MIMAR KASIM HAKKINDA
Prof. Dr. SEMAVI EY~CE
Osmanl~~devri yap~~sanat~n~n Mimarba~~lar~~hakk~nda bilinenler
yetersizdir*. En iyi tan~nan Mimar Sinan'~n bile hayat~~ve eserleri
üzerinde daha pek çok ayd~nlanma bekleyen meseleler vard~r 1. Yaln~z Osmanl~~sanat~n~n ~lk devrindeki mimarlardan Hac~~Ivaz Pa~a 2
ile Klasik devir mimarlar~ndan Davud A~a 3, Dalg~ç Ahmed A~a
(sonra Pa~a) 4, Sedefkâr Mehmed A~a 5 hakk~nda baz~~belge ve ka* Ser Mimar-~~Hassa Kas~m A~a'n~n Karacaahmet'teki mezar~n~~ilk olarak
çok y~l önce, rahmetli Re~at Ekrem Koçu (1905-1975) ile ziyaret etmi~~ve üzerinde
konu~mu~tuk. 1972'de Yük. müh. mim. Dr. Y~lmaz Onge ile bu mezar~~etrafl~~
surette incelemek f~rsat~n~~elde ettik. Y. Onge kabrin bu makale ile bas~lan rölöveleni çizdikten ba~ka, mezarta~mdaki kitabenin hayli zor olan estarr~pajuu da ç~karmak
külfetini yüklendi. Kendisine te~ekkürü borç bilirim.
Bu ara~t~rmam~z, Istanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde 1978 y~l~~ ~ubat ay~nda düzenlenen L Milli Türkoloji Kongresi'nde bildiri olarak sunulmu~tur.
Sinan ile ilgili yay~nlar~n bibliyografyas~~on y~l önceki duruma göre düzenlenmi~tir, bkz. Afife Batur ve Selçuk Batur, Sinan Bibliyografyas~, "Mimarl~k" say~~
49 (1967) s. 4o-44; ayr~ca k~l. Ayla (Mekan, Türkiyede 50 y~lda yay~mlanm~~~Arkeoloji,
Sanat Tarihi ve Mimarl~k tarihi ile ilgili yay~nlar bibliyografyasz (1923-1973) (Istanbul
Teknik Cniv. - Mimarl~k Fakültesi yay~n~), Istanbul 1974, bilhassa s. 272-286.
Hassa Ba~mimar~~Koca Sinan'dan çok önce ya~am~~, hayat~~ve eserleri hakk~nda
az da olsa baz~~bilgiler elde edilebilen ada~~~ba~ka bir Mimar Sinan hakk~ nda da
ufak bir monografya meydana getirilmi~~olmakla beraber, bu ustan~n yap~c~l~k
kudreti henüz yeteri kadar ara~t~r~lmanu~t~r, bkz. Ibrahim Hakk~~Konyal~, Azadl~~
Sinan (Sinan-t Atik), (Fetih Cemiyeti Ne~riyat~, no. 4) ~stanbul 1953.
2 Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Hac~~Ivaz Pa~a'ya dâir, "Tarih Dergisi" X, say~~14
(1959) s. 25-58.
3 Ahmet Refik, Mimar Davud, "Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuasz" VIII,
fas. ~~(1932) s. 1-6; Kemal Altan, Mimar Davud,"Arkitekt" V, 1-12 (1935) S• 339'342 ;
Muzaffer Erdo~an, Mimar Davud A~a'n~n hayat~~ve eserleri, "Türkiyat Mecmuas~" XII
(1955) s. 179-204.
M. Zarif Orgun, Mimar Dalg~ç Ahmet, "Arkitekt" XI, 3-4 (1941) s. 59-62;
~ahabettin Akal~n, Mimar Dalg~ç Ahmet Pa~a, "Tarih Dergisi", IX, say~~13 (1958)
s. 71-80.
5 Djelal Essad ( = Celal Esat Arseven), Constantinople, De Byzance, â Stamboul,
Paris 1909, S. 265-267, Mehmed A~a'n~n biyografyas~~bu kitab~n Eski Istanbul ad~yla
bas~lan türkçesin.de yoktur. Tahsin Öz, Mimar Mehmet A~a ve Risale-i Mimariye,
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y~tlar bulundu~undan hayatlar~~bir dereceye kadar bilinmekte, Lâle
devri hassa mimari Kayserili Mehmed A~a 6 ile XVIII. yüzy~lda birçok
eserlerin yap~m~nda ad~~geçen Tahir A~a ise zengin tarih kaynaklar~na dayanan birer monografya sayesinde 7 oldukça etrafl~~surette
tan~nmaktad~r. Fakat bunlar d~~~nda kalanlardan Atik Sinan'~n,
Mimar Ayas'~n, Kemalettin ve Hayreddin'in ve daha bir çoklar~n~n
ne hayatlar~~bilinmekte ne de yapt~klar~~eserlere dair kesin bilgiler
elde edilebilmektedir s. Böyle tarihin karanl~klar' içinde kaybolmu~~
"Arkitekt" say~~ 139-140 (1943) S. 179-186; say~~141-142 (1943) S. 228-234; say~~
143-144 (1943) S. 276-282, bu yaz~~ ayr~ca bro~ür halinde de yay~nlanm~~t~r. (Arkitekt yay~nlar~. no. 16) Istanbul 1944. Sultan Ahmet camii mimari Sedefkâr Mehmed A~a hakk~nda Arnavutluk'da bas~lan bir yaz~da ise milliyeti üzerine durularak, onun "...~artlar yüzünden yabanc~~memleketlerde çal~~mak zorunda kald~~~ ..." ileri sürülmekte ve memleketi Elbasan'dan Türkiye'ye bu yüzden gönderildi~i (!) yaz~lm~~t~r. Böylece Mehmed A~a'n~n ya~ad~~~~yüzy~llarda Tuna
k~y~lar~ndan Basra körfezine kadar uzanan Osmanl~~imparatorlu~u ad~~verilen
bir Devletin varl~~~~inkâr edilmektedir. bkz, Ramadan Sokoli, Sur les traces des artistes
albanais anciens : L'architecte d'Elbasan, "L'Albanie Nouvelle", XXVI. y~l, say~~4 (1972)
s• 34-35'3 Muzaffer Erdo~an, Ldle devri Ba~~Mimari Kayserili Mehmet A~a, (Istanbul
Fetih Cemiyeti - Istanbul Enstitüsü Ne~riyat~, 48), ~stanbul 1962.
7 Kemal Altan, Mimar Mehmet Tahir, "Arkitekt" VII, 7 ( ~ 937) s. 193-195;
Muzaffer Erdo~an, 18. as~r sonlar~nda bir Türk sanatkdr~~: Hassa Ba~~mimari Mehmet
Tahir A~a, hayat~~ve mesleki faaliyetleri, "Tarih Dergisi" VII, say~~ ~~o (1954) s. 157-180;
VII, say~~11-12 (1955) S. 159-178, IX, say~~13 (1958) s. 160-170.
8 Az tan~nm~~~baz~~ mimarlar hakk~nda da küçük yaz~lar ç~km~~t~r. bu hususda
hat~ra gelen bir kaç yay~n olarak ~unlar gösterilebilir: Kemal Altan, Esir Ali, "Arkitekt" 3 (1937) s. 81-83; ay. yz. Yenicami mahfili ve Mimar Hezarfen ~brahim, "Arkitekt"
VII, 12 (1937) s. 344-345; ay. yz. Kldsik Türk mimarlar,: Mimar Mehmet, "Arkitekt"
VII, 8 (1937) S. 223-226', O. Ergin, Bal~kesirli Mimar Sinan, "Kaynak" say~~16o-161
(1946) s. 2-3, say~~162-163 (1946) S. 3-4, say~~164-165 (1946) s• 5-7; Y~lmaz onge,
Fatih Sultan Mehmed'in üç mimari: Ali Neccar, Azadi Sinan, Mimar' Ayas, "Onasya"
IV, say~~45 (1969) s. 8-9; Sadi N. Nirven, IIL Selim'in Hassa Ser mimari ~brahim Kdmi'nin su mimarisine ait eserleri, "Arkitekt" XXVI, say~~288 (1957) S. 133-134; Istanbul'da Bayaz~d camiinin mimari oldu~u tahmin olunan fakat hakk~nda fazla bir
bilgi olmayan Yakub ~ah b. Sultan ~ah hakk~nda bkz. R~fk~~ Melül Meriç, Bayaz~d
camii mimari, IL Sultan Bayaz~d devri mimarlar, ile baz~~binalar, "Ankara Ü. - Ilâhiyat
Fakültesi, Y~ll~k Ara~t~rmalar Dergisi" II (1957) s. 5-76. Osmanl~~devri tarihinde
XVII. yüzy~l mimarlar~~hakk~nda ayr~ca bkz. Zeynep Nay~r, Osmanl~~mimarl~~~nda
Sultan Ahmet külliyesi ve sonras~~(1609-1690) (Istanbul Teknik univ. Mimarl~k Fakültesi yay~n~), Istanbul 1975.
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Mimarba~~lardan biri de Kas~m A~a'd~r 9. XVII. yüzy~l içinde ya~ayan
bu Hassa mimar~na dair da~~n~k pek çok ~ey yaz~lmakla beraber,
hakk~nda aç~k ve kesin veri(donn)lere ula~~lmam~~t~r. Hakk~nda
yaz~lanlarm ço~u da bilinenleri iyice kar~~t~rarak içinden ç~k~lmaz
ve hatta yan~lt~c~~bilgilerin biraraya getirilmesine yol açm~~t~r. Bu
küçük ara~t~rmam~z Hassa Mimari Kas~m A~a hakk~nda bir monografya olmad~~~n~~derhal belirtmek isteriz. Bu ara~t~rma karanl~klar
içinde kaybolan Mimar Kas~m'~n hayat~n~~ve yapt~~~~eserleri ortaya
koyacak da de~ildir. Bu sadece iyice kar~~~k bir durum alm~~~olan bir
sanatç~~biyografyas~n~~tahlil etmek ve yaz~lanlar~n kriti~ini yaparak,
Mimar Kas~m "meselesi"nin ne durumda oldu~unu ortaya koymak
gayesiyle haz~rlanm~~~bir "mise au point" yani bilinenlerin incelenerek
ayarlanmas~d~r.

HAKKINDA YAZILANLAR

Bildi~imiz kadar~~ile Mimar Kas~m hakk~ndaki ilk biyografya
denemesi Ahmet Refik (1881-1937) taraf~ndan yap~larak 1924'de
yay~nlanm~~t~r 10. Kaynak olarak Naima ile Evliya Çelebi'yi kullanan
Ahmet Refik, elde edebildi~i bilgilerin yard~m~yle bu sanatkar~n
hayat~n~n bir k~sm~n~, Osmanl~~Devleti içindeki siyasi rolünü anlatm~~t~r. Sonralar~, Türk mimarlar~na dair yazd~~~~ve 1937'de bas~lan
kitab~nda da a~a~~~yukar~~ayn~~biyografyay~~tekrarlam~~~ve Köprülü
Mehmet Pa~a'y~~Sadrazarn yapma~a u~ra~an Kas~m'~n sonunda
bunu ba~ard~~~, "fakat ondan sonra da, kendisinden nâm ve ni~an
görülmedi'"~ini yazm~~, onun oldu~u söylenen mezarta~~ndan hiç
bahsetmemi~tir. A. Refik'e göre Sultan ~brahim'in ah~rlar~ndan ba~ka
onun yapt~~~~hiçbir eseri tan~nmaz sadece Mimarba~~l~~~~y~llar~nda
Sepetçiler kö~künün tamir edildi~i bilinir. Ahmet Refik'e göre Kas~m
A~a'n~n Mimarba~~l~~a atanmas~~1640 y~l~nda olmu~tur 11.
9 Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmânt, ~stanbul 1308, IV, s. 49'da Mimar Kas~m
A~a'n~n biyografyas~~çok k~sa olarak yer alm~~t~r.
10 Ahmet Refik (Alt~nay), ;ilimler ve Sanatkâr'lar, ~stanbul 1924, s. 207-228.
Ahmet Refik (Alt~nay), Türk mimarlar~, ~stanbul 1937, s. 34-48 ve ayr~ca
S. 70-72; ayn~~kitap son y~llarda yeni bir biçimde tekrar bas~lm~~t~r, bkz. Türk mimarlart (Sander yay~nlar~, Özel dizi: 7), bask~ya haz~rlayan Zeki Sönmez, Istanbul
1977, S. 73-83.
Belleten C. XLIII, 49
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Kas~m A~a hakk~ nda Hassa mimari olarak biyografyas~n~~ortaya koyma~a çal~~an ilk ara~t~rmalardan bir ba~kas~~da F. Babinger
taraf~ndan yap~larak Osmanl~~devri mimarlar~na dair bir yaz~da
1924'de yay~nlanm~~t~ r. Bu k~sa denemede, ona sonralar~~ bir ba~kas~ndan ay~rtetmek için (. spdter zur Unterscheidung auch Qodscha Qds~m
) Koca ad~n~n verildi~i, H. ~~o32 (= 1622/23)'de Ba~geheisen
mimar olup, H. 1053 (= 1642/43)'de azledildi~i, fakat az sonra
tekrar ayn~~makama getirilip 165 ~ 'de Valide Sultan kahyas~~oldu~u,
Yedikuleye hapsedilip, K~br~s'a sürgün yolland~~~, 1655'de Köprülüyü
Sadrâzam yapmak için çal~~t~~~~ve H. ~~o7o (= 1660/61)'de öldü~ü
haber verilmektedir. Babinger'in bu notu yazarken faydaland~~~~
iki eser Hammer Tarihi ile Sicill-i Osmcl~zi'dir. Yine Babinger'e göre
Kas~m'~n mimar olarak üzerinde çal~~t~~~~bilinen tek eser Yeni cami
olarak tan~ nan Valide camiidir (1651 de)12.
