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TARiHDE KÜÇÜKÇEKMECE 

Prof. Dr. Semavi EY!CE 

Deniz layısında olmakla beraber, suyu az tuzlu büyücek bir gölün de kenann
daki KüÇükçekmece'nin tarihin en erken çağlanndan itibaren insanların yerleşme 
için aradıklan vasıflara sahip olduğu düşünülecek olursa, burada çok erken bir yer
leşmenin varlığına kesin nazan ile bakılabilir.* Bu yerleşmenin arkeolajik bulun
tulan henüz ele geçmemiş ise de, Küçükçekmece gölünün kuzey kıyısındaki Yanm
burgaz mağaraları her bakımdan bir tarih öncesi iskana elverişli görünmektedir. 
Bu mağaralar ilk olarak, 1845'den itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Tıp Fakül
tesi)'nde İlm-ül arz ve maadin öğretn;ıeni Miralay Macarlı Abdullah Bey (gerçek 
adı Dr. Hammerschmidt)'in dikkatini çekmiş ve 1869-70 yıllarmda iki makalede 
tabıtılnuştır1 • Ondan sonra 1900'da R. Bousquet Küçükçekmece kasabası ve ma-

* Bu yazı, Fakültemizin Coğrafya Enstitüsünden ·meslekdaşım Prof. Dr. Erol Tümer
tekin tarafından hazırlanması tasariiman ve ingilizce olarak basılacak bir Küçükçekmece 
monografyasına tarihçe olarak hazırlarırnıştı. Yazınuz tamamlandığında istenilen ölçüyü 
aşdığı göFii!dü. Yazımız bu hali ile de çok geniş bir tarih ve arkeoloji araştırması değildir. Bu 
mütevazi çalışmanın bir rehber olacağını ve kaynaklarda, arşivde ve arazide yapılacak daha 
etraflı çalışmaİarla mükemmel bir Küçükçekmece tarihinin meydana gelebileceğini umu
yoruz. Bir makale sınırlarını aşmamak için eski eserler ve arkeolajik buluntular üzerinde de 
fazla durulmamıştı.r. Bu çalışmayı hazırlarken yardımcı olan asistanırn M. I. Tunay ile plan~ 
Ian çizen asistanım miın. İskender Birol Alpay'a ve fotoğraflan çeken öğrencim Engin Ulu-
dağ'a teşe.kkür ederim. · _ 

Bu yazınuzm hazırlanışı sırasında, içinde Azadlı baruthanesi gravürü bulunan, Malımud 
Raif Efendi'nin Tableaux des nouoeaux reglemens de l'Empire Ollaman adlı kitabı.nın İstanbul 
Deniz Müz~indeki nüshasından fotokopi almamıza izin veren T.C. Deniz Kuvvetleri Komu
tanlığı ile İstanbul Deniz Müzesi Müdürlüğüne ve müze görevlilerine de bilhassa teşek!.:ür 
eti:nek isterim. Aynca, Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü , Arşivindeki vakfiye defterlerin
den, Küçükçekmece'de Abdüsseliim İmaretine ait vakfiyenin asİının ve tercümesinin birer 
xerox,:-kopyasını bi:;:lere sağlayan, Vakıflar Genel MüdürU Prof. Osman Çataklıya da teşek-
kürü bir borç bilirim. · 

1 Abdullah Bey (=br. Hammerschmidt), Die Umgebung des Secs Kütschük-tclıekmeclje in 
Rumelien, «Verlıondlungcn d. kais. u königl. Geologischen &ichsanstalt», 20 Sept.· 1869 (Wien), s. 
263 vd. (görülmedi); ay. yazar, Etudes glologique sur les enoirons de Constantinople, Tanm Bourgai, 
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ğaraya dair bir makale yayınlamış2, Harun Reşid de 192l'de bu mağaradan bah
setmiştir3. Yarıml:>urgaz mağarasıwn etraflı bir monografyası ise Fen Fakültesi 
öğretim üyelerinden R. Hovasse tarafından yapılarak, bu çalışma mağarawn bir 
krokisi ve bazı resimleri ile yayınlanmıştır4. G. D. Hubbard'ın 1932'de basılan kısa 
yazısında ise mağarawn Hovasse'ınJdnden daha iyi bir krokisi. yer aldıktan başka 
içinden erken çağlarda yaşanınağa elverişli olduğu belirtilerek, bu mağarayı Tarih 
öncesi insanlarının kullanmış olabileceğine işaret edilmiştir. Hubbard mağaranın 
dışında ve yakın çevresinde ise Mastodon keD,liklerine rasladığına da bu arada işa
ret eder5• Genel mahiyette bazı :YaZıiara da konu olan bu mağarada6, etraflı ince
lemeler Şevket Aziz Kaosu tarafından yapılmıştır. 1959'da onun tarafından burada 
bulunan «çok kaba .ham url u ve elle yapılmış tırnak. ya da parmak izi bezekli bir ke
ramik parçası ... » buradaki çok eski bir iskawn (Neolitik çağ?) ·zayıf' da olsa· ilk .de
iili idF. Sonraları burada Kılıç Kökten ve Ş. Aziz Kaosu 19~3 ve 1964 yıllarında 
'daha etraflı araştırmalar yaparak, pek çok·mağara ayısı dişleri ile iskeleti parçaJ~n, 
'çakmak taşı aletler, kemik bizler, kara mat perdalılı ve çizgi süslemeli çanak çöm
lek parçaları, el değirmeni taşlan gibi Kalkolitik eşya bulmuşlardır8• İçinçle pek çok 
dehlizler, oda!ar olan bu inağaranın bir y~r altı suyu tarafından oyulduğu ileri sü-

Macri Keuy-Sari Keuy, «Gazette lviidieale d'Orien(» (1870). Bu bölgenin jeolojisi hakkında ilk 
araştırmalardan biri olarak ayrıca bkz. A. Viquesnel, Voyage dans la Turquie d'Europe, descriP.
tion physique et giologique de la Thrace, Paris 1868, II, s. 308-309. 

2 R. Bousquet, Les grottes de rarim Bourgaz:, <<Echos d'Orienl» IV (J900f01) s. 295-302. 
3 Harun Reşid Kocacan, Bir mağara nasıl tetkik olunur? «Tedrisat M~uası» sayı 61 {1337 

= 1921)s.12-18: · · · ·· ... 
.. 4 R. Hovasse, l"arımburgaz: mağarası - La grotte de ranm Bourg~s, <<Darülfunun Fen Fakül~ 
lesi mecmuası» 5. sene, I (1927) s. 1-19 (fransızca), s. 396-422 (türkçe). · 

5. G. D. Hubbard, Turkis/ı Grottoes of2-arim Burgaz:, «Pan-Amerıcan Geologı;t» LVII. (Des 
Moines-İowa 1932) s. 32,1-32$, resimli ve lev. xVII-XIX . . · . . . · . 

6 Cemal AlagÖz, Türkiye Karst ola)•İarı, Ankara 1944, s. 6-8; Alen Dar, Descente d~ns. /es 
cavernes de rarım Burgaz, «Türkiye Türing ve Otomobil Kurumu Belletefıi» sayı 183 (Nisan 1957) 
s. 32. Bu ya.zıda İstanbul Üniversitesi Fen Fal-ültesi tarafından da bir araştırma yapıldığı 
bildirilmektedir. Yarı.mburgaz mağaralarının nasıl görü1el;ıileceği hususunda şu iki seyyah 
rehberinde bilgi vardır, E. Mamboury, Istanbul touristique, İstanbul 1951, s. 572-573;' ingi
lizcesi, Tlıe Tourist Istanbul, İstanb~ 1953, s. 569-570; Betsy Haf!ell ve Evelyn Lyle Kalç~1 
Mini tours near Istanbul, İstanbul 1975, I, .s. 182-186. · . . 

. 7 Şevket ~iz Kansu, Türk Tarih Kurumu.I959 yılı ;~lı§TTUJ raporu,' «Belleten>> XXIV, sayı 
96 (1960) s. 700; ay. yazar, Marmara bölgesi ve Trakya'da Prehistorik iskôn tarihi bakımından arll§~ 
tırmalar: (1959-1962), <<Belleten>> . XXVII,.' sayı 108 (1963) s. 658-660, res. 12. . 

8 I. Kılıç Kökten, İstanbul batısında Eskitaş (Paleolitik) devrine aityeni bulwıtular, <<A. Qniv. 
Dil-Tarih ve Coğrafya Fak. Dergisi» XX, 1-2 (1962) s. 277-278 ve 1 )ev.; Şevket Aziz Kansu; 
ranmburgaz ( Kü;ük;ekmece-Istanbul) mağarasında Türk Tarih Kurumu adına yapılan Prehistorya 
arll§tımiaları, VII. Türk Tarih Kongresi-1970, Kongreye sunuLin Bildiriler, . .Ankara 1972, I, s. 22-
'32, aynca 56 res. v_e 2 plan. · · 
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rülür. Bizans . çağında da kı,ıllanıldığı anlaşılan Yanmburgaz mağaralannın hala gö
rülebilen ilgi çekici bir hususu da, bir mekanın duvanndaki kırmızı kille yapılmış 
üç gemi resmidir. Bunların çok eski olduklannı ileri süren Hovasse'a göre, «Deniz
le irtibatı olan ve böylece fena havaya karşı bir melce teşkil eden gölün (Küçük Çek
mece gölü), mağaraya yakın olması veyahut da oldukça büyük gemilerin mağaraya 
200 metre mesafeye kadar girebilmesine müsait bir derenin mevcudiyeti ..... » sebebi 
ile eski çağlarda mağaralar sığınak veya depo olarak kullanılmıştır. Hatta Hovasse 
daha da ilt<ri giderek, bu gemici tüccarların eski Giritliler olabileceğini qe iddia et
miştir .. Bu son iddia bir tarafa bırakılacak olursa, geri kalanın inandıricı olduğu bir 
gerçektir. Tarih öncesi yerleşmelerin denize uzanan akarsulann kıyıdan az içerile
rindeki yamaçlarda olduğu düşünülecek olursa Küçükçekmece gölünün bu bakım
dan ne kadar uygun olduğu kolayca anlaşılabilir. Yanıoburgaz mağarasında Bizans 
çağında da yaşanmış, hatta bir bölümünde bir de kayadan yontma kilise meydana 
getirilmiştir. Bu mağaraların dibinden az ötede ise iki kaynak fışkırmaktadır ki, bu
na «Tuna suyu» denir. 

İlkçağ coğrafyacılarından Strabon, Silivri'den sonra Athyras ve Bathynias de
relerine raslandığını ve Byzantion'a ulaşıldığını bildirir. Ancak Strabon elyazma
sında bu kısmı kurtlar deldiğinden Küçükçekmece deresinin adıİlın sadece sonu 
olan ... o u v ı a c; harfleri okunabilmiştir. Kramer ve Forbiger bunu Bathynias 
ve Bathounias olarak tamamlamışlardır9• Böylece Strabon Küçükçekmece'de bir 
dereden bahsetmekte fakat bir kasahaya işaret etmemektedir. Romalı yazar Plinius 
da M.S. I. yüzyılda burayı Bathynias olarak adlandırır10• XI. yüzyıl sonlannda şeh
rin dışında ve az ötesinde olan Batheos-rhyax'ın da yine Küçükçekmece dotaylan 
olduğu tahmin edilebilir. Derin dere anlamına gelen bu ad, göle dökülen derenin çu
kur bir vadi içinden .ak.masından dolayı verilmiş olabileceği gibi, Yanıoburgaz 
mağaraları eteğİndeki kaynaklar da olabilir. Ne olursa olsun, Bizans halkının ziya
rete geldikleri bir Theodoros kilisesine sahip olan :Batheos rhyax'ın adı, İlkçağın 
Bathynias'ına benzerliği gözönünde tutulursa ikisinin de aynı yer olduğu tahmin 
edilebilir11• Bathynias veya Bathounias Küçükçekmece dolaylarındaki derelerden 
biridir. Ancak buralarda bir yerde B~thonea adında, Byzantion'a bağlı bir phyle, . 
küçük bir mahalle veya bir yerleşme yerinin de varlığı bir ihtimal olarak düşünüle
bilir. Evvelce Silivri'de bulunan bir kitabede raslanan bu adı, bu kitabeyi yayınla-

9 . Strabon, Geographia, VII, 56; A. Forbiger baskısı, Erdbeschreibung, Stuttgart 1857, 
II, s. 148-149; Loeb baskısı, Geography, III, s. 379; aynca bu hususta bkz." A. Forbiger, Hand
buc/ı der alten Geographie, Lcipzig 1844, III, s. 1074, not 33. 

lO Plinius, IV, XI, 45-48; Loeb baskısı, Nalural History, II, s. 153. 
ll . R. Janin, Constantinople byzantiııe, diveloppement urbain et rtpertoire topographique, Paris 

1950, s. 406, ikinci baskı, ·Paris 1964, s. 444, Janin, Gedeon'un fikrini kabul ederek Bathyx 
rhyax'ın içeride; Çobanayazması'nda olduğu görüşündedir. 
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yaJ) Seure, Bathynias ile aynı olarak kabul etmişti12• Geçen yüzyıl içlerinde Kasım
paşa'da bulunan ve 1933'de İstanbul Arkeoloji Müzesine getirilen (İnv. no. 4474),. 
Tersane lab.di olarak bilinen lahit üzerinde de «33 yıl yaşamış Bathonea'lı Rufus oğ
ıu Damas» yazısının okunması13, İstanbul (Byzantion)'a bağlı mahalleler arasında 
gerçekten böyle bir yerin varlığım bir defa daha ortaya koymaktadır. 

Roma çağında, bugünkü Küçükçekmece'nin öncüsü Regium (gr. Rhegion)' 
dur. Bugüne kadar Regium köyünün adını veren İlkçağa ait bir kitabe ile karşıla
şılmamıştır. Şimdiye kadar Küçükçekmece gölünün yakın çevresinde çeşitli yerler
de pek çok İlkçağ kİtabesi ve bilhassa mezar stelleri bulu,nmakla beraber (bkz. aşa-· 
ğıda s.86,96) bunların hiçbirinde sahibinin nereli olduğunu gösteren bir ada raslan
mamıştır. M.Ö. II ile M.S. II. yfrzyıllara ait olan bu kitabeler bir şeyi isbat ederler 
ki o da burada bu çağlarda geniş bir yerleşmenin olduğudur. Roma devrinde, İm
parat~rluk içindeki yolların mesafelerini veren Tabula Peutingeriana'da Byzantion'
un 12 mil kadar batısında Regium (grekçe= Rhegion) kasabası gösterilmiştir11• Aya
sofya önünde Milian denilen bir mesafeler başlangıcı anıtından itibaren olan bu öl
çünün karşılığı 18 km. kadardır ki, Küçükçekmece dolayiarına isabet eder. Bu du
ruma göre en azından Roma çağında, Küçükçekmece gölü çevresinde bir yerde Re
gium veya Rhegion adında küçük bir yerleşme yeri vardır. Roma İmparatorluğu
nun en önemli ana yollarından biri olan ·ve Avrupa'yı Byzantion (yani İstanbul)'a 
bağlayan Via Egnatia' run da buradan geçtiği bilinir15• Çok yakın tarihlere gelin
ceye kadar, bu tarihi Roma yolunun iri kaba taşlarla döşeli kaldırımı yer yer Küçük
çekmece dolaylarında görülebilmekte idi. Bu yolun İstanbul'a .ulaşan ucunun, bu
rası başkent yapıldığında 330'a doğru Konstantin · tarafından inşa ettirildiği söyle
nir.Fakat herhalde çok daha eski devirlerde İstanbul'dan batıya uzanan basit bir 
kıyı yolu vardı. Nitekim Xenophon, (M.Ö. 430-354 e doğru) Onbinlerin kalanı ile 
M.Ö. 400'e doğru Byzantion'dan Perinthos-Heraklea ( =Ereğli)'ya bu yoldan git-

12 G. Seure, Antiquitls thraces de la Propontide, «Bulletin de correspondance Mllenique» 
XXXVI (1912) s. 588, no. 14; L. Robert bu teşhisi kabul etmemektedir, ~1. <<Hellenika» II, 
(1946), s. 91-63; L. Robert, Index CommenU d~s noms de personnes, şu eserde N. Fıratlı, Les sU
lesfuneraires rje By;:ance grico-romaine, Paris 1964, s. 148 (.t.aııiic;veya Damas) adı karşılİğında. 

13 Arif Müfit Mansel, İstanbul Tersanesinde bulunan bir lôhit ve bir !stanbul lôhitler grubu 
hakkında araştırmalar, «Belletem> XXI (1957) s. 401. 

14 Itineraria Romana, Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peuting"eriaııa, yay. K. Mil
ler, S~ttgar~ 1916, süt. 527, !ev. IX, 1, kşl. s. 497-498 aynca bk. K. 1v1iller, Die Peutingersche 
Taftl oder l--veltkarte des Castorius, Stuttgart 1916, tıpkıbasımı 1962. 

15 Th. Fr. Tafel, Die via militari romanorum Egnatia, qua ll!Jiricunı, Macedonia et Thracia 
iwıgebatur, Tubingae {= Tübingen) 1842; Burmeister, U eber die Vuı Egnatia, «.(.eitschrifl ft1r die 
Altertupıswissenschafl>~ Yil (1840) 1147-1151 bu iki yayın görülemedi; C. jirecek, Die Heer
strasse von Belgrad nach Constantinopel und die.Balkanpaesse, Prag 1877, bilhassa s. 55, 134. .. 
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miş olmalıdır16• Rhegioo ile Byzaotioo arasıodaki tek yerleşme yeri ise Hebdomon 
olup~ bir imparatorluk sarayından başka ordugab.ı, amtları ·ve kiliseleri olan bu yer
leşme yerinin bugünkü Bakırköy-Yenimahalle'de olduğu· anlaşilmış, 1920-1922 yıl
larında bazı kalıntıları bulunmuştur. Son yıllarda buralarda yapılan yoğun inşaat, 
bu kalınoların hemen hepsini ortadan kaldırmıştır17 • · 

Rhegion kasabası hakkında en etraf!J bilgi VI. yüzyıl yazarlarından Prokopios 
tarafıodan verilmektedir18. İmparator İustinianos (527-565)'un yaptırttığı veya ih
ya ettirdiği yapıları saydığı eserinde şunları yazar: «Şehrin varoşlarında biçimi 
yuvarlak olduğu için Strongylon denilen bir kale vardır19• Buradan itibaren Rhe
gion'a kadar uzanan yol büyük kısmı düz olmayan bir araziyi aşmaktadır. Bu yüz
den de yağmur yağdığında arazi batak oluyor ve yolcuların buni.yı aşmasıru büyük 
ölçüde engelliyordu. Fakat şimdi İmparator bu yolu her biri bir araba genişliği öl
çüsünde taş bloklan ile kaplatarak onu daha kullamşlı ve daha rahat yapmıştır. Bu 
yol Rhegion'a kadar uzanmakta ve genişliği aksi yönlerde giden iki arabanın rahat-

16 Xenophon, Anabasis, VII, 2; Anabase-Economique, çev. P. Chambry (Classiques Gar
nier) Paris 1933, s. 239 ve dev. Byzantion'un dışında ve Trakya'nın güney kesiminde Xeno
phon ve yanındaki kuvvetler kış aylarında epey dolaşmışlar ve buradaki yerleşme yerleri halkı 
oldukça ızdıraplı günler yaşamıştır. Bu da Trakya insanlarının tarihin en eski çağında,nberi 
istilalardan zarar gördüklerini belirten bir olaydu·. 

17 A. van Millingen, Byzantine Constantinople, the Walls of the Ciry, London 1899, s. 316-
341; H. G1ück, Das Hebdomon und seine Rest e in Makriköi, Untersuchungen zur Baukımst und Plas
tik von Konstantinopel, Wien 1920; P. Thibaut, L'Hebdomoıı de Constantinople, «.Echos d'Orient» 
XXI (1922) s. 31-44; Th. Makridis, To Byzantinon Hebdoman kai ·ai par automonai Hagiou Pan
leleimanos kai Mamanlos, «Thrakika» X (1938) s. 137-198; XII (1939) s. 35-80 ve aynca kitap 
halinde de çıkmıştır; R. Demangel, Contribution lı la topographie de l'Hebdomon, Paris 1945. Bu 
sonuncu yayında, 1921-23 yıllarında Fransız işgal ordusu tarafından bulunan veya kazılan 
bütün eski kalınnlar tanıtılmıştır. 

18 Prokopios, Peri ktismaton (De aedijiciis), IV, VIII, 9-18; Loeb bask. Buildings, çev. 
H . B. Dewing-Gl. Downey, London-Cambridge Mass. 1954, s. 285-287; K. Dietrich, Byzaıı
tinische Q.uelleıı .ı:ur Laender-und Völkerkunde, Leipzig 1912, I, s. 116. 

19 J. von Hammer, Constantinopolis und der Bosporus, Pesth 1822, II, s. 8'de Strongylon 
adındaki bu kalenin izlerini gördüğünü bildirir. İçinde veya yanında loannes Tbeolog~s 
adına bir de kilise olan bu kaleden hiçbir seyyah bahsetmediğine göre herhalde çok eskiden 
ortadan kalkmış olmalıdır. Dr. Mordtmann, Esquisse topographique de Constantinople, Lille 1892, 
s. 29, böl. 51 'de bu kalenin s w-ların ilerisinde ve· deniz kıyısında bulunması gerektiğine işaret 
eder. A. van !vlillingen, Constantinople, the Walls of the Ciry, London 1899, s. 326 vd. da Kyk
lobion da denilen bu yuvarlak kale (=phrourion)'nin Zeytinburnu'nda olması gerektiğini 
ileri sürmüştür ki, bu görüş H. Glück, Das Hebdomon von Koi!Stantinopel, Wien' 1920, s: 61 'd"e . 
desteklenmiştir. Strongylon kalesine ait olduğu kesinlikle anlaşılan herhangi bir kalıntı veya 
.iz bugüne kadar bulunmamıştır. Bazı kitaplarda raslanan Yedikule hisarının esasının bu Kyk
lobion veya Strongylon adı verilen kale olduğu yolundaki·bilgi (bu hus\.ısda mesela bkz. F. 
Bonora, Zweite Deutsche Mittelmeerreise vom 4. his 29. August 1906 unter Leituııg von Prof. K. M iller, 
Stuttgart 1906, s. 218, [bu geziyi idare eden Prof. Miller, Tabu,la Peutingeriana'yı yayınlayan
dır), hiçbir sağlam esasa dayanmaz. 
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ça geçişine. imkan vermeJ<:tedir. Döşeme taşlan bilhassa iri seçilmiş olup adeta de
ğirmen taşlarını andmrlar. Dolayısiyle herbiri geniş bir toprak parçasını örter ve 
yerdeq hayli yükselir. Bunlar itina ile işlenmiş ol4uklarından düz ve eşit bir satıh 
meydana getirirler o kadar ki araları sanki biribirine bitişmiş değil adeta kaynan'ı.ış 
gibidir. 

