın bina eylediği cami-i şerifin bundan mukaddem 
vuku' bulan zelzeele-i azimede· minaresi münhedim ve sa~f~ perişan olmaktan n~şi 
elyevm salat-ı mefr(lze ve cum'a eda olunmayup bu vechile .cemaat-i müslimine us
ret tari ve hasılat-ı muayyinesi imam ve hatib ve müezzin vazifelerine gayr-ı vafi ve 
mecmu-ı ta'miratı 565 kuruş mesarif ile husUlpezir olacağı zahir ve bedihl olmakla 
ba'dezin cami-i mezkfirun taraf:ı devlet-i aliyemden tamir ve ihyasına himmet ve .. 
inayet olunmasınkadı-i mumaileyh i'lam ve sen ki a'yan-ı mumaileysin, mektubun-
da tahrir ve istid'a eylemen ile bu suretle cami-i şerif-i mezkfuun tamiri urour-ı hay
riyeden olup lakin bu taraftan mustakil bina-emini tayinine mütehammil olmamak
la inha ve ilam olunduğu vechile ma'rifetinle ta'mir ve termim ve ba'dettekmil me
sarifi müfredat defteriyle dersaMetime arz ve ilam orunmak fermanım olmağın iş
bu emri m isdar ve ... ile irsal olunmuştur. imdi vüsiilunde herminval-i meşruh ca
.mi-i şerif-i mezkfırun tamir ve ihyası umur-ı hayriyeden olduğu cihetle canib-i mi
riden ta'mir ettidimesine irade-i aliyem teallfık edüp lakin Dersaadetimden müste
killen bina-emini tayin ve irsaline ta~ammülü olmamakla balada zikir ve beyan ve 
iİ'Him olunduğu vechile ma'rifetinle bina ve ta'mir ve ba'dettekmil mesarifi canib-i 
miriden verilmek üzre müfredat defteriyle dersadetime arz ü ilam ve resanet ve is
tihkamına dikkat ve meblağ-ı me.zburdan noksan ile vücude getirrneğe sa'y ü gay
ret ve mugayir-i emr-i şerifim vaz' ü halattari. ittika ve mübaadet eyleyesin. sen ki 
kadı-ı inumaileyhsin, sen dahi müktazay-ı · em-~i şerifim üzre am el ve hareket eyJe
yesin deyO. Gelibolu kadısına . ve Gelibolu a'yanı Kalyoncu-Zade Mustafa zide . il
mehuya hitaben emr-i şerif verilmiştir. 

10 Şa'ban 1114 

31 

Edirne monlasına hüküm ki, Malıruse-i Edirne'de vaki' ketenciler taifesi ge 
tüp kadimüleyyamdan berü keten kapanham önünde ve Ali Paşa müteveffa kur
bünde vaki' dükkanianada bey'oluna gelmiş iken içlerinden bir kaç kirnesneler ha
riç yerlerde dükkan açup bey'etmeleriyle ihtilale bais ve kar ü kismelerine müza
yeka verüp gadreylediklerii1 bildirup kadime mügayir taaddileri men' ü def' olun
mak babında emr-i şerifim reca etmeğin kadime mügayir taaddi olunmamak içün 
yazılnuştır. 

Evail-i Saf er I ı ı 7 
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32 

Şehirköyü kazası n~iibine hüküm ki, Hassa mi'marbaşı Elhaç İbrahim mek-
tub gönderüp kaza-i mezbfıre tabi' Hora ve Mürefte ve ~ _,.. • .} ve c.S'I_,f 

(Kıresse) nam karyelerde işlenüp tabh olunan kiremit bundan akdem sadır olan 
emr-i şerif im mucibince tayin olunan hassa mi'man ma'rifetiyle Asitane-i Saadetim
den gönderilen kadimi çapa kıyas ile işlenrnek üzre nizarn verilmekle ol vakıttan
berü minval-i meşrfıh üzre işlenüp lakin zikrolunan karyelerde tuğla dahi işiense 
ibadullaha enfa' olduğun mi'roarlar haber v~rmeleriyle bundan akdem kiremid iş
letmeğe memur olan hassa mi'marlarından Mehmed Halife tuğla ecuasının kanun-ı 

kadim üzre olan çaplarıyle zikrolunan Hora ve tevabii karyelerine irsal ve gereği 
gibi çaşni tutturulup tuğla işlettirilmek üzre emr-i şerifim verilmek recasın arzet
rneğin veeh-i meşrfıh üzre amel olunmak içün yazılmıştır. 

Evail-i Safer 1120 

33 

Şehirköyü naibine hüküm ki, Malıruse-i istanbul kurbinde Hasköy'de vaki' ki
remitci taifesi gelüp Sultan Mehmed Han evkafından karye-i mezburede ondört 
aded kiremitbane olmakla heber kiremithaneden senede canib-i vakfa altışar bin 
akçe eda edüp· Şehirköyü nahiyesine tabi' Hora ve Mürefte ve ~ro.}(?) ve Ke

resse nam karyelerde kadimden tuğla işlene gelmiş değil iken bazılan İstanbul'a 
hassa mi'marbaşı iltimasiyle zikroluoan karyelerde tuğla işlendirilmek ÜZ!e bir ta
rik ile emr-i şerif isdar etmeleriyle bunların işledikleri tuğla ve kiremidiı;ı. kesadına 
ve zikrolunan vakıf kiremithanelerin ibtaline bais olduklaqn bildirüp zikrolunan 
karyelerde ihdas olunan tuğla karhaneleri men'olunup tuğla işlendirilmemek ba
bında hükm-i hümayunum reca eylerlikleri ecilden mukacidima verilen emr-i şerife 

Evail-i C. ahir 1120 

34 

Edirne monlasıoa hüküm ki, Malıruse-i Edirne sakinlerinden Mustafa ve Fat
ma ve Aişe ve Saime nam sağirierin kıbel-i şer'den mansub vasileri olan Ahmed 
nam kirnesne gelüp malıruse-i Edirne'de vaki' Katırbanı demekle ma'ruf han yine . 
malırCıse-i mezbfırcde vaki' müteveffa mirmiran Sinan Paşa cami-i şerifi ve_ medre
sesi mürtezikalarının vazifelerine meşrfıta vakıf olup rnekkarl katırcı taifesi kadi
müleyyfimdan berii han-ı mezbftrc konagelmekle vakf-ı merkumun hanı muattal · 
olmamak içiin yine mahrfıse-i mezbfırde ..r >'! ı.J~ ( ?) haricinde va ki' bazı mub-
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des haniara kanmamak üzre emr-i şerifim sadır olmağla vakf-ı merkumun müte
velli kaimmekam.ı olan Elha_ç Mehmed nam kiznesne yine malıruse-i mezbUrede 
~{anyiisk~pusu'nda vasısı ôlduğu · eytam-ı merkumeİıi~ Ma~avciğlu Hıriıı (?) de
mekle ma'ruf bir bab küçük ıianı dahi. kapadup . eytama g~droldiığun . bildürip ka
tırcı mekkarilerii:ı.den ma'da mürur ve übur eden ebİıa-i se bilin han-ı mezbilre kon
niaJarına muhalefet ve dahi' ü taarmz olunmamak babında emr-i 'şerifim reca ey: 
!ediği ecilden, sen ki mevlana~i mumaileyhsiiı, katırcı mekkarile~ind~n ~§.'dasına 
~üdahele oluİımari:ıak içün yazılmıştır. · · .. . · 

Evasıt-ı Safer 1121 

35 

Edirne kadısına hükÜin ki,. MalırUse-i Edirne sakinierinden ·Rukiye nam·~ha
tun gelüp müteveffa Doğancıbaşı İskender Bey evkafından icare-i muaccile ve mü
eccile ile tasarruf olunagelen akarattan malıruse-i mezbfude Mihal Bey köprüsü 
kurbinde malfimülhudud hanı babası Serdengeçti Mehmed izn-i mütevelli ile ta'
mir ve yedinde ola temessükü mucibince beher malı icaresin canib-i vakfa eda eder 
iken bab-ası mezbur 1121 senesinde fevt olmakla ol han buna futikal etniiş iken vakf-ı 
merkumun meşrutiyet üzre mütevellisi buna intikalini babası ·tem€?ssüküne tahrlr 
etmişiken malıruse-i merktimeden küçük Hacı· Ali iıanı yeniçeri baban 'ollıanı mu
kataası olmak üzere' hüccet-i şer'iye ile bana bey' etmişidi deyu fuzlıli zabtedüp gad
reylediğin bildirüp yedinde. olan temessükü mucibince alıvalleri şer'ile görülüp ba
basından intikal eden hanı alıverilmek babında hükm-i hümaylınum reca eyledüği 
ecildeo ··mahallinde şer' ile gör:ülmek içün yazılmıştır. 