Tan~nm~~~ ~slam Sanat~~tarihi uzman~~E. Kühnel ise, Dünya
sanatkarlarm~ n biyografyalarma dair almanca büyük sanatkarlar
ansiklopedisine yazd~~~~ve 1927'de bas~lan çok k~sa bir notta, onun
1615'de Kösem Sultan ad~ na Yeni Valide camiinin projesini haz~rlayarak yap~ma ba~lad~~~n~, büyük ihtimalle Üsküdar'da 164o'da
biten Çinili Camii yapm~~~olabilece~ini bildirmi~tir". Yeni camiin
Safiye Sultan taraf~ndan yapt~r~lma~a ba~land~~~~ve projesinin Davud
A~a'n~n oldu~u, onun ölümü veya idam~~üzerine de i~lere Dalg~ç
Ahmet A~a'n~n bakt~~~, fakat H. 1012 (= 16o3)'de Safiye Sultan'~n
Eski saray'a çekilmesi ile i~lerin uzun y~llar durdu~u ve ancak Turhan
Sultan taraf~ndan camiin yeniden yap~m~na ba~lat~larak 25 Zilkade
1071 (= 1663)'de tamamland~~~~bilinir. Bu duruma göre Kühnel'in
k~sa notu yanl~~larla doludur.
Kas~m A~a hakk~nda geni~~bir biyografya ara~t~rmas~~1934'de
yay~nlanm~~t~r. A. Kemalettin taraf~ndan yaz~lan bu makalede Kas~m'~n Dördüncü Murad'~n Mimarba~~s~~oldu~u ve hayatta iken yapt~rd~~~~mezar~n~n Karacaahmet mezarl~~~nda durdu~u haber verilmekte, siyasi rolü hakk~nda baz~~bilgilerden sonra mezarta~~n~n bir
fotosu ile birlikte onun eserleri olarak kabul edilen baz~~yap~lar üze12 F. Babinger, Quellen zur osmanischen Künstlergeschichte, "jahrbuch der asiatischen
Kunst" I (1924) S. 31-41 ; ay. yz. Kasim Agha maddesi Encylopaedie of Islam, III.
S. 798.
13 E. K[ühne]l, Khodja Qdsim, maddesi Thieme - Becker, Künstlerlexikon, XX,
1927, S. 248.
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rinde durulmaktad~ r. Kemalettin'e göre Ba~dat kasr~~ile Çinili cami,
Mimar Kas~m'~nd~ r. H. 1070 (= 1659/6o)'de ölen Kas~m, aslen Yanyali'd~r ve Amasya% Sadi Çelebi'nin azadl~~kölesidir14.
Ahmet Refik'in Türk Mimarlar~~ hakk~ndaki kitab~n~n ~~937'de
bas~lmas~~üzerine bir tenkit yaz~s~~yazan mimar Necmeddin Emre
ise, bu ya~l~~tarihçiyi a~~r surette h~ rpalayarak Mimar Kas~m'~n:
...siyaset hayat~ ndaki nüfuzu ile memlekete yapt~~~~hizmetler
kadar Türk mimarisinde de mevki kazanm~~~ve eser vücüde getirmi~~
kudretli mimarimiz", oldu~una i~aret etmektedir. Üsküdar'da Karacaahmet mezarl~~~ nda görülen mezar~ n kitabesinin çok yanl~~~ bir
kopyas~n~~veren Necmeddin Emre, Topkap~~Saray~nda Iftariye kameriyesi, Ba~dat Kö~kü, Valide Kösem Sultan'~n hayrat~~olan Çinili
cami ile yan~ndaki s~byan mektebi, çe~ me ve çifte hamam', bu camiye gelir sa~lamak üzere ~stanbul içinde yap~ lan büyük Valide
han~n~~Mimar Kas~m'~n ba~l~ca eserleri olarak saymaktad~r. Necmeddin Emre'nin Çinili camii, Mimar Kas~m'a ba~larken öne sürdü~ü
dayana~~~Karacaahmed'deki mezar~ n lâhidinin süslemesi ile Çinili
burada
cami haziresindeki lâhitlerin süslemesindeki benzerliktir (
yle
Çinili
cami
haziresinde
tarz~
~n
in~a
görülen mermer sandukan
bulunan lâhitlerdeki stil ve i~çili~in de ayn~~olmas~~bu camiin Kas~ m'a
ait oldu~una ~üphe b~rakmamaktad~r)15. Görülüyor ki Necmeddin
Emre'nin iddias~~ciddi say~ lamayacak son derecede zay~f hattâ inand~r~c~~olmaktan çok uzak bir dayana~a sahiptir. Ancak ne var ki,
bu iddia y~llard~ r kabul edilegelmi~tir.
Topkap~~Saray~~Müzesi müdür muavini ~zzet Kumbarac~lar'~ n,
A. Refik ile N. Emre'nin yaz~lar~n~~tamamlamak dü~ üncesiyle 1937'de
kaleme ald~~~~bir makalede ise oldukça garip bilgiler verilmektedir.
Kas~ m, H. 1032 (= 1623) de Mimarba~~~olmu~, H. 1049 (= t64t)'de
azledilmi~, Yenicamii yaparken " ....meyhanelere ruhsat verdi diye ...." idam edilmi~tir. Yap~y~~Mimar Mustafa tamamlam~~t~r.
A. Kemalettin, Mimar Koca Kas~ m Ali, "Mimar - Ayl~k rap~~sanat~, Sehircilik
ve Tezyin£ Sanatlar Mecmuas~" IV. y~l (1934), s. 147-150. Bu makalenin yazar~~olan
A. Kemalettin'in ~stanbul Müzeleri mimari olarak uzun süre çal~~an A. Kemal
Altan ile ayn~~ ki~i oldu~unu, kendisini tan~m~~~olan Ekrem Hakk~~Ayverdi Bey
ifade ettiler. K. Altan, 193o y~llar~ndan ölümüne kadar baz~~dergiler ile günlük
gazetelerde (bilhassa Ak~am gazetesi) Türk mimarl~k tarihi hakk~nda pek çok makale
yay~nlam~~t~r.
15 Necmeddin Emre, Türk Mimarlar~ , "Arkitekt" VII, say~~ ~~ (1937) s.
14
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Ancak Kumbarac~lar, idam edildi~ini bildirdi~i Kas~m'~n biyografyas~na devamla, onun Turhan Sultan'~n "kâh kâhyas~, kâh mimarba~~s~" oldu~unu, siyasete kar~~t~~~~için Midilli'ye sürüldü~ünü ve
Yedikule'de hapsedildi~ini H. ~~o7~~ (= ~ 66o)'da Mustafa, Mimarba~~~
oldu~una göre Kas~m'~n bu tarihte ölmü~~olmas~~gerekti~ini de yazar.
Kumbarac~lar da mezar~n~n Üsküdar'da oldu~unu bildirir. Ayn~~
yaz~da, Kas~m'~n kendi ad~na ~ehzadeba~~nda bir medrese yapt~rt~rd~~~na ve Haseki'deki Bayrampa~a külliyesinin de onun zaman~nda
in~a edildi~ine de i~aret olunmu~tur ".
Topkap~~Saray~~görevlilerinden Zarif Orgun da, Türk sanat
tarihinin ayd~nlanmas~ nda büyük ölçüde yard~mc~~makalelerinden
1938'de yay~nlanan Hassa mimarlar~'na dair olan~nda onun, üzerinde
Bende-i âli Muhammed Kas~m yaz~l~~mührünün fotokopisini yay~nlam~~,
onunla ilgili H. 1009 (= 1596/97), H. 1049 (1639/40), H. 1059
(= 1649) ve H. ~ o6o (= 1650) tarihli baz~~belgeleri birer cümle
ile özetlemi~ tir. Z. Orgun bu belgelerin nerede olduklar~n~~yazmam~~~ve numaralar~n~~vermemi~tir 17. Ancak bu k~sa notta dikkati
çeken husus Mimar Kas~ m ile ilgili ilk vesikan~n, e~er bir dizgi
yanl~~l~~~~yok ise, H. 1005 (= 1596/97) tarihli olmas~na kar~~l~k,
sonuncusunun H. ~ o6o (= 1650) tarihli olmas~d~r. Aradaki ellibe~~
y~ll~k uzakl~k, Mimarba~~~Kas~m'~n ayn~~ki~i olamayaca~~n~~gösterir.
Say~n Zarif Orgun'dan soruldu~unda bu belgenin nerede oldu~u
ve numaras~~ ö~renilememi~tir. Fakat 1005 tarihinde bir yanl~~l~k
oldu~u ve bunun do~rusunun belki ~~4345 (= 1635/36) olmas~~gerekti~i bildirilmi~tir. E~er bu tarih do~ru ise, Kas~m A~a'n~n Çemberlita~~hamam~nda yapt~~~~i~lerin, birinci Hassa mimarl~~~~devrine ait
oldu~u kabul edilmelidir 17a. Ayr~ca hamam~n H. 1062 (= 1652) y~l~nle ~zzet Kumbarac~lar, Türk Mimarlar~, "Arkitekt" VII, say~~ 2 (1937) s. 6o.
lea Mustafa Nuri Pa~a, Netayie ül-Vukuat, Kurumlanyle ve Orgütleriyle Osmanl~~ Tatihi, sadele~tirerek yay. Ne~et Ça~atay (Türk Tarih Kurumu Yay~n~ , XXI1,1) Ankara
1979, s. 3 t4'de Kas~m A~a'ya renicami miman demektedir ki yanl~~t~r. Mustafa Nuri
Pa~a gibi, ~zzet Kumbarac~lar da bu bilgiyi tekrarlamaktad~r. Ayn~~hususun Karacaahmet mezarl~~~ ndaki ilgililer taraf~ndan da tekrarland~~ma ~ahit olduk.
17 Zarif Orgun, Hassa mimarlar~, "Arkitekt" VIII, say~~ 12 (1938) s. 337. Bu
sahifedeki Kas~m A~a maddesi ba~~nda kli~esi bas~lan mühür, s. 338'deki ve Mimar
Mustafa ba~l~~~~alt~ ndaki ile yer de~i~tirecektir.
ila ~ahabettin Akal~n, not 4'deki yer, s. 8o'de, H. mos (= 15o7)'de Be~ikta~'da
oturan bir hassa mimari Kas~m bin Mehmed'in ad~~geçerse de baba ad~~farkl~~
oldu~undan bu bizim Kas~m A~a ile ayn~~de~ildir.
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daki yang~nda harap oldu~u da bilinir 18. Belki de Kas~m A~a'n~n
ke~fi bu yang~n~n arkas~ndan yap~lm~~t~r.
islâm Ansiklopedisi'nde 1953'de yay~nlanan Kas~m A~a ile ilgili
maddede de bilinenler daha düzenli olarak tekrarlanarak, Arnavud
Belgrad'~~denilen Berat'ta do~du~u, dev~irme oldu~u, büyük ihtimal
ile mimarl~k' Davud A~a'dan ö~rendi~i ve ad~na ilk olarak H. 1005'de
Dikilita~'daki Valide hamam~mn tamiri münasebetiyle rasland~~~~
bildirilir
Ismet Parmaks~zo~lu taraf~ndan yaz~lan bu maddede
Kas~m'~ n siyasi faaliyeti üzerinde durularak onun H. 1054 (= 1644)
Muharreminde ilk azlinden sonra Gelibolu'ya sürüldü~ü, fakat
1055 (= 1645) Rebiülâhir'inde yeniden mimarba~~l~~a getirildi~i, H. ~ o6~~(= 1651) Zilkadesi'nde Turhan Sultan kethüdas~~oldu~u, ancak H. 1062 (= 1651 /52) Muharremi'nde önce Yedikule'de
hapsolundu~u sonra K~br~s'a sürüldü~ü, ve az sonra Istanbul'a dönerek Köprülü'nün sadrâzaml~~~ n~~sa~lad~~~~ve büyük ihtimal ile H.
1070 (= 1659/6o)'da öldü~ü bildirilir. Eseri olarak ise sadece Sepetçiler kö~küne i~aret edilir.
Islam mimarlar~~hakk~nda 1956'da, eksik olmakla beraber çok
faydal~~bir bio - bibliyografya denemesi yazm~~~olan L. A. Mayer de,
18 Naim, Tarih, V, s. 255; bu yaz~m~zda Nahr~a tarihinin eski bask~s~ndan
gösterilen referanslar, bu eserin alt~~ciltlik üçüncü bask~s~ndan (~stanbul 1280,
Matbaa-~~Âmire) almm~~t~r. Bu bask~~ cedvelli veya sahifeleri çerçeveli olarak bilinendir; yeni bask~s~, Naimil tarihi, yay. Zuhuri Dan~~man, ~stanbul 1969, V, s. 2291 ;
bu yang~n hakk~nda ayr~ca bkz. Mustafa Cezar, Osmanl~~devrinde Istanbul'da yang~nlar
ve tabif âfetler, "Güzel Sanatlar Akademisi - Türk Sanat Tarihi ara~t~rmalar~" I, (1963)
s. 336; bu yang~n~n yapt~~~~zarar~n bir listesi o günlerde Istanbul'da olan Antakya
patri~i Makarios'un sayahatname'sinde bulunmaktad~r, k~l. The Travels of Macarius,
Patriarch of Antioch (Oriental Translation Fund) çev. F. C. Belfour, London 1829,
s. 28; B. Radu, Voyage du Patriarche Macaire d' Antioche,"Patrologia Orientalis" XXII
(~ 930) s. ~ o6; S. P&rides, Eglises grecques de Constantinople en 1652, "Echos d'Orient"
IV (~ goo/o~ ) s. 43. H. 2 Cemaziyülevvel 1055 ( = Haziran 1645)'de de büyük
bir yang~n olmu~~ve Istanbul'un geni~~bir bölgesi yanm~~t~r. Bayaz~d'da Darphane
yak~n~ ndan ç~kan bu yang~n, Darphane, Bayaz~d camii çevrelerini harap ettikten
sonra Kumkap~~Ni~anc~'s~, Langa ve Kumkap~~ile Kad~rga liman~~taraflar~n~~ kül
etmi~tir, bkz. Naim, Tarih, IV, s. 166; yeni bask~, IV, s. 1711, M. Cezar, ayn~~yaz~,
s. 336. Bu yang~n~n Çemberlita~'da Valide hamam~ndan geçti~ine dair bir kay~t
yoktur. Halbuki H. 1005 ile 1055 tarihlerinin bir yaz~l~~~veya bask~~yanl~~l~~~~olarak
kar~~t~r~lm~~~olmalar~~akla yatk~n gelebilirdi.