Rhegion denilen bu yerin hemen yanında çevredeki yüksek araziden cılız de
relerin içine aktığı bir gölün varlığı büyük bir talih eseridir. Bu göl denize doğru o 
surette uzanır ki, onunla deniz arasıo:da kalan ince bir toprak parçası üzerinde müş
terek bir kıyıları vardır. Deniz ve göl, rüzgar estiğinde karşılıklı olarak dalgalarını 
bu kıyı şeridi üzerinde çarpıştırır!ar. Böylece her ikisi de devamlı bu müşterek kıyı 
şeridine hücum ederler. Biribiriei-ine çok yaklaştıklarında sanki sınırlarını biliyor
larmış gibi sula.rını geri çekerler. Biribirierine karıştıkları bu yerde aralarmda bir 
kanal vardır. Fakat bu kanalın içindeki suyun hangisininki olduğu anlaşılmaz. Çün-: 
kü ne deniz tamamen göle geçer ne de göl suyunu tamamı ile deı:ıize 1;1kıtır. Ancak 
büyük yağmurlar başladıktan sonı:a ve güney rüzgarı da şiddetle esti@nde kanal 
gölün suyunu dışarı akıtır gibidir. Rüzgar kuzeyden .estiğinde ise deniz göle akar gibi 
görünür. Fakat burada deniz oldukça geniş bir çevrede sığlıktır. Yalnız küçük bir 
yerde derinlik çok fazladır. Burada o kadar dar bir toprak parçası vardır ki buna 
Myrmex ( =karınca) denilmiştir. Denizi ve gölü birleştiren bu boğazdan · evvellee 
söylediğimiz gibi eski çağlarda ağaçtan bir köprü sayesinde geçiliyordu. Köprü ağaç
larının çürümesi ile sık sık bozulduğundan buradan · geçiş büyük ölçüde tehlikeli 
oluyordu. Fakat şimdi İınparator İustinianos taşlardan kurulmuş geniş bir kemer 
üstüne köprüyü oturtmak suretiyle buradan geçişin tehlikesini ortadan kaldırmış
tır. Rhegion'un ötesinde Athyras denilen bir kasaba vardır ... » 

Prokopios'un verdiği bu bilgi, İmparator İustini~os (527-565) yıllannda Kü
çükçekmece gölü kıyısında Rhegion adında bir kasabanın varlığını ve buradaki ah
şap köprünün kagir bir kemer üzerine oturtutmuş olduğunu gÖstermektedir. Aynı 
yazar, İınparatorun yaptırttığı kiliseleri sayarken, onun « ... şehrin dışmda Rhesion 
denilen yerde Aziz Theodoros adına bir de kilise inşa ettirdiğini» bildirir2". Ufak 
bir yazılış hatasının varlığı kabul edilecek olursa Rhesion'u~ Rhegion ile aynı Ç>ld_u
.ğuna ihtimal verilebilir. Fakat Rhegion-Rhesion ilişkisi kesin çözüm bekleyen bir 
meseledir. İstanbul surlarının Yeni Mevlevihane kapısı. da evvelce Rhegion veya 
Rhesion veya Rhousion kapısı olarak adlandırılıyordu21 • Theodoros kilisesine sa:. 

20 Prokopios, Peri ktismalfm-De aedificiis, I, IV, Buildings, s. 55; R. Janin, Constantinople 
byzantine, s. 414; ay. yaz. LesSainı's mil taires' <<&hos d' Orient» XXXIV (1935) s. 62-63,.Ja
nin, Rhegion ile Rhesion'un aynı yer olabileceği hususunda bir fikir ortaya atmaz. 

21 Mordtmann, Esquisse topographique, s. 15, böl. 24, Rousion kapısı adı Bizans devri 
içlerinde Rhegion kapı adına dönüşmüştür. Aynca kşl. Van Millingeiı, Tlıe Walls of the Ciry, 
s. 78-79; A. M. Schneider-B. Meyer Plath, Die lAndmauer von Konstantinopel II, Berlin 1943, 
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hip . Rlıesion ile Küçükçekniece .kasabasının öncüsü Rhegion herhalde aynı olmalı
dır . . Çünkü göle dökülen bir akarsu olan Bathynias-Batheosrhyax'da bir Theodoros 
kilisesinin varlığı XI. yüzyılın bir kaynağından öğrenilir. Mamboury, Theodoros 
kilisesini Yarımburgaz mağarasındaki oyma kilise olarak teşhis etmektedir ki pek 
inandıncı bir hipotez sayılamaz22• Fakat son yıllarda yol yapımı sırasında ortaya 
çıkan, mağaraların önündeki yapı kalıntısı eğer bir kilise harabesi ise, bunun The
doros kilisesi olması ihtimali göz önünde tutulabilir. Her halde kasabanın dışında 
olan bu• Aziz Theodoros kilisesinden başka Rhegion'un içinde .de diğer kiHselerin 
varlığı kaynaklardan çıkarılır. X. yüzyılın ikinci yarısında yaşayan Symeon Metaph
rastes'den öğrenildiğine göre, Büyük kilisenin rabibi Aziz Markianos, Rhegion'
daki Stratonikos kilisesini yeniden yaptırtmıştı23• Ancak bu kilise 557 veya 558'de 
depremde yıkılmıştır. 

II. Theodosius tarafından 438'de yayınlanan ve Konstantin devrinden beri çı
kanlan bütün kanun ve nizamriameleri toplayan Codex Tlıeodosianus'daki bir ka
nunun yazıldığı ·yer olarak Rhegion (Regium) gösterildiğinden burada Imparator
ların bir yazlık sarayının varlığı da tahmin edilmektedir24• 536-582 yılları arasında 
yaşadığı kabul edilen Myrina'lı Agat.hias ise, 552-558 yılları arasındaki olayları an
latan İustinianos devrine dair kitabında, Rhegion'un, İstanbul'un bir limanı, bit 
demir yeri olduğunu. bildirir25• 752-818 yıllan arasında yaşayan Tlıe.ophanes'e göre 
ise 557'de veya 558'de İstanbul'da vukua gelen· şiddetli depremde, surlar ve kiliseler 
yıktidıktan başka, en fazla zarar Rhegion'da meydana gelmiş burası « ... yerle bir 
olmuştur; öyleki ta.nınmaz hale gelmiştir. Yine Rhegion'da olan Aziz Stratonikos 

s. 66: Schneider, Yeni Mevlevihane kapısının Bizans devrinde Rhegion kapısı olarak adlan 
di~dığını kabul etmemektedir. Bizans çağında, X. yüzyil sonlanni doğru Konsta~tinos Kep
halas . tarafından derlenen manzum parçalar ·· külliyatında, bu kapıdaki bir yazının Rhesion 
kapıs~a ait olarak gösterildiğini dayanak olarak belirtir, kş1. Epigrammatum Antlıologia Pala._ 
tina, .IX, 691, yay. F. Dübner, Paris 1872, II, s. 141. İstanbul .surlan dışında ayrıca bir de 
Rhesiori. veya Rhision bulunduğunu kabul eden R. Janin, Constantinople byzantine, harita VIII' 
de bunu Kazlıçeşme ile Zeytinburnu arasında göstermiştir. Halbuki aynı kitabın metin kıs
pıında, 2. baskı, s. 453-4'de ·Theodoros kilisesine sahip Bathys Ryax ile aynı olduğunu kabul 
etmektedir. 

22 E. Mamboury, Istanbul touristique, .İstanbul 1951, s . . 573; ingilizcesi, The Tourists'İs· 
tanbul, İstanbul 1953, s. 570. 

23 Migne, Patrologia Graecae, CXIV, Kitap I, süt. 449, paragraf 17. 
· 24 Codex theodosianum, Lex 5, De contraemtione. J. von Hammer, Constantiııopolis und der 

Bosporos, Pes tb · 1822, II, s. 6 not 1 'de gösterilen bu kaynağı İstanbtil'da bulamadığımızdan 
kontrol edemedik. Bu hususta yardımını rica ettiğimiz, Ankara Üniversitesi Roma Hukulru 
öğretim üyesi Prof. Dr. Kudret Ayıter, Theodosius kanunlanndaki bu notu bütün araştır-
malanna rağmen bulamaclığını bize bildirmiştir. . · 

25 Agathias, V, 3 ;· F. Unger·,Q.ueUen· der by;:antiııischen Kunstgesclıichte, Wien 1878, I, s·. 113, 
~2m · 
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ve Kallinikos kiliseleri de temellerine kadar yıkılmıştım26• Fakat'İustinianos'un· Kü
çükçekmece köprüsünün imarını, bu depremden önce mi yoksa sonra nu yaptırdığı 
kaynaklardan anJaşılamaz. 

Fakat herhalde buradaki saray ihya edilmiş olmalıdır. Ancak Bulgar halı 
Krum (803-814)'un 813'de V. Leon (813-820) devrinde İstanbul surları· önlerine gel
diği sırada Rhegion'u da yaktığı bilinir. BizansWann ihanetine uğrayan Krum in
tikam için bütün Marmara kıyılarını talan etmiş, Hagios Mamas sarayını yağma 

ederek, Athyras ve köprüsünü tahrip etmiş, Selymbria ( = Silivri) Heraklea ( =Ereğ

li), Rodosto ( =Te}<.irdağı), Apros ( =Eğnecik?)'u ele geçirmiştir27• Sonralan İm
parator ı. Basileos (867-886) t~rafından kasaba yeniden yapıldığı gibi, Hagios Pet
ros ve Kallinikos kiliseleri yeniden inşa edilmiş~ir. VII. Konstantin Porphyrogenne
tos, babasının hayatına dair kitabında, onun «çökme tehlikesinde olduğundan. içine 
girilemeyen Rhegion'daki Petros kilisesini t~mamen yıktırarak temelinden itibaren 
yeniden yaptırttığını» yazar2s. Basileos ayrıca «Babarsos (acaba Bathyasos mı ola
cak?) suyu üzerindeki İustinianos köprüsünün başındaki yıkık martir Kallinikos 
kilisesini de eskisinden daha iyi olarak ihya etti>>rmiştir29• Herhalde Küçükçekmece 
köprüsü bu akında iyice tahrip edilmiş olmalıdır. Yine Porphyrogennetos'un başka 
bir eserinde bildirildiğine göre, İmparator ı. Basileios, kendi isteği ve kendi parası 
ile Rhegion köprüsünü yeniden yaptırttığında, inşaatı teftiş için Byzantion'dan de
niz yolunu takip ederek buraya geliyor ve bunun için bir kayığa · biniyordu30• Bu 
küçük bilgi de Küçükçekmece köprüsünün İustinianos tarafından sadece·bir keme
rinin kagire çevcildiğini fakat esas yapısının IX. yüzyılda I. Basileos tarafından yap
tınlmış olduğunu açık surette göstermektedir. Rhegion'a büyük ilgi gösteren ·İm
parator ı. Basileios'un ölümüne dair bilgiler de bu bölgenin eski durumu hakkında 
bazı ipuçlan verir. Rhegion'un hemen yakınındaki Apamea'daki av köşkünde ka~ 
lan yetmişdört yaşındaki İmparator, 20 Ağustos 886'da avlanırken, son derecede 
iri bir geyikle karşılaşmış ve onu atından düşüren geyiğin boynuzlan kemerine takı
larak Katasyrtae denilen yere kadar sürüldenmiştif3ı. Bu kazadan dokuz gün son._ 

26 Theophanes, 6050 yılı olaylan; Unger, Quelkn, I, s. 95, nr. 215. 
27 Symeon Logothetes, Leone Armeno, IX, 408; Theophanes continiatus, Leone Anneno, 

s. 453; W. N. Slatarski, Geschichte der Bulgaren I, Leipzig 1918, s. 29; G. Tzenoff, Geschichte der 
Bulgaren und der anderen Siidslauen, Berlin-Leipzig 1935, s. 210. 

28 Konstantin Porphyrogennetos, Basil. 63; Theophanes continatus, V. s. 94;J. P. Rich
ter, Quelleıı der b)•zantinischen Kunstgeschichte II, Wien 1894, s. 227, nr. 580. 

29 Bir çoklarına göre bu .Babarsos suyu, .Barbyzes deresi olmalıdır. Bu takdirde Hagios 
KaHinikos köprüsü ve başmdairi Kilise Kağıthane suyu kenarında olmalıdır. .Babarsos adı 
Bathyasos olarak kabul edildiğinde ise köprü ve kilise Küçükçekmece'de bulunuyordu. 

30 Konstantin Porphyrogennetos, De"administrando Imperio, yay. G. Moravscik R. J. H, 
Jenkins, Washington 1967, 51, 9, 19, s. 246-247. 

31 A. Vogt, Basile I er empereur de Byzance ( 867-886) et la ciuilisation byzantine. iı .la fiıı da IXe 
siecle, Paris 1908, tıpkıbasım Hildesheim-New York 1973, s. 422. 
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ra Basileios 'ölmüştür. Aziz Euthyınios'un hayatında anlatılan bu olay Rhegion ya
kınında IX. yüzyılda bir Bizans av köşkünün bulunduğunu gösterdiği gibi, çevre
nin avianınağa uygun olduğunu ve buradaki ormanda iri geyi.klerin varlığını da or
taya koyar. İmparator vn. Konstantin Porphyrogennetos (913-959), yazmış oldu
ğu meşhur «Merasimler Kitabm'nda, Seferden veya uzun bir yolculukdan dönen 
İmparatorun, devlet ileri gelenleri, ve saray erkanı tarafından Rhegion'da karşılan
diğını yazdığına göre, X. yüzyılda buradaki saray herhalde iyi durumda olmalıydı. 
Adı geçen kitapda bu hususda bir bilgi bulunmamakta, çeşitli ünvaniara sahip çok 
sayıdaki ileri gelenlerin sadece hangi kıyafet ve alametlerle giyimli olarak İmpara
tora karşılayıcı olduklan anlatılmaktadır. Bu karşılama töreni Rhegion gibi, Herak
leia (=Ereğli), Selimbria (=Silivri) ve Hebdomon (=Bakırköy)'da da yapıiab li
yordu32. 

Bizans İmparatorluğunun sınırlan daralıp, Trakya'dan İstanbul surlanna yak
{aşan tehlikeler arttıkça Rhegion da herhalde zarar görmüş olmalıdır. Fakat XI. 
yüzyılda bile, İmparator IV. Romanos (1067-1071) bir yazlık saray yaptırmayı .ta
sarladığında yer olarak Athyras'ı seçmiş ve burada yani Büyükçekmece'de sarayını 
inşa .ettirmişti33. Rlıegion'daki sarayı niçin ihya ettirmediğine bir cevap bulmak 
zordur. Herhalde buradaki saray artık tamamen yıkılmış, hatta köprü ve kasaba 
da ihmal edilmiş olmalıdır. Bizans tahtını ele geçirmek üzere İstanbul üzerine yü
rüyen komutan Alexios Komnenos (1081-11 18)'un Athyras'ı geçtikten sonra Skhi
za adında bir köyde konakladığı bilinir14• Athyras, Büyükçekmece olduğuna göre, 
bD: köy herhalde Küçükçekmece dolaylarında olmalıdır. On yıl sonra, 109I'de Pe
çenekler, I. Alexios'a karşı yaptıklan alanlarda Küçükçekmece yakınlarına kadar 
gelmişler. İmparator onları bir nehi.r kıyısında olan Khoirobakkhou kalesine ka
panarak karşılamış, sonra İstanbul'a çekilmiştir. Bu sırada Peçenekler şehrin dı
şındaki ufak kasabalan yağmalam.ışlardır. İmparatorun 'kızı Anna Komnena'nın 
yazdığına göre Aziz Theodoros'un kilisesinin olduğu Batheos-rhyax'a kadar gelen 
Peçenekler, «her gün pek çok kimsenin ziyarete geldiği, her pazar büyük kalabah-

32 Konstantin Porphyrogennetos, De Ceremoniis Aukıe Byzantinae, yay. Reiske, Bonn 
1829, I, s. 495; G. Schlumberger, Un empereur byzantiıı au dixieme siecle, Nicephore Phocas, Paris 
1890, s. 505-506. 

33 Anna Komnena, Alexias, IT, VIII, 4; B. Leib baskısı,P aris 1937, I, s. 90; Semavi 
Eyice, Malazgirt sacafını kaybeden IV. Romanos Diogenes, Ankara 1971, s. 92-93. Biz bu Aretas'
ın Athyras ile ayru olduğunu saruyoruz. Coğrafya acilarinda harf yerlerinin değişmesi ile kar
şılaşılır: Delıli = Delhi, Ana.zarva = Anavarza = Ana.zarba örneklerinde olduğu gibi. Mordt
mann, Esquisse topographique de Constantinople, s. 18, böl. 29'da soru işaretiyle Aratas'ın Litı·os 
olması ihtimalini düşünmüştür. Litros Topkapı dışında, Davud Paşa ile Kavas köyü arasın
da bulunmaktadır. 

34 Anna Komnena, Ale.xias, IT, VI, 10, Leib bask. 1937, I, s. 84; Bowquet, Skhi.za adın
daki bu yerin Yanı:İıblırgııZ olabileceğini ileri sürer, kşl, aşağıda not 81. 

G.D.A. Arıqtırmalan F. 5 
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ğın geeeli gündüzlü toplandığı bu yeri · ele · geçirmişlerdi)>. Peçeneklerin ·korkusını:
dan kimse şehrin kapılarını açarak cilşan çıkmağa cesaret · edemedi35• Batheos-rh
yax eğer bazılarının ileri sürdüğü .gibi Yanmburgaz~ise, 'Rhegiön~un ~bu akınlarCia 

hara-p olduğu sanılabilir. ·Bizans'ın başkenru;·:xnr: yüzyılda Dördüncü Haçlı seferi 
ordusu tarafindan alınarak . topraklar şövalyeler· arasinda paylaşıldığında, İstan
bul'a yakınlığı dolayısiyle Küçükçekmece dalaylan Latin İniparatöhlnun hisse$iÔe 
düşmüştü. Fakat az sonra Küçükçekmece ve bütüıi 'Trakya, .Bulgarlanıi akınlanİl

dan büyük zararlar gördü. Eflak ve Bulgar kiafı Johannitza, 1206'da Latintere I<at
şı büyük'bir harekata giriştiğindei· başkente oniki fersah uzaknıki Natur:e (=T~biat) 

denilen .yeri kuşatmış, çevreden ~ek çok insanın sığındİğı. bu yeri aldığında ôa, bu
radakileri lalıçdan geçirmiştir36• FransıZ şövalyelerinden G .. de· Villehardouin'in 
Nature dediği yerin, Athyras yani Büyükçekmece ile aynı olduğu kabul edilir. Bu 
sırada, İstanbul'a beş günlük maklığa kadar ·bütün yerleşme yerleri, sadece .Vize ile 
Silivri hariç· kalmak üzere Johannitza tarafından. tahrip edilmişti. Bizans İmpara
torluğunun son devrinde dede ile torun iki AndronikÖs'la'r arasındaki iktidar mü
cadelesinde, Rhegion'un adi sık. sık geçer. İstanbul üzerine ilerleyen· torun m. An
dronikos'un kuvvetleri Rheglon önlerinde · durmtlş . ve '6 Haziran -132l'qe yapılan 
anlaşmada daha doğuya:ilerlememesi ve Silivri'ye· kadar· olan yerleiin·.dede .II.'-An
dronikos'un elinde kalması' kabul edilmişti:· Fakat ayıiı yılın sonlannda ·bu anlaşnia 
boztilmuş ve Çorlu'dan Ereğli'ye inen II. · Aıidroıiikos,:. buradan ·-ıstanbul'a· döner
ken Rhegion'da III. Andronikos!un adamı Kalokliairetes ile' karşı!a"şiiiıŞtı37 • İstan

bul'dan Silivri'ye ·kadar olan bölgeyi· elin'de tutan. II.' Andronikos~ · i327'de tarunu 
ile bir uzlaşmaya varmak için Riıegion'a .. bazı· adamlarını göndererek' onun burada 
muh'akeriıe edilmesini isteniişti:ıa. Bu da XIV. yüzyıl . başlatında Rhegion'un henüZ 
Önemini koruinakta 'olduğuiıa bir delil sayılabilir. Fakat az sonra Biians· İmpa:ratoı:; 
Iüğunun son yüzyılında artık Rhegion önemsiz bir köyden ibarettir. KÖprü ise·iyice 
harap olniuştılr. 1432 yılinda bütün Anadolu,.yu gezerek ytirdu_n·a dönen"Berti:andon 
d·e La Broquiere, 1433 yılİ 23 ocak günü İstanbul'dan Çıktığım, ve Rigory dediği'Rhe
gion'a ilk menzil olarak ulaştığını bildirir. «Burada deniz çok İfi:eı::ilere girer.·Evvelce 

' . . . ... 
ss·· Anna Komnena, 'Alexiai, nr,:·ı: L~ib'bask.ı.S~ Paris 1943, II,'ı.. 133; Akdes N~~et ~ı,u:~t 

Pefenck tarihi, İş_tanb\ll1937,_s. 210-211. . . · .,. ·' ' · 
. · 36 · Geoffroy de Villeh;udoui.D~ La conqu~te de Co.nstarıtinopie, ·E. Fara'ı baskisr )I, ~aris 
1939, böl. 420-421, s. 233-235. . . . .· . . . . : : . ·, ·::· 
. 37 F. Dölger, Regesten der K~iserurkiınden des oslrömischen Reiches VQm 565-145_'j, Teil Iv 

(1282-131-1), Miir{'cben f960, nr. 2.6.60; Uı:sula Yictoi:ia · ~ôscb, Kaiser A~ıdronikos 111. Pa;lai

'·ologos, Ver~ch~~ner ~arsiellung .der ~y~antinisclıen .. G;sclıiclıtc in; den )ahr~n 1~2z;;zi4ı, Amste;d~ 
1965, s. 24, 29. . . . .. . . .. : :··· . ·.. . 