Evail-i R . evvel ı 121 : 

36 

Edirne monlasına· ve bostancıbaşısına hüküm ki, Edirne sakinlerinden olup 
Emine ve Aişe ve Saime ve Mustafa nam sağirierin taraf-ı şer'den mansfib vasileri 
olan Ahnıed gelüp malırUse-i Edirne'de vili' Mirmiran Sinan Paşa cami-i şerifi ve 
medresesi evkafından malıruse-i Edirne'de vaki' Katırhanı demekle ma'ruf vakıf 
han cami-i şerif ve müderris ve mürtezikaya meşruta olmakla ötedenberü katırcı 
tillesi han-ı mezkfire konageimiş iken yine malıruse-i mezbfirede Manyas kapusu 
'(?)haricinde vaki' Hasan Bey ve Elhaç Halil ve müteveffa Arık-zade Mehmed Efen~ 
di demekle ma'ruf kimesrieler ile Papasoğlu Erri:ıeni ve Halil ve sairlerin mücedde
den ihdas eyledikleri haniara koomalanyle vakfın hanı muattal ve mürtezika-i vak
fııi vazifeİeri verilmeYüp vakfa ve mütezikaya gadrolduğu bundan akdem vakfın 
mütevelli kaiırimakamr Elhaç Mehmed nam kirnesne tarafından l'Iam olundukta 
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kadimden nereye koymuşlar ise kadimisi üzre am el olunmak içün· sa dır- · e lan :emr-i 
şerifim muCibince zikrolunan hanların haneılan ve biÇ nefei: mekkari taifesiyle ·mü:. 
rafaayı şer' olduklannda hancılar ve melekari taifesi vakfın hanıria konageldikle: 
rin ikrar ve itiraf eylediklerinden mil'da husüs-ı mezbfire vukuf ve şüuru olan 
bigaraz · müsliminden süal olundukta mekkari taifesi ötedenberü vakf~ı mezbfırun 
hanına konagelıiıeleriyle hala han-ı mezbfu Katırham deyfi şöhret bulmuştur, bun
dan gayri hana gelmeeliler de yü . ihbar etmeleriyle zikrolunan hanedar ka dım e ve 
emi-i şerifim·e mugayir mekkari tanesini hanianna kondurmayup ve melekari til
ifesi dahi han-ı mezbfudan gayri haniara korunamak üzre canib-i şei:ôen . tenbih 
birle hüccet-i şer' ve mueibii:ıee sildır olan emr-i ş_erifimle mahall-i mezkiirde olan 
haniara mekkari taifesi konmaktan men' ve eytamın mahall-i merkumde olan Ma
navoğlu hanı demekle ma'ruf han dahi kapanup eytama gadrolduğun bilclirüp ey
tam-ı mezburun ve gayri yerde maişetleri olmayup ancak ol harun icaresi ile teay
yüş etmeleriyle marizzikr eytama merhameten eihet-i maişetlerine mahsus olan ha
na gerek melekari taifesi ve gerek ebna-i sebilin konmalarına me~kfır Hacı Meh:
med ve taraf-ı aberden dahi ü taaruz olunmamak babuma hükm-ü hüınayfinum 
reca etmeğİn merhameten kadimisi üzre amel olunup ~üdaheleden men' ü def~ olun
mak içün yazılmıştır. 

Evail-i R. ahir ı 121 

37 

Edirne monlasına ve bostancıbaşısına hüküm ki, sen ki mevla.İıay-ı mumaileyiı
siıi, sudde-i saactetime mektub gönderüp malıruse-i Edirne'de vaki.' müteveffa Ali 
Paşa-yı Cedid evkafı müselekafatından Alipaş~ suku demekİe ma'ruf suk.esbil.b.iıi~ 
dan bezzazlar kethüdası Süleyman ve bezzaz Elhaç Mehmed ve silirieri biesrihim 
meclis-i şer'a varup suk-ı mezb1lrun bıçakçılar tarafında vaki' sekiz aded dilleka
nın sakfi ve iki kapunun sakfı ve saraçlar tarafında olan kurşun sakfı harabemüş- . 
rif olup ta'mire muhtaç olmakla meştadan mukaddem ta'mir olunmadığı takdir
de vakt:ı şitada' bilkülliye zikrolunan maballer münhedim olup vakf-ı mezbU~~ zi
yade zarar tereddüp edüp vakıf mütevelliyesi asitane-i saadetimde olmakla inhi
damdan mukaddem ta'mir' olunmak üzre emr-i şerifim recasın arzeylerliğin eeil
den binnefs üzerine varup ma'rifet-i şer'le keşif ve ne mikdar ile mümkünd~, sılı-
bati üzre arz ve i'lam oluna deyfr yazılmıştır. · 

Evabir-i C. ahir f121 

38 

Edirne monlasına hüküm ki, Fatma nam hatun gelüp Edirne'de Cami-i Atik: . 
evkafından Manyaskapusu haricinde mutasarnf olduğu· baruna mürur ve übur·.eden 
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mekkari katırcı taifesi rizalarıyle konagetüp bir vechile dahlonmak Icab etmez iken 
yine malırCıse-i Edirne'de vaki' Mirmiran Sinan Paşa dirni-i Şerif ve medresesi ev
kafındaıı Nftzırhanı denmekle ma'ruf hanın mütevelli kaimmakamı olan kirnesne 
mürur ve übur eden mekkari katırcı taifesi zikrolunan katırbanına konup aber han
Iara konmak üzere bir tarikle emr-i şerif isdar ve bunun hanının ta'tiline bais oldu
ğun bildirup mürur ve übur eden mekkari katırcı taifesi kadimisi üzre rızalarıyle 
han-ı mezbfrre konup mütevelli k~mmakamı mezbfrre mümaneat ettirmemek ba
bında bükm-i hümayCınum reca etmeğin bilaf-ı şer' mümaneat olunduğu vaki' ise 
men' ü def'olunup yine mümaneat olunur ise arz ü ilam olunmak içün yazılmiştır. 

Evahir-i Ca 1122 

39 

Edirne monlasına hüküm ki, Rukiye nam hatun gelüp babası Serdengeçti Meh
med Bey demekle ma'ruf kirnesne Edirne'de Mihal Bey köprüsü kurbinde müte
veffa Doğancıbaşı İskender Bey vakfından tasarrufunda olan lıaııı Edirne'de sakin 
Canbaz Hacı Ali nam kirnesneye 1050 kuruş mukabelesinde rehin vaz' ve va'desin
den bir ay mukaddem meblağı merkumu eda etmeden babası mezbur fevt ve zikr
olunan han buna ·intikal ve yedine taraf-ı vakıftan intikal temessükü verilmekle 
meblağ-ı merkumu bu ınuhallefatından edaya razı iken mezbur dahi şirrete süHlk 
ve han-ı mezkuru babandan mülkiyet üzre beyy-i kat'i ile aldım deyt1 fuzıili zab
tedüp gadreyledüğin ve bu babta davasına muvafık şeyhüilamdan fetvayı şerif ve
rildüğin bildürib mucebinçe şer'ile görülüp icrayı .hak olunmak babında hüküm 
reca etmeğin şer'ile görülmek içün yazılmıştır. 

Evabir-i C. ahir 1122 

40 

Gelibolu kazası n~iibine hüküm ki, Ebubekir ziyde kadreh"!l gelüp Bolayır'da 
medfun Gazi Süleyman Paşa'nın vakfı mfilhakatından Gelibolu'da vaki' Cami-i 
Atik mürur-ı eyyam ile harabe müşrif oldukta sadır olan emri şerifim mucibince 
mukaddima ·ma'rifet-i şer'ile keşfolundukta ancak 1345~0 akçe ile kaabil-i ta'mir 
olduğu hüccet-i şer'le ilam olunup lakin vakfın müsaadesi olmamağıyle vakfı mez
bur mütevellisi olan Vasıl nam kirnesne keşif ve h~ccet olunduğu üzre malinden ta'
mir ve vakfa teberrü' etmek şartiyle vakf-ı mezburun tevliyetine talib ve herveeh-i 
meşrıih hüccet verdikten sonra vakf-ı mebzurun tevliyetinin 1124 senesi martı ib
tidasından dört sene bir tahvil ile kendüye tevcih olun up mutasarnf iken mütevelli-i 
mezbur vakfı mezburun mukataasından li"ı.;. rl:-- mukataasım buna verip bir 

taraftan cami-i mezburu vekaleten ta'mir eyle deyü emredüp bu dahi mezkurun 
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emri ile dirni-i merkumu bilvekale ta'mir ve hesabiann görmeden 'müteveUi-i mez
kur fevt olmakla kaza-i mezbfırda sakin muhallefatın kabzedüp bala vakf-ı mez
biir mütevellisi olan kanndaşı Mehmed nam kirnesne ile şer'le muhasebe görüp 
zimmetinde zuhur eden hakkı taleb eyledikte hivech-i şer'i teallül üzere olduğun 
bildirüp mezbfır ile mahallinde şer'le hesabiann görulüp hakkı alıverilmek babın
da hükm.::i hümayiinum reca ve mezkfir Ebubekir'in dirni-i mezbfıru ta'mir ve ter
roimi müteveffa mütevellisinin emriyle olunduğu veeh-i şer'i üzre sabit oldukta mez
kQr Ebubekir masrufiyle ancak müteveffa mütevellisioin terekesine rücü' edebilir, 
mal-i vakftan talebe kaadir olduğu kütüb-Hık.hiyede musarrah olduğun Haremeyn 
müfettişi mevlana Mehmed Ebu Said ziyde ilmehu ilam eylemeğin Ilaını mucibince 
şer'le görüle deyü yaZllmıştır. 