18 Ismet Barmaks~zo~lu, Kas~m A~a, Koca, maddesi, isldm Ansiklopedisi, VI,
1953, s. 379-380.
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Kas~m A~a hakk~nda kendinden önce yaz~lanlar~~tekrarlam~~, yaln~z
H. 1053 (= 1642/43)'de Gclibolu'ya sürgün edildi~ini kaydetmi~tir.
Mayer'e göre Kas~m, 165i'de Yenicami'in yap~m~na ba~lam~~, H.
1050 (= 164o)'da Berat'ta kendi ad~na bir çe~me yapm~~, H. 1052
1642/43)'de Sepetçiler kö~künü tamamlam~~t~r. Ayr~ca Ba~dat
ve Revan kö~kleri de ona yak~~t~r~l~r 20.
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Tarih bölümünde,
1966 y~l~nda ö~renci S. Candan Sökhan (940 ) taraf~ndan sunularak
kabul edilen bir lisans mezuniyet tezinde de Mimar Kas~m A~a'n~n
hayat~~ve daha fazla politikac~~olarak faaliyeti derlenmi~tir. Bibliyografyas~~pek eksiksiz olmayan bu monografya denemesinde de önceki
yaz~lar~n hepsi ara~t~r~l~p gözden geçirilmedi~inden baz~~ bo~luklar
bulunmaktad~r 21. Nitekim içinde Kas~m A~a'n~n ad~~geçen ve Zarif
Orgun taraf~ndan evvelce k~saca tan~t~lan tarih belgeleri yeniden
ara~t~r~lmad~~~ndan, tezin sonunda metinleri bulunan bir kaç belge
faydal~~olmakla beraber yetersiz kalm~~t~r. Tezde Kas~m A~a'n~n
"uzun çal~~ma ve ara~t~rmalardan sonra mezar~na Üsküdar, Karacaahmed mezarl~~~nda" rasland~~~n~n yaz~lmas~~ile biraz gariptir. Çünkü
bu mezarta~~~en az~ndan 1934'den beri bilinmekte ve yay~na geçmi~~
bulunmaktad~r. Tezde Kas~m A~a'n~n yeti~mesi ve ilk olarak Mimarba~~~olmas~~üzerinde k~saca durularak, Ahmet Refik'in bunu H. 1050
(= 1648/49) olarak göstermesine kar~~l~k, Hasan A~a'n~n hemen
arkas~ndan bu makama geçmi~~olabilece~i ileri sürülür. Fakat H.
032 (= 1622/23) tarihi de tamamen red edilmeyip, karars~z kal~nmaktad~r. Sicill-i Os~nâni'de Mehmet Süreyya Bey taraf~ ndan ileri
sürülen bu tarih Kumbarac~lar ve Parmaks~zo~lu taraf~ndan da kabul edilmi~tir. Fakat nedense C. Sökhan bu hususda kesin bir karara
varamam~~t~r. Yap~lar~~hakk~nda ise, H. 1005 (= 1597)'de Dikilita~'da Valide hamaimm tamir etti~i H., 1049 (= 1639/4o)'da Üsküdar'da Baltac~ lar koku~unu tamir ve bir ah~r yapt~~~~bilinir. H.
1049 (= 1639/40) tarihli Iftariye kasr~~ile Ba~dat kö~kü, H. 1050
164o/41) tarihli Çinili camii, 1643'de yenilenen Sepetçiler kö~kü
ona mal edilen eserlerdir. Ayr~ca kendi ad~na Istanbul'da ~ehzadeba~~nda bir medrese ile Saraçhaneba~~'nda bir çe~me yapt~rm~~, Arnavut Belgrad'~ nda yine kendi ad~na Ozkurlu camii ve hamam~~
20 L. A. Mayer, Islamic Architects and their Works, Geneve 1956, s. 2 14.
21 Candan Sökhan (9401), Mimar Kas~m A~a, ~stanbul Ü. Edebiyat Fakültesi,
Tarih Bölümü tezi. 1966.
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kap~s~~önünde bir çe~me in~a etmi~tir. H. 1054 (= 1644 /45) tarihli
olan ve çinilerle süslü bulunan bu çe~menin kitabesi Evliya Çelebi
taraf~ndan Seyahatname'sinde verilmi~tir.
Politik taraf~~daha etrafl~~incelenen tezde Mimar Kas~m'~n önce
Sultan ~brahim (1640-1648) devrinde Sadrâzam Kemanke~~Kara
Mustafa Pa~a'ya yakla~t~~~, sonra ise onun dü~man~~olan Cinci Hoca'n~n yak~n~~oldu~una i~aretle Mustafa Pa~a'n~n idam~~ile hapsedildi~i ve H. 1054 (= 1644) Muharreminde mimarba~~l~ktan azl edildi~i
ve Gelibolu'ya sürülmekten ise ancak Cinci Hoca'n~n arac~l~~~~ile
kurtuldu~u bildirilir. Kaynak olarak yaln~z Naimâ'y~~kullanan tez
yazar~, Kas~m'~n Cinci Hoca'n~n yard~miyle H. 1055 (= 1645)'de
tekrar mimarba~~~oldu~unu, Sultan ~brahim'in hal'i ve öldürülmesinden sonra da Devlet'in bütün iç i~lerine kar~~an bir ki~i olarak
belirdi~ini ortaya koyar. Kas~m A~a, Valide Kösem Sultan'a Kethüda olmak istemi~, bunu ba~aramam~~, Kösem Sultan'~n öldürülmesinden sonra Valide Turhan Sultan'a yana~arak K~zlara~as~~ Süleyman A~a'n~n yard~m~yle onun kethüdas~~olmu~tur, H. 1o6t(=
1651). Bu andan itibaren de sadarete Köprülü Mehmed Pa~a'n~n getirilmesi için çal~~ma~a ba~lam~~~ise de H. 14362 (= 1651/52)'de kethüdal~ktan azl edilerek önce Yedikule'de Kanl~kuyu zindan~na kapat~lm~~, burada hastalanm~~, az sonra ç~kar~lm~~, mal ve mülküne el
konularak K~br~s'a sürülmü~tür. K~sa süre sonra Istanbul'a dönen
Kas~m A~a, Köprülü için çal~~maktan geri durmam~~, nihayet bunu
1656'da ba~arm~~t~r. Tez yazar~, Mimar Kas~m'~n H. 1070 (= 1659/6o)'da ölmü~~oldu~unu yazan Mehmed Süreyya Bey'in dü~üncesine
uyar. Kabrinin ise Karacaahmet'teki H. 1036 (= 1626/27) tarihli
mezar oldu~unu bildirerek, önceki yazarlar~n hepsi gibi, Kas~m
A~a'n~n bu mezar~~ sa~l~~~nda yapt~rm~~~oldu~unu, bu bak~mdan
tarihin gerçek ölümüne nazaran çok daha önceyi gösterdi~ini belirtir.
Tezin sonunda ise metinde bir de~erlendirmeye tabi tutulmam~~~dört
ar~iv belgesi sureti bulunmaktad~r. Bunlardan birincisi H. ~ o56
(= 1646) 21 Receb'inde Hassa Ba~mimar~~ Kas~m A~a'ya yaz~lm~~~
bir tezkere, ikincisi H. 1048 (= 1638) Muharrem'inde Avlonya
livas~nda Arnavud Belgrad'~~kasabas~nda mülkler ile ilgili bir belge,
üçüncüsü H. 1133 (= 1721) 5 Zilhicce'sinde Ser mimaran-1 Hassa
merhum Hac~~ Kas~m A~a'n~n ~ehzade ba~~ndaki Darülhadls'inin
~eyhülkurra's~~hakk~nda bir karar, nihayet dördüncüsü H. 1140
(= 1727/28) da, Rumeli valisi ve ~~bad kad~s~na bir hükümdür.
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Bunda Hassa mimari müteveffa Hac~~Kas~m'~ n Kozan k~~la~~ ndaki
arazisinin gasp edildi~i bunun önlenmesi yaz~lmaktad~r 22 . Ayr~ca
tez yazar~, çal~~mas~n~n iki yerinde, çok k~sa bir süre Sadrâzam olan
Zurnazen Mustafa Pa~a'n~n Mimar Kas~m A~a'n~n damad~~oldu~una
da i~aret eder. Fakat bu hususda kaynak göstermez (bu hususda bkz.
a~a~~da s. 784, 802 ve not 69).
Bizim bildi~imiz kadar ile bugüne gelinceye kadar Hassa mimari
Koca Kas~m A~a hakk~nda yaz~lanlar bunlardan ibarettir.
~~~
M~MAR KASIM A~A'NIN MEZARI

Üsküdar ~er'i sicil mukayyidi olan Ismail Hakk~~ taraf~ndan
H. 1348 (= 1929) de tamamlanarak elyazma olarak Üsküdar'da
Selim A~a kütüphanesinin Hüdai Efendi kitaplar~~ bölümünde (no.
220/1193)'da bulunan kitapda Üsküdar mezarl~~~ndaki tan~nm~~~
kabirlerinden bahsedilir 23. Bu eserde "Miskin~ah~slardan 5
ler zaviyesi caddesi ile ~ehitlik mescidi civar~nda" gömülü olan
"Ser mimar-1 Hazret-i ~ehriyari Kas~m A~a bin Ali, vefat tarihi 1036"
kayd~na da raslamr. Bu mezar ve mezarta~~~A. Kemalettin'in 1934'de
bas~lan yaz~s~nda da an~lmakta ve bir de fotosu bulunmaktad~r.
Kad~ köy taraf~nda çevre yollar~~ yap~ld~~~~s~rada, 1957 y~l~nda
bu mezar bulundu~u yerden sökülmü~~ve ~stanbul Belediyesi Mezarl~klar Müdürlü~ü Kontrolörlü~ünden emekli Yunus Sevinç'den ö~renildi~ine göre, Karayollar~~ ~stanbul Bölge Müdürlü~ü taraf~ndan
önce Fatih camii haziresine nakledilmi~, fakat bir kaç ay sonra Milli
E~itim Bakanl~~~n~n (o s~ralarda Bakan Tevfik ~leri'dir) bir yaz~s~~
ile "Kas~m A~a'n~n mezar~~öteden beri Karacaahmet'te bilinmektedir ve yine orada olmal~d~r" gerekçesiyle Fatih'ten kald~r~larak
1959'da yine Karacaahmet mezarl~~~na getirilmi~tir. Bu son nakil
22 Bu belgeler, Ba~bakanl~k Ar~ivinde, ~~- Ali Emin i Ef. tsf. ~brahim devri no. 378
(2 ~~ Recep ~ o56), 2 - Maliye Defteri no. 2772, s. ~~ o (1048), 3-Cevdet tsf. Evkaf
Defteri, s~ra no. 2 10 (113 3), 4 - ~ikdyet Defteri, no. 75, S. 320 (I 4o)'de bulunmaktad~r.
23 Behçeti ~smail Hakk~~ el-Üsküdarl, Merâkid-i Mu'teber-i Üsküdar - ünlülerinin
Mezarlar~~ (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yay~n~) haz. Bedi N. ~ehsuvaro~lu,
Istanbul 1976, s. 35 (yazmada S. 22).
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hususunda Mezarl~klar Müdürlü~ünün 1957 y~l~na ait Karacaahmet
dosyas~nda ~u zab~t varakas~~sureti vard~r:
"Karacaahmet mezarl~~~~I. inci adas~nda bulunan Mimar
Kas~m A~a'ya ait mezar yerinin yola kalbedilmesi dolay~siyle evvelce
sökülerek muhafaza alt~na al~nm~~~olan mczarta~lar~~ve lâhitteki ad~~
geçen mimar~ n kemikleri bu defa mezar~n yine ayn~~mezarl~~~n I.
inci adas~n~n biraz iç k~sm~na ve giri~~kap~s~n~n sol taraf~na yeniden
monte edilmi~~olan lâhitin içine dini merasimle huzurumuzda gömülmü~~oldu~unu mübeyin i~bu zab~t varakas~~üç nüsha olarak tanzim
ve taraf~m~zdan imza edilmi~tir. 16 Nisan 1959". Alt~ ndaki imzalar:
Topkap~~Saray~~Müzesi müdür muavini Elif Naci; Topkap~~Saray~~
Müzesi Ayniyat muhasibi, Feridun Gençzerey; Mezarl~klar Müdürlü~ünden kontrolör, Yunus Sevinç.