38 F, .Dölgeı-, Reguten, IV, ı,ır. 2585; Boscıı, Kais~r 4.rıdronikos, s. 43; E. Muralt, Esial:de 
chronographi; b)ızanti~e II, 1057:)453; Petersbmg 187I ''(tıpkı\:ıasım, Amstetd~ıni 1965) s: 542-
543. . ·.· . . ' · ·- .. :... .. . . ·:·.- . :.: 

': .... :. o··.: .... ,• . . . -
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çok iyi tahkim edilmiş olan bu yerde bir köprü ile bir kule vardır. Fakat Tür.kler bu 
kuleyi yıkmışlardır. Burada uzun bir kaldırım ile bir Rum köyü bulunmakta.dır. İs
tanbul'a kara yoluyla gelenler ya buradan geçmek veya yukandaki bir dere üzerin
den geçen yoldan gelmek zorundadırlar. Az ötedeki Athyras ise güzel bir şehir imiş, 
fakat Türkler onu da tahrip etmişlerdir. Kara parçası üzerindeki köprüsünün iki 
başında kuleler var ise de bunlar da tahrip edilmişlerdin>39• 

İstanbul'un fethinden az önceki günlerde Rhegion'un artık tamamen boşalmış 
olduğu tahniin edilebilir. Türk kuvvetleri Marmara kıyısında ve İstanbul yolu üs
.t~nde henüz Bizans'ın elinde kalabilmiş son .l:Jir iki kaleden Çekmece'le~e çok yakın 
olan Epibates C= Bigados, şimdi Selimpaşa)'i kolayca almışlar, fakat teslim olma
yan Selimbria C =Silivri) ancak Bizans düşt~en sonra ele geçirilmiş~ir. Fatih'in İs
tiinbul muhasarasında kullandıw topların bir kısmını Küçükçekmece'de döktür
düğü yo.lundaki rivayet ise yeteri kadar ispatlanmış değildir. İstanbul'un fethinden 
sonra . Sultan II. Mehmed 1455 yılında Edirne'den kışı geçirmek üzere İstanb).ll'a 
döndüğünde, sarayı ve Yedikule hisarını tamamlanmış bulmuştu. Bu sırada «SOJ?
fırtınalardan zarar göı:erek yıkılmış olan Athyras ve Rhegion koylan üstündekiköp
rülerin tamirini, ayrıca üzerinden gidilmesi tehlikeli veya zor olap. şehir dışı yollan 
taş kaplatarak seyahati emin ve rahat edici tedbirlerin alınmasını emr~tti. Fakat yal
nız bunları değil, yol boyunca dışarlardan şehre gelen bütün yolcuların bannabile
ce~eri ve geceyi geçirecekleri kervansaraylar ve dinlenme yerleri de yapıJmasına da 
önem verdi»40• Böylece Türk devrinde Küçükçekmece'nin yine başkente giden şe
hirlerarası yol üstünde. önemli bir konaklama yeri olduğu anlaşılıyor. Dolayısiyle 
burada bir Türk kasabası da doğmuş oluyordu. Bu kasabanın yalnız yolculardan 
değil, fakat çevredeki verimli topraklar ile bilhassa göl ürünlerinden faydalandıği 
tahmin edilebilir. Bilhassa çeşitli balıklar ve yaban ördeği bakımından çok zengin 
olan Küçükçekmece gölünün iyi bir balıkçılık ve avcılık yeri olduğu bilinir . . Tür~ 
.devri ile birlikte Rhegion, Küçükçekmece adım almıştı. XVI. yüzyılda bu adın kul
lamldığı görülür. ~u iki göle niçin Çekmece denildiğine açık bir izah bulmak kolay 
değildir. E. Gl. Hakkı Raif Ayyıldız, Büyük Çekmece münasebetiyle şu yolda bir 
açıklamada bulunmuştur: « ... Batağa gayet kalın kazıklar çakılmış ve aralanna ha-
latlar gerilmişti, yolcular ....... büyük bir sala, salın alabildiği kadar binip dolar, sal-
cılar da o halatlara yapışıp, çeke çeke salı kanalın bir yakasında n· öte yakasına yüz-

39 Bertrandon de La Broquiere, Le IJ()yage d'Outremer, yay. Ch. Scbefer,' Paris 1892, ·s. 
167-168; Semavi Eyice, Bertranilon di la Broquiere ve seyahatn6mesi· (1432-1433}, <<İsl6in Tetl.-ik
leri Enstitüsü Dergisi» IV (1975) s. 104. · 

. 40 Kritobulos, Tarilı-i Sultan .Mehmed Han-ı Sani, çev. Karolidis Efendi, ls"tan:bul 1328 
(=1912) s . . l02; yeni harflerle baskısı, haz. Muzaffer Gökn1an,.1stanbul1967, s. ·130;' Krito
voulos, History of Mehmed the Conqueror, çev. Cb. T. Riggs, Princeton 1954, s. 104; Critobul 
dirr Imbros, Din Domnia lui Mahomed alll-lea an.ii 1451'-1467, yay. V. Grecu, Bucuresti ·1963, 
s. 188-189. . . 
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dürür göllirürlerdi; bundan ötÜrüdür ki .... iki gölün geçidierine «Küçük çelcmece>) 
ve «Büyük çekınece» isimleri verilmişti ... »41: Bu çok inandırıcı gibi görünen açık-
lamanın ne dereceye kadar gerçeğe tiyduğunu bilmiyoruz·. istanbul'un fethin~en 
itibaren buradaki köprü · bakımlı ve kullanılır halde olduğuna göre sal~a geçişe lü
zum olup olinadığı düşünülebilir. Bousquet, Çek.mece adının göle grren balıklar:ı 
tutmak için kanala konmuş olan yu kan çekilerek açılan kafesli barajdan dolayı ve
rilmiş olabileceğini yazar ki daha inandıricıdır~2• Abdüsselam Bey zaviye ve mes
cidinin H. 953 (= 1546) tarihli Vakıf derterindeki kaydında aşağıda görüleceği gibi, 
bura!'a Çekme-i küçük de denilmiştir ki, burada Çekme sözü bi~ bakıma bu açıkla
maya yakın gibi gözükmektedir'. Çekmece adının bu bölgede olan çöküntülerden 
dolayı çökmece'den geldiği yolundaki ise hiçbir sağlam esasa dayanmaz. Ayrıca şu 
husus da dikkate alınmalıdır ki, bugün Küçiik olarak adlandırılan göl ölçüleri bakı
mından Büyük olarak adlandırılandan daha büyüktür. Bu· tersliğin ·Büyük ve Küçük 
sıfatlarının göllere değil, köprülere ait olmasından meydana geldiği kolayca anla
şılmaktadır. Nitekim batıWar Osmanlı devri boyunca Büyükçelcmece köprüsüne 
ötekinden daha uzun olduğu için Ponte grande, berikine'ise Ponte.piccolo (= Küçük 
köprü) diyorlardı. İ ürk devrinde kasaba· eski yeririden kayarak daha göle yakın bir 
sahaya inmiştir. Eski şehrin kalıntılanna doğru çıkan yamaç mezarlik olmuş,· eski 
kalıntıların taşları yapılarda kullanılmış, Rhegion sarayının bulunduğu tepe ise son 
yıllara kadar boş kalmıştır. Halk ·araSlndaki bir söyleİliiye göre gölün içinde bir Irii-
nare kalıntısı suyun içinde bulunmaktadır. · 

En önemli sefer ve kervan yolunun başında ve ilk menzili teşkil ettiği için Kü
çükçekmece Osmanlı devrinde gelişmiştir. İstanb~l Belediye kütüphanesinde Mual:. 
lim M. Cevdet yazmalan arasında olan H : 904 ( = 1498/99) tarihli Kanumıôme-i lıa
vass-ı Konstantiniye adlı bir tahrir defterinde Küçükçekmece köprüsünü tamir ·ile 
görevlendirilmiş ve bunun içinde bazı vergilerden muaf tutulmuş altı meremetçi er'
in varlığı öğrenilir43• Herhalde bu sıralarda köyün içindeki kervansaray da yapıl
mış olmalıdır. Köprünün tamirine dikkat edilmiş ve herhalde XVl. yÜzyıl başların
da veya içlerinde, yeni baştan yapılmış, bu arada İustinianos devrine ait köprü ka
lıntılarından, ayaklarından da faydalanılmıştır. Köprünün 1509 depreminde ve 

41 H. Raif Ayyıldtz, Büyük Çekmece maddesi, Reşat Ekrem Koçu, Istanbul-Aıısiklopedisi, 
VI (1963) s. 3220. . 

42 R. Bousquet, Lu grottes de Tarem-Bourgaz, «Echos d;Orient>> IV (1900-01) s. 297. A. 
Boue, Recueil d'itiniraires dans la Turquie d'Europe, Wien 1854, I, s. 46'da Çekmece adının, göl, 
!erin arazinin içine doğıu birer «çekmece» yi andınr biçimde .girmesinden dolayı v·erild.iğini 

bildirir ki, bu da diğerlerinden değişik ve tamamen yabana: atılamayacak bir başka hipôtez
dir. 

43 . Cevdet QtJlpan, Ti!r/i. T a.ı köpr(ıleri, Ortafağdan Osmanlı ·devri sonuna kadar, (Türk Tarih 
Kurumu yayını, VI. dizi ,sayı 16) Ankara 1975, s. 137-138, no. 82. 
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1563'deki büyük sel felaketinde büyük ölçüde zarar gördüğü bilinir. Bu selde Küçük
çekmece kasabasının da herhalde tahribe uğrarlığına ihtimal verilebilir. Bundan 
sonra da H. 1148 (= 1735/36) ve H. 1278 (= 1861/62) .de tamiri için belgelere rasla
nır. Ancak, Büyükçekmece köprüsi;i Kanuni Süleymıın'm emri il~ Mimar ·sinan ta
rafından 1565 yılında yeniden yapılırken Küçükçekmece:k9prüsünde bir tamir veya 
yenileme yapılıp yapılmadığu~ı ~ilmiyoruz . 

. Philipp Haniwald von Eckersdorf açlında. bir elçilik katibi, elçi Freiherr von 
Eytzii!g ile. 1594'de İs~anbul'a gel4iğinde Murad ~ey adlı Macar asıllı biı: tercüma
na elyazma bir Osmanlı tarihini tatineeye çevirtıniş ve Codex Hanivaldanus olarak 
adiandırılan . bu tarih :1591 'de Levenklau tarafından yayınlanmıştır. Türkçe · aslı · bu
güne kadar ele geçmeyen ve yazan da l:!ilinmeyen bu tar~de .Sultan II. Bayazıd'ın 
Osmanlı tahtındaki son günleii anlatılırken, 1512'de iki kardeşin, ŞahzadeKorkud 
ile .Sultan Selim'in Çekmece'de karşılaştıkla~ı, burada at üstünde biribirlerini se
lamladıkları ve görüştükleri bildirilir. Bu me~ son olarak almancaya çevirerek 
yayıolayan R. Kreutel'e göre, . bu kaynakda ba~si g~çen Çekmec~, Küçükçekmece'
di~. İki şahzade buradan şehre kadar at.:üstünde konuşarak gelmişler ve zaten Se:
lim'in konakladığı yerden uzak olmadıklarından, Korkud veda ederek ayrılmış, 
Selim de Yenibahçe (şimdiki Vatan. caddesi çevreşi)'deki otağına dönmüştür. Kı

sa bir süre sonra, tahtından ayrılmıŞ olan Su~tan Bayazıd ömrünün son günleı:ini 
geçirm!!k üzere Demotika'ya giderken yolda Trakya'nın bir kasabasında birden
bire ölmüştür. Bazılarına göre Çekmece'de olan b.u ölüm olayı bir zehirleome so
nucudur. A~cak bu Çekmı;:ce'nin ha~gisi olduğu bilin~ez.43a 

Küçükçekmece kasabasında, XVI. yüzyılın ilk yarısı içlerinde Seyyit (?) Ab
düsselam yaşarnıştı. Mısır'ın 1517'de Sultan I. Selim tarafından fethinden sonra ora
dan gelen ve Osmanlı maliyesine hizmet ederek, Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk yıl
larınd.a Başdefterdar .olan Abdüsselam Bey (veya Çelebi) bir yıl kadar bu makamda 
kalarak H. 932 (= 1525/26)'de görevinden uzaklaşmış ye az sonra Küçükçekmece'
de ölmüştür44• Osmanlı devlet kayıtlarında çok önemli yeri olan siyakat yaiısını, 

43a Anonim (Anonymus Hanivaldinus), almanca terc. Der fromme Sultan Bo)-u.id (Os
manische Geschichtsschreiber, .9) Graz 1978, s. 275 ve s. 284, not 57. Sultan II. Bayezici'in 
ölüm yeri hususunda ayrıca bkz. İsqıail Hami Danişmend, Izah/ı Osmıınlı tarihi kronolojisi, 
İstanbul 1948, II, s. 1-2; Çekmece'de öldüğü hususundili Osmanlı kaynağı Mustafa Cenabi 
(öl. l590)'nin Tarihidir, bu hususda bkz.J.de Hammer, Hi.stoire de l'Empire Ott~TfUln, IV, 1836, 
!}otlar kısmı s. 407, no. XVI. 

44 İsmail Hami Damşmend, İı:ahlı Osmanlı Tarihi·Kronolojisi, İstanbul 1948, II, s. 434, 
Gelibolu'lu Ali'e aı:fen Abdüsselam 'ın aslında bir Musevi dönmesi olduğunu yazar. Küçük
cekmece'deki medrese ve imaretin orada türbesi olan Defterdar Abdiliselam Çelebi tarafın
dan yaptınldığı Ayvansaraylı Hafız Hüseyin Efendi tarafından bildirilmiştir . . ~1, Hodikalü' 1-
cevômi, İstanbul 1282, I, s. 309. Hüseyin Efendi bu bilgiyi aynı Abdüsselam Çelebi'nin Istan
bul'un Hasköy seıntjndeki .bir mescidinden bahsederken vermiştir (B.lııisi Defterdar Abdüs-
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bılzı.Jannca yeni esaslara bağladığı kabul edilen bu maliyeci4s, Küçükçekmece'de 
bir medrese ile bir zaviye-imaret yaptırmış, oradaki bazı mülkü bu hayır binalanna 
vakfetmiş ve ölümünde de geniş bir bahçe içinde olan imaret ve medresesi yanına 
gömillerek, mezarı üzerine sonra bir türbe inşa edilmiştir46• Böylece Abdüsselam 
Bey'in, Küçükçekmece'nin imarında katkısı olduğu anlaşılıyor. Kasahada Türk dev
rini ve medeniyetini damgalayan bu küçük manzumenin bugün ortadan kalkmış 
olması üzücüdür. Abdüsselam Bey manzumesi hakkında en etraflı bilgi Vakfiye ka
yıtlarından öğrenilmektedir (bkz. aşağıda s. 89vd.). Abdüsselam Bey'in Küçükçek~ 
mece'den başka İstanbul'da, Havsa'da, Belgrad'da vakıfları olduğu ve bunlar için 
şaşılacak derecede çok gelir geti,ren. mülkleri vakfettiği görülmektedir. Bu mülkle 
rin büyük kısmı İstanbul içinde, ' bir miktarı Küçükçekmece'de bir kısmı da Çeşitli 
başka yerlerdedir. 

XVI ve XVII. yüzyıllarda Küçükçekmece içinde olmasa bile yakın dolayların
da Padişaha ait kasırlar, av köşkleri vardı . Büyükçekmece yakınında Harami de
resinde Sultan IV. Mehmed (1648-1687)'in kasrı, Florya'da Baruthane'nin yerinde 
Mimar Sinan tarafından yenilenen meşhur İskender Çelebi bahçesi ve kasrı, Hal-. 
kalı'da yine Sinan'ın yaptığı bir Sultan sarayı vardı. Yeni Bosna (eski adı: Bosna.: 
viran) köyünde de adı meçhul bir Osmanlı devri kasrının istinad duvarı ile temel 
kalıntıları ve mermerden bazı mimari parçaları bugün bile görülebilmektedir. Kü~ 
çükçekmece gölünün batı kıyısında, Alibey köyü çiftliği ile Firuz köyü arasındaki 
burunda ise Sultanköşkleri harabesi denilen bazı kalıntılar vardır. Bumun tam ucu 
da Köşk burnu olarak adlandırılmıştır. KüçükçekmeCe dolaylarının Bizans çağında 

selam'dır ki Küçükçekmece'de olan medrese ve imareti civarında türbe-i mahsusesinde med
fu.ıidur ... ). Küçükpazar'da da bir mektebi olan Abdüsselam Çelebi'nin bu mescidi bugün 
tamamen yeniden yapılmış bir binadır, bkz. Abdüsselam Bey mtscidi maddesi, Reşat Ekrem 
Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, I (1958)-s. 166. 

45 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, III, s. 337, .IV, s. 812. Burada siyakat yazısım onun ta
rafından yeni esaslara bağlandığı bildirilmiştir. Ancak bu husus, siyakat yazısı bakkındaki ta
rihçelerde kesinlikle ortaya konulmuş değildir, kşl, Muallim M. Cevdet, Siyakaty~ısı ve rakkam:
lari, şu eserde Muallim M. Cevdet'in hayatı, emleri 'Dt kütüphanesi, yay. Osman Ergin, İsta.İı~ul 
1937, s. 691-706; Mahmud Yazır, Eskiyazılan o!.:ııma anaktan (Va.kıflar U. Md. Neşriyatı, seri· 
B, no. IV) İstanbul 1942 ,s. 144-149; L. Fekete, Die Siyaqat-Schrifl in der türkisehen Fina;;ver
waltung-Ein Beitrag zur türldschen Paleaographie, 1955, 2 cilt. Topkapı Sarayı Arşivinden Def
terdar Abdüsselam tarafından Padişah Sultan Süleyman'a verilmiş Rodos fethine dair H. 
929 ( = 1522/23) tarihli bir yazı bulunduğuna da (No. E. 6303) burada iŞaret edelim, bkz: 
Topkapı Sarayı Müzesi,.Arfi!J Kılaıiuı::u, I, !stanbul 1938, s. 12. Abdüsselam Bey'in çok zen
gin vakıflan hakkında bkz. aşağıda not. 98. · 

46 Abdüsselam Bey (veya Çelebi)nin yaptırttığı 'imaret, yakın tarihleri .gelinceye kadar 
bazı kısımlan duran zaviye (tekke) olmalıdır. Ancak A. Galland'ın 1673'de Lady Montague~ 
nun 1717'de içinde konakladıklan bu bina o yıllarda medrese olarak kullanıliyordu. Burada 
zaviyeden· başka ayrica bir de medrese . olduğu· vakfiye kayıtlarından anlaşılıyor. .. 
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olduğu gibi Osmanlı devrinin de· bazı kesimlerinde. hükümdarlarm _avlanmak için 
tercih ettikleri bir bölge olduğu anlaşılıyor. Nitekim Sultan Kanuru Süleyman 0520-
1566) da, 20 Eylül.l563'de Küçükçekmece dohiylartl!.da Jlalkalı'da avlawrken ·kor .. 
kunç bir fırtına ve yağnıura _yakalaıidığında, her. şeyi s·ürükleyen ·korkunç selderi, 
ancak İskender Çelebi" kasona sığınmak suretiyle . kurtulabilmiştii. Bu afetin arka• 
sından. ~a Mimar Sihan'a Büyükçek.mece kqprüsünü yerulemesi. emrini. verıniştir47• 

XVL. yüzyıldan itiparen . B.atı'dan Osmanlı İmparatorluğuna gelen elçilik heyet.: 
lerinin hemen. hepsi Küçükç~kmece'den geç~n yolu kUllandıklarından seyahatna
meJerinde burarun· adı_nı verirler. Birçok .. elçilik heyetmin ise İstanbul'a varmadan 
önce son geceyi -- buraqa konaklamak suretiyle geçirdikleri ve burada karşılandık.: 
lan bilinir . . Böylece Küçükçekmece'de . kalabalık elçilik heyetlerini barındıracak .bir 
keniansarayın varlığı anlaşılıyor. Avusturya imparatoru Ferdinand'ın 1530 yılı baş
lannda İstanbul'a · gönderdiği elçileri Joseph von Lamberg ile Niklas Jurischitz'in 
beraberindeki kalabalık heyet 16 Ekim gecesini Diğer Çekmece ( Annder Ctzeck:. 
metze) dedikleri .burada geçirirler. Dönüşl~rinde de 22-23 Aralık gecesi yine bu:. 
rada konaklarlar~. 1553 yılında, Kanuru ·Süleymari (1520-1566) devrinde kalaba.: 
lık bir ·elçilik heyeti ile İstanbul'a gelen Alman H. Dernschwam;.24 "Ağustos'da Si.: 
livri'den çıkarak onbir saatte. Czekmese dediği Büyükçekineceye vardıklarını, bu
rada .büyük kagir bir handa gecelediklerini yazar. Ertesi gün İstanbul'a doğru gider
lerken -sık sık eski Rom~ devrinin taş kaldırımlı Via Egnatia'sının kalıntılarıw gö
rürler. Dernschwani dönüşünde: 3 Teriım.uz 1555'de· İstanbul'dan çıktıktan sonra ilk 
menzil olarak Kuczuq Czecjniedi'de kaldıklarım .bildirir. ·o sırada burası yüksekte 
pek bir köye «benzemeyen» bir .yerleşme yeridir. «Aşağıda. bir tarafında deniZ bir. 
tarafında su (göl) olan· bir kol üzerinde · kaldınmlı bir yol ile :bir köprü vardır. Bu
rada Türklerin büyük bfr .mezarlığı .vardır. Buralar ewelce ekin - tarlası ve baglık 
imiş.» Demschwam ayrıca burada pek çok mermer sütun 'gövdeleri de gördüğünü 

bildirir49. . . Böylece ·Dernschwam, 1938 .kazılarında bulunan eski Rhegion şehri ka
lıntılarıw ilk olarak görmüş ve kayda geçirmiş olaıı seyyah durumundadır. 

Alman· hnparatorunun. ·elçisi olarak 1554'de İstanbul'a gelen50 A .. Ghislen de 
Busbecq İstanbul'a yaklaştıkları· sırada· denizin iki kolu üzerindeki (yani· Büyük ve:· 

.:'!7 • İsmail. Hami .J?anışm~nd, jz-_ahlı Osmanlı ·tq_rjhi kronolojisi, İstanbul 1948, Il, s. 329. 
_ 48 . B. _Çwjp~cbJt,z, J53Q yı{ınt!o, BostJa, Sırbis(arı ~e Bulgııc4tan üzerinden Istonbul'a giden 

joseph von Lamberg ile Nicla.r :Jurisclıitz'in Elplik günliiğü, çev. Özdemir Nutku (Türlı. .Tarih Kur. 
~yını, -II. Dizi,- sar.ı 25) Ankara 19n, s. 42, 48. · . 
. :4~.· H: :Per..çısch.w~m, Tagebtlfh ein.er. &ise·nach Konstantinopel und Kleinasien (1553-5.?), yay. 