Eviisıt-t R. evvel 1 125 

41 

Baba-yı atik kadısına hüküm ki, Südde-i safidetime mektub gönderüp Baba-yı 
atik kasabasında vaki'ülema ve suleha ve cimme ve huteba ve siiirleri biisrihim mec
lis-i şer' e varup sadr azam nezaretinde olon ev kaftan Ali Paşay-ı Cedidin kasaba-i 
mezbfırede bina eylediği cami-i şerif mürur-ı eyyam ile harabe müşrif olup ve yir
mibeş gün mukaddem hamamımn dahi kazganı delinüp ol dahi barab olup ziya
clesiyle her biri üsret çekmeleriyle vaki' hali arz ve derun-ı arzda vezaif-i Baba-yi 
atik ahalilerinin mufassaJ mazharları olmakla vakf-ı mezbiirun mütevelli ve mür
tezikalan cami-i mezkiir ve hamam-ı n;ıerkfımun ta'mirine raziler olup fukahayı 
hanefiye ..... deyü tasrih etmeleriyle kasaba-i mezbiirede olan cami-i şerif ve hama
mın ta'miri galle-i vakıfdan şer'an lazımdır mütevvelli-i vakfı mezbfır ve mi'mar-ı 
hassa ma'rifetleriyle ve ma'rifet-i şer'le keşif ve galle-i vakıftan ta'mir içün evkaf-ı 
merkume müfettişi mevHina Ahmed ziyde ilmebu i'lam etmekle · müşarünileyhin 
i'lamı mucibince şer'ile keşif ve galle-i vakıftan ta'mir ettirilmek içün yazılmıştır. 

Eviihir-i C. evvel 1 126 

42 

Haslar kazasında Çatalca orubine hüküm ki, Çatalca kasabası ahatisi gelüp . 
kasaba-i mezbiirede vaki' müteveffa Fei:'had ~aşa bina eylediği cami-i şerifi mus
luklannın ve çeşmesinin su yollan mürur-ı eyyam ile harabe müşrif ve suları alıer
Iere cereyan edüp ibadullah· zikrolunan sulara münhasır ve muhtaç olduklanndan 
gayri sulann iniatarndan naşi cami-i şerifte eday-ı salat olmayup vakfının İstanbul'
da sakin evladiyet ve meşrutiyet üzre mütevellisi· olan Abdürrahim nam kirnesne 
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n,ıali · vakfı k~ndü. ümüruna ·harç ve saı:fedüp barab olan· su yollarının ·ve.muşlukla

nnın ta!mir ve termim etmeyüp bir kaç deefa kendüye tenbih olundukta müteneb-· 
bih olmadığın arz ve mahzar birle i'Him olunduğun bildirup ol babda bükm-i hü
mayfınum · reca ve sadır O}!in ferman mucibince vakf-ı mezbfırun riıütevellisi oJıin 
Abdürrahim ihzar-ı şer' v~ vakf-ı mezbfırun katibi ve · cabisi ile evladiyet ve meş
rutiyet üzre nazın olan Mehmed müvacehelerinde altı aylık- muhasebesi görüldük
te l?!J-'delibraç ül-mesarif v?elvezaif mütevelli-i mezbfır ziminetinde 27236 akçe der
ldse zuhur eylerliğinden sonra nazır-J mumai1eyh ile kasaba-i mezbiır ahatisi müsek
k~fat-ı vakf-ı p:ıezbfırun ücaratı mahallinde şer'le teftiş ve tefahhus ve vukuu üzre 
defter. olunup müt~v.elli~i mezbür, zimmetinde zuhur eden mal-i vakıftan suyolları
nın ta'miri iktiza eden mahalleri ta'mir ve cami-i şerifin harab olan mevazıi termin 
olunmak içün canib-i şer'den katibi ta'yin ve tefahhus ve ta'mir ve termime muh
taç olan mevazi' izn-i şer'le ta'mir olunmak üzre emr-i şerifim verilmek babında İs
tanbul kadısı mevlana Veli ziydi fezailehu i'lam etmekle i'larnı mucibince şer'ile gö
rülmek içün yazılnuştır. 

Evasıt-ı Receb I 126 

43 

Maalkara ·naibine bükilin ki, Kaza-i mezbfıre tabi' G~rmiyan nam karyede va
ki' Şeyh Süleyman bina eyle~iği cami -i şerif in herat-ı şerlrimle b er veeh-i has bi · mÜ
·tevelİisi olan· Mehmed gelüp cami-i mezbfır mürur7ı eyyam ile harabe müşrif olup 
ta'mire muhtaç olmakla vakfın gallesi ile cami-i mezbfırun ta'mire muhtaç olan ma~ 
hallerin ta'mir etmek istedikte aslıab-ı a'razdan bazılan mümaneat erlediklerin b~~ 
·dirüp cami-i' mezbfırun . veeh-i meşrfıh üzre ta'mire muhtaç olan mahalleri ba'del
keŞf galle-i vakıftan ta'mir olunmak babında bükm-i şeritim reca ve cami-i mezbfır 
mürur-ı eyyam ile harabe müşrif olup mütevelli-i mezbfır galle-i vakıf ile ta'mir iÇün 
mahallinde · keşif ve i;lam olunmasını iltimas ve filhakika ta'iiıir-i vakf cümleden 
mukad.dem olmakla cami-i mezbürun harabe müşrif olan mahalleri ba'delkeşif gal
Ie-i vakıf-ı mezbfır ile ta'mir olunmak emr-i meşru'dur deyü bilfiil Rumeli kazas
keri Ahmed ilim etmekle i'lamı mucibince mahallinde şer'le görüle deyü yazılnuş
tır. 

Evail-i Zilka'de 1126 

44 

·Gelibolu naibine hüküm ki, Ömer nam kirnesne südde-i saadetime arzıhal edüp 
Bolayır'da vaki~ merhum şehzade Gazi Süleyman Paşa evkafından · Gelibolu'da va
ki 'Cami-i atik mürür-ı eyyamileharabe müşrif olmakla şer'le keşif ve tahmin olun-
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duleta 134560 akçe ile ancak kaabil-i ta'mir olduğu canib-i şer'den verilen hüccet-i 
şer'iye. ile i'lam olunduleta ta'mire vakıfta müsaade olmamakla vakf-ı merkumun 
mütevellisi olan bu~un kanndaşı ·Mustafa .nam kimesn.e kendü malinde~ ta'mir ve 
vakfa teberrü~ etmek şartiyle tevliyet-i mezbUre 11:24 senesi martı ibtidasından dört 
sene bir tahvil ile hüccet-i şer'iye mucibince mezkfır Mustafa'ya tevcih olunup mu
tasamf iken sene-i . merkume evasıtında fevt olmakla tevliyet-i merkume şurfıt-ı 

mezktıre ile 1125 senesi martı ibtidasından müteveffa-i merkumun tahvili tama
mına değin zabt ve beher sene muhasebesin görüp tahvili tamammda bila deyn tes
lim etmek şartıyle sabıka nazır-ı vakıf Süleyman Ağa arziyle bundan akdem diğer 
k~nndaşı Mehmed nam kirnesneye tevcih ve sene-i merkumeyi zabteyledikten .son
ra tahvil i tamam olmadan tevliyet-i merkum ·Hacı Aiımed n~m kirnesneye tevcih 
ve masrufu verilmeyüp taaddi oluı:.ıd~ğun · bildirüp ol babda bükm-i bümayiınum 
reca ve merkuro Ömer'in se~~di mucibince kanndaşı müteveffa-yı merkuro Mus
tafa'nın Cami-i mezkure masrfıfu şer'an sabit olmayup ~a'd~tta'mir ·k~şif ·Ve mua
yene olunmamakla mezbıirun müddeasını mahallinde ma'rifet-i şer'le keşif ve mu
ayene ve mertebe-i masrafı ledeşşer' sabit ve zahir olmak muhtaçtır deyü bilfiil ha
remeyn müfettişi olan mevlana İsmail ziyde ilmebu i'lam etmekle i'lamı mucibince 
mahallinde şer'ie masrlıfu tefahhus ve sabit oldukta arz ü i'lam olunmak emrim ol-
muştur. 

Evail-i Safer .1127 

45 
' 

Baba-yi atik kadısımi· hüküm ki, Dergah-ı muallama mektub göndı::rllP Bab'i
yi atik kasabasi ahatisi bi-esribim meclis-i şer'a varup kasa.ba-i mezburede vaki• 
merhum ve mağfurünleiı Fatih Sultan Mehmed Han'ın bina· eylediği cami-i ·şerifin 
dahiliyesinde bazı kiriş ve direkleri ve hariciyesinde dahi kezalik mürur-ı ey)lam 1Ie 
çürüyüp harabe müşrif ve inbidama karib ve termime muhtaç olmakla ta'mirine 
mübaşeret hususu tebir. olup cami-i şerif bilkülliye münhedim olur ise cem~at-i müs
limin telefleri ihtimalinden ma'da vakfa mebaliğ-ı zarar ve mazarrat terettüp erme
ğin salifizzikr cami-i şerifin ta'mir ve termime muhtaç olduğu vlli' biili ilhahlany
le arzeylediğin . ecilden ·müfeitiş-i evkaf ve mütevell-i vakıfve nli'mar ma'rifetleriyle 
ziyade lüzumu olan ta'miratı sılılıatİ üzre keşff ve defter ·olunup ·arz ü i'lain olün
mak emrim olmuştur. 