Mimar Kas~m A~a'ya ait olan mermerden lâhit ve mezarta~lar~~bugün Karacaahmet mezarl~~~n~ n Üsküdar taraf~nda, mezarl~~~n içinden Kad~köy'e inen geni~~caddenin ucunda Karaca Ahmed
türbesi kar~~s~nda olan giri~in içerisindeki sahadad~r. Bu kap~dan
girildikten sonra yirmi ad~ m kadar ileride sol tarafda bu mezar~~görmek mümkündür.
Ta~lardan biri üstündeki kitabe metni ~udur 24 :
Sütun k~sm~nda:
Hazret-i Sultan Murâcl-~~Gaz iye
01 ser-i mi'mar olan pü~t (ü) penah
Yâni ol Kas~m A~a ibni Ali
Dileriz olsun mulni ol Wall
Çün bilür ah~r bu mevtin cam~n~~
Altta kaidede :
N-C~~~eder ~ah u geda bi i~tibah
S~hhatinde kabrini hafr eyledi
Umar~z ma~für ola cürmü günâh
Sanduka üst kenar~nda sa~da:
Vehbiyâ de merkadin tarihini
24 Bu mezarta~~~kitabesinin okunmas~~ ve transkripsiyonu hususunda yard~m~n~~esirgemeyen meslekda~~rn Prof. Dr. Nihat Çetin'e te~ekkürlerimi burada da
ifade etmek isterim.
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Sandukan~n üst kenar~nda solda:
4.1.; (.5 jal
- me'vâ k~la ol pâdi~âh
Sanduka üst kenar~nda ortada:
1626/27).
Sene 1036
Mezarta~~n~n yaz~lar~n~~i~leyen ta~ç~~ustas~n~n baz~~yanl~~lar yapt~~~n~~meslekda~~ m Prof. Dr. Nihat Çetin ileri sürmektedir:
~ kinci sat~r~n ba~~ndaki ol izafet vezni gere~idir.
Yedinci sat~rda Lri kelimesi,s.'!>J ~eklinde yaz~lmal~~idi.
e ü) günâh ise
cürmi (= cürrn
Sekizinci sat~rdaki
cürmü günâh ~eklinde yaz~lmal~~idi.

p..-

Bu kitabeden ö~renildi~ine göre buras~, Sultan IV. Murad
(1623-1640) devrinde Ser - mimar olan Kas~m A~a'n~n kabridir.
Babas~n~n ad~~Ali olan bu Kas~m A~a, sa~l~~~nda iken bu kabri yapt~rm~~t~r. Son m~sra~ n ebced'i de tam H. 1036 tarihini tutmaktad~r.
Böylece ~air'in tarihini say~~halinde i~leyen ta~ç~n~n bir yanl~~l~~~~oldu~u dü~ünülemez. Zaten kitabede Kas~m'~ n Sultan Murad'~n Sermimari oldu~u bildirilmekte, Sultan ~brahim (164o-1648)'in ad~~
geçmemektedir. ~u halde kitabe IV. Murad y~llar~ nda Hassa mimar~~
olan, Ali o~lu Kas~m A~a için ve sahibinin sa~l~~~nda yap~lm~~t~r.
Buradaki "S~hhatinde kabrini hafreyledi" m~sra~n~, "Sa~l~~~nda
kendisini kabre götüren yollar~~haz~rlad~" ~eklinde olarak da anlamak
mümkündür. Fakat bu takdirde de mezar sahibi Mimar Kas~m
A~a'n~n gerçekten H. to36'da öldü~ü, fakat bu ölümü kendisinin
bir tak~m davran~~lar~~ile haz~rlad~~~~ve herhalde baz~~suçlar~ndan
dolay~~idam edildi~ini dü~ünmek mümkündür. Bu görü~~do~ru ise,
XVII, yüzy~l~n ilk yar~s~~içlerinde Hassa Ba~mimar~~olan iki Kas~m
A~a'n~n varl~~~n~~kabul etmek gerekir ki, ~imdilik böyle bir hipotezi
kuvvetlendirecek bir dayanak yoktur. Yeni bir belge bulunup, aksi
isbat edilinceye kadar, Karacaahmet'teki mezar~n, tarihte ad~~geçen
Koca Kas~m A~a'ya ait oldu~unu ve bu kabri sa~l~~~nda yapt~rd~~~n~~
kabul etmemiz gerekir.
Bir kaç defa yer de~i~ tirdikten sonra Karacaahmet mezarl~~~ nda
bir yer bulabilen kabir tamamen mermerden yap~lm~~~olup, geni~çe
bir kaide üzerine yerle~tirilmi~~bir lâhit ile kavuksuz iki ~ahideden
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meydana gelmi~tir. Kaidenin evvelce de var oldu~u mezar~n 1934'de
yay~nlanan ve ilk yerindeki durumunu gösteren foto~rafdan anla~~l~r.
Lâhit alt ve üst kenar~nda profilli birer silme ile s~nulanm~~t~r. Dört
cephesinin de ortalar~nda aralar~nda pek az fark bulunan kabartma
birer rozet i~lenmi~tir. Lâhdin üstü aç~kt~r. Evvelce lâhdin üstünün,
sadece ortas~nda rahmet'in içeri girmesi için b~rak~lm~~~bir pencere
aç~lm~~~mermer bir kapakla örtülmü~~oldu~una ihtimal verilebilir.
Fakat eski foto~raf~nda bunun varl~~~n~~belirtecek bir i~aret görülmez.
Lâhdin teknik bak~mdan en ilgi çekici taraf~, dar cephelerin herbirinin üstlerindeki ~ahideler ile birlikte tek mermer kitlesindcn yontulmu~~ve i~lenmi~~olmaland~r. Sahideler kavuksuz olarak sekizgen
direkler biçimindedir. Bir tanesinin yüzlerinin bo~~olmas~na kar~~l~k,
ikincisinin d~~~yüzünde kitabe bulunmaktad~r. Bu direkler, zarif biçimli
geçi~~unsurlar~~ ile lâhde ba~lanm~~ur. Sütunlar~n altlar~nda kö~e
piramidleri i~lenmi~, ayr~ca tam ortada iki kitabe aras~na kabartma
olarak bir tomurcuk (fleuron) yap~lm~~t~r. Kartu~lar~n içindeki kitabenin ilk be~~sat~r~, sütunun kö~eli gövdesine i~lendi~inden her m~sra~n
ba~~ve sonu ~eyh i yüzlerde kalmaktad~r.
Bu biçimi ile Kas~m A~a mezar~, Klâsik devir Türk mezar mimarisinin de~i~ik ve çok güzel örneklerinden biri olmaktad~r. Vaktiyle
Nec~neddin Emre, bir iddia ortaya atarak mezar üzerindeki motiflerin
üslübunu Çinili cami haziresindeki ta~larda görüldü~ünü söylemi~~
ve böylece Çinili camii, Mimar Kas~m'a ba~lam~~t~. Fakat bu iddian~n dayanaks~z oldu~u aç~kt~r. Bu motifler XVI ve XVII. yüzy~llar~n
pek çok mezar~nda görülebilir. Kas~m A~a mezar~n~n gerek ~ahidelerinin biçimi ve gerek lâhit ile ba~lant~s~~bak~m~ndan en yak~n benzeri Istanbul'da Topkap~~d~~~nda Takkeci Ibrahim A~a camii yan~nda
kurucusunun mezar~d~r. Camii H. '000 (= 1591/92)'de yapt~ran
Takkeci veya Arakiyeci Ibrahim A~a H. 1004 (= 1595 /96)'de ölmü~tür 25. Burada kitabenin tamam~~lâhit ile sekizgen ~ahide aras~ndaki
geçi~~unsuru yüzüne iki sat~r halinde yaz~lm~~, ayr~ca lâhidin üst
kenar~na ve kitabenin alt~na kabartma olarak rund bezeme ile doldurulan bir friz i~lenmi~tir. N. Emre'nin görü~üne inanmak gerekirse,
Takkeci Ibrahim A~a mezar~n~~da, hattâ belki camii de Mimar Kas~m
A~a'ya ba~lamak do~ru olurdu.
~stanbul 1282,
25 Ayvansarayl~~ Haf~z Hüseyin Efendi, Hadikatü'l - cevami,
I, s. 232; Mehmed Ziya (Ihtifalci), ~stanbul ve Bo~aziçi, Istanbul ~~336, I, s. 128, not 2 ;
Halil Ethem (Eldem), Camilerimiz, Istanbul 1932 (kapakta 1933), S. 79-80; S. Eyice,
~stanbul, petit guide travers les monuments byzantins et tures, ~stanbul 1955, s. 85, no.
124 a.
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Mezarta~~~kitabesinden aç~k olarak anla~~ld~~~na göre Sultan
IV. Murad (1623-1640) devrinde hassa Ba~mimar~~olan bir Kas~m
A~a vard~r. Kendisi için 1626/27 y~llar~nda muhte~em bir mezar
yapt~rtt~~~na göre, ölümü dü~ünebilecek ya~tad~r. Yirmi - yirmibe~~
ya~lar~nda bir delikanl~~Ser - mimarl~k makam~na yükselemiyece~ine
göre, bu Kas~m A~a'n~n bu s~ralarda yâni 1627'lerde en az~ndan
orta ya~larda (40-50) olmas~~gerekir. Bu Kas~m A~a'n~n babas~~Ali
ad~ndad~r. Bu duruma göre Kas~m'~n bir dev~irme olmas~~ihtimali
çok zay~ft~r. Bilindi~i üzere, dev~irmelerin babalar~~genellikle Abdünü
adlar ile an~lmaktad~r. Üsküdar% Ismail Hakk~~Efendi'nin Üsküdar
mezarta~lar~~kitabeleri hakk~ndaki kitab~nda H. ~~077 (= 1666/67)
tarihli bir mimar Ali A~a'n~n mezarta~~ndan bahsedilir. ~smail Hakk~~
Efendi "A~a'y~~merhum, mimar Kas~m A~a'n~n peder-i ekremleri
olmas~~zan olunmaktad~r" demek suretiyle ortaya kontrolu ve inan~ln~lmas~~çok zor bir iddia da atmaktad~r 26. Mimar Kas~m'~n babas~~
Ali'nin de mimar olup olmad~~~~bilinmedi~i gibi, onun çok ya~l~~
oldu~u söylenen ve hattâ kendisine Koca denilen o~lundan hayli
sonra ölmü~~olmas~~ gibi garip bir durum da ortaya ç~kmaktad~r.
Kas~m A~a 1627'lerde en az~ndan 40 ya~lar~nda olsa ~ 66o'larda öldü~ü
kabul edildi~ine göre, vefat~nda yetmi~in üzerinde olmal~d~r. 1666/67'de ölen Mimar Ali A~a babas~~ise, onun da hiç de~ilse, yüzü a~m~~~
olmas~~gerekir ki buna pek ihtimal verilemez. Herhalde Karacaahmet'teki Mimar Ali A~a mezar~~Kas~m A~a'n~n babas~na ait de~ildir.
Genellikle Kas~m A~a'n~n dev~irme oldu~u ve Arnavudluk'da
Avlonya sanca~~n~n Berat kasabas~ndan geldi~i yaz~lmaktad~r 27. Dev~irme oldu~u hususu yukar~da belirtti~imiz sebepten dolay~~bizce
biraz ~üphelidir. Mezarta~~nda babas~n~n ad~~Ali olarak gösterilmi~tir.
Zarif Orgun taraf~ndan evvelce yay~nlanan mühür gerçekten ona ait
ise göbek ad~n~n da Mehmed oldu~u anla~~lmaktad~ r. Kas~m A~a'n~n
26 Behçeti ~smail Hakk~~ Efendi, yukar~da not 23'teki eser, S. 20 (yazma s. o).
"A~a'y~~merhum Mimar Kas~m A~a'n~n peder-i ekremleri olmas~~ zan olunmaktad~r. Lâ ya'lem'ül - gayb".
27 Süleyman ~evket'in Sicill-i Osmâni ha~iyeleri (yazma, Belediye Ktp. no.
0688/4)'ne dayanmak suretiyle Mimar Kas~m A~a'n~n Avlonya'll olabilece~i de
yaz~lm~~t~r. Berat'~n Avlonya'ya ba~l~~oldu~u ve aralar~nda fazla bir uzakl~k bulunmad~~~~dü~ünülecek olursa bu iddian~n fazla bir önemi olmad~~~~anla~~l~r. Ayr~ca
bkz. a~a~~da not. 29.

MIMAR KASIM HAKKINDA

781

Berat'tan veya bu kasabaya yak~n bir köyden oldu~u ise kesinlikle
bellidir. Belgelerde Arnavud Belgrad'~~denilen yer Berat'tan ba~kas~~
de~ildir. Kas~m A~a'n~ n Berat'ta, kitabesi Evliya Çelebi taraf~ndan
nakledilen H. 1054 (= 1644/45)'de bir çe~me yapt~rm~~~olmas~~28,
yine Arnavudlukda I~ bad denilen yerde evkafma ait arazi bulunmas~,
ayr~ca H. 1048 (= 1638/39)'da Berat'taki arazisinin kayd~n~n görülmesi, Kas~m A~a'n~n Berat ile yak~ ndan ilgili oldu~unu gösterir.