F.· -Babinger, Münçhep.~Lejp;zig 1923, s: 28.-29 ve- 241. . . . 
. 50 T/ıe Four,-Episllf,s of A. G, BusbequiiJs canceming his EmbasS)' into Turke; ,London 1694, · 

s .. 4 1_; Ogier G}ı4e!iiJ.. voıı. :ausbeck.· V.ier B ri efe aus der ·Türkei, yay. w. voıi der Steinen;· Er1an-: · 
geıı.)9fp,: s. 33.;. Jl.us.bı:cq,- Tar/c. mektupları, çev. Hüseyin Cahit Yalçın, İstanbul 1939; s. 39 ... 
40. . .. . . .. . . 
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KüÇükçekmece) köprülerden ... » geçtiklerini yazar. «Burası o kadar güzel bir yer 
ki, eşi başka hiç bir tarafda bulunmaz sanırım>> diyen Busbecq, insan eliyle hiç bir 
bakırnın yapılmadığından şikayet eder ve sözlerine ekler: «Burada gözümüz önün
de tutulan deniz balıklarını lezzetle yedik». 1573 yılı Şubatının son günü Bü~
çekmece'den sabaha karşı yola çıkan Fransız Philippe du Fresne-Canaye, Sultana 
ait çok yüksek ağaçlada kaplı bir bahçeye geldiklerini ya~ar. Fakat burada bir ka
sır yoktur. Seyyah yolun geri kalan kısmı hakkında şunlan yazar: « .... Küçük köp
rü'ye geldiğimizde, buradaki bir yamaça kondurolmuş olan muhteşem ve zarif ker
vansarayda biraz dinlendik. Bu bir hisar gibi yapılmıştır ve Sultan da Edirne'ye git
mek üzere yola çıktığında burada konaklar. Padişahm Baştercümanı Oram Bey 
( =Aram Bey) burada Elçi bazretlerini karşıladı ve onun önüne çıkmak. üzere Sa-: 
ray çavuşlarıoın da geldiklerini ancak elçinin denizden gittiğini öğrenince geri dön
düklerini bildirdi»sı. Bu satırlardan Abdüsselam imaretinin başta Sultan olmak 
üzere yabancı hatıdı misafirleri de barındırınağa kullanıldığı anlaşılmaktadır. İleri-· 
de görüleceği gibi bu durum daha yüzyıllarca sürdürülecektir. Avusturya impara
toru tarafından istanbul'a elçi gönderilen J. von Sinzendorff'un yanında elçilik 
papazı olarak bulunan S. Schweigger, 29 Aralık 1577 akşamı konakladıkları Kü
çükçekmece'yi Pontipicolo veya Kleinhruck (= Küçük köprü) 'blarak adlandırır. O 
sırada İstanbul'da elçi olarak bulunan David Ungoad'ın gönderdiği karşılayıcılar 
yeni elçiyi burada karşılayıp ona yiyecekler ve nadide meyvalar takdim ededer52.' 

Başka bir elçilik heyeti ile birlikte Ponte Picolo dediği Küçükçekmece'ye 24 Kasım 
1591 günü gelen Mitrowitz'li Baron Wenceslas Wratislaw da bölgede manzaranın 
~elliğini över ve burada dalyanlarda ağiada balık_ tutulduğuna işaret eder53• Bü
yük elçilik heyetlerinin -burada konaklaması uzun süre usuldendi nitekim Avustur
ya imparatoru II. Ferdinand tarafından ·kalabalık bir elçilik heyeti başında Sultan 
IV. Murad {1623-1640) ile görüşmek üzere gönderilen Hans Ludwig von Kuefstein 
(1582-1656), 1627 yılının 18 Kasım günü Küçükçekmece'ye varmış, burada yanın
da milımandar olarak bulunan Şahin Ağa ile oldukça sert bir tartışma ·yapmıştır. 

Bunun da sebebi Kuefstein'in büyük bir gösterişle buradan itibaren şehre girmek 
isteyişi, Şahin Ağa'nın da orada Küçükçekmece'deki sİpahilerin buna sinidenerek 

51 Ph. du Fresne-Canaye, Le uo;•age du Leuant, yay. M. H. Hauser, Paris 1897, s. 50-51. 
52 S. Schweigger, Ei11 newe Reyssbeschreibung aus Teutschland nach Constantinopel.. ., Nürn

berg 1608 (bpkıbasımı, Graz 1964) s. 49. 
53 Aduentures of Baron Wenceslas Wratislaw of Nlitrowitz ... , çev. A. H. Wratislaw, Lon

don 1862, s. 4 7; aslı çek dilinden olan bu kitabın yeni bir baskısı için bkz: Vôclau Vratislau z 
Mitrouic prihody, Praha 1976. Aynı kitabın yine çekce Prihody Vaclaua Vratislaua z Mitrouic (Pra
ha 1977) b~lığı ile basılmış daha yeni ve Tesimli bir baskısı vardır. Buradaki resimler aynı 
tarihlere doğru İstanbul'a gelen Alman Salamon Schweigger'in kitabından alıniriıştıur. Vra
tislav'ın seyabatnimesi, 1939 yılında Süreyya Dilmen tarafından ingilizceden dilimize çev-· 
rilerek <<So11 Posta» gazetesinde yayınlannuşbr. 
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heyete tecavüze kalkışmaları tehlikesi karşısında sorumluluğu kabul etmemesidir. 
Fakat herhangi bir hadise çıkmamış ve elçiliği tasvir eden resimlerden anlaşıldığı
na göre heyet bir şaşa ile şehre girmiştir54• 

Buradan geçen seyyahlar, Küçükçekmece'nin ufak ·sevimli bir köy haline gel
diğini güzel bir harun etrafına selvi, dut ve nar ağaçlannın sardığını yazarlar. Osman
lı devrinde Küçükçekmece aı:tık şehri koruyan ön karakol durumundan çılcmış . bu 
yüzden de kalesi tamir edilmemiş, fakat buna karşılık, şehrin dışında <<taşra?>nın 
b.aşlangıç sınırı olmuştur. H . 1137 ( = 1724/25) tarihli bir ferman da İstanbul'a gö
çün önlenmesi istenmekte ve Edirne-İstanbul arasındaki bütün görevlilerden ·Çek
mece'lerden ileri gidilmesinin yasaklanması "e.: göç · edenlerin geri çevrilmesi emre
dilmektedir. H. 1179 ( = 1765/66) tarihli bir emr-i şerü'de yeniçeri çubası için gerekli 
yapağının Küçükçekmece'den Adriyatik kıyısındaki Draç iskelesine kadar olan böl
gedeki çiftliklerden toplanacağı. bildirilmekte, bunun için dışarı yapağı satılınaması 
istenmektedir55• 

Sadrazamlıkdan azi edilen, Melek Ahmed Paşa ile Özü eyaJetine giderken yo
lu üzerinde uğradığı Küçükçek~ece'yi Evliya Çelebi 1651 yılında şu şekilde anla
tır: <~Eyup mevleviyeti hükmunde naibliktir. Kalesi lebideryada olup ziyade harap
tır. ·Şehri, lebiderya ile salıili bahirde nısfı dfude, nısfı. hayır üzerine cümle altıyüz 
evli bağlı, bahçeli, ab-ı hayat sulu, serapa kiremit örtülü evlerdir. Cümle onyedi mih
rabdır. Bayır başında Tekke camii bir minareli ve kurşun örtülü bir camidir. Med
resesi Abdüssela~ Bey'indir. Çarşı camii cemaati kesireye malik bir minareli, kur
~unlu harpuşta kubbe örtülü camii sagirdir. Bir hamamı, yedi adet kagir bina haw 
ve mekteb-i sıbyanı üçyüz kadar dükkanı vardır. Suk-i Sultanisi (Çarşısı) cadde üze
rinde vaki olmakla cümle tarık-ı ammeleri serapa beyaz taş kaldırım döşelidir.>~ Bu
nun arkasından . göl hakkında da bildiklerini yazan Evli ya Çelebi, Roma çağında 
İstanbul'a Tuna'dan bir kol akıtıldığıni iddia ederek, sonra ·}(aybolan bu suyun bala 
Çekmece gölüne bir ağzı olduğunu ve buradan sız.dığını bu.yi,izden de Tuna'ya mah
sus morina, mersin, çıka gibi bazı balık türlerinin Çekmece gölünde tutulduğunu 
bildirir. Hatta burada Topkapılı Mahmud Ağa yalısında otururken, balıkÇılariiı- bir 
küçük morina balığı tuttuklarını ve bunu Sultan İbrahim {1640-1648)'e hediye yol
ladıklarını sözlerine ekler. Köprü Evliya Çelebi'ye göre tıpkı, Büyükçekmece köp
rüsü gibi Kanuni Süleyman tarafından yapılmağa başlanmış ve ancak II. Selim za
manında tamamlanmıştır. «Gölün çevresi marnur bağlı bahçeli çütliklerdir.» Gölde 
ayrıca yılan, pisi ve belarya (?) balıklan tutulmaktadır. Evliya Çelebi'nin Küçük-

54 K. Teply, Die kaiserliche Grossbotschaft aıı Sultan Murad IV .. im Jahre 1628-des Freihemı 
Haııs Ludwig von Kuifsteins Falırt zur Hoheıı Pforte, Wien 1976, s. 41; kşl. tanıtma yazımız, S. 
Eyice, «Bclleten» XLl, sayı 162 (1977) s. 405-415. 

55 Ahmet Refik, Hi eri 12. asırda İstanbul hayatı, İstanbul 1930, s. 80-81, no. 109 (göç ya-
saklanması hak.) ; ve s. 208, no.- 251 (yapağı toplanm.ası hak.) . . 
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çekmece kasabasında onyedi cami ve mescid bulunduğu sözü ciddiye alınamaz, fa
kat verdiği diğer bilgiler bu kasabanın XVII. yüzyıld~ hayli varlıkİı ve güzel göİü
nüşlü bir yerleşme yeri olduğunu açıkça ortaya koymaktadı_r56. Üçyüz dÜkldin ile 
yedi han kasabanın ana yol üzerinde bulunuşunun sağladığı bir durumdur. Burada 
adları ·verilen Tekke ile Çarşı camilerinden baŞkilsim İl bulunabileceğini sanmıyo~ 
ru.Z. Tuna'mn bir kolunun Küçükçekmece'de göle döküldüğü yolundaki söylenti 
ise Yanmburgaz mağarası dibiriden çıkan : kaynaklar ile ilgilidir;· Bu kaynaklar da
ima «Tuna s~yu>> olarak görülmüştüi. Bu söylenti· -1870 de Yarımburgaz mağarası 
haklanda ilk araştırma yı yapan jeolog Abdullah Bey'in makalesin~e ·de-vıü:dır57• :· 

Bugün bu su modem tesislere . bağlanmış ve· bu surette bölgenin su ihtiyac(m 
karşılar · bir duruma getirilmiştir .. Ölümünden sonra "Hezarp~re olarak · adiandın
lan Sadrazam Ahmed PaŞa'mn bu görevde olduğu sıralarda: yani-1647-1648 yıllan 
arasında yaptırttığı işler anlatılırken, Naima· oöun birçok yerleide··ve bu arada Kü~ 
çükçekmece'de «şeddatvari» binalar kurdurduğundan bahseder. Fakat öu Yüksek 
ve heybetli binanın ne için olduğu anlaşılinaktadır57". 

1670 yılına doğru İstanbul'da bu1unan Fransız G. J. Grelot, KüçükçeKı:nece 
haklanda önemli bir bilgi vermemekle beraber çok ilgi çekici bir noktaya işaret. eder. 
Seyyah İzmir'den İstanbul'a deniz yolundan geldiğinde, bindiği gemi önce BoÜiouc 
Tchesmega ( =Büyükçekmece) veya Bouiouc Kupri ·(= Büyük köprü) ·denilen yere 
uğrayarak burada bir kaç saat mal boşaltmıştir. Böylece XVII. yüZyılda Çekmece~ 
!erin deniz ticareti bakımından bir faaliyete sahne olduğu anlaşılmaktadır58• · · İs-tan
bul'da Fransa elçisi Marquis de Nointel'in maiyetinde· bulunan A. Gall~d ,1972-
yılı Mart ayında Edirne'ye giden elçinin 29-30 Mart ·gecesini Küçükçekmece'de ge
çirdiğini yazar. Galland'ın ifadesine göre Fransa elçisi « ... orada Sultana ait olup 
bir- yıl önce Edirneye ilk seyahatinden dönüşünde ôört beş günden fazlaca kalinış· 
olduğu küçük saraya ... » inmişti. Elçi, Edirneye yaptığı üçÜncü seyahatinde· 1673 
yılının 12-13 Mayıs gecesini yine Küçükçekmece'de geçirmiş ve b~ defa da önden 

. . 
56 Evliya Çelebi, Seyahatniimesi, İstanbul 1314, III, s. 289; yeni bas~ı, Evliya Çe?ebi se-. 

yahatnômesi, yay. Zuhuri Danışman, İ~tanbul 1970, V, s. 176. . 
57 Jeolojisi bakıniından Yarımburgaz mağarasıriı ö_ir yeraltı suyunun açtığı k~QUl ~dil-_ 

mektedir. " Tuna'nın bir kolunun buradan Marmara'ya · aktığı yÔlundaki söylenti ise çok yay
gındır. J. von Hammer, Constantinopolis und der Bosporos, örtlich und geschichtlich beschrieben Pesth 
1822, ll, s. 6'da Küçükçekmece yakı.nındaki bu mağaralardaı_:ı (adını vermeksizin) bahset
mekte ve efsanenin esasının Roma katakomblan gibi oyulmuş mezarlardan gelebileceğini 
ileri sürmektedir. Böylece Hammer'in bu. mağaralan bizza_t görmediği-anlaşıliy9r . . AYrü ya.: 
za:r blı mağararun Yedikule'nin iç ~iaf!-fidaki eski Studios İnanistın "kilisesi olan lll!rahor 
İlyas Bey camii yanındaki· bir tünelle bağlantısı olduğu yolunda bir söylentiyi de tekrarlar. . 

57a Naima, Tarih, IV, s. 284 (cedvelli b~kı); _Naima Tarihi, yay. ;z;ılhuri Dan~man, İs~· 
tanbul İ968, IV,s. 1824. · :· . ' · · · · · . ·· · · · 

58 G. J. Grelot, Relation nouvelk d'un:ıioyage de Constantiı;ople, Paris "1681, s3 72. ·· · ·-~··· ·· · 
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gitmiş olan bir çavuşun tutmuş olduğu kasırda konaklamıştır. Elçi, İstanbul'a dö
nüşünde ll Temmuz günü Küçükçekmece'ye gelerek, giderken inznjş olduğu yerde 
konaklamıştır. Bu bina hakkında Galland şu açıklamayı yapar: «Burası, defterdar
Iık mevkiine yükselmiş bulunan bir Yahudi dÇ>nmesi Ahmed Paşa'nın Süle:Yman 
zamanında inşa ettirmiş olduğu bir medrese yahut kolejdir. Burada bazı tamirler 
yaptırmakta olan mütevelliden, gelirinin şimdi altıbin kuruş · kadar olduğu, fakat 
medreseye ait birçok evin İstanbul yangınında yanmasından önce bu gelirin çok da
ha. fazla olmuş bulunduğu öğrenildi. Mütevelli, müderrisin.günde yirnllaltı akçe üc
ret aldığını ve sayıları oniki olan talebeden bazılarının beş, bazılannın altı, 
ve bazılannın yedi akçe yeyznjye ile çorba, yani suda pişmiş pirinç · aldık
larını ilave etti. Bu yerin mevkii fevkalade latiftir ve denize karşı pek güzel bir ne
zareti vardır ... »59. Galland'ın "verdiği ilk bilgilerden Küçükçekmece'de küçük bir 
Padişah kasrının varlığı tahnlln edilmekte ise de son notta Fransa elçisinin Abdus
selam-zaviyesi veya medresesinde ·konakladığı açıkca anlaşılmaktadır. YalnıZ Gal
land, burayı yaptıranın adım Abdüsselam olarak değil Ahmet olarak vermektedir. 
Küçükçekmece'de ayn bir Padişah kasrının bulunmadığı, elçinin konakladığı ye
rin tekke veya ·medresenin içinde olduğu, belki de bu. <<in:ı.areb>'e ait güzelce bir ev 
veya konağın gerektiğinde Sultari'a veya yabancı elçilere tahsis edildiği Du Fesne 
Canaye'in ve diğer seyyahlann verdikleri bilgilerden çıkarmak mümkün ·olmakta
dır60. Hatırlı yabancıların Abdüsselam zaviye-medresesinde gecelediklerine dair 
destekleyici bilgiler de aşağıda görüleceği gibi, 1675'de Dr. J. Covel ve 1717'de Lady 
Montagu tarafından verilmiŞtir. Osmanlı İmparatorluğunda her gezdiği yer hak
kında mükemmel incelemeler yaparak gördüklerini yazan Dr. J. Covel, Edirne'ye 
gitıp.ek üzere 'Edirnekapısı'ndan ç"ıktıklarmı ve 2 Mayıs 1675'de K'ootc/ı'ook chek
meje dediği Küçükçekmece'ye vardıklarını bildirir. Halki kısmen Türk, kısmen 'Rum 
olan bu kasahaya Rumlar Mikro Klıorio yani «Küçük Köy» demektedirler. İki ya
nında çok ·sayıda dükkaniarın sıralandı'ğı geniş bir caddesi vardır.- Bu dükkaniarda 
yiyecek .satıcıları, saraçlar ve demirciler (nalbandlar?) bulunmaktadır. Kasabada 

59 A. Galland, Journal pe17dant son sijour a Constantinople (1672-1673), yay. ch. Schefer, 
Paris 1881, 2 cilt, I, s. 85-86, II, s. 69 ve 120; türkçesi, İstanhul'a ait gıinlı1k hatıralar (Türk Tarih 
Kur\.ımu yayınlanndan, II. seri, no. 16) Ankara I (1949) s. 84, II (1973) s.~. 83. 

60 Osmanlı devri Türk honikleriıide Rumeli'ye yapılan seferler veya Padişabın, Sad
razarnın hatta Kırım Ranı'nın Edirne istikametinde veya Edirne'den lstanbul'a dönüşle
rinde Küçükçekmece'ye uğradıklanna dair kayıtlara raslanır. Ancak bunlarda biz kasaba
ya dair bir bilgiye · rasİ~madık. Belki bizim görmedi~ kaynaklarda bazı bilgiler vardır. 
Bu hwwda bir fikir vermek üzere XVII. yüzyıl sonları ve XVIII. yüzyıl başları kaynakla
rmdan kşl. . SiHihdar Fındıklılı Mehmet' Ağa, Nusretniime, yay: İsmet Parmaksızoğlu, Istan
bul, I, 1962, s. 112; II; 1966, s. 24,247,248,255,264,275,289,310,339,345,382. 1634'de 
idam olunan Şeyhtilislam Ahi-zade Hüseyin .Efendi'nin de Küçükçekmece sahilinde öldU
rUldUğU muhtemddir, Abdulkadir Altuncu, Omıanlı Şeyhı1lislô.mlan, Ankara 1972, s. 64. 
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pek çok han ve ahır yardır. Burada çok iyi v~ her çeşit balık bulunmakta, et kebabı 
yenilmektedir. Kasaba ya girerken doğu tarafta bir mescid ile bir medrese (college) 
veya misafirhane (lıospital) bulunmaktadır. Bunlar Sultan Süleyman'ın Defterdan 
(Tefterdore) olan bir A9disallab, t.arafından · yaptırı.lmıştır. Meqresede kalan öğren-: 
cilere .verilen· tahsisatı da bildirdikten sonra J. Covel, hatırlı yolcuların burada kal
dıklarını · ve vakıf şartları gereğince bir kaç kap pirinç c;orbası alnıağa hakkı oldu
ğunu da yazar. Bina, hoş ve geniş bir avlu etrafında sıralanan rev.aldardan meydana 
gelmiştir. Bu revakların gerisin_de ocakp. lçüçük odalar vardır. Avlunun ortasını bir 
şadırva!l. süsler. Covel'i!J. Ponte piccplo dediği köprü ise oniki· göze sahiptir. Boyu 
kendi adımı ile 312 adım (ortalama 230 m. kadar) olup, taştan olan bu yapının iki 
yanında · ince ahşap ~orkuluklar vardır-51. Görülüyor ki, Küçükçekmece'den geçen 
yabancılar arasında burası hakkında en iyi bilgi veren, bu öz~tlediği~z satırların 
yazarı olan ingiliz seyyahı Dr. J. Covel'dir. Tekke ile beraber olduğunu sandığımız 
medrese'nin bazı hücrelerinde hatırlı misarirlerin geceledilderi de anla~ılıyor. Bu 
~rada yapının biçimi hakkında da bilgi edinmek, bir dereceye kadar mümkün ol-
maktadır. .. 

İstanbul'a geldikten bir süre sonra 1716'da Edirne'ye bir seyahat yapan ve son
ralan büyük bir koleksiyoncu ve sanat tarihi uzmaı;u olarak şöhrete erişen Comte 
de Caylus Küçükçekmece'ye girmeden yarım fersah (2 km. kadar) mesafede kemer
l~rinin kilit taşlarında haçlarla süslenmiş bir köprü gördüğünü yazar. Bunun hangi 
köprü olduğu anlaşılmamaktadır. Eğer. Küçükçekmece'deki ise, o takdirde 1716'
da bunun üzerinde Bizans devrinden kalma bazı işaretierin henüz durduğuna inan
mak gerekir!i2• Pek az sonra İngiliz elçisinin eşi Lady Montague 1717 yılı Mayısı
nın sonlarında Edirne'den İstanbul'a gelirken, bir gece Küçükçekmece'de kaldık
larını yazar. Geededikleri yer« ... vaktiyle derviş tekkesi imiş. İçinde mern~erden re
vaklarla çevrili bir avlusu var, bunun da ortasında güzel bir şadırvan bulunuyor. 
Buranın dışarı ve .etrafını saran bahçeye olan manzar~sı, gördüklerimin en güzeli 
~di.. Bu da ~er dinin rahiple~i_nin dünyadan çekilmiş hayatiarına en uygun yeri seç
meyi bildiklerini ispatlar. Şimdi bu binada, Çocukları okutan "bir hoca bannmak
tadır. Ondan kendi dairesini göstermesini rica ettiğimde, bana baliçedeki yüksek bir 
servi ağacını gösterdiğinde şaşırdım. Bu ağacın tepesinde kendi yatağı için bir yer 
yapmış, biraz daha aşağısında karısına ve iki çocuğuna da bir yatak. yerleştirm.iş. 
Onlar da her gece orada yatıyorlarmış. Bu fikri bana o kadar cazip geldi ki, bu ağa
ca tünemiş yuvayı yakından görmek isteğinden kend:mi alamadım. Fakat elli ba
samak çıktıktan sonra elli basamak daha çıkmam ondan sonra da daldan dala tır-.. 