Evail-i R. · Ahir · ıı29 
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46 

Baba-yı atik kadısına hüküm ki, merhum ve magfurünleh Sultan Ebülfeth Meh
med Han ta be serahü Baba-yı atik kasabasında bina eyledi ği cami-i şerifi ta'mir ve 
termime muhtaç olmakla cami-i merkumun muhtac-ı ta'mir olan malıalleri sadır 
olan emr-i şerifim mucibince mübaşir ta'yin olunan Mustafa ziyde kadrehu ve has
sa mi'man tarafından Ya'kub Halife ve a'yan-ı viHiyet ve eimme ve huteba ve sa
ir büddam-ı cami-i şerif ittifakıyle keşfolundukta ta'miri 611 kuruş bir sülüs mesa
rif ile vücfıde gelür deyü ihbar ve ta•miri iktiza eden mahallerinin ve ol mikdar ak
çe meselrifinin mü mza ve ma b tum, defteri tarafından der-i devletmedanma irsal oluu
makla imdi emr-i şerifim vüsfılUnde keşif olunduğu üzere cami-i merkumun ta'
miri ziyade mühim ve muktazı olan mevazıi ta'mir ve termim olunup ba'detta'mir 
keşif olunmak üzre ziyade dikkat ve ihtimam keşfinden noksan masraf ile vücfıde 
gelmesine sa'y olunmak üzere ferman-ı alişanım saadır olmakla hüküm yazılmıştır. 

Evasıt-ı C. ahire 1 129 

47 

Vize kazası naibine hüküm ki, Ayas Paşa evkafırun meşrutiyet üzre mütevel
lisi olan Seyyid Süleyman ziyde kadrehu gelüp vakıf-ı merkumun evkafından sa
ra-yı Vize niihiyesinde vaki' cami-i şerif ve hamam ve çeşmelerin su yollarını ve sair 
malıallerin yedinde olan defterde natık olduğu üze_re 1127, 1128 ve 1129 .senelerin
de canib-i vakıftan ta'mir ve tecdid ve iktiza eden yerlerini dahi tecdid edip lakin 
masrfifatı keşif olunmak lazım gelmekle vakf-ı mezburun müceddeden ta'mir olu
nacak mahallerinin keşfi içün emr-i şerifimle hassa mi'marbaşı tarafından ta'yin 
olunan mi'mar ma'rifetiyle keşif olunmak babında emr-i şerifim reca etmeğin veeb-i 
meşriih üzere mahallinde şer'ile keşif ve i'lam olunmak içün yazılmıştır. 

· Evasıt-ı R. -Evvel 1130 

48 

Hassa bostancıbaşısına hüküm ki, Seyyid Halil ziyde şerfebu gelüp vezir-i a'
zam-ı sabık İbrahim Paşa'nın nezaretlerindeki evkaftan Çatalca nahiyesine tabi' 
Babanakkaş nam karyede vaki' cami-i şerif in mütevellisi olup · bundan akdem ca
mi-i mezbfirun derunuoda mevcfid olan kaliçe ve şamdan ve eczay-i şerife ve şem'i 
asel ve sair eşyası sırka olunup husus-ı mezbfir Çatalca ustası ma'rifetiyle tecessüs 
olundukta Seyyid Hasan ve Hüseyin ve Yusuf nam şakilerin sirka eylerlikleri za
hir oldukta mezbfir Yusuf ahz ve Çatalca naibi huzurunda eşya-yı merkumeyi mez
kurdao sirka eylerlikleri mezbur Yusuf'un ilcranyle sabit ve hüccet-i şer'iye olunmuş 
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'iken· bazı. kirnesnelerin ianetleriyle mezkiiran Hasan ve Hüseyin elegirmediğinden 
ma'da eşyay-ı 'merkuine Yusuf'tan dahi tabsil olunamayup vakfa gadr olunduğun 
bildirüp mezbiir Yusuf'un şürekası dahi abz ve Asitane-i saadetime ihzar olunma
lan babında bükm-i hümayiinum reca etmeğin veeh-i meşffih üzre bi eyyih1Hin fi
·rar. eden mezburlar ile ·ahzolunan Yusufu Asitane-i saadetime ihzar eylemek içün 
yazilmıştır . . 

Evasıt-ı R. ahir 1 I 30 

49 

Vize naibine ve· Hassa mi'marbaşıya ve Vize kasabasında Ayas Paşa cami-i Şe
rif. ve mektebi evkafı mütevellisine hüküm ki, sen ki naibi mezkOrsun, südde-i sa
·adetime mektub gönderüp kaza-i mezburun ülema ve suleha ve eimme ve huteba 
've sair ahatisi meclis-i şer'a·varup Rumeli kazaskeri neziretinde olanevkaftan nefs-i 
kasaba-i Saray Vize'de mumaileyh Ayas Paşa'nın bina eylediği cami-i şerifin mü
rfır-ı eyyam ile ve ·riyah~ı şedideden naşi üzerinde olan kurşunlarının bir mikdarıı 
telef olmakla baran nüzulünde kubbesi harab ve eyyam-ı emtarda içinde ikamet-i 
salat mümkin olmadığından gayri suyolları dahi bozulup ve minaresinin şerefesi 
taşlan düşmekle mahall-i tehlike olmağın ezan okunamayup ve içinde hasır ve ka
liçeleri üzeri akınakla bilcümlesf fena bulup, sen ki .mütevelli-i mezkursun, eviad-ı 
vakıftan olduğunda izdiyad-ı vakıf ile kendin bağlanup vakfın ta'mire tehammülü 
var iken ta'mir etmemekle yevmen fiyevmen harab olmakta olup eğer bundan son
ra dahi ·ta'mir olunmazsa belki harab olup müceddeden ta'mir olunmak mikdan 
masrufa muhtaç olmakla nazır-ı vakıf tarafından marifetiyle keşif .olun up izdiyad-i 
vakıftap vakfın müsaadesi mertebesiyle cami-i şerif ve minaresi ve suyolları ta'mir 
olunmak 'babında istid'ay-ı inayet eyledikleri ilhablanyle arz ve mumaileyh Ayas 
Paşa'nın cami~i şerif i harabe mütevec'cih olup ta'mir ve · termime muhtaç olduğU 
arz olunmakla husus-ı merküme, sen ki mi'marbaşısın, tarafından fıir mu'temed 
mi'mar ta'yin olunup mahallinde şer'le keşif ve filbakika ta'mire muhtaç olduğu 
'9aki' ise mütevelli müvacehesinde hüccet ve i'lam olunup ta'mir ve termim olun
mak babında emr-i şerifim verilmek içün bilfiil Rumeli kazaskeri olup vakf-ı mez
biir nazın olan mevlana Ahmed ilam etmekle i'lamı mucibince amel olunmak 
içüo yazılmıştır. 

Evail-i R. Evvel 1131 

, .. · .... ' 50 

Bergos kadıstna hüküm ki, Kaza-i oıezbfire tabi'- Küçüksündüklü nam kacye 
ahalisinden Mehmed ve sairleri gelüp karye-i mezbfırede vaki 'müteveffa Ali Çele-

G.D.A. Araşiırma/an F. 12 
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bi bina eylediği cami-i şerifin senevi oniki bin akçe vazifesi olup altıbin akçesi imam 
ve hatibe ve iki bin akçesi. müezzine ve ikibin akçesi mütevelli-i vakfa ve ikibin ak
çesi dahi cami-i mezbfırun mum ve revgan-1 zeyt ve sair mesaqfine sarf olunmak 
üzere vakf ve şart olunagelmiş iken bir kaç sendenberi cami-i mezbO.rde imam olan 
Arab imam demekle ma'ruf kirnesne tegallübü sebebi ile cami-i mezbO.run müezzni 
ve mutevellisini kaçırup ve imam olanlar karye-i mezkfirenin sıbyanlanw ta'lim'-i 
Kur' an etmek üzere şart olunmuş iken cami-i mezbO.run harabına Mis ve ed ay-i sa
lat-ı hams olunmayup bu vechile abali-i karye mutazamr olduklarıw bildirüp bi· 
garz müsliminden sual ve tefahhus ve imam-ı mezbO.run şer'i1e muhasebesi görü
lüp. ma'rifet-i şer'le bir mütevelli ve müezzin nasb ve ba'delyevm şartı vakıf üzre 
ta'yin olunan vazifesine kanaat edüp mütevelli ve müezzinin vazifelerine dahi ü ta
ruz ettirilmeyüp taraf-ı vakfa gadr olunmamak üzre muhkem tenbih ve te'kid olu
nup gadr murad eder ise isim ve resmiyle der-i devletmedanma arzu i'lam olunmak 
babında bükm-i hümayOnum reca eyledikleri ecilden mahallinde şer'le muhasebesi 

' görulüp arz ü i'lam oluna deyü · yazılmıştır. 

Evasıt-ı R. evvel 1131 

51 

Çorlu naibine hüküm ki, Sea ki Çorlu naibi Mah.mud'sun südde-i saadetime 
mektub gönderüp kaza-i mezbO.re tabi' Türkmanlı nam karye abalisinden bazıları 
meclis-i şer'a varup karyelerinde vaki' müteveffa İshak Çelebi nam sahibülhaynn 
bina eylediği mescid-i şerif mürur-ı ezman ile bilkülliye münhedim ve inahallesi aha
lisinin ekseri perakende ve perişan olup ekser ahalisi Abdurrahman Çelebi mahal
lesinde vaki' olmakla ittifaklarıyle zikrolunan niescid-i şerif ta'mir olunup imam 
ve muallim-i sıbyana eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç olup ve vakıfı mezbiir 
İshak Çelebi'nin nükud-ı mevkufesi bala ta'mir olunan mezkO.r Abdurrahman Çe
lebi mescid-i şerif nükuduna zam olun up iki vakıftan bas.ıL olan murabaha imam 
ve muallime verilmek babında emr-i şerifim verilmek recasın vakı' hali ilhalanyle 
arzeylediğİn ecilden fetvay-i şerife ve arzın mucibince amel olunmak içün yazılmış
tır. 