Kas~m A~a'n~n çok yak~ n dostu olan Sadrâzam Kemanke~~Kara
Mustafa Pa~a'n~ n Berat'ta çok yak~n bir köyden olu~ u gibi, Kas~m
A~a'n~n ~srarla Sadrâzaml~~a getirme~e çal~~t~~~~Köprülü Mehmed
Pa~a'n~n da yine Berat civar~ndan geli~i Kas~m A~a'n~n "memleketlilerine" ba~l~l~~~ = belirtisi olmal~d~ r. Onun Amasya'h Sadi Çelebi'nin azadl~~kölesi oldu~u yolundaki iddiay~~maalesef kontrol etmek
mümkün de~ildir. Fakat biz bu iddian~n do~ru olabilece~ine pek ihtimal vermiyoruz 29. Amasya Tarihi hakk~ ndaki büyük eserinde Hüsameddin Bey, gördü~ü H. 1048 (= 1639) Zilhiccesine ait bir Evkaf
kayd~ndan Ser Mimar-~~Hassa Yanyal~~Kas~m A~a'n~ n Amasya'mn
Kalburcu karyesindeki bir arazisinin gelirini, Amasya ~ehri içindeki
Sultan II. Bayezid camiinde verilecek dersler için dersiâm tayin
etti~i Hüsameddin Efendi'ye tahsis luld~~~n~~haber vermektedir.
Daha ileride üzerinde etrafl~ca durulacak olan ve bu yaz~ m~z
dizildi~i s~ rada bir özeti elimize geçen, H. 1050 Zilkade'si (= 1641)
tarihli Defter-i Evkaf-~~Mimarba~~~Kas~m A~a'daki kay~tlardan da ö~renildi~ine göre Hassa mimari Elhac Kas~m A~a'n~n babas~n~n ad~~
Ali'dir ve Sinan ad~ nda bir karde~i ile, evkaf~ na mütevelli gösterdi~i
Hasan Çelebi ad~nda bir ye~eni vard~ r. Kendisi bugünkü Arnavutluk'ta, Avlonya sanca~'~nda Temurince nahiyesi yak~n~nda Garmi~(?)
ad~nda bir köydendir. Berat do~usundaki Tomarica ile belki ayn~~
28 Evliya Çelebi, Seyahatnd~ne. VIII, Istanbul 1928, s. 695; yeni bask~s~, Evliya
Çelebi seyahatnamesi, yay. Zuhuri Dan~~man, XIII, 1971, s. 7.
29 Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, ~stanbul 1928, IV, ~~. k~s~m, s. 82'de
bildirilen bu bilgi, kaynak gösteramedi~inden nereden al~nd~~~~ö~renilmemi~tir.
Hüsameddin Bey'in uzun y~llar Evkaf ar~ ivinde görevli oldu~u ve pek çok bilgiyi
buradan derledi~i bilinmekle beraber kesinli~e varmak için kayna~~n asl~n~n yeniden
kontrolu gerekirdi. Hüsameddin Bey bu kayd~n Evkaf idaresindeki bir muhasebe
defterinde görüldü~ünü bir dipnotta bildirmekle beraber defter numaras~n~~ ve
sahifesini vermemi~tir. Ayr~ca burada Mimar Kas~m'~n Yanyal~~oldu~u da ileri
sürülmü~ tür. Hüsameddin Bey'in bunun neye dayanarak iddia etti~i anla~~lamaz.
Acaba bu notu da ayn~~defterde mi bulmu~tur?
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yer olan Temurince yak~n~ndaki bu köyde Kas~ m A~a kendi hayrat~~
olarak cami, imaret, han ve çe~ melerden meydana gelen önemlice
bir manzume yapt~ kdan ba~ka, Gümülcine do~usunda da E~rican'da
büyük bir köprü yapt~ rm~~t~ r. ~imdiki halde bu Osmanl~~devri mimarinin hayat~~ile ilgili bu bilgileri kesinlikle ö~renmi~~bulunuyoruz.

KASIM A~A'NIN SIYAS~~HAYATI

Mimar Kas~m A~a'n~n siyasi hayat~~da Sultan Ibrahim ve IV.
Mehmed y~llar~n~n kar~~~kl~klar' içinde ini~~ve ç~ k~~lar gösterir. Kendisi gibi Avlonya'll olan Sadrazam Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a
1644'de idam olundu~undan 3° onun yak~ n~~olan Kas~m A~a da Tersane Emini Narhç~~Hasan Efendi, Kap~c~ lar Kâtibi Hüseyin Efendi,
Tezkireci Ahmet Efendi ve Recep A~a ile hapsedilmi~ti. Sonra bunlar
sürgüne yollanm~~~ve Hasan Efendi Rodos'da idam edilmi~tir. Kas~m
A~a ise mimarba~~l~ktan azlolunup, mallar~na el konulmu~, yerine
de Meremmetçi Mustafa A~a atanm~~t~r. Naim â bu hususda ~unu da
ekler: "Bu vakte dek mimarl~k ölünceye kadar olagelmi~ken, azil
ad~~geçene vaki oldu 31" . Kas~m A~a'n~n Sadrâzam Mustafa Pa~a'n~n
"s~r dostu ve her vakit beraber oldu~u" ki~i oldu~u gözönünde tutularak önce Padi~ah taraf~ndan idam edilmesi dü~ünülmü~~ise de "Padi~ah mimari katletmek istedi~i vakit..." Cinci Hoca rica ederek
30 Evliya Çelebi, Seyahatname, VIII, s. 688; yeni bask~ , XII, s. 313'de Tepedelen'den Berat'a do~ru giderken Iskarapar, Premedi, Jatom'u geçti~ini, bu sonuncu köyün Raab cenginde bo~ulan Yeniçeri A~as~~ Mustafa Pa~a'n~n köyü oldu~unu yazd~ktan sonra, bu köyün kar~~s~nda bir dere a~~r~, Sultan Murad ve Sultan
Ibrahim'in veziri Maktul Kara Mustafa Pa~ a'n~n köyü, Lavdan~~(veya Luzda)'n~n
sa~~taraf~nda görüldü~ünü yazar. Buradan az ötede Ro~nik köyü vard~r ki buras~~
da Köprülülerin yurdudur. Sonra Dobrone'den Berat'a ula~~l~ r. Bu vezir hakk~nda
bkz. Münir Aktepe, Mustafa Pa~a maddesi, ~slâm Ansiklopedisi, VIII, S. 730-737.
Evliya Çelebi'deki not ~imdiye kadar dikkatten kaçm~~t~ r. Mustafa Pa~a'n~n mühürdar~~ olan Vecihi, efendisinin hayat~na dair yazd~~~~tarihte onun AvIonya'll
oldu~unu, Kâtip Çelebi ise sadece Arnavut oldu~unu bildirirler. Bunlar~n ikisi de
bir çeli~ki yaratmaz. Çünkü Lavdani veya Luzdani köyü Avlonya sanca~~~s~n~rlar~~
içinde ve Arnavutluk topra~~ndad~ r. Bu son iki kaynak için ve Mustafa Pa~a'n~n
Sadrâzam olarak iyi ve kötü taraflar~~ ile yapt~rd~~~~binalar için çok iyi bir özet
olarak bkz. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi, III, 2 (2. bask~) Ankara
1977, s. 387-391.
31 Naim, Tarih, IV , s. 52; yeni bask~, IV , s. 1602.
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onun can~n kurtarm~~t~r. Hoca'n~ n tavsiyesi ile önce H. 1054 (= 644)
Cemaziülâh~r~ nda Gelibolu'ya sürgün edilmi~~ancak az sonra yine
Cinci hoca olarak tan~ nan Hüseyin Efendi'nin arac~l~~~~ile affa u~ray~p
Istanbul'a dönmü~, evinde "herkesden uzak" ya~ama~a ba~lam~~t~r 32 .
Kas~m A~a'n~n Cinci Hoca taraf~ ndan korunmas~mn sebebi, ilk yükselme~e ba~lad~~~~günlerde Kas~m A~a ile dostlu~u olmas~, hattâ
ufak bir borç istedi~inde Mimarba~~n~ n ona "hibe olsun" diyerek
yüz alt~n vermesidir. Ayr~ca kendisine müderrislik verildi~inde Sadrâzama te~ ekküre giden Hüseyin Efendi'nin kabaca geri çevrilmesi
üzerine o s~rada orada olan Kas~m A~a'n~n arac~l~~~~ile Kara Mustafa
Pa~a yumu~am~~~ve Hoca huZura girebilmi~tir. Kas~m A~a herkesten uzak evinde otururken, Sultan Ibrahim, Mimar Mustafa A~a'dan
evvelce Üsküdar Saray~nda Kas~m'~n yapt~~~~ah~r~n benzeri bir ah~r
yapmas~n~~istemi~ti. Mustafa A~a'n~n in~a etti~i ah~r, 1644 Ramazan~nda bitmi~~ve dostu Kas~m A~a için devaml~~f~rsat kollayan Cinci
Hoca, Padi~ah'dan bu yeni ah~ ra ne kadar masraf gitti~ini ö~renmesini tavsiye etmi~tir. Eskisinin ancak yar~s~~kadar olan bu yap~ya
Onbin be~yüz kuru~~gitti~ini ö~renince, bu defa Kas~m A~a'dan
eski in~aat~n masraf~n~~istemi~tir. Kas~m A~a aradan on y~ldan fazla
bir süre geçti~ini söyleyerek, masraf~n ~ehremini ruznamçesinde
bulunabilece~ini söylemi~~ve yap~lan kontrolde masraf~n sadece Üçbin elli kuru~~oldu~u görülmü~ tür. Bunun üzerine Sultan Ibrahim:
"Kas~m do~ru imi~, haks~z yere onu azlettik" demi~~ve az sonra
Mustafa A~a azl olunarak, "Hoca efendinin himmeti ile Kas~m A~a
tekrar mimar"l~~a getirilmi~tir 33 . Bu ikinci atanma, H. ~~o55 (= 645)
Rebiülâh~r~~sonlar~na do~ru olmu~tur. Naimâ H. ~ o6o (= 1650)
y~l~~Cemaziyülâh~rmda Ocak A~a'larm~n Kethüda Beyi'de inand~rarak, Kas~m A~a'n~n damad~~Zurnazen Mustafa Pa~a'y~~zorla defterdar yapt~klar~n~~yazar 34. Bu Kas~m A~a'n~n Mimar Kas~m olup
olmad~~~ na dair bir bilgi yoktur. Zurnazen Mustafa Pa~a'n~n pek
32 Naim, Tarih, IV, s. 1o7, yeni bask~~ IV. s. 1656 ayr~ca k~l. IV, s. ~~o8; yeni
bask~, IV, 1657.
33 Naim, Tarih, IV, s. 109; yeni bask~~1657 ve ikinci defa Ba~mimar olu~u,
s. 161; yeni bask~, s. 1707.
84 Naim, Tarih, V, s. ~~o; yeni bask~, V, s. 2046; yukar~da bahsi geçen tezde
ve Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, III, 2 (2. bask~) Ankara 1977, S. 412'de
Zurnazen Mustafa Pa~a'n~n kay~nbabas~~Mimar olarak gösterilmi~tir. Halbuki
bu hususdaki kaynak Naimâ'da sadece Kas~m ad~~vard~r. Ayr~ca Zurnazen Mustafa
Pa~a ile "küçük" Kas~m A~a'n~n yak~nl~~~na da i~aret edilmi~tir.
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yak~n dostu ve durumu a~a~~da da görülecek (bk. S. 802), Kul Kethüdas~~Küçük Kas~m'~n onun kay~nbabas~~olmas~~daha mümkündür.
Hattâ Belki de Mimar Kas~ m'a Koca lakab~n~ n verilmesi onun daha
ya~l~~olmas~ndan ba~ka, Küçük denilen ada~~ndan ay~rt etmek içindir.
Valide Kösem Sultan Kethüdas~~Arslan A~a H. ~ o6~~(= 1651) Rebiülevveli'nde öldü~ünde, "eski zenginlerden Koca Mimar Kas~m
A~a ki, dünya h~rsiyle zaman~n acaip adam~~idi" baz~~arac~lara rü~vet
vererek ve ~eyhülislâm'dan da tezkere alarak, Kethüdal~~~~istemi~tir.
Fakat Kösem Sultan: "Bizim hizmetkârlar~m~z vard~r, anlam ve
ba~ ka kimselerin bize Kethüda olmakta nice mahzurlar~~ vard~r"
cevab~~ile bu iste~i geri çevirmi~tir 35. Fakat bu y~l içinde olaylar
çok h~zl~~bir ak~~~göstermi~, alt~~ay sonra H. ~ o6~~(= 1651) Ramazan~nda Kösem Sultan öldürülmü~~ve Valide Sultan olarak yaln~z Turhan Sultan kalm~~t~ r. Kösem'in ölümünden iki ay kadar sonra H.
~ o6~~ (= 1651) Zilkadesi ba~lar~ nda Turhan Valide'nin kethüdas~~
azl edildi~inde Darüssaâde A~as~n~ n iradesi ile Koca Kas~m A~a,
"i~lere vak~ f bir tedbirli kocaman oldu~undan..." Vâlide Kethüdas~~
olmu~ tur. Turhan Sultan ondan Siyavu~~Pa~a'n~n yerine Gürcü
Mehmed Pa~a'n~n Sadrâzam olmas~~hususundaki dü~üncesini sormu~tur 36 . "Do~ru sözlü" bir kimse olan Kas~m A~a, Gürcü Mehmed
Pa~a'n~n iki öküze yem veremez ebleh oldu~unu ileri sürerek, Siyavu~~
Pa~a'n~n yerinde kalmas~n~, yok de~i~tirmek gerekiyorsa bir ba~kas~n~~
seçmenin do~ru olaca~~n~~söylemi~ti. Naima'n~n ifadesine göre,
Kas~m A~a kendisinden bir isim teklif edilmesini beklemi~~fakat böyle
bir soru olmam~~t~ r. Ancak gizli olan bu konu~ ma derhal Siyavu~~
Pa~a'ya duyurulmu~, o da Kas~m'~~ça~~rarak onun sakahm öperek,
sayg~~göstermi~. Bizzat Kas~m A~a'n~n anlatt~~~na göre de bu sözlerin
Gürcü Mehmed Pa~a taraf~ndan duyulmas~n~ n tehlikesini Siyavu~~
Pa~a'ya anlatarak, bu s~rr~~gizlemelerini ve kendisinin de ona hizmet
edece~ini söz vermi~tir 37. Fakat Mimar Kas~m A~a'n~n sözleri Sadrâzam Gürcü Mehmed Pa~a'ya yeti~tirildi~inden durumu tehlikeli
olmaya ba~lam~~t~r. Ayn~~y~l~n Zilkade ay~nda Valide Turhan Sultan
devletin kötüye gitti~ini belirterek Kas~m A~a'dan çare sordu~unda
da, o y~la kadar pek tan~ nmayan Köprülü Mehmed Pa~a'y~~tavsiye
etmi~, önce onun Kubbe Veziri yap~lmas~n~~sonra da Sadarete geçiril35
36

Naimâ, Tarih, V, s. 51; yeni bask~, V, s. 2089.