.; 61. EYlractsftom the Diaries-of Dr. J. Couel (1670-1679), Early Voyages and Trauels in the Le-
uanl, yay, Th. Bent (Hakluyt Society) London, 1892, s. 174-176. · 
. 62 Qomte de Caylus, Vayage de Constantinople, .«Gazelte des Beau.>:: Arts>> sayı 899 (1938) 
s. 1~.2. 
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manmaklığımın gerekeceğini farketmem üzerine boynumu kırmam babasına: böyle 
bir işe girişrnekten vazgeçtim ve geri dönmeyi daha doğru buldum»63• Bu sacdar
da bahsi geçen esh tekke'nin Abdüsselam zaviyesi olduğunda şüphe yoktur. P. Lu
cas da 1719'da yayınlanan seyahatnamesinde buradan kısaca bahsederken, Ponte 
Picoli olarak adlandırdığı bu yere Türklerin, ne anlama geldiği aniaşılmayan Inegel 
dediklerini de sözlerine eklemektedir54• 

İngiliz elçisi Sir G. Porter ile 1762 . yılı Mayısında Polanya'ya giderken Küçük
çekmece'de konaklayan R. G. Boscovich'in yazdığına göre, burası İstanbul'dan ay
rılan yabancı elçilerin Devlet tarafından tayin edilerı mihmandarları yanına aldık
lan yerdi. Elçi buradan sonra sınıra kadar onun kılavuzluğu ile gidiyordu. Böylece 
.Büyükçekmece'nin Başkentin en dış sınırı olarak kabu!'edildiği bu münasebetle de 
bir defa daha anlaşılmaktadır. Boscovich'in gördüğü Küçükçekmece'de · otuzaltı 
kemerli köprüden başka bir cami ile beş han bulunuyordu. Bir harun iç düzeiıi hak
kında etraflı bilgi veren seyyah, kendisi ile bazı yol arkadaşlarının kasabadaki iKi 
Rum evinde kaldıklarını diğer arkadaşlannın ise handa gecelediklerini sözlerine ek
ler55. XVIII. yüzyıl sonlannda İstanbul'a gelen J. Dallaway, Küçükçekmece'nin 
denizle bağlantılı büyük bir köy olarak görür. Bu İngiliz seyyahına göre Edirne'yi 
İstanbul'a bağlayan yol ve buradaki köprü 1568'de U: Selim tarafından yaptırılmış
tır. Böylece bu seyyahın iki Çekmece köprüsünü karıştırdığı ·anıaşılmalctadır66• Ça
nakkaleden bir gemi ile Marmara kıyılarını dolaşarak İstanbul'a giden A. L. ·Cas
tellan, bindiği yelkenlinin 27 'Mart l 797'de Küçük Köprü dediği Küçükçekmece ön
lerine geldiğini ve rüzgar kesildiğinden Ayastefanos (=Yeşilköy) önünde demirle·
yerek geceyi geçirdiklerini bildirir67. Eski Trova'ya yaptığı geziden Silivri'den geçe
rek İstanbul'a dönen Polanya'lı Kont E. Raczynski, 5 Ekim ~8~4'de u_ğ~~dığı :((.ü
çükçekmece'ye güzellik bakımından ötekiyle (yani Büyükçekmece) kıyaslanınası 

mümkün olmayan bir köprüden geçerek ulaştığını yazar. O· sırada kasaba, zarif bir 
kuruluşa sahip bir yerleşme yeridir ve İstanbul-Edirne yolu üstün.dedir. Bu yol ise . . . 

63 Lady Mary Wortley Montagu, Letters (Dent bsk.) London 1934, s. 140; İ.ady Mon
tague, Reisebriefe, Münch~n 1927, s. ı27-128; Lettres de Lady Montague, s. 81; Şark Mektupları_, 
çev. Ahmet Refik, İstanbul 1933, s. 88-89; Türki):c'den mektuplar, çev. Bedriye Şanda, Istan-
bul ı 973, s. 98-99. . 

64 P. Lucas, Trosieme voyage du sieur Paul Lucas fait en 17 14 ... dans la Turquie ... , Rouen 
1719, I, s. 30. 

65 R. G. Boscovich, Giomale di un viaggio do Costantinopoli in Poumia, Milano ı966, s. 16-18; 
İsmail Eren, Rucer rosip Bofkoviç'in 1762 tarihli istanbul-Lehistan seyahatine ait hatıra defteri, «Ta
rih Dergisi» XII, sayı 16 (1962) s. 87-90. Bu seyyahdan az sonra KüÇÜkçekmece 1766 dep
reminde zarar görmüştür, bkz. Şem'dimi-Zade, Mür'ft-Tevo:rilı, yay. Münir Aktepe, İs-
tanbul ı978, s. 85. ' 

66 J. Dallaway, Constantinople ancienne el moderne, çev. A. Moreli et, Paris an VII ( = 1798-
99) II, s. 217. 

67 A. L. Castellan, Lettres sur la Grlce et l'Hcllespont eı Constantinople, Paris ı8ı ı, I, s. ı68. 
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iyi durumda ve taş döşelidir68• 
· Küçükçekmece yakınında XVIII. yüzyıl sonlannda önemli bir sanayi tesisi mey

dana getirilmiş ise de, ana yol dışında kaldığından hiÇbir yabancı seyyah bundan 
bahsetmemiştir. Osmanlı ordusunda geniş çapta yenilikler yapan Padişali m. Se
lim (1789-1807), Hi99'danberi kullanılan şimdiki Ataköy'de, eski İskender Çelebi 
bahçesi yerindeki Baruthaneye ek olarak yeni bir Baruthane kurmayı · tasarlamıştı. 

Baruthane nazırı Mehmed Şerif Efendi (sonra· Paşa)'nin tavsiyesi ile Küçükçekme
ce'nin kuzeyinde ve göle kuşuçumu 4 km. uzaklıkta Büyük Azadlı baruthanesi in
şa edilmiştir. Yapımı bir. kaç ay içinde bitirileri bu tesisin H. 1210 (= 1795/96)'da 
kurulduğu, _arşiv belgesinden (Bşşbak. Arşivi, .ıvfaliye Deft.-Aiıktim D{t. no. 7945, 
s. 33-b), o de:vri anlatan kronikl~rden ve .tanınmış şair Şeyh Galip tarafından yazı
lan tarihten anlaşılır69. Sıkı koruma tedbideri alınan bu yerde bir havuz, değirmen 
ve çeşitli binalar yapılmış, ayrıca 1804'de Şamlar köyünün kuzeyinde bir de bend 
inşa edilerek, buradan, baruthaneye. su bir kanal ile indirilmişti XIX. yüzyılın ilk 
yarısında Azadh· Baruthanesi birçok defa tamir görmüş, tesisler' genişletilmiş, ek 
binalar yapılmış, 1835'de Selanik baruthanesi kapatılarak onun araçları da buraya 
getirilmiştir70• Önce bu baruthaneye gölden ·mavnalarla yapılan nakliye, göl çıkı
şının sığlığı ve çeşitli başka zorluklar yüzünden deve. kervanları ile yapılriiaya dö
nüştürülmüştür. Azadlı baruthanesi 1877/78 Türk-Rus savaş nda Küçükçekmece'
ye kadar ilerleyen Rus ordusu tarafından tahrip edilmiş, sonra da artık tamir edil
meyerek bırakılmıştır. Bugün havuzu, bazı binalarınıi1 yıkıntıları, · değirmen taşları 
hala görülür. Buranın vaktiyle suyunu sağlayan kuzeyde hayli uzakta olan bend ise 
topçulukla ilgili kabartmalarla süslü 'bir ni.iı:riari eser olarak sağlam bir halde bala 

68 Gr. E. Raczynski, lvlaltrische Reise in einigen Provinz:en de$ Osmanisehen Reichs, çev. H. 
von der Hagen, Breslau 1824, s. 187. Bu büyük eserin aynen benzeri olan ' bir Polanya dilin
deki baskısından başka, 'Alri:ıanca bir de ufak boyda baskısı vardır. 

69 Cevdet Ptl§a, Tarih, VI, s. 181; Muz.d'fer Erdoğan, Ar,Pv vesikalanna ·göre İstanbul barut
haneleri, <<İstanbul Enstitüsü Dergisi» II (1956) s. 130-138, Azadlı bumthanesi ile ilgili bütün 
kaynaklar bu yazıda bulunmaktadır. Tahsirı Esencan, Türk top;uluğu ve ka;•naklan, s. 48-51. 
Padişah III. Selim, ll Şevval 1209 (=12 Mayıs I794)'de bizzat bw·aya gelmiştir, ·kşl. lll. 
Selim Ruznamesi, yay. Tahsirı Öz, «Tarih Vesikalan Dergisi» III, sayı 15 (1949) s: 196. 

70 Ba.l1lthane hakkında M. Erdoğan'ın mükemmel araştırmasından ayrıca bkz. ·Reşat 
EkremKoçu, Baruthane mad. İstanbul Ansiklopedisi. IV (1960) s. 2130-2131. Azadlı barutha
nesi ile ilgili önemli bir kaynak-da çok nadir raslap.aıi şu kitaptır; Mahinud Raif, Tableaux des 
nouveaux riglemens de l'Empire Ottorruın. İstanbul ' l798, s. 27'de Riglementpour lafabrication de 
W. poudre başlıklı bölümde Azadlı baruthanesinin kuruluşundan ·ve işleyişirıden bahsedilir. B1.1. 
vesile ile de baruthanenin iki gravürü kitaba konulmuştur. İstanbul'da Mühendishane ba
sımevinde fransızca olarak basılan bu çok güzel kitabın gravürleri şu yeni kitapda da oriji
nali ile kıyaslanmayacak derecede -kötü kalitede olarak tekrar basılmıştır: S. J. Shaw, Betwen 
Old and New, 17ıe Ottonum Empire ımder Sultan Selim III, 1789-1804, Cambridge USA, 1971, s. 
144(baruthane), s. 203 ve 204'de~gı:avütler. · 
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durmaktadır. Londra'daki O~~anlı D.evleti elçiliğinde sekreter 'olduğundan ve in
gilizce bildiğinden «İngiliZ>> I aks, bı ile. tanrnan Mahmud Raif Efendi ( ? -1807) '
nin kitabındaki gravürlerden birinde bu ba.ruthanenin içinden görüntüler aksetti
rilm.iştir. Bu resim daha çok teknik mahiyettedir. İkinci gravür ise çok daha ilgi çe
kici olup, burada Azadlı baruthanesinin yüksekten tamamı tasvir edilmiştir. Etra
fı bir duvarla sırurlanan baruthane ' sıiliası içinde pek çok yapıdan başka minareli 
bir de cami vardır. Ayrıca çevre duvannın dışında, sağ tarafda çifte kuleli (?) eski 
bir yapı kalıntısını andırır bir de harabe görül.me~tedir. Bunun ne olduğunu anla
mak mümkün olmamaktadır. Çukur bir arazide kurulan Azadlı baruthanesi tesis
lerinden bugün ancak büyük bir havuz ile hangar şeklinde bir yapının harabeleri 
görülür. Etrafda baıı duvar yıkıntıları da vardır. Barutbaneye· hakiİn yamacın üs-
tünde ise Resneıl'ler çiftliğiniii kagir köşkünün harabesi· yükselmektedir.' .. 

Meşhur Halet Efendi'nin dostlarından olduğu için, onun 1822'de gözden du
şerek ·ıda:mı üzerine Sultan II. Mahmud tarafından Keşan'a sürgün edilen Keçeci
zade İzzef Molla (1785-1829) da bu sürgÜn hayatı hakkında· yazdığı manzum hatı
tatında Topkapı'dan çıktıktan sonra konakladığı yerlerden biri olan Küçükçekme-
ce'ye dair ilgi çekici bilgi verir: · · · 

Merhale-i Çekmece-i sagir 

Dür-i çş_kin etrafıma ekmec~ 

ÇJ-öründü nihayet Küçükç_ekmece 

Küçükçekmece bir müferrah mahat 
Havas~ iyi · olmamak muhtemel 

·Güzel camii bir imaret de var 
Dahi nice asar-ı himmet de var 

Küçük kariye amma letafetli yer 
Beyaz etmeği var suyu kand-it~r 

. ~ena~ı.ıid~ki göl qenizden cesiıİı 
Yapıiı:ruş o deryaya cisr-i aılm 

Gören bam-ı çarh'a sanır bir ~luk 
Kenarında var tahtadan :korkuluk 

Oturdum nişiminöe ·hayran olup 
:~örüp anda derbendi şadaiı olup 



80 

Kuş uçmaz niahal görmedinse eğer 
Varup eyle derbend-i Şah'a nazar 

Eğer teskiren yok ise dön_ geri 
Stambu 'a avdet edip serseri 

Vezlr ol, emir ol ne olursan ol 
Kapanır o dernde sana sağ ve so! 

Bu dünyayı versen bölükbaşıya 
Ne müml.rün seni öteye taşıya 

·. 

' 
İzzet Molla'nın suyunu şekerden tatlı bulduğu, «latif» bir yer olan Küçükçekme-
ce'nin köprüsünün yanlannda ahşap korkuluk bulunduğunu bildiı:-ir. Burada ay
rıca İstanbul'a giren ve çıkanlan kontrol eden bir derbent bulunmaktadır. Buraçla 
kontrol o derecede sıkıdır ·ki, mürur tezkiresine sahip olmay~n bir kimsenin geçe
bilmesine imkan yoktur. Geceyi orada geçiren İzzet Molla ertesi sabah yola çıktı
ğında Hararnİ deresinden geçerken buranın adından ürktüğünü de belirtir: 

Harami deresi olup rü-nürna 
Bana şöhreti oldu vahşet feza 

Fakat kendisine Sultan II. Mahmut sayesinde burada artık korkulacak bararni yani 
eşkiya kalmadığının bildirilmesi üzerine rahatlayan İzzet Molla yoluna devam 
eder71• 

Türk-Rus savaşlannın başlaması ve Rus ordularının Balkanlardan sarkarak 
İstanbul'un tehdit etmeleri ile Küçükçekmece'nin yeniden askeri bir önem kazan
dığı ve Başkentin ön karakolu durumuna girdiği görülür. 1828/29 savaşının taribi
ni yazan von Moltke, Büyük ve Küçükçekmecedeki mevzilerin düşmanca alınamaz 
olduğunu yazar72• Kırım savaşı sırasında İstanbul'un müdafaası bakkındaki gö
rüşlerini yazan İngiliz generali Macintosh da şehrin korunmasında Çeknıece hattı
nın önemi üzerinde durur. .. 

71 Keçecizade İzzet Molla, Mihııet Kefan, İstanbul 1269 ( = 1852), s. 15. 
72 H. von Moltke, Campagnes des Russes dans la Turquie d'Europe en 1828 et"/829, çev. A. 

Demmler, Paris 1854, II, s. 158. İstanbul'un müdafasında Çekıiıece <<hattı>> nın önemi üze
rinde, Kınm savaşı sırasında da durulmuştur, bu hwusda bkz. A. F. Macintosh, A Military 
tour in European Turkey Crimea aııd on the Eastem Slıores of tlıe Black Sea, London 1854·, I, s. I2-
14'de Küçükçekmece'nin İstanbul müdafaasında sağladığı kolaylık oelirtilmekte fakat Türk
Ierin bunu anlamadığından şikayet edilmektedir; ayrıca bkz. II, s. 269 vd. dıı. General Ma
cirıtosh, 6 Temmuz 1853 tarihli raporuna bir ek yayınlamıştır. s, 27I~de Küçükçekmece hat
tı ile İstanbul'un korunması gerektiği üzerinde durmaktadır. Bu hat üzerinde 1877/78 savaşı 
sıralannda Macintosh'un raporu aynen tekrarlanmak suretiyle yeniden durulmuştur, kşl. F. 
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Türk-Rus savaşı sırasında bir yıl boyunca Rami kışiasında kalan SultaQ. II .. 
Mahmud 1829/30 kışında, o sıralarda İstanbul'a henüz gelmiş olan b~r buharlt va- . 
purla Büyükçekmece'ye gelmiş, buradan Balatina köyüne giderek .o çevrede a~lan
dıktan sonra, yine vapurla Küçükçekmece'ye geçmiş ve oradaki Bar~tçubaşr -köş

künde gecelemiştir73 . . Bu küçük olay da Bizans çağındanberi hükümdarların ay
l.anma için tercih ettikleri bir yer olan Küçükçekmece dolayl_annın bu özelliğini XIX .. 
yüzyıl içlerinde hiila sürdürdüğünü gösterir. Türk Rumelisinde 183Tye dqğru in.,. 
eelerneler yapan A. Boue de gölün kıyılarını çıplak bulmuş fak~t . Küçükçekmece 
kasabasının ulu selvileri ve güzel incir ağaçları ile kaplı babçeleri _ile. pitoresk ·bir 
görüntü~ü olduğu da dikkati~ çekmiştir. Köprü Boue'ye göre ahşaptır .ye tek göz
tü antik bir köprüye oturtulmuştur. Köprünün ucunda bir kontrol maniası ile bir. 
karakol vardır733. 

J. M. Jouannin ile J. van Gaver'in I840'da yayınladıkları Osmanlı tarihine dair 
kitaplarının sonuna ekledikleri gravürler arasında iki tanesi . Küçükçekmece'yi tas
vir eder Bunlardan birinde ortasıı;ıda çeşme olan köy meydanı, diğeı::inde jse köp;: 
rü görülmektedir. Bu sonuncunun gayet bakımtı· ·bir halde olduğu gravürde açı~ça· 

bellidir74• Kınm savaşı s.ıras':flda Türk ordusunda görevli olaq İngiliz yüzbaşısı G: 
Rhodes, İstanbul'dan Şumnu'ya giderken 28 Ağustos 1853'de uğradığı Küçükçek
mece'de üç yüz kaqar nüfus yaşadığım ve seksen ev bulunduğunu yazar. Halk ço
ğunluğu Türk olmakla beraber az sayıda Rum da yaşamaktadır. Köprü başındaki 
harun yanında iyi kaynak suyu veren bir çeşme vardır75• 

Küçükçekmece'nin, Trakya kasabalarının çoğu gibi, çöküntüsü XIX. yü·zyıl 

içlerinde olmuştur. Nitekim Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'daki topraklann
da 1847-1848 yıl~annda bü~k bir coğrafya araştırması yapanA. Viquesnel Küçük-

Burnaby, On Horseback through Asia Minor, London 1877, II, s. 396-399 (Appendix XVII! The 
Clıekmagee Lines), Ayrıca Almanya'da bir özel koleksiyenda rasladığımız baskı bir iılbuixi; 
İstanbul'un etrafını k~atacak, Maginot hattı gibi beton bir tahkimat zincirinin projelerini 
ihtiva etmektedir. Ne münasebetle, kim taratfndan hazırlandığını öğrenemecliğimiz bu albu-· 
mun ilk sahifesi eksiktir. Burada lev. IV, res. l 'de Küçükçekmece gölü kuzeyinde Yanmbur
gaz'dan başlayan ve Rurnelikavağı'na kadar uzanan hat ~aretlenmiştir. Bu levhanın alt 
köşesinde çizen ve basan ustanın adı, E. Guyot-Bruxelles olarak belirtilmiştir. Istanbul'un 
Rumeli ve Anadolu yakalarını ve Boğaziçini toprağın derlnlikleriıi.e irien beton istihkimlar: 
ile kuşatmağı. teklif eden bu proje bakkmda bir ·araştırma yapılması yerinde olur. Bu proje, 
Moltke ve Macintosh'un düşüncelerine uygun bir tasarıdır. 

73 Reşat Ekrem Koçu, İkinci Sultan Mahmud'un günlük hayatı ve Abdülhak Molla, «Tarih 
Düıryası» sayı 37 (26 Ocak 1953) s. 1523. Bu ruznihne Tarih-i Livô. adıyla tanınmıştır. 

73a A. Boue, R.tcueil d'itiniraires dans la Turquie d'Europe, Wien 1854, I, s. 46 . 
. 74 J. M. Jouannin ve J. van Gaver, La Turquie (Univers pittoresque), Paris 1840, lev. 

67 ve 71. · 
75 G. Rhodes, A Personal narrative of a tour of military inspection in various"jiarts of European 

Turkey ... , 2 baskı, London -1854, s. 30-31. . ·· ;: · · ': 

G.D.A. Arashrmalan F. 6 



82. · SEMA Vİ EYİCE . 

çekmece'de veba salgınının ·korkunç derecede tahribat yaptığını ·ve 1847!de bu ka
sahada sadece üçü Türk ve dördü Rum olmak· üzere yedi evde insa·n kaldığını bil-· 
dirir. O sırada burada harap durumda bir cami, büyük bir han ·ile bir kahve vardu.· 
Köprünün girişleri de bir kontrol maniası vardır ve burada «mürur tezkiresi» ~o
rulur75a. Bu sebebler dışında, İstanbul önlerine kadar gelen istila ordularının payi 
da olmuştur. 1877/78, Türk-Rus savaşında Yeşilköy'e kadar ilerleyen Rus ordiısti• 
KÜçükçekmece'nin az doğusunda, eski adı ile Kalatarya (veya Galataria)'da:.ka
rargahinı kurmuştu. Bu sırada kas·abanın da yandığı söylenir. · Küçükçekmece'nin' 
eri önemli sanayi tesisi olan Azadıi baruthanesi de bÜ sırada artik bir daha ·kalkın
mayacak Şekilde tahribe uğramıştır. Ruslar İstanbul kapılarına kadar ilerleyişleri..: 
n1 hatİrlatmak, aynı zamanda Trakya'nın çeşitli yerlerinde gömülü olan beşbin hi._. 
dar subay ve askerlerinin kemiklerini bir yere toplamak üzere, karargahlarının ku: 
rulduğu yerde veya bunuiı en yakın bir noktasında 1894-1898 yıllarında, içinde ki
lisesi ve yanında riıanastın olan; çok iddialı ve gayet büyük bir · de anıt yapmışlar
·dı76: Küçükçekmece kasabasının iki kilometreden daha az bir uzaklığında yükse
len, altın yaldizlı kubbeli, yüksekliği 30 m. yi aşan Rus mimarisrüslubundaki bu 
dev ölçülü anıt-kilise, 1914'de Birinci Dünya savaşının baŞlannda askerler ·ve halk 
tarafından .yıkılmıŞtır77• Şimdi bu yerde Basın shesi bulunmaktadır. , · 

· .. Küçükçekmece çevresinde· Baruthane'den: başka sanayi tesisieri kurulma yo-

· · 75a A • . Viquesnel, Vcryage dans la Turquie ii'Europe, descriptiim physique et gtologique de la 
77ırace, Paris 1868, II, s. 146. . 