Evasıt-ı Muharrem 1133 

52 

Gelibolu naibine hüküm ki, Hamid ziyde salahu gelüp hala ber-vech-i meşrO.t 
nazın olduğu ceddi müteveffa Şeyhi Mehmed Efendi'nin medine-i Gelibolu'da va
ki' camiin bundan akdem ta'mir ve termimi iktiza etmekle medine-i mezbure sük
karundan Ebubekir Ağa demekle ma'ruf kirnesneyi bundan akdem tarafından tev-
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.kil etmekle ol dahi bilvekale ta'mir ve termim ve badebu keşfettirüp lakin keşifte 
·adl bulunmamakla vakfa gadr olunduğun bildirup ta'mir olunan mahaller müced
deden ala vechülhak keşif olunmak babında emr-i şerifim reca etmeğİn veeh-i meş-

. rfih üzere şer'le keşif olunmak içün yazılmıştır. 
Evail-i R. ahir 1133 

53 

İstanbul'da vaki' Ahi Çelebi evkafı mütevellisine hüküm ki, Hayrabolu naibi 
mevlana · Hüseyin ziyde ilmehu südde-i saadetime mektub gönderüp evkaf-ı mer
kume kuralanndan Hayrabolu kazasına tabi, Elhaç Sungur nam karye ahalisi mec
lis-i şer'a varup vakıf-ı merkumun karye-i mezbiirede bina eylediği cami-i şerifin 
sakfı ve kapu duvarı ve minaresinin tazyikından yukarusu ve hariciye sofa direk
leri münhedim olup içinde eda-yi salat müteassir olmağın vakfı merkuro tarafından 
ta'mir olunmak babında emr-i şerifim verilmek recasın vaki' hali arzeylediği ecil
den, sen ki mütevelli-i merkumsun, taraf-ı vakfdan cami-i şerifi ta'mir eylerneo için 
yazılmıştır. 

Evasıt-ı Ramazan 1133 

54 

Silivri naibine hüküm ki, Nahiye-i mezbiireye tabi' Akviran nam karye ahatisi 
südde-i saadetime arzıhal idüp karye-i mezbfirede vaki' müteveffa Ali Paşayı ce
didin biıia eyledüği cami-i şerifin minaresi bi-emrullah-ı taalfikaddime vaki' olan 
zelzelede münhedim ve çeşme ve vakıf hamamma cari suların yolları harab olup 
kıraat-ı ezan ve icray-i salatta külü üsret ve sularından dahi şurq ü intifa'dan kalup 
ta'mire eşedd-i ihtiyaç ile muhtaç ve vakfın dahi 'müsaadesi var iken Silivri nahiye- · 
sinde vakf-ı mezbilr mütevellisi olan kirnesne ta'mir ve termim etmeyüp dahi ziya
de harab ve ibtaline l:ıais olduğun bildirüp ma'rifef-i şer'le görülüp keşif ve tahrir 
ve şart-ı vakıf icra olun up i'lam olunmak babında emrim vürfid etmeğin veeh-i meş
rfih üzere şer'le görülmek içün yazılmıştır. 

Evail-i R. ahir 1135 

ss 

Baba-yi atik kadısına hüküm ki, sen ki Baba-yı atik kadı sı ·mevlana İbrahim ziy- . 
de fazlehusun, . südde-i saadetime mektub gönderip kasaba-i Baba-yı atik'te vaki' 
Ebülfetih Sultan Mehmed Han bina eylediği cami-i şerif ve mahfil-i münifin mü-
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rur-ı eyyam ile bazı mevzi'leri münhedim olup salat-ı cuıri'a ve sair evkat ikametiri
de tehlike-i azime ihtimali olup ve bundan akdem keşif ve ta'mir ve termim olun
ması içün arz ü i'lam olundukta keşif ve ta'miri içün ferman varid olmuş iken mü
samaha olunup yine tekrar bazı mevazii dahi münhedini olup müceddeden keşif 
ve ta'mir ve termim olunması bizzarfiri muktazi olmağın bu def'a dahi müsamaha 
olunup öylece kalur ise bilkülliye münhedim olması vaki'dir deyü cümle ahali-i ka
saba mecHs-i şer'a gelüp mezkfır cami-i şerifin keyfiyetim deridevletmedara vukuu 
üzere i'liim ediver deyü ilhah eylediklerinden fiiliakika cami-i şerif bu def'a keşif 
ve ta'mir olunmayup öylece kalur ise bilküiHye münhedim olttıası vaki' olduğun 
arz ve.Baba-yı atik kasabasında v~ki' cami-i şerif merhum Ebülfetih Sultan Meh.med 
Han Gazi vakf-ı şerifleri mülhakatwdan olup lakin cami-i mezbfırun mukaddima 
keşif ve defter olunduğu huddam-ı vakfın malumları olmamağla camii merkumun 
el'an ta'mire muhtaç olan mahalleri vakf-ı mezbfır mütevellisi Ali Bey tarafından 
muayene ve tahmin olunmak üzere ferman-ı ali iltimas eylediklerio bilfiil müfettiş-i 
evkaf olan mevlana Ahmed ziyde ilmebu i' lam e.tmeğin mütevelli-i · vakıf ,ma'rif~
tiyle keşif ve ta'mir ettirilmek içün yazılmıştır. 

Evasıt-ı Zilka'de 1135 . . .... ·. 
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Haslar kazası muzafatından Çatalca nahiyesi naibine hüküm ki, Sen ki mevla
nayı mumaileyh Abdülkadir ziyde ilmehusun, südde-i saiidetime mektub gönderip 
nefsi Çatalca kasabasında vaki' müteveffa Ferhad Paşa bina eyled~ği . cami-i şerifin 

mürtezikalan olup cami-i şerifin viiizi olan Şeyh Hasan. Efen~i ve ima.m· ve hat.ib 
olan Ahmed Efendi ve na'athan Monla İbrahim ve müezzin Ahm.ed Efendi ve Meh-. . . 

med Efendi ve kayyim Mehmed Çelebi meclis-i şer'a var~p bala kasaba-i meib.fı~e 
sfıkunda vaki' bazı" dekakin ve han-ı vakf-ı Il?-ezbfırun mülhaka!ından olup b~her 
sene hasıl olan gallesinden her birlerinin vazifeleri verile gelmiş iken bazı kimes
neler sonradan sağır hanlar ihdas ed üp eya b ve zehab eden .ebna~ sebjle iğfal ve 
kendi ~anlanna kondurmalanyle vakf-ı mezbfının ha!Jl.· ibtal v.e müste'cirleri~in 

adem-i raiyetlerinden naşi isticar olmayup harabe müşrif olmağın vakf-ı mezbfıte 
külli gadr olunduğu arz ü i·i"am ediver deyü ilhah ve. sonradan ihdas olunan sa~r 
hanlar men' ü def' olunm~k iç_ün emr-i şerifini verilmek recas~n va ki' h~ıi . arz ·ve 
zilcr olunan kargir haru kebir merhum Ferhad Paşa vakfından olup beher sene ahi
re icar ve ücreti Çatalca'da vaki' mum~i.Jeyhin cami-i şerif mütezikalannın vazife
lerine. verildiği defter-i evkafta mestCır ve mukayyed olup bir kaç senedenberü sa
ğir hanlar ihdas olunmakla vakf-ı mezbürun ham bilkülliye muattal ve vakfa gadr 

. olundtiğıın herveeh-i meşriıt evkaf-f ıhezbüre mütevellisi 'olan Abdüll<adir ziyde kad
rehu i'lam etmekle muhdes <?l_anlar men' olunmak içün yazılmıştır. 

Evahi.r~i Receb 1139 
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. . 

İnoz kazasında naibüşşer' olan Mevlana Mustafa ziyde ilmehuya hüküm ki, 
südde-i saadetime mektub gönderüp kasaba-i İnoz'da sakin. . üleiiıa·. ve suleha. ve 
eimme ve hüteba ve sair fukra biecmahüm meclis-i şer'-i şerife. varup kasaba-i mez
bfırede vaki' . merhum. ve ·mağfurünleh Ebülfeth Sultan Mehmed·Han tabe serahü 
~mi~ şerifi ·mür.ur-~ eyyam ve. zelzeleden ku b besi ve . bazı mevazii harabe müşrif 
olup baran vaki'· oldukta. ekser mahalleri dam~ayup eda-yi salatta cemaat-i müsli
minio gayet üsretleri olup ve hala kasaba-i mezbtırede zikrolunan cami~i şeriften 
gayri cami' olmayub eday-i salatta cem' olunur ancak bir camii şerife münhasıre 
öldtiklarmda eşedd ü ihtiyaç ve hala ta'mir ve te·rmime muhtaç olmağın hala ha
rabe· .müŞrif olan mahalleri gereği gibi keşif ve tahrir olunmak babında emr-i şeri
fini .verilmek recasın vaki' hali bililtimas arzeylediğin ecilden vechi meşruh üzere 
ma'rifet-i şer'le ve vukufu· olanlar ma'rifetiyle keşif ve i'lan olunmak babında fer
man-ı alişanım sadır olup yazılmıştır. 