Naim, Tarih, V, s. 168; yeni bask~, V, s. 2203.
Naim, Tarih, V, s. ~ 7o; yeni bask~, V, S. 2205.

MIMAR KASIM HAKKINDA

785

mesini ileri sürmü~tür 38. Bu sözler de Gürcü Mehmed Pa~a'ya yeti~tirildi~inde, derhal o gün Köprülü Mehmed Pa~a Köstendil'e sürülmü~, Sadrâzam ile Darüssaade a~as~~da Valide'ye giderek, bu dedikodular~~araya bir de rü~ vet rivayeti kat~p anlatarak Kas~m A~a'n~n
da azlini istemi~lerdir. Bu sözlere inanan Turhan Sultan derhal Kas~m
A~a'y~~Kethüdal~ktan uzakla~t~rm~~t~r (1651). "Biçare Kas~m A~a'y~~
ol saat kapturup, zindanda Kanl~kuyuya indirdiler. Bütün yar~yo~u ve elinde ne varsa al~nd~". Naim, Gürcü Mehmed Pa~a'n~n
H. 1062 (= 1652) 13 Receb'inde ayn~~zindana kapat~lmas~~dolay~s~yle
yapt~~~~ve Maan - Zade Hasan Bey'in anlatt~klar~ndan ö~rendi~i
bir aç~klama yapar: Kas~m A~a'n~ n Yedikule'nin Kanl~kuyusunda,
. . . can korkusu ile amans~z gamlar~ n hücumu yüzünden hastalanm~~" ve üstelik akrep soktu~undan, burnunun bir taraf~~iltihaplanarak
çürüyüp yinik kalm~~t~r 39. Dü~manlar~, Kas~m A~a'y~~öldürmek istiyorlard~. Fakat Valide Sultan'dan çekindiklerinden buna cesaret
edemediler, ve evi çoluk - çocu~u otursun diye geri verilerek kendisi
K~br~s'a sürgün yollanm~~t~r. Naimâ bu vesileyle ~u cümleyi de yazar:
"Ibret al~nacak noktad~r ki, Koca Kas~m'~ n maksad~~devlet-i aliyye'de
faydal~~olan~~yapmak ve iyilik istemektedir. Fakat az kald~~bu do~ruluk
onun hayat~na mal olacakt~" 40.
Bu günleri bizzat ya~am~~~olan Evliya Çelebi ayn~~hususlar~~
esas~nda pek de~i~ik olmayan bir biçimde anlat~r 41 : 1654 y~l~nda
Ip~ir Pa~a Sadrâzam oldu~unda ona nasihatlerde de bulunan Melek
Ahmet Pa~a'n~n i~lere kar~~an onyedi ki~iden ~ikayet etti~i, ve adeta
"onyedi vezir" olan bu ki~ileri 1651 de Sadrâzam olan Siyavu~~Pa~a'n~n ortadan kald~rd~~~~ve tam "Allaha hamd olsun Devlet bana
kald~" dedi~i s~rada azl olundu~u bilinir. Bu onyedi ki~iden biri Mimar
Mustafa bir di~eri ise Koca mimar denilen Kas~m'd~r. Fakat Kas~m
1651'de katledilmemi~~sadece hapsedilmi~tir. Affa u~rayan Kas~m
A~a bir süre sonra Istanbul'a dönmü~, H. 1065 (= A~ustos 1655)
Naim, Tarih, V, s. 176, yeni bask~, V, s. 22I I.
Naim, Tarih, V, s. 177, 187, bilhassa s. 247; yeni bask~, V, s. 2213, 2223,
bilhassa 2283.
40 Naim., Tarih, ay. yer. Mimarba~~~Kas~m A~a'n~n. Osmanl~~devlet politikasmdaki rolü, bir romanda da i~lenmi~tir, blcz. Zuhuri Dan~~man, Zafire'nin o~lu
(Tarihi Romanlar serisi, no. 4), ~stanbul 1958.
41 Evliya Çelebi, Seyahatneune, III, ~stanbul 1314, s. 514; Evliya Çelebi seyahatnamesi, VI, s. 70-71.
38

39

&listem C. XLIII,

50
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~evval'inden H. ~~o66 (= ~ubat 1656) Cemaziyülevveline kadar alt~~
buçuk ay kadar Sadrâzam olan Süleyman Pa~a'n~n yak~nlar~ndan
olmu~tur 42. S~k s~k, Üsküdar'da Süleyman Pa~a'n~n saray~nda kalan
Kas~m A~a orada ona Devleti düzenlemek için tavsiyelerde bulundu~unda, Süleyman Pa~a çaresizlik içinde oldu~undan yak~nm~~t~r.
Kas~m A~a da ona, tavsiye etti~i kimseleri yan~na almay~p, çekindi~i
uygunsuz kimseleri ortadan uzakla~t~rmad~kça büyük devlet i~lerini
hiçbir vakit ba~aramayaca~~n~~söylemi~tir. Arkas~ndan yine Köprülü
Mehmed Pa~a'y~~tavsiye eden Kas~m A~a'n~n bu konu~mas~n~~Naim'n~n eserinde diyalog ~eklinde bulunu~u ilgi çekicidir. Naim â bu
konu~may~, Kas~m A~a'n~n a~z~ndan anlatmakta ve bunlar~, onun
dostlar~na söylediklerinden ö~rendi~ini bildirmektedir 43. Fakat Boynuyaral~~Mehmed Pa~a'n~n Sadaretten azli üzerine, yeni bir kimse
arand~~~nda, Mimar Kas~m yak~n dostu ~amizâde Mehmed Efendi
ile yine Köprülü Mehmed Pa~a üzerinde durmu~lard~r. Zaten Köprülü de Istanbul'da oldu~u s~ralarda k~yafet de~i~tirerek geceleri Kas~m A~a'n~n evine giderek "memleket ahvalini" konu~urlard~~44. Kas~m A~a K~br~s'da sürgünden döndükten beri, Valide Sultana, Hoca
Mehmed Efendi, Baltac~~Karaka~~ve Haznedar Solak Mehmed A~a
arac~l~~~~ile Köprülü'yü tavsiyeden yaz geçmemi~ti. Nihayet çe~itli
entrikalardan sonra Köprülü Mehmed Pa~a dört ~art ileri sürerek

42 Ermeni as~ll~~oldu~u yolunda bir söylenti olan bu Süleyman Pa~a hakk~nda
bk. Osmanzade Taib, Hadikatü'l - vüzera, ~stanbul 1271, s. ~~o ~ -~~02 ; Ismail Hami
Dan~~mend, Osmanl~~tarihi kronolojisi, III, ~stanbul 1950, s. 511 ; Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, ~l~, 2, S. 410-41 i , ile Bekir Kütüko~lu, Süleyman Pa~a maddesi,
islâm Ansiklopedisi, XI, S. 197-200. Anlad~~~m~z kadar~~ile iki bu yay~nda "Ermeni"
Süleyman Pa~a ile "Sar~" Süleyman Pa~a ayn~~ki~i gibi görünüyor. Halbuki makalede H. 1098 ( = 1687)'de Vsküdar'daki kona~~nda eceliyle ölen Süleyman Pa~a
ile Üsküdar'da Do~'anc~lar yoku~undaki Süleyman Pa~a camii haziresindeki H. 2098
(veya H. ~~099) tarihli mezar bir çeli~ki yaratmaktad~r. Bu mezar kitabesine göre
Süleyman Pa~a öldürülmü~tür. bkz, Ayvansarayl~~Haf~z Hüseyin Efendi, Hadikatü'l cevami II, s. 225; ~brahim Hakk~~Konyal~, A'bideleri ve kitabeleriyle Üsküdar tarihi,
Istanbul 1976, I, s. 277-280; Sar~~Süleyman Pa~a hakk~ nda bkz. Hadikatü'l -vüzera,
s. ~~1- ~~~~2 ; 1. H. Dani~mend, Osmanl~~tarihi kronolojisi, III, s. 516.
44 Naim, Tarih, VI, s. ~ 35; yeni bask~, VI, s. 2633.
44 Naim, Tarih, VI, S. 209, yeni bask~, VI, s. 2707
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bunlar~n Padi~ahca kabulu üzerine, 26 Zilkade 1°66 (= 15 Eylül
1656)'da Sadrâzam yap~lm~~t~r 45.
Kas~ m A~a'n~n bilindi~i kadar~~ile siyasi hayat~~özet olarak bundan ibarettir. Memleketlisi olan Köprülü Mehmed Pa~a'n~n Sadareti
s~ras~nda ad~~geçmemektedir 46. A. Refik'in de dedi~i gibi bundan
sonra "nâm-~~ni~an~~kaybolmaktad~r". Mimar Kas~m A~a'n~n çocu~u
veya çocuklar~~oldu~u da 165~ 'de sürgüne gönderilirken, el konulan
evinin geri verilmesinden anla~~lmaktad~r. ~bnülemin Mahmud Kemal'in Hattatlara dair eserinde bir hattat Mehmed Said Bey'den
bahsedilir ki, bu "Ser mimaran-~~Hassa Kas~m A~a ahfad~~Emine Han~m~n o~ludur". Kad~köyünde H. 1277 (= ~ 86o)'de do~an Said Bey,
son devirde Osmanl~~saray~nda çe~itli görevlerde bulunduktan sonra
1923'de emekli olmu~~ve 30 Kas~m 1938'de Kad~köyünde ölmü~tür 47.
45 Tayyib Gökbilgin, Koprülüler maddesi isldm Ansiklopedisi, VI, s. 892-908,
S. 303-306. Genellikle
Ismail Hakk~~ Uzunçar~~l~, Osmanl~~tarihi, III, ~ ,Ankara 1973,
Köprülülerin idareyi ele almalar~~uzun y~llard~r sürüp giden anar~inin kapanmas~na
imkan veren bir olay olarak kabul edilirse de bunun aksini dü~ünenler de vard~r.
bkz. /. Hami Dani~mend, Kronoloji, III, s. 429. Dani~mend, Köprülü Mehmet
Pa~a'n~n Anadolu Türklü~ünü imha etme~e çal~~an bir ki~i oldu~una inanmaktad~n Mustafa Nuri Pa~a, Netayic ül-Vukuat, sadele~tirerek yay. Ne~et Ça~atay
(Türk Tarih Kurumu yay~n~ , XXII,' ) Ankara 1979, s. 26 ~~'de, Köprülünün sadarete geçmesi tarihi 25 Zilkade ~ o66 (= 14 Eylül 1656) olarak gösterilmi~tir.
46 Köprülü Mehmed Pa~a'da Evliya Çelebi'ye göre, Berat yak~n~ndaki bir
köydendir, bkz. Seyahatnâme, VIII. s. 688; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, XII, s. 313.
Ro~nik ad~ndaki bu köy veya kasaba, Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a'n~n köyünün
az ilerisinde ve Berat'a varmadan yol üstündedir. Köprülü Mehmet Pa~a'n~n Ro~nik
köyünden oldu~u, vakfiyesindeki kay~ttan hiçbir ~üpheye yer verilmeyecek surette
anla~~lmaktad~r. Bu hususta bkz. Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, III,
2, S. 414-418, burada ayr~ ca onun Sadrâzam olarak icraat~n~ n iyi ve kötü taraflar~~
da incelenmektedir.
47 Ibnülemin Mahmud Kemal Inal, Son hattatlar, ~stanbul 1955, s. 750-752.
Evvelce Istanbul Imar Müdürü olan ve ~imdi Istanbul Belediyesi'nde görevli Faruk
Akçer Bey ile 2 Aral~k 1978 günü yapt~~~m~z bir görü~mede, bir raslant~~sonunda
onun da Mimar Kas~m A~a soyundan oldu~unu ö~rendik. O gün aram~zda geçen
konu~mada, Istanbul'da Kad~köyü'nde oturan ya~l~~bir Han~m~n, Kas~m A~a'n~n
torunlar~ndan oldu~u ve kendisinde bu aile hakk~nda bilgi bulundu~u söylendi.
Ayr~ca ailenin, Arnav-utluk'da Berat'da bulunan evkafdan gelir sa~lamak için
1939'a kadar giri~imlerde bulundu~u ve mahkeme kanal~yla olumlu sonuca varild~~~~ s~rada ~kinci Dünya sava~~n~n ba~lamas~~ ve arkas~ndan da Arnavutluk'da
yeni rejimin kurulmasiyle bu i~ lerin öylece kald~~~~da ö~renildi. Faruk Akçer Bey
arac~l~~~~ile bu Han~m ile görü~mek iste~imiz, yaz~m~z dizildi~i s~rada henüz olumlu
bir sonuca varamam~~~idi.