76 Bu anıt-kilisenin yapılmasının tarihini, Meyers Reiseführer, Türkei, Rumaeııien, Bul
garien, 7. baskı Leipzig-Wien 1908, s. 71'de, 1897 olarak vermektecJ:i.r. Reşat Ekrem K~Çu, 
Ayastefanos Rus abitlesi mad. İstanbul Aıısiklopedisi, III (1960) s. 1499-1502'de ise «Tanin» ga• 
zetesinden alınmak suretiyle yapıma H. 1302 (= 1886) da ·başlandığı. ve 1307 "(189l)'de bi~· 

tirildiği bildirilmiştir ki" yanlıştır. Bu arut hakkında " ufak bir araş~ırma hazırlayan genç öğ

renciın,iz Nezih Başgelen'in <<Le Moniteur Oricntal» gazetesinden t~bit ettiğine göre, iki Hü-
1..-ümet arasında yapılan bir· anlaşma sonunda Rus askeri ataşesi Al bay Peschkow tarafından 
1893 yılı 12 Ocağında önce yapılacağı yer tesbit edilmiş ve inşaat 1894-1898 "yıllan arasında 

sürmüştür. Yapını 1898 yılı Ekim başlarında bitmiş, Kasım ayında Rusyadan getirilen · b~ 
çan takılıiıış, 18 Aralık 1898'de Grandük Nikola Nikolaievitch ile elçi Zinoviev'in ve Rum 
Patriğinin de katıldıklan bir törenle anıt açılmJŞtır. Anıt'ın mimarisi ve biçimi hakkında bilgi, 
<<Le Atfoniteur Oriental»ın 1898 yılına ait Ekim-Aralık sa}'ılarında bulunmaktadır. Anıtın ·dış~ 
tan genel görünrusünü veren kartpostallar o devirde ~atışta bulunuyordu. Bu anıtın iç ve dış 
resiı:iıl.eri için bkz. P. Fesch, Consw.ntinople aux demiers Jours d'Abdul-Hamid, Paris 1907, :tıpkı
basımı New York 1971, s. 257; ayrıca bb. «Tarih Dünyası>>, yıl.!, sayi4 (I Haziran 1950) .s. 
141. 
. ·· 77 Anıt-kUisenin yıkılınası hususunda bkz. «Taniıı» gazetesi, ·15 ·Teşrinsani' 1914; Bahri 
Doğanay, Ayastefanos'daki Rus dbidesi nasıl yıkıldı? «Tarih Dünyası» yıl I, sayı 6 (30. Haziren 
1.950) s: 245-247 ve. 260.· Anıt yıkılırken bir subay · tarafından · aıınan . kısa . metrajlı'.bir filim 
Türk sinemacılık tarihinde ilk aktüalite filmi olar~k tanınmıştır. . . .: · :, . 

: .-•. . . ··. . ... . .... . .. ' ·-
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lunda bir başka deneme daha yapılarak yine geçen yüzyılın ikinci yarısında, Kü
çükçekmece ile Florya arasında deniz kıyısında Fransız sermayesi ile Societe · Ot
tomane d'Allumettes adıyla bir kibrit fabrikası inşa edilmiş ise de, daha 1900'da bu 
fabrika faaliyetini durdurmuş bulunuyordu78. Fabrikanın binası atölye olarak 
durur. İstanbul'un Trakya tarafındaki Bizans çağı varoşları hakkında bir in
celeme yayınlayan, İstanbul'un Rum amatör tarihçilerinden A. G. Paspatis (1814-
1891), 1878'de ·yayınlanan . bir yazısında Küçükçekmece'den de babsederek bura
run gerileyiş sebeblerini belirtrneğe çalışmıştır. Sonraları Bousquet'nin de · tekrar
~adığı bu sebebierin başında artık kara kervan yolunun ihmal edilmesi ve vapur
ların da buraya uğramayışlan gelmektedir. Paspatis'in yazdığına göre gölden de
nize g~çen balıkları tutmak için yapılmış bir setten dolayı buraya Çekmece denil
miştir. Rumların burada Hagios Georgios (= Aya Yorgi) adına bir kiliseleri var
dır ve gölün balıkları Saray'a aittir79• İstanbul'da çok geniş ölçüde özel ve genel bi
naiarda tahripler yapan son büyük deprem olan 1894 depreminde de Küçükçek
mece'de tahribat olduğu bilinir. Kasabanın evlerinde ne ölçüde zararlar olduğunu 
her ne kadar bilinmez ise de burada cami, kilise ve Rum okulunun yıkıldıklarını o 
tarihteki bir gazetede çıkan listenin yardımıyla kesin bilginiiz vardır80• 

1900-01 yıllannda Küçükçekmece ve Yarımborgaz mağaralatı hakkında bir 
makale yazan R. Bousque~, o sı.ralarda Küçükçekmece'nin, halkı yarı Rum yarı 
Türk, sefil (miserable) bir köy olduğunu bildirir. Rumiann burada Aya Yorgi adı
na bir kiliseleri ile bir okullan vardır. Türklerin ise bir cami ile bir türbeleri görü
lür. Köyün Türk mezarlığının çok geniş bir sahaya yayılmas1 ve hanların çokluğu 
evvelce boranın varlıklı ve kalabalık bir yerleşme yeri olduğuna delildir. Bousquet 
Küçükçekmece'nin çöküntü sebeplerini: 

1. Akınlar ve eşkiyalık, 
2. Sıtma, 
3. Ticaret yolunun değişmesi olarak gösterir·. Bu üçüncü sebep vaktiyle Pas

patis'in de gösterdiğidir. Ticaret yolu XIX. yüzyılın ikinci ·ya~ısıoa doğru deniz yo
luna kaynuş ve vapurlar Tekirdağına uğrar olmuş, bu "da Küçükçekmece'yi öldür
müştür. ~ren hattı buradan geçirildiğinde ise artık kasaba sönmüştü. Bousquet: 
«Lokomotif onu uyandıramadı, Rhegioo ebediyen ölmüştü» (La locomotive ne l'a 
pas reveili e. Rhegion est mort P<?Ur jamais) der .. Bu fransız Yarımburgciz'ıo adının 
yolun yarısından da gelmiş olabileceğini bildirdikten sonra, burada evvelce bir Türk 
köyü bulunduğuna işaret olarak müslüman mezarlığını delil ·gösterir. O sırada sa-

78 .. ·R. Bousquet, Les grottes de Ta.rem-Bourgaz, «Eclıos d'Orient» IV (1900/01) s. 295. 
79 A. G. Paspatis, Ta Tlırakika proasteia tou Byz:antiou, <<Hellenikos Ph.ilologikos Syllogos» 

XII (1877/78) s. 33-42. . . . 
80 ((Sabah» gazetesi. 29, 30 Haziran ve I, 3 Temmuz R. 1310 ( = 1894)'de çıkan listede. 
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dece bir karakol ile bir bakkal ve bir çeşme vardır. Mağaranın üstünde ise kayadan 
oyulmuş iki mezar odası dikkatini çekers1• Küçükçekmece'nin yanındaki en önem
li sanayi tesisi olan baruthanelerden. Azadlı'dakinin 1878'den sonra artık terkedi
lerek harap olmağa bırakılınasına karşılık, eski İskender Çelebi .bahçesi ·yerind.eki 
yakın tarihlere kadar faaliyetini sürdürmüştür. Bugün onun yerinde Ataköy tesis
leri vardır. Azadlı baruthanesinin arazisi ise 1908'den sonra, Hazine-i Hassa tara
fından Resne'li Niyazi Bey (1873-1912) ailesine satılmıştı. Sonralan verese arasın
da paylaşılan bu arazi, Resneli çiftliği olarak tanınmıştır. Baruthane kalıntılarının 
az kuzeyinde görülen, iki katlı muntazam kesme taş cepheli· ve çifte payeli bir giriş 
verandasına sahip heybetli yapı :harabesi, bu çiftliğin köşküdür. 

Küçükçekmece çevresinde geçen yüzyılın içlerinde önemli bir kuruluş . daha 
meydana getirilmiştir ki bu da Halkalı Ziraat Mektebi'dir. İlk olarak H. 1263 ( = 
1846/47)'da Baruthane-i Amire yakınında Aya· Mama çiftliğinde, Postane nazırı 
Agaton Efendi'nin idaresinde açılan bir Ziraat mektebi fazla ömürlü olmamıştı. H. 
1307 {=1889/90)'de Küçükçekmece'nin kuzeyinde Halkalı'da Mısırlı Hurşit ·Paşa 

arazisinde yeniden kurulan Halkalı Ziraat ve Baytar mektebi, · sonraları Baytar 
(=Veteriner) bölümünün ayniması ile günümüze kadar yaşamıştır. Bugün Halkalı 
Ziraat Okulu büyük yapılan ile bala kullanılmaktadır'l2• · 

H. 1295 (= 1878) Salnamesinde Çekmece-i sagir .(=Küçükçekmece)'in .erkek 
nüfusu 1824 olarak gösterilmektedir. Ancak bu sayıda köylerin de dahil olup ol
madığı bilinmez. 1935 sayıınında 706 nüfusa sahip olan Küçükçekmece'nin ·1941'
de nüfusu ancak 780'e çıknuştı ve sayıda dışardan gelen esnaf, memur ve işçiler de 
dahildi. Aynı tarihte 105 ev, 43 dükkan, 8 resmi b.ina, 17 ahır ve 8 samanlık, bir ca
mi'den başka köy konağı, okul, karakol, gümrük, sıtma savaş ve mezbaha vardı 
ve kasaba köy kanununa göre idare ediliyorduH3. Önce Çatalca'ya. bağlı bir köy iken, 

81 R. Bousquet, Les grottes de Yarem-Bourgaz, «Eclıos d'Orient» IV. (1900/0ı" s. 295-302, 
yazar köyün içinde bir kitabe (Bizans?) ile beş sütun başlığı görmüştü. s. 298'de Aiına Koı:ıi-
nena'da bahsi geçen (bkz. yukanda s. 34·ve not 34) Skbiza'nın Yarımburgaz olduğunu ileri 
sfuer. 

82 İhsan Sungu ve Ragıp Ziya Mağden, Türk Ziraat tarihine bir bakl.f {Birinci Köy ve 
Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını) İstaribul 1938, s. 91 ve 193; Muallim Akif (şair Mehmed 
Akif), Mektebin mevldi, ebnf}'esi, tarilı;esi, <<Halka/ı Mektebi Alisi Mecmuası» sayı ı (ı Cemaziela
hlr 1335-Nisan 1333= I9ı7) s. 2 vd.; Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi; II, Istanbul 
1940, s. 469-475. Burada Amasyan Efendi idaresind"e kurulan okulun .130ı 'e doğru, açılm.ı.ş 
olabileceği yazılarak, arazinin ikibin liraya Mısırlı Hurşid Paşa zevcesi Rukiye hanımdan 
alındığı ve başına Cin !zzet Bey (sonra Paşa)'in getirildiği. ancak birinci kat tamamlandı
ğında para bittiğinden, yapınun iki sene durduğu ve. 1886-1889 yıllarmda inşaatın sonıı, erdi
ği bildirilmektedir. 

83 Selahaddin Deınir~an, Küçük Çekmece köyü (İstanbul Köylerinden. Seri 1) Istanliul 
J~tı. 
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Küçükçekmece 1908'de ö sıralarda adı Makriköy olan Bakırköy ilçesine bağlan

~ştır. 1956'da Belediye teşkilatı · kurulmuş ve kasaba gittikçe gelişerek küçük bir 
şehir _gprüntüsü almıştıı:. Bu gelişmenin müsbet ve menfi tarafları .üzerinde durmak 
konumuz· dışında kalmaktadır. Ancak bu gelişmede .1955'de büyük Londra yolu
nun yapılmasının, yakınından tren hattı geçmekle beraber Menekşe istasyonundan 
itibaren .tek yol olan demiryolunun 195l'de Sirkeci-Halkalı banliyö hattı olarak ye
niden yapılmasının payları büyük olı:n,uştur. İçinde bulunduğumuz yüzyıl· içinde 
Türkiye'nin .karşılaştığı etnik değişiklikler ·en fazla kendisini ;Küçükçekmece'de belli 
etmiştir. Evvelce ufak bir Rum azınlığa sahip bir. Türk kasabası iken·, '1912'de Bal
kan savaşı felaketi ü~rine. buraya. Bulgaristan'dan gelen · Türkler yerleşmiş, 1923'
den sonra ise · mübadele ile giden Rumların yerlerini, 1924~de Yunanistan'dan gö-· 
çen T~kler almıştır. 1928'de Küçükçekmece'ye gelen, burada yerleşen küçük bir 
Kazak topluluğunun gölde çok başantı olarak havyar istihsal ettikleri bilinir. Fa
kat sonralan bu topluluk buradan gitmiştir. 1935'de ikinci dalga olarak Yunanis
tan'dan yeni bir göçmen topluluğu gelmiş, bunu 1954'de Yugoslavya ve Bulgaris
tan'dan gelenler takip etmiştir. Nihayet 1960'da Kastamonu. çevresi Ermenilerin
den göçenter olmuştur. Bugün Küçükçekmece ve göl çevresi hızlı bir gelişme. için
dedir. Küçükçekmece Belediye sınırları içindeki nüfus sayısı 1977 yılında 59.000'e 
yaklaşmış bulunmaktadır. Adları eski· haritalarda görülen: ve gölün etrafında sıra

lanan· çiftliklçr de .aı.:tık ortadan kalkmıştır. 
Küçükçekmece tarihinde önemli bir olay, burada eski Regium (Rhegion) şeh

rinin kalıntılarını bulmak içın' yapıla~ kazılardır. E. Mamboury (1878-1953)'nin 
Küçükçekmece'ye hakim tepede bazı eski taşlar ve izler görmesi üzerine,. onun ih-· 
b~n ile 1938 yılında bir kazı yapıl~asına karar verilmiş~4 ve İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri müdürlüğü tarafı;ıdan yapılan araştırpıalar, 1940-4l'de ve 1948'de de sür-· 
dürülmüştü85• Beş bin m2 lik bir saha temiztenerek etrafı bir taAJ<imat ile çevrili 
büyük bir Bizans kompleksi meydana çıkarılmıştı. Burada salonlar, odalar, şııpel 
ve kiliseden b~şka küçük bir hamam· kalıntısı da bulunmuştu. Bu binaların bir kıs: 
mının zeminleri mozaiklerle kaplı idi. En erken kısımlaı;ı V. ve VI. yüzyıllara ait 

. . 

84 E. Mamboury, wfouilles byı:antines a Istanbul el ses enuirons lll, <<Byzantioro> XXI (1951) 
s. 428-429. Mamboury'nin sadece ihbarı kendisiniiı yaptığını bildirmesine rağmen bazı yer
lerde ·kaiının da onun:t'ar~fmdan yapıldığı yanlış olarak ileri·sürülür, bkz. Betsy Harrell ve 
Evel}'n Lyle Kalças, Mini Tours near İstanbul, İstanbul 1975, s. 180. 

85 'Aziz Ogan, Regium hafriyati;· <<Belleten»· III, sayı ll'-12 (1939) s. 437-445, !ev. CVI
CXIX; Aziz Ogan ve Arif Müfid Mansd, Rlıegion-Kii;ıik Çekmece haftiyritı, 1940-1941 çali§ma
larına dair ilk rapor, <<Belleten» VI, sayl' 21~22 ('1942) s. 1-18, fr. s. 19-36, Iev •. I-XXVI; A:ziz 
Ogan, Region-Kıi;ıi/.."fekmece hafriyatı ve Region sarayı, III. Tiirk Tarih Kongresi 1943, (Türk Tarih 
Klirumu yayını ,IX. seri; sayı 3) Ankara 1948, s. 537-5'43; ayrıca· 12 levhada 21 resim ve 2 
plan. 
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olarak tarihlemin fakat sonralan çok tamir gören ve değiŞikliğe ·uğrayan bu komp~ 
leksin bir saray olabileceğini Prof. A. M. Mansel ·(I905-1975) ileri sürmüş ise de bu 
kesinlik kazanmaiDJş bir hipotezdir86• Mamboury ise burada iki sarayın varlığına 
inanınakla beraber kalıntılann Rhegion kasabasına ait olduğu görüşündedir87• 

Avrupa yolunun hemen kenannda bulunan bu arkeolajik bölge bir süre korunmuş, 
fakat sonralan tamamen başıboş bualaldığından hemen heme1;1 hiçbir iz kalmama
casına ortadan yok olmuş, kazı sahasının bir lasmı da evlerle d<;>Imuştur. Bu durum 
Küçükçekmece için büyük kayıptır!l8• Turistik bir ana yolun hemen kenarında· olan 
bir arkeotojik yerin, o kasahaya sağlayacağı faydalar belli iken; bu hususun hiç dik
kate. alıomayışı Küçükçekmece'nin zararına olmuştur. Eski Rhegion şehrine ve bel:. 

1 

ki de sarayına ait pek çok mima:ri parça evvelce Küçükçekmece'nin Türk mezarlı-
ğında görülebiliyordu. Kasaharun içinde devşirme malzeme olarak kullanılmış veya 
dağımk duran sütun gövdeleri, sütun başlıkları veya başka mimari parçalar da her
halde eski Rhegion harabelerınden arta kalmış izlerdir. 1964 yılı Ekim ayı iÇinde 
Regium şehri nekropolünde yapılan araştırmada bir kypogaeum, üzeri tonoz ör~ 
tülü, dikdörtgen biçiminde bir mezar odası bulunmuştur89• Bu da Küçükçekmece'
nin öncüsü Regium-Rlıegion kasabasınıiı İlkçağdaki varlığımn delillerinden biri
dir. Bu··vesile ile Küçükçekmece ve yakın dolaylarında bugüne kadar bulunarak ·ya
yınlanan başlıca Antik kİtabeleri de burada lasaca anmak yerinde olacaktır .. Gö-· 
lün doğu yakasında bir çiftlik sahibi olan Ak.if Soğuksu tarafından elde edilerek 
1942 yılında İstanbul Arkeoloji M üzesine satılan, M.S. I. yüzyıla ait olduklan. tah
min edilen altı parça kitabeli tebcil stelinden (İnv: no. 4795-4800) başka90, aym mü
zeye Yarımburgaz; Halkalı, Küçükçekmece, Safraköy ve Firuzköy'de bulunmuş 
M.Ö. 11-M.S. II. yüzyıllara ait birçok mezar stelleri de girmiştir. Bunların hepsini? 
yüzlerinde kabartma tasvirlerinden başka ölenin ve babasımn adlarını kaç yaşında' 

öldüklerini bildiren kitabeler vardır. Bütün bu steller Roma çağında Küçükçek-: 
mece'de önemlice bir yerleşmenin varlığının delilleridir91• İstanbul Arkeoloji Mü-

86 Arif Müfid Mansel, Lesfoiıilles de Rhegion pes d' Istanbul, Actes du' Vle Congres Interiıail
onal d'Etudes By~antines (Paris 1918), Paris 1951, II, s. 256-260. Kazılarda bulunan yapılan 
gösteren !>nceki planlar hep eksiktir. En tamam plan bu bildiri ile yayınlanmış ise de ne' ya: 
zık ki çok ufak ölçüde basılmışnr. 

87 E. Mamboury, Lesfouilles by~ntines, s. 429. 
88 Bu hususda bir gazete haberi olarak bkz. Salim Ayozan, Tariht bir şehir yağma edildi 

<<Milliyet», 26 Temmuz 1972. · 
89 Aziz Ogan, Küfükfekmece yakımndaki Regium şe~ri nelı:ropolünd_e )946 yılı sonbahannoô. ya-

pılan artl.Jlırma, «Belleten» XI, sayı 41 (1947) s. 167-168. · 

90 Zafer Taşlıklıoğlu, Rhegion (Küç.ükfekmece) kitabeleri, <<llelleten» )O{lll, sayı 92 (1959) 
s. 545-561, fr. s. 563-57 I, resimler s. 572-574. . 