Evabir-i Şa'ban 1141 
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.: . Bergos kadısına ve Bergos mütevelüsi ziyde kadrenuya hüküm ki, Vezir-i a'
tam-ı sabık Şehid Mehme4 Paşa evkafımn mütevellisi olan Mustafa ziyde kadre
hu gelüp vakıf-ı mumaileyhin Bergos kasabasında bina eylediği cami-i şerifi .ve ima
r.et ve han ve hamamlan içün müceddeden peyda eylediği ma-ı cari ve kendüsü~ 
n ün .lağımlanyle kasaba-i mezburede bina olunan mahallere kifayet . eder iken son
radan bazı kirnesneler ol . lağımlarıı. müceddeden kendülere su katmaların vakf-ı 

mezbfırun .suyunu birer takrib ile haniarına ve bazı hai).elerine su alup ol vechile ca
mH· şerifin musluklarında ve sair. mahalleriude suya .zaruret çekildüğin bildirüp 
vakf-ı mezburun kadimi kendü suyunu sonradan bila sened-i şer'i her kim almış 
ise musluklarında .suları }(:at'.olunmak pabınqa bükm-i hümayfınum reca etmeğin 
veeh-i meşruh üz~re . apıel· olunrg~k babında ferman-ı alişanım sadır olmuştur de
yü yazılmıştır. 

Evasıt-ı R. ahir 1142 
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Malıruse-i Edirne'de vaki' merhum Çelebi Sultan Mehm~d Han vakfı . ol~n 

camii Atik mütevellisi Mehmed Ağa:ya inha olunur ki, Taht-ı nezaretimizde olup 
mabİuse-i Edirne'd.e vaki' ıljerh~m Çelebi Sultan· Meh,ıİıed Han hazretlerinin (Ca
nij:.i Atik). demekİe ma'rı.İ( canii-i şerifi mürfu::-ı. ~YY;im. ile haraq olup eyyaıİı.-ı şitada 
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vaki' sel-i azim ve şiddet-i baranda kubbeler ve kemerleri etrafında her canibden 
çeşme vari akup seylan ed üp kaliçe ve hasırlan bilkülliye ref'olunup cami-i şerif mih
rabına karib safaya vannca ıslatup su ile meşhun olmakla bazı alat ile sulan barice 
ilka olunup eşedd-i ihtiyaç ile ta'mir ve termime muhtaç olduğundan ma' da vakf-ı 
mezbur bedestanına muttasıl bariçte kuyumcular sukunda vakfın kemer ve kubb 
iki bab kargir dükkanı münhedim ve üç aded dükkanının dahi b~~ mahalli mün
hedim olan dükkanlar sebebiyle barab ve ta'mire muhtaç olup hiüi üzere kaldığı 
surette bezzazistanın bir tarafı mekşuf kalup vakf-ı şerife zarar-ı azim olması mu
karrer olduğun malıruse-i Edirne'nin bilcümle ülema ve suleba ve meşayih ve kibar 
ve silli bademe-i vakıf ve ebi-i sfıJc taraf-ı şer'a varup cami-i mezbiir ma'bed-i ka-. 
dim olmakla ta'mir ve termim olunmasını reca ve istid'a eylediklerinde malırUse-i 
mezburede ma'rifetiniz ve bala haremeyn müfettişi vekili olan mevlana Abdülbili 
efendi ve mi'marı bassa ve kurşuncubaşı ma'rifetleriyle cami-i mezburun üzerine 
varup ma'rifet-i şer' ve mi'maran ve kurşuncubaşı ma'rifetiyle ba'delmuayene keşif 
ve tabmin olundukta cami-i şerifin kubbeleri etrafının derıleri ve sair mesarif-i la
zimesi 500 kuruş ve gereği gibi bilcümle kurşunlan tecdid olunınası ve döşemesi 
500 kuruş ve bezzazıstan kurbinde münbedim olan kemer kubbeli dÜkkanları ta'
miri dahi 554 kuruş ki cem'an 1554 kuruş ile ancak husfılpezir alacağın mi'maran-ı 
mezbur ve sair ebniye ve sükufe vukufu olan bi-garaz müslimin haber verdiklerio 
mevlanayı mumailey arz ve tarafınızcian i'Him olunmakla vakf-ı mezburun irad-ı 
muayyenesi vezaif ve mesarif-i mukarrerine vefa eylernemekle vezaifi ve mesarifi 
tekmili içün malıruse-i mezbUrede mütevellisi olduğunuz merhum ve mağfurünlelı 
Sultan Bayezid'i Han-ı Veli evkafına bundan akdeiii zam ve ilhak olunup ta'mirat-ı 
mezbureye vakfın bir vechile müsaadesi olmamakla mütevellisi olduğunuz Sultaiı 
Bayezid Han-ı Veli evkafımn 1142 senesi der kisesi akçesinden ve vakfeyni mezbU
renin düşen muaccilat ve rüsumatından eda olunmak üzere ta'rniratı mezkureye 
gereği gibi tekayyüd ve ihtimarn-ı tam üzre ta'mir ve termim edüp mucibi mektub-· 
la amil olasız4• 

Darüssaade ağası · Hacı Beşir Ağa 
(mühür ve imza) 

60 

Cennetmekan merhum ve mağfurünlelı Sultan Süleyman Han'ın mabrüse-i 
Edirne'de bina ve icra huyurdukları suların malırUse-i mezbure haricinde mevazi-i 

4 Başbakanlık Arşivi,nde Haremeyn Muhasebesi evrakı arasında bulunan bu belge
nin tarihi arkasındaki kayda göre (II42) dir. Yeni yap~akta olan tasnife dahil olduğu için 
henüz numarası atılmamış bulunmaktadır. · 
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müteaddidede olan su yollan ve bazı kemerleri zamanla bozulup ta'mir ve termime 
ziyade muhtaç olduğunu ahali-i vilayet haber vermeleriyle savb-ı şer'den mevlana 
Ahmed Efendi irsal olunınakla ol dahi mahrıise-i mezbi'irede bala hadika-i Hassa 
bostancıbaşısı izzetli'i İsmail Ağa tarafından su yolu ustası Ali Ağa ve su yolcu başı 
Mehmed Ağa ve mi'mar-ı hassa Esseyyid Ahmed Ağa ve taşçıbaşı Elhaç Mustafa 
ve sair ehl-i vukuf ile malıruse-i mezbi'ire haricinde ta'mire ziyade muhtaç olan su 
yolları ve kemerleri üzerine ba'dennazar ta'mire ihtiyacı olan yerleri keşif ve tahrir 
~yledikten sonra meclis-i şer'a gelüp ihbar eylemişlerdir5• 

Gurre-i C. Evvel 1158 
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· Mahri'ise-i Edirne'de merhum ve mağfurünleh Sultan Selim Han bazretlerinin 

bina buyurduktan cami-i şerifin kubbe-i kebiri ile barem-i şerifi kubbeleri ve mina, 
reterinin külalılan kurşunlan ve cami-i şerif-i mezkOr müsekkafatından arasta-i ke
bir ve sagir ve harun derz olunacak bazı mahalleri dahi derz olunmamakla berf ü 
baran vukuunda deri'inianna nazil ve bazı sak:ıfları dahi münhedim ve bazen inhi
dama mütemail olup hatta bir ay mukaddem evkaf-ı mezki'ire müsekkafatından 
olan Nahlbanı hiiricinde ittisali olan dekakinin sakfı altından bir batun müri'ir eder
ken bağteten bir mahalli inhidam ile Mis-i belak olmakla zikrolunan malıallerin 
pi'işide kurşunlanyle iktiza eden sakıflan ta'mir ve tecdid ve muhtac-ı derz olan 
mahalleri başka başka ma' rifet-i şer'le keşif ve muayene ve mesarifi ne miktara ba
liğ olacağıru müş'ir Defterini DersaMetime irsal eyleyesin deyi'i bu dailerine hi ta ben 
şerefbabş-i südi'ir olan mübarek hatt-ı hümayi'in ve sadır olan f~rman-1 alişana im
tisalen taraf-ı şer'den tayin olunan keşif naibi ve bassa ıni'man Mehmed said ve ba
lifesi Ahmed ve kurşuncubaşı Elbaç İbrahim ma'rifetleriyle ve ma'rifet-i şer' ve sair 
ehl-i vukuf bigaraz kirnesneler ile cami-i şerife varup cümle ile ba'delmuayene ma
hal-i mezkilrenin ancak lüzumu olan mahalleri mi'mar-ı merkuro cümle muvace
ıi:esinde mesaba ve mesarjf-i lazimesin ziyade baba ve ücreti takvimi ile canib-i vakf-ı 
şerifi mesarif-i kesireden siyanet olunarak kemal-i dikkat ve taharri ile gereği gibi 
ilitimarn eyleyerek bilittifak tabmin-i sahih ile tahmin eyledikleri defterdir ki her
vecb-i ati zikrolunur6• 

27 Muharrem 1175 

5 Bu keşifname Başbakanlık Arşivi'nde II58 senesi Baş-Muhasebe evrakı arasında bu
lunmaktadır. Henüz numarası at:ılına~tır. 