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Gerçekten Kas~m A~a ile ba~lant~s~~varsa 48, bu ailenin fertlerinden
hâlâ aram~zda olanlar belki bulunmaktad~r. Belki de onlar~n ellerinde
Kas~m A~a'n~n hayat~na dair bilgi verecek baz~~belgeler vard~r.
Mimar Kas~m A~a, hiç de~ilse Sultan Ibrahim (1640-1648)
devrinden itibaren Osmanl~~Devletinin politika hayat~na girmi~~ve
Ocak A~alar~, Kad~nlar, birbirlerini öldürtüp bir mevki kapma~a
çal~~an "devletk~"lar aras~ndaki çeki~meler ortas~nda bir tak~m siyaset oyunlar~~oynam~~t~r. Yaln~z ne var ki bu oyunlar~~olumlu olmu~~
genellikle insan seçmesini iyi bilmi~~ve bilhassa kafas~~babas~na da
olsa, Imparatorlu~un içinde yuvarlanmakta oldu~u karga~al~~~~durdurabilecek bir insan~~ i~ba~~na getirme~e çabalam~~t~r. Kendisine
destek olacak kudretli ki~i olarak da Valide Turhan Sultan gibi memleketin kurtulmas~~için ciddi gayret gösteren bir insan~~seçmesi de onun
olgun görü~ünün ba~ka bir belirtisidir. Osmanl~~Imparatorlu~unun
çöküntüsünü bir süre için durduran Köprülüleri i~ba~~na getirmesi
az~n~sanmaz bir hizmettir. Kas~m A~a'n~n memleketlisi oldu~u için
Köprülü Mehmet Pa~a'ya bir ba~l~l~~~~vard~. Aralar~nda ba~ka nas~l
bir ba~lant~~oldu~unu bilmiyoruz. Fakat ne olursa olsun bu ba~l~l~k
Devlet'e faydal~~bir sonuca ula~m~~t~r.
IV
KASIM A~A'NIN VAKIF ESERLERI

Kas~m A~a'n~n Memleketi olan Arnavud Belgrad~~yani Berat'ta
kendi ad~n~~ya~atmak üzere, cephesi çinilerle kapl~~bir çe~me yapt~rm~~~oldu~unu Evliya Çelebi bildirmekte ve H. ~~o54
1644 /45)
tarihli olan bu çe~menin kitabesinin kopyas~n~~da vermektedir 49:
Kas~m A~a reis-i mimârân
Yapt~~bir hayr ki gören ide re~k
Hak kabiil eyleye çün oldu temâm
Binellidört içinde kâh bu çe~me-i senk
Sene 1054
1644/45)
48 ~zzet K~~mbarac~lar, Türk mimarlar, ~~, "Arkitekt" VII, 3 (1937) s. 85'de
H. 1218 (=-- ~ 8o3/04)'de Mimarba~~~olan bir Kas~rn'~n ad~~daha geçmektedir.
48 Evliya Çelebi, Seyahatname, VIII, s. 695, yeni bask~s~, XIII, s. 7. Bu yeni
harfli bask~da baz~~yerler atlanm~~t~r. Eski bask~da bir not olarak bu tarih kitabesinin baz~~nüshalardaki farklar~~ve ebced'i üzerinde de durulmu~tur. Gerçekten de
son m~sra'~n vezni bozuk olup, "kah bu" fazlad~r, Ayr~ca m~sra ba~~nda da bir vezin
hatas~~görülüyor (Prof. N. Çetin).
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Bugün Berat'ta bu çe~ menin hala durup durmad~~~n~~ö~renmek mümkün olmam~~t~r ". Evliya Çelebi, bu çe~ meden bahsederken Sarachaneba~~' nda Kas~m A~a'n~n ikinci bir çe~mesinin daha varl~~~n~~
ortaya koymaktad~r 51. Fakat bu Saraçhane'nin bazen san~ld~~~~gibi
Istanbul'daki de~il, Berat'taki oldu~u kesinlikle bellidir. Evliya
Çelebi'nin yazd~~~na göre, yukar~daki tarih dörtlü~ü, çe~menin cephesinde "lacivert ka~i üzerine beyaz cel~~ hatla" yaz~lm~~t~. Ayn~~tarihin
yine çini üstünde olarak ikinci çe~ mede de takrarland~~~ n~~sözlerine
ekler. Bu çinili yaz~n~n çe~me yüzüne nas~l yerle~tirildi~i bilinmemckte
ise de, lacivert zemin üstüne beyaz hatla yaz~~frizinin bir benzerinin
Istanbul'da Topkap~~Saray~nda hemen hemen ayn~~tarihlerde yap~lan
Ba~dad kö~künde görülebildi~ine burada i~aret edebiliriz.
Mimar Kas~m A~a'n~n Berat'da yapt~r~p vakfetmi~~oldu~u çe~meler hakk~nda tamamlay~c~~bilgi edinmek ve say~lar~~pek çok olan
bu çe~ melerden bugün duranlar var ise bunlar~ n resimlerini elde
etmek üzere, Arnavutluk H. Cumhuriyeti ~stanbul Ba~konsolosu
Rag~ p Hoca'dan rica da bulunduk. Fakat bu yaz~m~z dizilinceye
kadar ne yaz~k ki bu iste~imiz olumlu bir sonuca varamad~.
Mimarba~~~Kas~m A~a'n~n kendi ad~na ve kendi vakf~~olmak
üzere Istanbul'da ~ehzadeba~~~yak~n~nda bir de medresesi oldu~u
5° Berat'taki tarihi eserlere dair bilgi veren bir yay~n göremedik, çok y~l
önce bas~lm~~~olan ~u kitab~~ise bulmak mümkün olmad~. C. Patsch, Das Sandschak
Berat in Albanien (Kaiserliche Akademie der Wissenschaften - Schriften der Balkankomission - Antiquarische Abtl. Heft III) Wien 1904. Berat belli ba~l~~dini ve sivil
mimari eserleri ile bugün bir müze - ~ehir olarak korunmaktad~r, bu hususta bkz.
Gani Strazimiri, Qytetet muze ni R. P. ti Shqipirisi Qyteti muze i Baratit ( = Arnavutluk
H. C.nde ~ehir - müzeler: Berat ~ehir - müzesi), "Studime Historike" XVIII (I) say~~ 3
(Tirane 1964) s. 97-125. Her ne kadar Berat'a 1968 ~ubat~nda gittikse de o s~ralarda
bu konu üzerinde çal~~mak.' dü~ünmedi~imizden Kas~m A~a çe~mesini arayamad~k.
Ancak Berat'~n ba~l~ca camileri, çok önemli bir yap~~ olan Ahmed Pa~a tekkesi ve
türbesi ve bilhassa Osmanl~~devrinden kalma evleri ile korunmakta, hatta bunlardan baz~lar~~o s~rada restore edilmekte idi.
51 Istanbul'da kitabeli çe~meler aras~nda bir Mimarba~~~Kas~m A~a çe~mesi
yoktur. Ibrahim Hilmi Tan~~~k, ~stanbul Çe~meleri, 1943, I, s. 282'de bahsi geçen
Kas~m A~a çe~mesinin hangi Kas~m A~a'n~n oldu~u belli de~ildir. Zaten Saraçhaneba~~ na uzak bir yerde Sultan hamam~'nda Hac~~Küçük camii yan~nda olan bu
çe~me de Ba~musahip Server A~a taraf~ndan I872'de yeni ba~tan yapt~r~ld~~~ndan
gerçek hüviyetini kaybetmi~tir.
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bilinir 52 . Lâleli camii arkas~nda, ~imdiki Ordu caddesi ile Genç Türk
caddesi aras~nda kalan bir yerde bulunmas~~gereken bu medresenin
H. ~~ 133 (= 72 ~ ) tarihli belgede de o s~ralarda faal oldu~u ö~renilmektedir. XIX. yüzy~ l içinde harap olan Kas~m A~a medresesi 1877'ye do~ru çizilen ~stanbul plân~nda i~aretlenmemi~tir. Herhalde harap
oldu~u san~lan Kas~m A~a medresesinin e~er baz~~izleri kalm~~sa bunlar da ~ehrin bu bölgesinin ~~911 yang~n~ndan sonra yeniden plânlanmas~nda ortadan kaybolmu~tur. Ankara'da Vak~flar Genel Müdürlü~ü
Ar~ivindeki Vak~f defterleri üzerinde çal~~~laca~~~takdirde bu medrese
ile ilgili vakfiye suretinin elde edilebilece~i akla gelir ise de, belki
Kas~m A~amn men~ei ve hayat~~hakk~nda da bilgi verebilecek olan
böyle bu vakfiyenin defterlerde bulunamad~~~~ba~ka bir vesile ile
yaz~lan bir kay~ttan ö~renilmektedir 53. Yaln~z Kas~m A~a medresesinin, Konya'da Izzet Koyuno~lu müzesinde bulunan (no. 13163) ve
13 Rebiülâhir 1286 (= 23 Temmuz 1869)'da düzenlenen bir listeden
o tarihde faal oldu~u ve içinde 18 ö~renciyi bar~nd~rd~~~~ö~renilmektedir. Genç Türk caddesi ile Ye~il Tulumba soka~~n~~ba~layan ve
Ordu caddesine paralel olan Mimarba~~~soka~~n~n, ad~n~n evvelce
buralardaki Mimarba~~~Kas~m A~a medresesinin son bir hat~ras~~
oldu~u genellikle kabul edilen bir görü~ tür. Ancak merhum Belediye
mcktupçusu Osman Nuri Ergin'in Istanbul mahalle ve sokak adlar~n~~
yeniden düzenlerken pek hassas davranmad~~~~da gözönünden tutulmas~~gerekli bir husustur 54 .
52 Ayvansarayl~~ Haf~z Hüseyin Efendi, Hadikatü'l cevami, ~stanbul 1282, I,
S. 99, Ho~kadem mescidi münasebetiyle, Ayr~ca bkz. Mübahat S. Kütüko~lu,
1869'da faal ~stanbul Medreseleri, "~. Ü. Edebiyat Fakültesi - Tarih Enstitüsü Dergisi"
VII-V111 (1976-77) S. 357, no. 153.
53 Mübahat Kütüko~lu, yukar~daki yaz~, s. 297, not 5, ~stanbul Eski Eserler
Encümeni Dosyalar~~no. 372'de bulunan Ankaravi medresesi dosyas~ndaki kayda
göre, Vak~flar Genel Müdürlü~ü, 14 Aral~k 1939 tarihli yaz~s~~ile gerek Ankaravi
gerek Kas~m A~a medreselerinin vakfiyelerinin müseccel olmad~~~n~~bildirmi~tir.
54 Istanbul Belediyesi, ~stanbul rehberi, Istanbul 1934, s. 74, pafta no. 27'de
Üsküdar, Topta~~nda bir Kas~m A~a soka~~~vard~r, ayr~ca ayn~~ rehber, S. 96, pafta
~ o'da Mevlânekap~'ya do~ru uzanan bir de Mimar Kas~m caddesi bulunmaktad~r.
Bu caddeye niçin Mimar Kas~m'~n ad~n~n verildi~ini bilmiyoruz. Çe~mi - zâde
Mustafa Re~id, Çe~iti - zâde tarihi, yay. Bekir Kütüko~lu, Istanbul 1959, S. ~ o'da
Mimar çar~~s~nda ç~kan bir yang~ndan bahsedilir. Indekste yap~lan aç~klamaya
göre Mimar çar~~s~~Mevlânekap~s~~civar~nda idi. Bu civarda Mimar Acem mescidi
bulunmaktad~r. Mimar Kas~m'~n ad~n~n bu caddeye de~il, medresesinin oldu~u
sokak veya caddeye verilmesi daha yerinde olurdu.
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Bu yaz~m~z dizilmekte iken, Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCo~rafya Fakültesi asistanlar~ndan Dr. Mahmut ~akiro~lu, Ankara
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü~ü Ar~ivinde (Kuyudu Kadime,
7; Eski no. 2198/2237) Defter-i Evkaf-~~Mimarba~~~Kas~m A~a ba~l~~~~
ile Kas~m A~a'n~n 25 varakdan ibaret vakfiyesine raslad~~~n~~bize
haber verdi. Tapu ve Kadastro G. Md. lü~ü elindeki belgelerden
fotokopi vermedi~inden bu vakfiyenin bir suretine sahip olamad~ k.