91 .Nezih ~ıratlı, Les stelesfunerair.es de Byzanc,e Greco-Romaine, Paris 1964, s. 59, No 42/' 
4784, s.68, No 65/2115 (Halkalı)~ s. 69, No 69/4783 (Küçükçekmece),.s. 77, No. 85a (Soğuksu),: 



TARİHDE KÜÇÜKÇEKMECE 87 

zesine getirilen iki sütun · başlığı ise üzerlerinde görülen haç kabartmalarından da 
anlaşıldığı gibi Hıristiyan çağına ait olup, V. yüzyıl olarak tarihienider (İnv. no. 
5056-5057)92• 

Küçükçekmece'de Bizans harabelerinin kuzeyindeki tarlada taş çıkarılırken 

26· Ekim. 1953'de 28 adet bronz erken Bizans devri sikkesi bulunduğunu da İstan
b).il Arkeoloji Müzeleri nümizmatı sayın Nekriman Olcay bize haber vermek lüt
funda bulundu. Bu sikkeler n. Iust~us_ (565-578), n. Tib.erius (578~582), Mauri
c~us (582-602), Phokas (610-641) ve Herakleios (610-~41) devirlerine ait ol:up baskı 
i~ibariyle.570-6~6 yılları arasıp.a ait parç_alardır. · 

Küçükçekmece'nin eski eserlerinin başında gelen köpriliıün tarihçesinden·_ yu
kanda Küçükçekmece'nin tarihi içinde bahsedilmiştir. İlk .yapısı Roma çağına ka
dar inen, ·Bizans devrind~ hiç değiİse üç defa yeniden yapılan . bu köprü ,Türk dev
rinde de bir çok defa yeniden yapıldığı~dan her devrio izlerini taşımakuldır. ·Trak
ya'daki başka Türk köprülerinin aksine olarak bugünkü durumu ile bir san.at eseri 
güzell~ğine sahip değ_ildir .. Fakat iki bin yıldır var olduğu bilinen 've ~ bin yıldır 
Trakya'nın en önemli yolu üstünde insanlara hizmet eden. bu köprünün tarihi de
ğerinin çok büyük olduğu inkar e_dilemez93• KöprünUn şimdi uzunluğu 210 m. ka
dar olup genişliği 7 m. 60'dır. Yuvarlak kemerleri klasik Türk yapı sanatına aykı-

. i 
s. 80, No 93/5190 .(Firuzköy) s. 86, No. 107/5211 (Safraköy), s. 91, No. 120/4779 (Yarımbur
gaz), s. 94),' No. 129/5465 (Küçükçekmece. civıirı), s·. 99, No·. 146a (5492) Yarımbtiig'az). ~: 
99, No. 146 ·b/5491 (Yanmburgaz). Bunlara ilave olarak Ziverbey köyünde hir evde bulu..: 
nan :rvr. Ö. I. yüzyıla ait bir stel de eklenebilir, bkz. Zafer Taşlıklioğlu, Trak;·a'da epigrafYa 
artl§tırmalan, İstanbul 1971, s. 62~63, res. 163. Bu çevrede daba' .başka stelleiin bulunabilece~ 
ğine kesinlikle inanmak gerekir. Fakat son yıllarda artan yapı faaliyetinin bunları yok etme-
slııden de endişe d~yulur. · · · 

92 Nezih Fıratlı, Seçme Bizans eserleri rehberi, İstanbul 1955; s. 37; Mükerrem Usmaö, 
Sur quelques clıapiteaux byzantins, X. Milletlerarası Bizans Tetkikleri Kongresi Teb/iğleri-1955, Is-
tanbul 1957, s. 181. · 

·93 Orhan Bozkurt, Koca Sinan'ın köprüleri . (İst . Teknik. Üniv. -Mimarlık Fakilltesi ya
yını) İstanbul 1952, s. 8'de kesin bir ifade ile Küçükçekmece köprüsünün 1537'de ölen Mi
mar Ace~ Aİisi'ne ait oldu~u yazm~ktadır. Küçükçeıdnece köprüsü. hakkında ayrıca qkz. 
C~vdet Çulpan, Türk T tl§ köp~üleii, Ortojağdan Osmanlı dturi sonuna kadar (Türk Tarih Kuru
mu yayını, VI. dizi, sayı 16) Ankara 1975, s. 137-138, No 82. Köprünün Mimar Sinan'ın 
eseri olduğunu isbatlayacak hiç bir kesin delil yoktw:. Fakat belirli bir mimari karakteri ol
madığından pek çok tamir gördüğü anlaşılmaktadır. Zarif Orgun, Küçükçekmece için. 9 
Eylül 1965'de ~azıı;ladığı tescil fişlerin_de bu köprü~en babsed~rken, Katip Çelebi (1609-
1657)'nin Atlas Major tercümesinden (Cihannuma'nın 1654'den sonra yazılan ikinci redaksi
yonunda), Küçükçekmece gölünün « ... ayağı üzerinde ahşapdan bir köprü vardır.» dediğini
kaynak göstererek XVII. yüzyıl ortalar~da dahi h~l~ Küçükçekmece köprüsj.inüp. ahşap 
olduğunu ve kagirleşmenin XIX. yüzyılda olması gerektiğini ilerf sürmektedir. Fakat bu· 
iddiayı kabul etmek zordur. Çünkü, köprünün Bizans devrine a,it kagir ayakları çok yakın 
tarihlere kadar görülebiliyordu, bkz. <<Belleleıı» III, sayı 11.-12 .. (1939) l~v. CVIII._ 
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odır. Zaten son tamirlerde 1939'a kadar görillebilen Bizans devrine ait parçalar da 
gizlendikten başka, eski köprülerin en büyük özelliği olan meyiller dotdurularak 
düz bir bale getirilmiş, böylece yükseltilen <<tablieo>nin yanianna da yeni korkuluk~ 
lar takılmıştır. 

· Kasabanın bugün esas camii, Fatih camii olarak adlandırılır. Bu herhalde Ev.
liya Çelebi'nin Çarşı camii olarak andığı ve «harpuşta kubbeli» olarak tarif ettiği 
eser olmalıdır. Bugün görülen caıriün harpuşta yani çatı içine gizli ahşap kubbesi 

yoktur94.' · İlk cai:lıi harap olmuş ve H. 1224 Recebinde ( = 1809) SadrAzam Yusuf 
Ziya Paşa tarafından yeniden yaptırılmıştır. Bu tamire dair beş satırlık bir kitabesi 
vardır: .· 

' . 
ı. Fatih-i Mısr-ı 'Kahire' Sadr-~izam ve Serdar-ı Ekrem devletiO Gazi el-Hac 
2. Yusuf Ziya Paşa bazretleri mesned-i ülyay-ı sarlarete def'a-i 
3. Saniyede teşriflerinde semt-i gaza ve cihada tevcih-i rayat-ı azimet 
4. Ve nusret buyurduklarında işbu cami-i şerifin imarını 
5. Emr-ü irade buyurmuş olduklarına binaen tamir ve termim olundu; 

fi gurre-i B (Recep), sene 1224, 
( = 12 Ağustos 1809) 

ı. 

Cami II. Abdülharnid devrinde, bir daha t?Imir ettirilmiş, nihayet 1965'de bazı ek
lerle genişletilmiş ve yeni bir minare yapılmıştır. Camiin 1894 depreminde büyük 
ölÇüde ~arar gördüğü, belki de tamamen yıkıldığı, .bu depremin İstanbul'daki tab
ribatını gösteren bir-listeden öğrenilmektedir. Cami bu feUiketin hemen arkasından 
ihya edilmiş ve bu şekli ile 1965 tamirine kadar gelmiştir95• Bu camiinFatih II. Meh
med'in hayratından olduğunu ·destekleyecek kesin bir bilgi yoktur. Bugünkü bina
da da XV. yüzyılın mimarisinden bir özellik görülmez. 

Ca~ 1809'da ikinci sarlareti sırasında ye_niden yaptıran Sadrazam Yusuf Zi
ya Paşa (?- 1818) III. Selim (1789-1807) tarafından Mısır'a çıkarma yapan -Na
polyon'a karşı serdar tayin edilerek oraya· gonderilmişti. Kitabede ona «Mısır.'da 

Kahire fatihi» denilmesinin sebebi budur. Orad'a önce başarılı olan fakat sonra 
bozguna uğrayan Yusuf Ziya Paşa, ll. Mahmud (1808-1839) devrinde, 1809'da ikin
ci defa Sadrazam olmuş v~ yeniden serda! tayin edilerek Ruslara karşı ~umeli se
ferini idare etmiş ise de burada da pek başarılı olamadığından az sonra görevinden 
alınmıştır. Kitabede onun ikinci sadareti sırasında «gaza ve cihada giderken» bu 
camiin ·imar edilmesi için emir verdiği bildirilmektedir. Bu bakımdan Küç_ükçek-

94 Ekrem Hakkı Ayverdi, Os11111nlı mi11111risinde Fatih devri, İstanbul 1974, IV, s. 808, No. 
891. . 

95 Camiin ·l965'den önceki biçimini gösteren bir resmi, SelAhaddin Demirkan, Küfiık-. 
Çekmece köyü, İstanbul 1941, s. 2l'de bulunmaktadır: 
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mece Çarşı camiinin kitabesi, Osmanlı devri Türk tarihiiıin olaylarını aksettiren 
bir tarih belgesidir. Serdarlığının pek parlak olmamasına rağmen Yusuf Ziya Pa-· 
şa'nın bu kitabede aşırı derecede övülmesi de ayrıca dikkate değer. 

Evliya Çelebi'nin bahsettiği ikinci cai:ni olan Tekke camii, Abdüsselam zavi
yesi ve imareti içinde olmalıdır. Bugün bu camiden bir iz kalmamıştır. Tekke ve· 

- medresen.in yerleri etraflannı çeviren duvarlar yıkılarak her türlü tahribe açıldık-
tan sonra, 1967 yılına doğru, burada Abdüsselam camii adıyra yeni bir cami .yapıl- · 

mıştır. Küçükçekmecenin köprüsünden · sonra en önemli eseri olduğu anlaşılan .ve· 
gerek yapısı, gerek manzarası ve gerek içindeki ulu ağaçları yabancı 'seyyahlar ta
rafından anlatılan Abdüsselam manzumesinden bugün sadece tür be ·ile iki çe~~
kalmıştır. «İmaret»in yanında olan iiiearese, Mimar Sinan'ın ·eserlerinih adlarını 
veren Tezkiretü'l Ebniye'de «Defterdar Abdüsselam Bey medresesi» olarak kayıt-,. 

lıdır96• Fakat Sinan'ın eserlerine dair başka risalelerde bu yapı yoktur .. Ayrıca te~-. 
bit edildiğine göre Ankara'da Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivindeki vakfiye def
terlerinden 747 no. lu Ondördünc~ Haremeyn vakfiyesi defterinin 409.' sahiKe . ve 
278 sıra numarasında Abdüsselam Bey ibn-i Abdülallam adına arapça bir va.kfiye 
bulunmaktadır97• Gurre-i Receb 931 (= 1525) tarihli .bu vakfiyede imaret hakkın-
da şu bilgi verilir: « ... bir mescid-1 şerife ve aralannda iki sofa ve her birinin yanın-
da kendine muttasıl bi'rer oda bulunan ve tabhane namı verilen karşılıklı iki ye·[ oda-
sını ve mezbur iki sofanın arasından 9ıkarılmış diğer iki odayı kadıoların ve evl!le-
rin inmelerine mahsus bir avlu ve bir bela ile birlikte bir odayı ve parlak taş ile dö-. 
şenmiş ve bir ortalığı ve bu ortalığın ortasında şadırvan denilen bir fıskıye, mezbur· 
ortalığın üç tarafıoda gölgelediği ve kapunun iç tarafında yük ·indirmeğe mahsus_
diğer bir ortalığı ve burada hayvanları sulamak için bir çeşmeyi ve üç alıuru ve dük
kanlar ve yanlarında helalan ve bir matbağı ve bir kileri ve . bi~ odunluğu ve mat
bağın yanında iki helayı havi bir imaret-i şerifi bina eyledi.» Aynı vakfiyenin içinde 
mescide konulan bir seccade ve beş halıdan da bahsedildikten sonra medrese'ye. geçil
mektedir: «Ve yine mezbur imaretin yanında a'mali şeriyyede v~ ulum-u hakikiyye· ... 

96 Sal Mustafa Çelebi, Tezkiretü'l-ebniye, yay. Rıfkı Melul Meriç, Mimar Sinan hayatı vve 
eseri, Ankara 1965, I, s. 97, No. 39. 

97 Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tescil uzmanı Zarif Orgun, 1965 yılında . 

Küçükçekmece'nin başlıca eski eserlerine dair tescil fişleri ha.zırlamışbr. Onbeş eserden bah
seden ve beraberinde kısa bir de rapor bulunan bu tescil dosyası b.ahls konusu eserlerin ta-. 
rihl hüviyetlerini mükemmel surette ortaya koymaktadır.· İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa
kültesinin Türk ve İslam sanatı kürsüsünde 1966 yılında kabul edilen bir lizans tezinde de · 
Küçükçekmece'nin eserlerinden bahsedilmektedir. Ancak bu tezde bazı konularda çok iyi 
bilgi verilmesine karşılık, bazı eserlerden hiç babsedilmemiştir, bkz. Feriha Engiz. (6947), 
Silivri'de ve Kü;ük;ekmece'de Osmanlı eserleri (daktilo ile yazılmış tez) (1966). Bu çalışmada köp-. 
rünün çok tafsi!atlı ölçüleri, Fatih camiinin kitabesi ve Abdüsselam medrese ve imaretinin: 
vakfiye kaydı bulunmaktadır. 
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ve maarif-i ilahiye ile istikmal hususunda kendisiyle istiane olunmak üzer.e on hüc
reyi, dershane adlı büyük bir hücreyi ve hücrelere mahsus sofaları ve ortasıiida fıs
kıyye mevcud ve parlak taşlarla döşeli bir sofayı ve diğer tarafmda iki helayı hiivi 
bir medrese-i şerife inşa etti». Yine Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan 747 no. 
lu·ondördüncü Haremeyn vakfiyesi defterinin 420. sahife ve 279. sıra numiırasmda 
Defterdar Abdüsselam Çelebi'ye ai~ H. 938 ( =1531/32) tarihli bir de vakfiye zeyli 
vardı r. Bu vesikaya göre Abdüsselam Çelebi, Engürüs seferi ve Budin fethinden dö
nüldüğünde (1526) yaptırttığı Küçükçekmece'deki medresesinin yamndaki ·bahçeye 
gömülmesini vasiyet etmiştir. Bu· vasiyetihde, mezarının üstüne bir" türbe inşa edil~ 
mesini, etrafının meyva ağaçlar~ ve çimen kaplı bir bahçe halinde olmasını, türbede 
gece gündüz Kur'an okumak ·üzere ·aıtı «salih» hafız tayin edilmesini, ayrıca bah
çenin bakımı . için de bir bahçıvan ile bir de yamak tututmasım şart koşmuştur93• 

98 H. 953 ( = 1546) tarihli İstanbul Vakıflar Tahrir Difteri'nde, İstanbul'da Küçükpazar' 
da Hace Hayrüddin camii mahallesi evkafı bölümünde, Defteri ( = Defterdar) merh~ Ab
düsselam Bey'in evkafırun şaşılacak zenginiilde bir İistesi vardır. Bu çok önemli defteri ya-' 
yınlayanların belirttikleri gibi «238 bin akçe varidatı olan vakıf, vezirlerde dahi az görülen 
bir zenginliktedir>>. İst.anbul içinde birçok ham, hücreleri, evleri, dükkWarı, kervaı;ısarayı, 
Tire, Nazilli, Yenice Foça'da han, hamamlar, başhane ve dükkanJarı vardır. Ayrıca Çek
me-i Küçük'de bezirhane ile iki mahzeni vardır: Bunların gelirleri çeşitli hayır .tesis.l~e, 
bu arada İstanbul, Küçükçekmece'deki yapılarına, Hafsa'daki mescid ile zaviy"esine v·e Bel
grad kalesindeki mektebine bağışlanmıştır. Be-cihet-i"cema'at-ı medrese ve 2:avrye der kasaba-ı Çek
me-i Kiiçiik başlığı altında, Küçükçekmece hayratında görevli müderris; talebe, şeyh, imam, 
müezzin ve bakımı yapan çeşitli bademeye verilecek yevmiye gösterilmiştir. Bu hususda pkz. 
Ömer LütfiBarkan ve Ekrem H~kkı Ayverdi, Istanbııl V~kıjlan talırir defteri 953 (1546) tarihli, 
İstanbul 1970, s. 181-18~.. ' · · · · 

Ankara'da Vakıflar denei Müdürlüğü Arşivincieki vakıf defterlerinde bulunan vakfiye 
sureti ve bunun 29.Temmuz I943'de A. Refik Şallı ile Ali sclmi.·Yücesoy tarafından yapılan 
40 daktilo sahifelik tercümesinden öğrenildiğine göre Abdüsselam Çelebi'nin Istanbul'da 
Hoca Hayreddün mahallesinde dükkanları, hanı olduğıı gibi evi de oradadır. Ayrıca Ala~ 
cahamam mahallesinde büyük bir hanı, Mahmua Paşa hamarnı kai-şısında 36 höcreli bir 
hanı, aynı civarda (eski Atpazarı yakınında) 49 höcreli bir hanı KüçükÇekmece, Silivri, Ro: 
doscuk (Tekirdağ), Hafsa'da dükkanJarı ve bu sonuncu.kasabada bir hamarnı ile balıı, Edir
ne'de Katırcılar hanı yakınında bir hanı, Belgrad'da dükkanları, Tirnava.ve Silistre'nin Be-· 
zirgan pınarında köyleri vardır. Anadolu tarafında ise, İzmid'de köyleri, tersane olarak Dev
letçe kiralanmış arsası ,dükkanlan, hamamı, han ve çeşmesi, Dil iskelesinde bir hanı, Tire'de 
Bezesten karşısında Kurşı,ınlu 'han denilen hanı, bir başka hanı daha ve bir de hamamı, Na-· 
zilli'de dükkanlan, Kuyucak'da hamamı, Balat (='=Miletos) yakınında Mandaca'da ve Ye
nice Foça'da birer hamarnı vardır. Vakıflanna bağladığı bu mülklerden başka -büyükölçü
de.bir de nakit servet bırakan Abdüsselam Çelebi'nin Pir Ahmed Çelebi ve Yusuf Şah adla
rmda iki oglu ile ·Fatma adında bir de kızı vardır~ Bütün bu servet, İstanbul'daki Sıbyan me k. 
tebi, Küçükçekmece'deki mescit, tabhaneli imaret ve medrese; H:ifsa'daki zaviye ve mektep; 
Belgrad'dılki mektep, İzmid'deki mescit ve zaviye ile namazgah, ve Galata tarafındaki mes
cide vakfedilmiştir. Zaviye-imaretlerin mimari düzenleri etraflıca tarif edildikten başka hun-
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Uzun süre yerine getirilen bu şartlar sonradan unutulmuş, medrese, teklee ve etraf
Iarım çeviren yüksek bir duvar içindeki bahçe harap olmaya bırakılmıştır. Medre
se'nin Mimar Sinan'ın eserlerine dair listelerden yalnız birinde yer almasının sebebi 
anlaşılmaz. Sinan'ın Mimarbaşı olmasından önce yapıldığı anlaşılan bu eserin ona 
ait olmasım ise biz pek şüphe ile karşılamıyoruz. Çünkü, Sinan'ın listelerinde, daha 
bu durumda pek çok yapı vardır. Vakfiyede verilen bilgiden medresenin büyükçe 
bir dershane rnekanına sahip, ortasında şadırvam olan bir iç avlu etrafında sırala
nan on hücreden meydana; gelmiş , klasik ~ir· medrese olduğu anlaşılıyor. Hücrelere 
mahsus sofa' dan herhalde.-odaların . ön~erinde . tızanaıi,~revaklan anlamak gerekir. 
İçinde bir de mescid bulunan «imaret>~ _e g~JJ.nce, bunun planını tahmin etmek daha 
zordur. Her şeyden önce şunu belirtmek yerinde olacaktır ki, «imaret>> de~en bu 
hayır binası, Erken Osmanlı devrinde sayılan pek çok olan zaviye (veya hanikah) 
«imiuet>>lerdcm biridir. ·Esas mekanı bir mescid, ·bunun yanındaki tabhane odaları 
misafirbanedir. Sonralan bu tip yapıların riormal mahalle mescid1 veya camii ha-· 
line geldikleri, ekseri hallerde de tekkeye dönüştürüldükleri bilinir. Abdüsselam 
imareti, Küçükçekmece'ye hakim tepenin yamacına inşa edilmiş bir zaviye (yeya 
hariikah) idi. Bir namaz mekanının iKi yanında birer sofa (yani kapalı avlu) ile ay
rılmış · tabhane odaları vardı. Bunların önlerinde is·e ortası şadırvanlı bir avlu uza
myordu. Böylece Abdüsselam Bey imaretinin bizim zaviyeli (tabbaneİi) camiler ola-. 
rak adlandırdığımız türden bir yapı olduğu vakfiyedeki ·kayıtlard3:Jl açıkça anlaşıl

maktadır99. Burası «ayende ve revende»yi misafir et_ineğe mahsus orijinal özelliğini 
de çok yakın çağla ra, XIX. yüzyıla kadar korumuştur. Ayrıca geniş avhi sının için- . 
de ahır, mutfak, erzak ve odu'n arnbarı gibi hizmet binalan da vardır. Fakat asıl an-· 
laşıimayan husus, bu misafirhane-imaret ile medrese'nin rnima~i bakımdan b.iribir
lerine · bağlı olup olmadıklandır. Vakfiyede sayılan yapılardan bugün yalmz XVI. 
yüZyıl eseri olduğu açıkça belli sadece bir çeşme kalmıştır. Şimdi aynı yerde yükse
len yeni ·camiin 1965-66'da yapımından önce iyi bir araştırma yapılabilmiş olsa her
halde ilk imaret-misafirhane ile medresenin bazı temel izleri bulunabilirdi. · 

Başdefterdar Abdüsselam Bey veya Çelebi'nin mezarı üstünde inşa · edilen al
tı gen biçim.li türbe, üstü kasnaksız yayvan kubbe ile örtülü küçük bir yapıdır ve 
bugünkü görünüşü ile hayli geç bir devrin mimarı üstübunu işaret etmektedir. Gi
rişin önünde ileri taşkın bir giriş holü, het ·cephesinde ise yuvarlak kemer li birer pen
ceresi vardır. Bu giriş bolünün esas türbe binasına göre daha da geç olduğu anla
şılmakta ise de, kapısı üstündeki sülüs hatlı kitabe· taşı, etrafını çeviren kabartma 

lara herkesin inebileceği açıklanmış, a5hanelerinde pişirilip dağıtılaca:b:' yemekleiiıi-cinsi; 
miktan inceden ineeye gösterilmiştir. Ayrıca gelirle.rin nasıl harcanacağı da sahifelerce tarif 
edilerek iınla tılmıştir. . · · . ' 
.: 99 Bu hiısusda bkz. Semavi Eyice, ilk Osmanlı devrinin di~f-İftimai bir.müessese.ri: Zdviyeler 

ve ı:aviyeli camiler <<iktisat Fakültesi Mwnuasm XXI ·{l-963) s, .1-80. · · 
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süslerden görüldüğü gibi XVI. yüzyıla,. türbenin ilk yapısına aittir:. Bu kitabedeki 
kurucunun ölüm tarihini veren şu beyit okunur: 

Şeyh edüp melekler ider dua-vü-tarih 
Abdüsselamına olsun dar-üs-selam mesken 

sene 933 ( = 1526/27) 

t_-;L- J b ;.ı._l ..~\(.!.. '";'J.:ıl ~ 

J.:-.· r:>Lıl9 ı.:ı .. s:,-JJI ...:..)Lll~ 
~· 't'f ~ 

. .. .. -
·-

Yine Evliya Çelebi'de bahsi geçen hamamın ise kalıntılarının, Çarşı caıılli .Ya-. 
kınında görüİebildiği" ~öylenir100• KüÇÜkçekmece'de bugün · beş eski çeşme mevcu~-. . . . . 
tur. Bunların suyunun, Y~rıillb,urg~z mağaraları eteğindeki «Tuna suyu» denilen. 
kaynaklardan geldiği bilinmektedir . . Bu çeşmelerden_ en eskisi Abdüsselam imare
tinin sınırlan içinde olandır .. Muntazam işlenııllş küfeki taşından yapılaq bu çeş
menin· kitabesi yoksa da, imaretin ilk kuruluşu ile hemyaşıt oJduğu muha~aktır. 
Çok harap durrimuna rağmen T,!.ir~ sanatının klasik .üslubunu akse_ttirir. Abdüs
sel~m imare.tinin dış duvarının sokak. tarafındaki yüzüne yapıştırılmış ikinci çeşme 

V ise ço~ uzury . manzum ki tabesine göre Abdüsselam Bey· adına olmak üzere, ac4 ve. 
rilmeyen sabık bir Sadrazam Emini ~arafından H. 1210 (=I 795/96) tarihinde yap
tırılmıştırıoı. Güzel Barok profilli bir kemerin üstünde otuz kartuş içinde sülüs hat-. 