6 Selim II Cami'nin inşa ve tamiri için ayrıca bk. (Topkapı Müzesi Arşivi, No. E. 31-
83, 3946 ve D. 1684- 3440-3488 Tarih: 1587 (996}, 1568 (976) ve 1588 (997). 
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Çorlu kazasınaibine ve Çorlu kasabasında vaki' merhum ve mağfurünleh Ebul
feth Sultan Mehmed Han-ı Gazi camü vakfının zabitine hüküm ki, Sen ki Çorlu· 
kazası naibi mevlana Esseyyid Ali ziyde ilmehusun, mektub gönderüp Çorlu kasa
bası süklcanından bir çok müslimin meclis-i şer'a varup. kasaba-i ıiıezbilrede vaki' 
merhum-ı müşarünileyhin bina eylediği cami-i şerif mürur-ı ·eyyam ve kusur-ı 'Şü

hur-ı a'vam ile köhnelenüp hariciyesinde vaki' etraf-ı erbaasının .sakıf .ve duvarlan 
ve şadırvan ve cami-i şerif fevlande vaki' bazı mahallerinin köhneliği sebebiyle ha
vadan nüzfil eden berf ü baran qerQn-ı camie nü:zUl ve darb-ı tesirinden naşi derun-ı 
c~i'de olan mefruşat itlaf ve idaat ve bazı sütunianna dahi zaaf tari olduğundan 
ma'da cemaat-i müslimin dahi cami-i şerifte salat-ı mefrfizeyi edada üsretkeş olup 
tehlike-i azime havfı olduğu emr-i müfrez olmakla cami-i şerif beheı: ~al ta'mir ve 
ter.Q:ıime muhtaç olduğun deri devletmedarıma i'Jani ediver deyü ilhah.ve lbram et
melı;riyle finefsülemir dirni-i şerifin gerek fe\rkı ve gerek derununda vak.i' s~tuı:ilari 
ve gerek etraf-ı erbasının sakıf ve duyarlan son derece ta'mir ve ter.ıiıime muhtaç 
olmağla ol babda vaki' hali bililtimas arzeylediğİn ecilden veeh-i meşrfih üzere ca
mi-i mezlcfırun ta'mir ve termime muhtaç mahalleri ma'rifet-i şer'le rfıiyet ve keŞif 
ve lüzumsuz ve ziyade mesarife müeddi olmayacak ve~h üzere de_ftei: ve i'la:m olun-
mak babında ferman-ı ali yazılmıştır. .. . . 

Evasıt-ı Ş~'ban ı 175 
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Edirne mollasına ve Edirne bos~ancıbaşısına hüküm ki, Mu.s.tara ziyde ~adreq~ 
gelüp bu eshab-ı hayrattan müteveffa defterdar-ı sabık Elhaç Mehmed Paşa'nın· 
malıruse-i ist?JJbul'da Ma'cuncu kurbinde bina ey~ediği şadırvan ve _çeşİne ve m'ek
teb-i şerifi .evkafının bala berat-ı şerifimle mütevellisi olup vakf-ı' mez_qfırun müsek
kafatından mahıniye-i Edirne' de. Sultan Selim cami-i şerifi kurbinde vaki" .bir bab 
hamam ve bir bab furun ve değirmeni mür,fır-ı eyyain ile harabe müşrif ve muatt~l 
v~ arsa-i. ~ırfe kal up ve eser-i binadan bir nesneleri kalmayup mekteb-i şerif i ve şa-. 
dİrVan ve çeşme-i mezbilrun ta'mir ve termiini v·e mürtezika-i vakfın eşedd-~ ihti
yaç ile muhtaç ve _vakf-ı .mezbfırlar bir türlü müsaade olmayiıp ancak arsa-i 'mez~ 
bfirla hamam-ı mezbfırun beş masura ma-ı lezizi kalup beyhude hava ya cereyan 
ve telef ve ol vechile vakf-ı şerife gadr-ı külli olmakla ma-i mezbfıru yedine verilen 
hüccet-i şer'iye mucibince tevliyeti hasebiyle ma'rifeH. şer'le alıere bey' -lıasıl olan 
gallesinden· arsa-i mezbure üzerlerine kadimisi üzere bir bab fuiun ve değirmen(ta'
ı:ni.r ye terfi!.İm ve ihya murad eylediktc esbab:ı a'razdan bazı kirnesneler hl'laf-ı şeri'
şerif ve mügayir-i hüccet-i şer'iye ma-ı mezbfiru alıere .icar ve füruhte mümaneıtt. 
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ve gadr-i külli sevdasında oldukların bild.irüp hüccet-i şer'iyesi mucibince şer'le gö
rülüp bilaf-ı şer'-i şerif ve mugayir-i büccet-i şer'iye muhalefet ve müdahele ettiril
m~~~~ babında emr-i şerifim rec~. etmeğin hüccet-i şer'iyesi mucibince şer'ile gö
~ül!?lek içün yazılmıştır. 

Evasıt-ı Şevval 1175 

. ·. -64 

: Edirne kadısi lle Edirne · bostancıbaşısına billcüni ·ki, Ecdad-ı ·izamımdan mer
huffi· .. ve · İnağfurünleb Sultan'Murad Harun mabrfıse-i Edime'de-mecma-ı nas .olan 
inahalde bina· ·ve ihya· bu:Yurduk.ları üçşerefelü demekle ma'ruf cami-i şerif ·ma'
bed-i kadim olup bundan akdem vaki' olan zelzele-i a,zimede' derfın v~ blrfı~uriuiı 
yedi aded· kubbeleri şerefelerindeki dört aded minareleri münbedim ve ittisalinde 
vaki' iki medrese ve bir inekteb-i şerifin dahi mevazi-i adideleri münşak ve viran 
ve enkaz-ı mevcfıdesi dahi telef ve zayi' olduğundan başka mehal-i saireleri dahi 
tesir-i berf ü barandan harab ve derece-i izmiblale reslde olacağı zahir olmakla ta'
m ir · ve : ihyasıira müsaade-i ·aliye~i mü lukanem erzani 'buyurulması bir kıt'a i'Iamın
da ·ve abali-i Edirne dahi 'bir kıt'a mahzarında tahrir ve istid'a eyfediklerine binaeri 
şerefya:fte-i, südfır olan fermamm mucibince mi'marbaşı olan dergih-ı ali kapıcıba
şilanndan Elhaç Ahmed ma'rifetiyle tekrar keşif ve mesarifinde dikkat olunarak 
defteri i'lam olunmak içün işbu emr-i şerifim isdar ve irsal olunmuştur. VüsOlünde· 
di mi-i şerif-i mezburun· ·ve medrese ve mektebin münhedim ve muhtacı bina ve ta'
mir olanmahal ve mevaziini ma'rifet-i şer' ve bestancıbaşı ve mi'marbaşı ma'rifet
lei"iyle tekrar keşif ve niesarifinde·teharri ve dikkat olunarak levazım ve ücuratı ame-· 
le .ve mesarif-i sairesini tahmin ve takvim ve ne mikdara baliğ olur ise memhur ve.· 
mümza keşif defteri ile deraliyeme i'lama ihtimam eyleyesin ve· sen-ki mi'marbaşı· 

elhaç Ahmed sin, ebniye-i mezkUre ne mikdar mesarif ile vücudpezir olacağı ma'- . 
rifetinle tekrar keşif ve tahmin ve sahilı defteri ile deraliyeme i'Him olunmak mat
lub-ı hümaylinum olduğuna binaen ma'rifetin ve ma'rifet-i şer'le gereği gibi keşif 
ve mesarifini defter ettirmeğe ziyade ihtimam ve dikkat eyleyesin ve sen ki bostan
cı-başısın, sen dahi mucib-i .emr-i şe~ifimle an.ıel ve hareket eyliyesin7. 

· Evasıt-ı C. Evvel 1176 

.· 

7 Edirne'de Üçşercfeli, Muradiyc ve Darülhadis cami'lerinin ta'miratına dair Baş
bakanlık Arşivi'nde başka ):ıir belgeye rastlanmamıştır. (Bk: Meclis-iVala iradeleri, .no. 17-
935. Bu belgenin tarihi ise. 12 -C. Ahir 1275 dir) . . 
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Devletiii inayetlfi Atufetlfi ·efendim .bazretleri. Esbab-ı hayrattan müteveffa 
Mehmed Paşa'~n nefs-i T~·krurdağı kazasında ihya gerdesi olan cami-i . şerif mil
rfir-ı zaman ile müşrif harab olduğundan ta'mir ve termimiyle şeyh ikamesine mah
sus müceddeden bir sükna inşası hususu mukaddemce Çorlu kasabasına teşrif-i me
yamin-i redif-i mülı1kane vukuunda şeyh-i mumaileyh tarafından rikab-ı hüma
yU.n-ı şahaneye anıhal takdimiyle niyaz ve istid'a olunmuş ve bunlann İcray-ı ta'
mir ve inşası ne mikdar mesarifle vücuda geleceği aniaşılmak üzere ba'delkeşif def
terinin · bu tarafa irsali muktll;Zay-~ irade-(seniye-i şahaneden bulunmuş olm?kdan 
naşi zikrolunan cami' ve sükna keŞif ve muayene birle i'mar ve inşası 19180 kuruş 
mesarife mütevakkıf idüği başka.inha ve defter-i keşfi ba's ve esra lalın~ş olduğu
na ve cami-i şerif-i mezkfir vakfının ruiyet-i muhasebesine ve vakfiyeşiyle hazine-i 
evkaf-ı büroayiinda mevcudiyetine dair bir güna kayda zaferyab olunamayarak bu 
makule evkaf-ı şerife hayratının vuku' bulan ta'mirat mesarifatı fazlasından ve ya
hud mevctıdunda~ ve faZla mevcudu olmadığı halde müsakkafanndan düşecek 
mahliilat-ı muccilattan takas ve mahsub olunmak şartiyle t~'vizen hazine-i mezkii
reden akçe i'tasıyle tesviyesi iktizay-ı emsalinden bulunduğu kuyuddan an.Iaşılmış 
idüğine binaen i'cab-ı keyfiyetin evvel emirde mahallinde tekrar isti'lamı ikti.zay-ı 

masiahatten görüıimeğin ol vecl~He icrası ve yahud ber mucib-i inha ı:ami-i şerif ile 
zikrolunan s~knanın keşfini tecavüz etmemek şartİyle ta'mir ve inşası şıklarında 

istizan,-ı irade-i seneyeyi şamil evkafı hümayfın nazırı devletiii paşa .bazretlerinin 
bir lat'a takriri manzı1r-ı ali huyurulmak içün irsal kılınmış olmağla ol babda hef 
ne vechile emir ve iradeseneye-i hazret-i hilafetpenahi müteallik ve şerefsüdık bu
yurulur ise ana göre hiırekete mübaderet lalınacağı beyarnyle tezkire-i senaveri ter
lamine ibtidar olundu efendim8. 