. • . . ı . 

la yazılmış uzun kitabe yer alır. İki yanda ise devşir~e malzeme olarak kullanılmış 
Bizans başlıklı iki sütun yükselir. Ay~zma sokağı başındaki çeşmenin ,kitabesi ol
~adığı .gibi, tamirlerle _ç~~ bozulduğundan . ~elirli . bir sanat karakteri de yoktur .. 
Yalnız Barok üslublu aynataşı, . XVIII. veya XIX. yüzyılda yapılmış olabileceğine 
bir delil sayılabilir. İstanbul caddesinde ulu b~r çınarın dibinde meydaru süsleyen. 
çcşme ise onbeş kartuş içinde yer afan uzun kİtabesindeki tarihe g~re: H. 1052 
( = 16~2/43)'de yaptırılmışt!r. 

Ol kerem-plşe hudavend-i güzin . 
,Kim Muhammed eyle'~iş narnın buda 
Kendi defterdar-ı ;zlşan ü vezlr 
Bat~nı esrar-ı zat-ı kibriya 
Kalb-i piiki mehbıt-i envar-ı Hak 

· 100 Selaha~din De!JÜ:rkan, ay. eser, s. 27. 
101 Tekkenin avlu kapısı ile bu çeşmenin eski durumunu gösteren bir· resmi için bkz .. 

<<.B.e,lleten» III, . sı;ı.yı .l 1-12 ( 1.9~9}I_ev. CIX. Bu ,kitabeyi o.kunmıısındaki zorluk ve .metnin 
aşırı derecede uzunluğu dolayısiyle buraya geçiremedik.. . ... .. . . . 
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zat-ı pür cudu enis-i evliya 
Hak vücUdun h.ıfz ede afatttan 
Pak ola tab-ı kederden daima 
Add olunmaz etdüğü hayrat (geran)? 
Katib-i çarh etse erkamın dü ta 
Cümleden bu çeşme i'yi'iAIIah içün 
Çekınece sahnında ettürdü bina 
Dediler vasf eyleyüp tarihini 

· Oldu ab ayn-ı kevser canfeza · · 

(1052 = 1642/43) 

99 

Arkadaşımız Prof. Dr. Nihat Çetin tarafından okunarak yukandaki transkrip
siyonu yapılan bu ağdalı ifadeli kitabede, çeşmenin Defterdar ve Vezir Muhammed 
( = Mehmed) Paşa tarafından yaptmldığı bildirilmektedir. Bu herhalde, tarihimiz
de Sqfu lakabı ile tanınan l648-1649'da dokuz ay Sadrazamlığı da olan Mehmed 
Paşa olmalıdır. Sofu (veya Mevlevl veya Koca) Mehmed Paşa, -1636-1639, 1641-1643 
ve 1644 yıllarında üç defa ve toplam olarak beş yıl kp.dar Defterdarlık görevinde bu
lunmuş, Sadrazamlıkdan azlinden sonra. Rumeli ·~e bir yere sürülerek orada idam 
edilmiştir. Osmanlı tarihinde, .. Sultan İbrahi.m (1640-16~8)'in tahtından indirildik
ten sonra öldürülmesi olayının başında gelenlerden biri olarak tanınır. 

Bu uzun kitabenin üstün~ yerleştirilen göster_işsiz bir hatla yazılmış basit ikin~ 
ci kİtabeden öğrenildiğine göre çeşme yüz yıl sonra. bir Hasan Paşa(?) tarafında:ı 
~a~r ettirilmiştir: 

Bu bayrat olmuş idi müşrif-i harab :. 

Sonra ta'rnlr eyledi merhUm Hasan PaŞa el-Kassab 

sene 1152 (= 1739/40) 

Mimarisi bugün çok değişikliğe uğradığından herhangi bir güzelliğe sahip atinayan 
bu çeşmenin, sadece yaşlı ağa·ç dibindeki görüntüsü çok boştur. Evvelce sivri kemer
li bir küçük meydan çeşmesi olduğu, Jouannin ve Van Gaver'in kitabındaki gra
vürden anlaşılmaktadır. KüçükÇekmece'nin beşinci çeşmesi, köprü başındaki han~ . 
lardan birinin duvarına bitişiktir. Kitabesiz olan bu çeşme de gayet sade bir biçim
de Türk klasik devrinin mhı:ıarl üslubunu aksettirdiğine göre x.v:·:xViCyüZy'inai:a 
ait olmalıdır. · . . · · · · 

Küçükçekm_ece'de Osmanlı İmparatorluğunun en. önemli kervan ve sefer yo
lu üstünde olmasına rağmen, kagir yapılı pek çok yerde benzerleri görülen mima-
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ride bir kervansaray olmayışı Şaşırtıcıdır. Fatih'in bu yol üstünde yaptırttığı K.rito
bulos tarafından söylenen harun da bir izi yoktur. Küçükçekmece, han ve kervan
saraylarının, Anadolu ve Rumelinin pek çok yerinde olduğu gibi ahşapdan yapıl
dıklarına ihtimal verilebilir. Bu yüzde'n de hiçbiri günümüze kadar ilk şekli ile ge
lememiştir. Köprü başındaki alt kısımları kargir iki ahşap han ise, herhalde daha 
eskilerin yerinde inşa edilmiş XIX. yüzyıl yapılarıdır102• Küçükçekmece'nin tarih 
içindeki durumunun belirten son işaretler olan bu çok harap iki ahşap hanın korun
malarını, hatta tamir edilerek yeni şartlara uygun bir görevde kullanılmalarını gö
nül ister. Bu hanların önlerinde bugün çok harap bir kaç ahşap küçük ev sıralanmak
tadır. Bunların içinde bir tanesi y~z yıllık kadar bir tarihe sahip olup, ilgi çekici bir 
ahşap işçiliği gösterir. · . 

Küçükçekmece kasabasında 1923'e kadar yaşayan küçük Rum azınlığın Ha
gios Georgios (Aya Yorgi) adına olduğunu bildiğimiz küçük kilisesi ise, İstanbul 
caddesinden dereye giden yol üstünde bulunmaktadır. Bu çok basit, dikdörtgen bi
çiminde, yalnız giriş cephesi ile kÖşeleri kesme taştan, geri kalan duvarlan moloz 
taşlardan yapılmış küçük bir kilise olup, üstü çifte meyilli kiremit örtülü ahşap bir 
çatı ile örtülüdür. Kapısı Üstüne sonradan yerleştirilen bir levhada 17 Aralık 1941'
de m. Kor. Süvari bölüğü tarafından Türk ordusuna ilhak edildiği yazılmıştır. Şim
di Kızılay deposu olarak kullanılan· bu harap kilisenin hiçbir sanat ve tarihi değeri 
yoktur. Yalnız eski Rum mahallesinin yerini gösteren bir işaret olarak 'sayılabilir. 
Korunması gerekli eski eser olarak tescil edilmiş bulunmasına rağmen bu küçük ki~ 
lise, M üzeler Genel MüdÜrlüğü- Rölöve ve Anıtl~r Şubesi' müdürlüğünün, Gayri~ 
menkul Eski.Eserler ve Anıtlar Kuruluna 1146 sayılı yazı ile bildirildiğine göre 1977 
yılı içinde yıktınlmıştır. Ortodoksların burada Ayazma sokağında hlçbir sanat .de
ğeri olmayan bir de ayazmalan vardır. Bunun da Osmanlı idaresinin son yüzyİlın• 
da hemen her yerde, her su kaynağının ayazma haline getirilmesi sıİasında meyda~ 
na geldiği, tarihi bir hüviyeti olmadığı. açıkça · belli olmalçtadır. 

XVI. yüzyıl ortalannda H. Dernschwam;ın içinde pek· çoİç eski taşın mezar
taşı olarak kullanıldığını gördü~ ~ürk mezarlığı kasabanın doğusunda eski Rbe
gion ören yerine yükselen yamaçta bulunmaktadır. Bugün burada hiçbir eski Türk 
mezartaşın·a. raslanmaz. Halk arasındaki bir söylentiye· göı:e; nie:z;artaşı olarak kul~ 
lanılmış eski·sütun gövdeleri .ve mimari parçalar Fatih devri · şehitliğine · aittir103• 

Küçükçekmece'nin yakın çevresinde, bilhassa gölün etrafındaki kıyılarda da 
bazı eski izler ve yapı kalıntılan bulunmaktadır. Son yıllareta buraların pars.eUene-

102 ErgÜn Öztürk, Kü;ük;ekmece ve ;ev~esi, İstanbul 1966, s. 16'd~\~ h~~ard,a~ birinin 
1874'de ikincisinin ise 1896'da yapıldıklannı yazmaktaclır. . . " 

103. · M~arlik araziSiıl.in bir -kısmına Ortaol.,.ıı' yapılmıştır. Geri kal~ da kaldınlması 
iStenmektedir. ' · · · .. . .. . .. .. · · 
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rek büyük inşaata girişilmesi üzerine İstanbul Arkeoloj( Müzelerince· yapılan bir 
tesbitte birçok iz ve kalıntı görülmüştür104• Yarımhurgaz mağaraları önünde yol 
kenannda raslanan Bizans çağı binasının mahiyeti anlaşılmamaktadır. Bunun bel
ki bir kilise olabileceği düşünülmüştür. Gölün kuzey-doğu kıyısında Altınşehir de
nilen yerde ise önemli bir Bizans sarrucı bulunmaktadır. Muntazariı. taş ve tuğla ör
gülü duvarlara sahip olan bu sarrucm içinde Bizans çağına ait bir sütun başlığının 
bulunması burada evvelce Önemlibe bir · y~pmın bulunduğuna işaret sayılabilir. Gö
lün kuzey ucunda, tren yoluna yakın bir ara'zide de dağıwk pek çok işlenmiş par
çalar görülmektedir. Burada da eski bir: sairuÇtan başka, bazı kemer yıkıntıları dik
kati çeker. Bu arada üzerinde bir kaothaios kabartması olan çok yıpranmış durum
daki bir Bizans sütun başlığı d:ı. -gö~ektedir. Nihayet gölün batı tarafında Tah
takale köyü yeri ile Alibey köyü çiftliği arasında hangi devre ait olduğu anlaşılma
yao, moloz taşlardan · yapılmış küçük bir_ kale· harabesi de bulunmaktaaır. Alibey 
köyünde ise Türk devrine ait klasik üslupta bir çeşme bulunmaktadır. Fakat Küçük
çekmece gölü çevresinde dikkatli ve uzun süreli bir -araştırma yapıldığında daha pek 
çok kalıntıya rasıanacağı muhakkaktır. · 

Küçükçekmece kasabasınıiı kuzeyinde bugün Altinşehir adıyla bir yeni yerleş
me yeri halinde kurulan bölgede ve eski Hadımköyü yolunun kenarında Türk kla
sik üslubunda çok güzel'bir çeşme bulunmaktadır. Hemen yanın-da esası. eski olmak~ 
la beraber sonralan yeniletimiş bir köprü bulunmakta, çevresinde ise baZiları ·son 
günlerde kesilmiş 5-6 tane oldukça yaşlı karağaç görülmektedir. Bir menzil _çeşmesi 

olduğu anlaşılan bu eserin herhalde yakırunda aslında bir de namazgah olmalıydı. 
Civarından yeni bii yol geçirilecegi söylerieiı bu çeŞriıe kitabesi ve taribi ·bakımından 
İstanbul'un 'önemli eski eserlerindendir. İntiiamlı yontutmuş ve işlenmiş küfeki ta
şından yapılan bu çeşmenin çift renkli taşlardan bir kemeri ve mermerden. çok zarif 
bir aynataşı vardır. Bu aynataşında bilhassa lüle deliği dikKate değer. Kitabe yeri 
şimdi boştur. Fakat 1977 yılı yazı sonlarında asistanlarımız tarafından evvelce bu
rada olan kitabe, şantiye binası duvarı dibinde buluİunuştur. Dört kartuş halinde 
güzel bir hatla yazılmış olan bu.kitabenin manzuıii metni, İstanbul ve yakın çevre
sinde çok az karşılaşılan bir özellik olarak, farscadır. Dördüncü-kartuşun alt kena
rında işlenmiş olan H. 945 tarihi çok güçlükle okunabilmektedir. 16 Ocak 1978 günü 
yerinde tekrar incelediğimizde bu rakkarnın varlığını tesbit edebildik. Ricamıi üze~ 
rine· meslektaşım Prof. N. Çetin, bu metni şu şekilde _okudu: 

104 .Bu hususda İstanbul Arkeol~ji M~eleri elemanlarından Dr. Nezih Fıratlı ile ·ısma
il Hilmi Köse tarafından hazu·lanan haritalı ve fotoğraflı raporun bir nüshası, Gayrimenkul 
Eski Eserler .ve Arutlar Yüksek Kurulunun Arşivinde bulunmaktadır (İstanbul-Fındıklı). · 
Yanmburgaz'da raslanan bazı kalıntılan V.-VI. yüzyıl_a ait bir Bizans köyüne bağlayan Dr. 
N. Fıratlı'nın çok kısa bir haberi için bkz. M. J. Mellink, .Archaeology in .A.ıia Min'or, «American 
Journal of Archaeology» L:>G'XXI,. 3. (1977) s. 319. 
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Kethuday-ı der-i Ayas-ı has 
Saht in çeşmera be-rab-ı buda . 
Goft ez asman-melek tarih 
Es~r-i Mustafa ebed bada 

sene 945 

U"l;. IJ'~ ı ) ~ tS ı-be;._) 
1-ı> ol.!. lj ~ c.J_I .;:..;.L 

t-JL- CU... .)ı;\ jl .:.i.( 
b~ ..ı.l ~;i 

\ t o .ı.:.... 

Kitabe, fı..yas Paşa kethüdası Mustafa Ağa adında bir şahıs ~arafından, H. 945 ( = 

1538/39) yılında bu çeşmenin yaptırıldığını ifade eder. Ayas· Paşa 1536-1539 yılları 
arasında Sadrazam olmuş ve H.· 946 ( = 1539) yazında ölmüŞtür.- İstanbul'un kita
beli en eski çeşmelerinden olan bu değerli eserin perişan hali üzücü olduğu kadar 
da: endişe vericidir .. Yapıldığı gündenberi biçimi bozulmaksızın kalan ve belirli biı 
sanat· hüviy~tine sahip olan bu çok değerli eski eserin kİtabesinin tekrar yerine ta
kılarak eksik kısımlarının tamamlanması ve bakımının sağlanması çok yerinde 
olacaktır. Tarihi, yaptıranı belli olan ve klasik Türk Cıslilbunu mükemmel olarak 
aksettiren en eski çeşmele~in başında gelen bu. eski eserin mahvJna. göz yumulma
malıdır10ö. -

Küçükçekmece hakkın_9a. çok iyi d\!zenlenmiş küçük ve faydalı bir kitap ya
yınlamış olan öğretmen Ergün Öztürk, kasabanın 1965'deki durumu hakkında is
tatistik bilgiler -:erdikten başka, çevre köylerinden kısa tarihçelerini de özetleyerek 
buralardaki eski eserlerden de kısaca bahsetmiştirl06. Şimdiye kadar yayınlanma
yan öne!lJ.Iİ bir buluntu ise Safraköyünde meydana çıkarılmış olup;· bu şimdi İstan
bul Arkeoloji Müzesi bahçesinde olan dış y-üzeyleri silah. kabartmaları ile · bezen
miş değişik tipde bir İlkçağ.lahdidir (İnv. No. 71-82). 

105 İbrahim Hilmi Taruşık, İstanbul ;qmeleri, İstanbul 194-3-45, I ve Il'de ,Küçü.kçekme 
ce'deki bu çeşmeden daha öneeye ait sadece altı çeşmenin adı verilmektedir. Bunlardan Is
tanbul içinde olan Davud Paşa (H. 890), ve Durmuş Baba (H. 917) çeşmelerinin mimari ba
kımdan fazla iddialı bir görünüşleri yoktur. Hasköy'çleki Yasef çeşmesi (H. 931), son yıllar
da tamamen bozulmuş, Sütlüce'deki Mahmud Ağa çeşmesi (H. 945)de fazla ilgi çekici değil
dir. Kadıköyünde Mdımed Ağa çeşmesi (H. 912) çok yıl önce ortadan· kaldınlmış, sadece 
taribi bilinmekte, Beykoz'da Ketbüda çeşmesi (H. 940) ise çok gösterişli bir eser olmakla· be.: 
raber üstündeki kitabelerden öğrenildiğine göre XVIII. yüzyılda şimdiki biçimi ile yenide"n 
yapılmıştır. Bu duruma göre Küçükçekmece'de Altınşehir'deki Mustafa Ağa çeşmesi en baş-
ta gelen eski eser durumuna geçmektedir. · 

106 Ergün Öztürk, Küçükçekmece ve çevresi, İstanbul 1966. 
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1. Yanmburgaz mağarasırun krokisi (yukanda sol kösede mağaranın içindeki kilise). 

G.D.A. Araştırmalan F. 7 
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2, 3. Yanmburgaz mağarasında duvarlardaki gemi resimleri (foto: Kemal Buyan. 1975). 

4. Yanmburgaz mağarasının dışdan görünüşü. 
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S. Yanmburgaz mağarasında Bizans devrinde kilise olarak işlenen bölüm. 

1 . • ~ ... ~ ... ... .. .. - ·· ~-"' ~··-~ ........ ~7"C'":"'"' .. ·:-- · ~'"'f;.-'":' 
• .. > •• .. . . . 

6. Küçükçekmece gölü ve köprüsiL 
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· 7. Küs;ükÇekmece'niıl :genel görünh~. 

8. Köprü .b~mda eski .hanm önündeki evler ve çeşme. 
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9.. Rhegion kazılannda çalışılırken (İst: Arkeoloji Müzeleri Arşivi) .. 

10. Rhegion · kazısı (İst. Arkeoloji M üzeleri Arşivi). 
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ll. Küçükçekmece-köprüsünün· eski bir gravürü (Jouannin ve Van Gaver, Turquie (1840)'den). 

12. Küçükçekmece kasabasında çar$ı meydaru ve çeşme. 
(Jouaiıııiıı ve Van Gaver, Turquie (1840)'den). · 



TARİHDE KÜÇÜKÇEKMECE 103 

13. Küçükçekmece'de çarşı içindeki çe~menin kitabeleri. 

14. Aynı meydan ve çesmenin eski bir fotosu (1938'de) (İst. Arkeoloji Müzeleri Arşivinden). 
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•....•.... ı-·-· 1 11 ..... - ................... .. .. :. 
PLAN_ ö. 1/iOO 

15. Abdüsseliim Çelebi türbesinin planı. (İ. ü. Edebiyat Fak. öğrenci tezinden). 

'· ... ·. 
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KESiT_ ö.l/100 

"YAN GÖRÜNÜŞ_ ö.11100 
····. 

16. Abdüsselam Çelebi türbesinin kesiti ve cephe rölövesi. (İ. Ü. Edebiyat Fak. öğrenci tezinden). 
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17. Abdüsselam Çelebi türbesi iç görünüşü. 

· 18.· Abdüsselam Çelebi türbesi <!ıs görünüşü ve 1965/66 yıllannda yapılan cami. 
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19. Abdüssel~ Çelebi türbesinin :kitabesi. 

20. Abdüsseli:m imaretinden kalan klasik Türk çeşmesi harabesi. 
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21. Abdüsselfim Çelebi imareti . avlu. duvarı d ışindaki Saddizarn Emini çesmesi. 

22. Aynı çesmenin k.itabesi. . 
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· .. 

23. Küçükçekmece gölü kıyısında kale kalıntısı. 

24. Eski Küçükçekmece mezarlığından 
kalan son mezar taşlanndan biri. 

25. Eski mezarlıkta bulunan klasik bir 
çeşme aynası. 

----------~~ 
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26. Çarsı camünin Sadrazam Yusuf Paşa tarafından tamirini bildiren kitabesi. 

27. Çarşı camiinin eski bir resıiıi. 
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28. Kasaba içindeki k.itabesiz çeşme. 

29. Resneli çiftliğindeki köşkün harabesi (1977). 
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31. Azadlı baruthanesi yapılanndan birinin harabesi (1977). 

32. · Azadlı baruthanesi havuzu (1977). 

G.D.A. Araştırmalan F. 8 
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33. Küçükçekmece'de bulu~an Bizans sütun başlığı. (Şimdi İst. Arkeoloji Müzesi bahçesindedir). 

34. Küçükçekmece'de bulunan Bizans sütun · başlığı. 
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35. Rhegion'da bulunan 
Bizans sütun ba!ilığı (Şim
di Arkeoloji Müzesinde). · 

36. Altınsehir'de bulunan 
Bizans sillun ba!ilığı. 

llS 
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37. Rhegion'd:ı bulunan Bizans sütun b~lığı. (İstanbul Arkeoloji Miizesi Arşivinden). 

38. Göl kıyısında Bizans devrine ait ayazma (?) kalıntısı (Foto: Yılmaz Önge, 1973). 
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39. Ali Bey köyündeki · çe~me (19 77). 

:. · 

40. Ali Bey "köyünde çeşme (1977}. ~ o • 

··' 
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41. Altınşehir'deki Ket· 
hüda Mustafa Ağa çe~

mesinin yerinden çıkanl
mı~ H. 945 tarihli k.ita
besi. 

42. Altın~ehir'deki Ket· 
hüda Mustafa Ağa çes
mesi. 
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43. Galitarya (Kalitarya)'da 1914'de yıkımlan Rus anıt

kilisesi. Şimdi yerinde Basın Sitesi vardır. 

44. Safraköyündc bulunan şimdi Arkeo!oji müzesi bahçesinde olan antik Jahit (1977). ı· 
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45. Altınşehir'deki sütun ve başlık. 