26 Şa'ban 1262 
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Ma'ruz-i bendeleridir ki, Ecdad-ı rahmetmedar-ı cenab-ı cihanhaniden mer
hum Sultan Orhan Gazi hazretlerinin sülale-i tahiresinden Gelibolu civarında kain 
Bolayır kasabasında definbak-i ıtırnak olan Gazi Süleyman Paşa türbesiyle ittisa
linden bulunan cami-i şerifin kargirleri müddet-i ·medidedenberi ta'mir görmediği 
cihetle kağşayup harabe yüz tuttuğun zikrolunan kargirler bir müddetcik dahi ta'
mir olunmadığı surette bütün bütün barab olacağından mezkilr kargirterin müm-

8 lşbu .tezkire-i samiye ile mezkCır takrir padişaha sunulmuş ve cami-i mezkur ile su~ 
kenanın keşfini tecavüz etmemek şartiyle ta'mir . ve inşası emredilmiştir. 
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Icin mertebe ·ta'mir ve termiriıi hususu Gelibolu ahatisi tarafından pek aşuru niyaz 
ve reca: olunmuş ve ·merhum-ı müşarünileyh ecdad-ı ·mahasin mu'tad-ı cenab:ı mü
lfikaneden bulunduğu cihetle zikrolunan türbe ve cami-i şerifin olvechile ta'miriyle 
harabiyetten vikayesi şan-ı rnekarim-i nişa-ı hazret-i cihandan iktiza-i c;elilinden 
bulunmuş olmağla nezd-i alilerinde rehin-i tensib huyurulduğu takdirde . :tıusus-ı 
mezkılrun bir vakıt-ı nişat maali-i inbisat-ı hazret-i mülükanede mübarek ve mu
alla hakipay-i rnekari m aray-ı cenab-ı ŞaMneye arz ü ifadesiyle müteallik ve şeref
sünfıh buyurulacak eınr ü ferman-ı maalin mantuk-ı münifi üzre iktizasıwn icrası 
babında emr ü irade efendimindir9. 1 

67 . 

Selh-i Şa'ban 1262 
Esseyyid Mehmed Ali 

Cıgala-zade vakfından Tekfurdağı kazasında kain cami-i şerif ve medresenin 
harablığı seksenyedi bin bu. k~dar kuruş masrafla ta'miri hasıl olacağı mulcaddima 
mahallinden inha oluoarak vakf-ı mezbiır hasılatı bu makul~ mesarifatın tesviye
sine mütehammil ve hazine-i evkaf dahi şu aralık böyle ziyadece mesarifi ruiyet~· 

müsaid olmamak hasebiyle zikrolunan cami-i şerif-i mezkUrun şiddet-i lüzumu ve 
pek harab olması cihetiyle medrese-{ merkumenin terkiyle yalnız salıf~lbeyan ca
mi_in ta'mir ve inşasına müsaade-i aliye erzan huyurulması bu def'a dahi inha ve 
istirham kılınarak (42) kuruş masrafla vücjlda geleceği anlaşılmış olduğundan. ol 
vechile ta'miri zımrunda icabının icrası10• 

21 .C. ahire 1275 
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Atufetlu efendim hazretleri, Sultan Selim Han hazretlerinin Edirne'de vaki' 
cami-i şerifleri minaresinin rüzgardan düşmüş olan kurşunlanyle sair bazı mahal
lerinin İ<eşfoluiıan 13000 kuruş masraf ile icray-ı ta'miri ve Akbaba karyesinde kü
şadı muktezay-i irade-i seniyeden olan mektebin 8000 kuruş masraf ile inşası ve 
bazı evkaf-ı şerife fazlasından mahsus olup ekber evlad-ı· vakıftan Hatice hanımdan 
mahlftl olan _150 kuruş vazifenin şayeste-i merliarnet-i seniye olan hemşiresi Nai
me hanımın kadim vazifesine zamimeten tahsis hususiyetlerine dair evkaf-ı hüma-

9 Bu belgede tatbik mühürü görülen (Esseyyid M~hmed Ali) nlı-ı damad olup kap-
tanpaşalılda bulunduğu kuvvetle muhtemeldir. ·· · 

10 Tekfurdağı'nda kain Cağal-zade camiinin ta'mirine dair Başbakanlık Arşivi'nde· 

10 Reblülevvel 1260 ve 5 C. ahire 1260 tarih~ iki belge mevcuddur. (Bk: Dahiliye iradele
ri No. 4280 ve 4389). 
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y~ neziret-i c~lilesioio üç kıt'a takriri manzur-ı ali-i cenab-ı milllıkane buyurul.., 
mak üzre. arz ve takdim kılınmış olmakla ber-mucib-i teka'rir ifay-ı, müktazalarının 
ne.zaret-i müşarünileybay~ havalesi hakkında her ne vechile emr ü irade-i seniye-i 
hazret-i şehişahi müteallik ve şerefsüdur huyurulur ise ana göre hareket olunacağı 
beyaniyle tezkire-i s·enaveri terkim olundu efendim. 29 Muharrem ~279 
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Atufetlu efendim bazretleri, Edirne'de v~ki' Çelebi Sultan ·Mehmed· Him .. ta.: 
beserahü hazretleri .cami-f şerifin,in kurşunlanyle sair bazı mahalleri barab olduğun
dan vakfı musakkafattndan.'· icare-i vahidelü olan bedestan-ı atikın icareteyne tah
viiiyle biisıl olacak muaccilesinden ve yabud kurşununun fürihtiyle esrnarundan 
cami-i şerif-i mezkfuun İcray-i ta'miri hakkı.nda mukaddima vuku' bulan inha üze
rine keyfiyetin isti'lamiyle icray-ı icabı husuria dair evkaf-ı hUmayon· nezatet-i ce
lilesinin takriri manzur-ı ali-i padişahl huyurulmak içün arz ü takdim kılındı. 'Ma
alinden müsteban olduğu vechile bedestan-ı mezkfir hakkında olan mutalea bir az 
vakta muhtaç ve cami-i şerif-i mezkfirun bu sene ta'rnirine bakılİnadığı halde ile
rüde i'marı mesarif-i .külliyeye mütevakkıf olacağı irade-i kayd-ı ihticac olmakla 
bedestan keyfiyeti. başkaca mütalea olunmak üzere evvel bievvet cami-i şerif-i mez
kfirun mahallinde münakaşası biJicra · şerait ve konturatoya ra bt ile mes~·rifi dahi 
orada evkaf hasılatından ifa· kılınmak ve hitamında mesarifi mübeyyin defteri tan
zim ve irsal olunmak üzere cami-i şerif-i meık'ilrun hernan şimdiden icray-ı ta;rİıiri 
hakkında her ne vechile .irade-i seniye-i cenab-ı cihanhani müte~llik ve şerefsüdur 
huyurulur ise ana göre hareket olunacağı beyaniyle tezkire-i senaveri terkimine 
ibtidar kılındı efendim. 3 R. ahir 1279 
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: Kaimmakam paşaya ve İstanbul monlasına hüküm ki, mahrfıse-i mezbilrede. 
Hüsrev ;Ketlıüda evkafının mütev~IJ.isi Mustafa arzıhai idüp evkaf-ı .'mezbilreden 
Ed4'ne kazası muzafatından .Üsküdaı: ri.ahiyesine tabi' İsmailce nam ~aryede vaki'. 
vakıf hamam harabe müşrif o.lmağla ehl-i karye rik.ab-ı hümayilna arzıhal eyledikte. 
ta'rniri içütı ferman-ı .hümayiln sadır ()lup p1ezbilr dahi keşif ve ta'mjr ittirüp mu
hasebesin görmek içüri hüccet-i şer'iye ile vekili vardıkta vakfın nazıri ve 'sair İİı.Ur-· 
tezika hamam-ı mezbilru ta'mir etmiştir deyü muhasebesin göndermeM.m"ani' ol-
niağla şer'le görülin.ek içÜn bükm-i şerif yazılmıştır ll. , · · · 

ll Tarihsiz olarak geçen bu belgede adı geçen (Üsküdar) nahiyesi bugün Bulgaristan~-
da kalmış bulunmaktadır. . .. · . 