Ricam~z üzerine Dr. M. ~akiro~lu bizim için çok önemli olan bu
belgenin bir özetini ç~kararak bize yollad~~54a. Vakfiyenin metninin
i~lenerek tam olarak ileride yay~nlanmas~n~~ Dr. M. ~akiro~lu'na
b~ rakarak burada bizim için önemli noktalar~~k~saca belirtmeyi do~ru
buluyoruz. Vakfiye H. ~~o5o y~l~n~n "Evâhir-i Zilkade" (= ~ 641)'sinde düzenlenmi~~olup Edirne Kad~s~~bin Mehmed'in mührünü ta~~maktad~r. ~ahitleri Rumeli Kazaskeri Ahmed bin Yusuf ile Anadolu
Kazaskeri Abdürrahim bin Mehmed'dir. Vakfiyedeki kay~tlardan
ö~renildi~ine göre, Kas~m A~a, Avlonya sanca~~nda
(= Temurince?) nahiyesinde
(= Garmi~?) köyündedir, ve Istanbul'da Molla Husrev mahallesindeki evinde oturmaktad~r. Molla
Husrev mahallesi ~ahzade camiinin, ana caddeye nazaran arka taraf~nda bulunmaktad~r. Vakfiye düzenlendi~i s~rada Kas~m A~a Mimarba~~'d~r ve tam ad~~Elhac Kas~ m A~a ibn-i Ali'dir. Mütevellisi
olan karde~i o~lu (yâni ye~eni) Hasan Çelebi ibn-i Sinan ad~nda
oldu~una göre, Sinan ad~nda bir karde~i vard~r. Karacaahmetteki
mezar~n ayn~~Kas~m A~a'ya ait oldu~u vakfiyede babas~n~n ad~n~n
Ali olarak gösterilmesi ile de desteklenmektedir. Kas~m A~a'n~n
özet olarak evkaf~~ ~unlard~r:
. Istanbul'da Kad~çe~ mesi'nde Karagöz mahallesinde 25 odal~~
bir bina. Bu herhalde bir han olmal~d~ r. Karagöz mahallesi,
54a Bu vakfiyeyi bize bildiren ve bir özetini yazmak zahmetine katlanan
Dr. Mahmut Sakiro~luna bu büyük yard~m~ndan dolay~~te~ekkür ederim. Vakfiye
metni, bilhassa Rumeli'deki yer adlar~n~n tesbiti bak~m~ndan üzerinde çok çah.~~lmay~~gerektirmektedir. Ileride bu metin yay~na haz~rland~~~nda böyle bir ara~t~rma yap~lacak ve yer adlar~~tam olarak ortaya ç~kar~lacakt~r. Ayr~ca ö~renildi~ine
göre, Vak~flar Genel Müdürlü~ünün 31 Te~rinievvel (Ekim) 1938 tarihli ve 2544/68
say~l~~ yaz~s~~üzerine, Tapu ve Kadastro G. Md. lü~ündeki vakfiyenin bir kopyas~~
aynen ç~kar~larak, tasdik edilmi~~ve 28 Nisan 1939'da Vak~flar Genel Müdürlü~üne
gönderilmi~tir. Bu suret, Vak~flar Genel Müdürlü~ü Ar~ivi, no. 619'da, s. 147-152'de
bulunmaktad~r. Ileride yap~lacak çal~~mada bu kopyadaki okunu~lar üzerinde de
durulacakt~r.

792

SEMAVI EYICE

Atatürk bulvar~n~n Belediye saray~n~n kar~~s~na isabet eden
bölgedir. Bugün burada bir han izi yoktur.
Istanbul'da Büyük Karaman'da 17 bab fevkâni, 12 bab
tahtani odalar~~ olan bir han. Karaman mahallesi, Fatih
camiinin kuzeyinde bulunmaktad~r.
Ayn~~mahallede arsa, dükkanlar, bozahane ve semerci dükkanlar~.
Molla Husrev mahallesinde, kendi oturdu~u evi ve çevresindeki dükkanlar. Hayatta kald~~~~sürece bu eve kendisi
sahip olacak, öldü~ünde 20 akçe ücretle, ayn~~ev Su naz~rlarma tahsis edilecek, bunun 5 akçesi evin bak~ m~na ayr~lacak, ve Su na~~r~~burada oturmad~~~~takdirde ev, mütevelli
taraf~ndan kiraya verilecektir.
Istanbul'da Ho~kadem mahallesinde odalar.
Ho~kadem mahallesinde, kubbeli, bir kuyusu ve dershanesi
olan Darülhâdis medresesi. Bu mahalle Belediye saray~n~n
Marmara taraf~nda bulunmaktad~r.
7 . Çinicilerde arsa ve odalar.
Cebe Ali (=- Cibali) kap~s~~ d~~~nda, sur duvar~~ ile k~y~~aras~ndaki sahada bir yal~~ve 23 oda.
E~rikap~~iç taraf~nda 5 oda.
'o . Sar~~Temur mahallesinde bir çift at de~irmeni. Sar~~Temur
(Sar~demir) mahallesi Süleymaniye ile Haliç aras~nda k~y~da bulunmaktad~r.
Unkapan~'nda Attar Mehmed mahallesinde be~~de~irmen.
Istanbul'un bu semtinde evvelce bir Attar Halil mescidi ve
mahallesi bilinmektedir. Attar Mehmed mahallesi ad~na raslanmam~~t~r. Bu hususun vakfiyede dikkatlice kontrolü gereklidir.
Karamürselde Kavak iskelesinde bir f~r~n, bir ekmekçi dükkan~, bir bakkal dükkan~~ ve bahçeler. Kavak iskelesi Istanbul'da yap~lan camiler ile di~er binalar~n yap~m ve tamir
i~lerinde kullan~lan ta~lar~n ve mermerlerin ç~kar~l~p yüklendi~i yer olarak tan~nm~~t~r 54b.
54 b Kavak iskelesi hakk~nda bkz. Ömer L. Barkan, Süleymaniye Cami ve imareti
in~aat~~ (Türk Tarih Kurumu yay~n~, VI, 'o) Ankara 1972, S. 354-355.
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j>i (= Lurs) kazas~nda
(= Katl~cak?)'da bir bahçe.
Ayn~~yerde kuyulu bir bostan.
Berat'ta bir hamam.
Berat'ta yedi çe~me.
~~7. Berat yak~n~nda Dö~emenik'te çitlik, zeytin bahçesi ve k~~lak.
Elbasan'da I~bat'ta, Rabrova'da çiftlik ve de~irmen. Bu
herhalde, yaz~m~z~n ilk bölümünde (bkz. s. 775) bahsi
geçen H. ~~~ 4o (= 1727/28) tarihli hükümdeki çiftlik olmal~d~ r. Buras~~o s~ralarda gasp edilmi~tir.
> Ijj (= Jajari?) de çiftlikler ve su de~irmenleri.
(= GarAvlonya'mn
(= Temurince) kasabas~n~n
mi~) köyünde, kendi ad~na cami, imaret, hamam, han ve
iki çe~me. Elimizin alt~nda Arnavutluk hakk~nda etrafl~~bir
rehber bulunmad~~~ndan, bu yerler hakk~nda bir bilgi
edinmek mümkün olmamaktad~r. Avlonya'n~n bir köyünde
Kas~m A~a'n~n kendi ad~na kurdu~u vak~f eserlerin etrafl~ca bilinmesi ve tan~nmas~~çok yerinde olacakt~r. Berat'~n
do~usunda ve yak~n~nda Tomor ad~nda bir yer vard~r.
Baedeker seyyah rehberinin Balkanlar ve Istanbul'a dair
cildindeki haritada ve Semsettin Sami'nin Kamus'unda Tomorica, Tomorçe veya Timuriçe (‘‘...,..).).,3) ad~nda bir yerle~me kay~thd~r 54°. Bunun vakfiyedeki Temurince ile ayn~~
oldu~unu san~yoruz. Kas~m A~a'n~n manzumesini kurdu~u
esas köyü olan Garmi~'in ad~n~~ise sadece eski bir haritada
bulmak mümkün olmu~tur. Bu haritada Berat kuzeyinde
Debat Irma~~~k~y~s~nda Gramisch (= Grami~) ad~nda bir ka540 ~emsettin Sami, Kamus'ul - Idam, ~stanbul ~~308 (1891), III, s. 1729 (Timuriçe), 131 ~~(1894) IV, s. 306 (Tomor ve Tomorçe) haritadaki; yeri için bkz.
Baedeker, Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien..., 2. bask~~Leipzig ~ g~ 4,ba~taki büyük Balkan haritas~. Arnavutluk hakk~nda içinde etrafl~~bilgi oldu~u söylenen,
Rey, Guide de l'Albanie Paris 1930'u bulmak mümkün olmad~. K. Baedeker, Dalmatien und die Adria, Leipzig 1929 s. 226-250'da F. Babinger'in yazd~~~~Arnavutluk
bölümünü görmemiz mümkün olmad .Bu bölge hakk~nda, içinde etrafl~~bilgi olmas~~
gereken ~u iki yay~n~~da elde edip göremedik : Ekrem Bey, Berat und Tomor (bask~~
yeri ve y~l~~ö~renilemedi); A. Baldacci, Berat e il Tomor, Roma 1914; ayr~ca Amavutluk'daki yollar hakk~ndaki ~u kitapda, A. Baldacci, Le co~nunicazioni stradali
dell'Albania, Roma 1917, s. 51 ve bilhassa 53'de Tomoritsa hakk~nda özet olarak
bilgi verilmi~~ise de Garmi~~an~lmam~~t~r.
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saha vard~r ki, bu herhalde vakfiyedeki Garmi~~ile ayn~~olmal~d~r 54d. Vakfiye üzerinde ileride daha derin bir çal~~ma
yap~ld~~~ nda bu yerler üzerinde bilhassa durulmal~, bunlar~n
gerçek adlar~~ortaya konulmal~d~r. Garmi~'deki Kas~m A~a
vak~flar~~ise en önemle ara~t~r~lmas~~gerekli olan hususdur.
Gümülcine'nin E~rican köyünde, yedi kemerli ve 150 zira-i
mimâri (= 112 m. 50 kadar) uzunlu~unda bir köprü ile han,
dükkanlar ve mahkeme binas~ . Bu köprünün yeri hakk~nda
a~a~~da ayr~ca aç~klama yap~lacakt~r.
Elbasan'da :

(= Cure?)'de han.

Ayr~ca çe~itli yerlere ve bu arada Darülhadisine ayr~ lan paralar.
Bu vakfiyede Mimar Kas~m A~a'n~n ~ahzade camii arkas~ndaki
kendi kona~~ndan ba~ka, Haliç k~y~ s~nda bir de yal~s~~oldu~u ö~rerenilmekte ve Laleli dolaylar~ ndaki kubbeli medresesi (Darülhadis)
kesinlik kazanmaktad~r. Berat'ta bir hamam~, ile yedi çe~mesi (bir
tanesinin kitabesi Evliya Çelebi taraf~ndan verilmi~tir) ve bilhassa
Avlonya'ya ba~l~~kendi köyü olan ve ad~n~n Garmi~~oldu~unu sand~~~m~z karyede kendi hayrat~~olarak bir manzumesi bulunmaktad~r.
Cami, imaret, han ve iki çe~ meden meydana gelen bu manzumenin
e~er bugün hala duruyorsa, sanat bak~m~ndan tan~nmas~~gereklidir.
Bugünkü Yunanistan'da, Bat~~Trakya'da Gümülcine yak~n~nda kendi
hayrat~~olarak yapt~rd~~~~köprü ve han da ayn~~derecede önemlidir.
Vakfiyede yedi gözlü ve 150 zira uzunlu~unda oldu~u bildirilen
köprü büyükçe bir eserdir. E~rican denilen kasaba eski Avusturya
haritalar~nda Agridzan (Rizane) olarak gösterilen yerdir. Köprü herhalde buradan geçen Filuri-Rizane çay~~üstünde olmal~d~r. E~rican'~n
bugün Aratos denilen kasaba ile ayn~~oldu~unu san~yoruz. Uzunlu~u
112 m. kadar olan bu köprünün bugün hala durup durmad~~~~bilinmez. Do~udan gelen yeni karayolu Dedea~aç (Alexandropolis)'den Megri (Makri)'e geldikten sonra kuzeye k~vr~lmakta, ~aphane
veya ~apç~~ (Sapai)'ya ula~makta, buradan da bat~ya dönerek E~rican (Aratos)'a varmaktad~ r. Yol buradan itibaren düz bir çizgi
halinde Gümülcine (Komotini)'e uzan~r. Bu kara yolunun yap~m~~
54d R. Huber, Empire Ottoman, division administrative, drdss6 d'apir le Salname
de 189911317, harita :500 000 ölçe~indedir.
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s~ras~nda e~er bu köprü ortadan kald~r~lmad~~ise, bugün hala durdu~una ihtimal verilebilir. Bu vakfiyenin üzerinde durulmaya de~er
bir taraf~~da H. ~~o5o (= 1641) y~l~ nda düzenlenmi~~olmas~d~r. Mimarba~~~Kas~m A~a bu tarihten sonra en az~ ndan daha yirmi y~l ya~am~~t~ r. Bu yirmi y~ l içinde evkaf~nda baz~~ de~i~iklikler ve belki de ilaveveler oldu~una ihtimal verilebilir. Yukar~da i~aret edildi~i gibi, Hüsameddin Bey taraf~ndan i~aret edilen belgede, Kas~m A~a'n~n Anadolu'da Amasya taraflar~ nda bulunan ve vakf etti~i bildirilen arazi de
bu vakfiyede an~lmam~~t~ r.
V
KASIM A~A'NIN MIMARBA~I'LI~INDA YAPILAN
ESERLER

Mimar Kas~m A~a'n~ n siyasi hayat~n~ n bir devresinin oldukça iyi
bilinmesine kar~~l~ k onun eseri oldu~u kesinlik ile gösterilecek bir yap~~
yoktur. Kendi ad~na yapm~~~oldu~u, Berat'taki hamam~, yedi çe~mesi, Temurince'nin Garmi~~köyündeki camii, imareti, hani ve
Gümülcine'nin E~rican köyündeki köprüsü ile han ve mahkemesinin
ne yaz~ k ki resimlerini elde etmemiz mümkün olmad~. Belki bu yap~larda, e~er hala duruyorlar ise, onun sanatcl taraf~n~ n izlerini
bulmak mümkün olacakt~r.
~imdiye kadar Istanbul'daki çe~itli eserlerin yap~lmas~nda Mimar
Kas~m A~a'n~ n hizmeti geçmi~~olabilece~i söylenmi~~ve yaz~lm~~t~r.
Bir Hassa Ba~mimar~n~n devrinde yap~ lan bütün eserleri onun olarak
görmek, vaktiyle Arkitekt dergisine yaz~~yazan mimarl~ k tarihçilerinin
yaratt~klar~ , bu yüzden de al~~~lm~~~olan bir görü~tür. Bunun yanl~~1141 aç~kt~ r. Mimar Sinan bile kendi kontrolu alt~nda yap~lan baz~~
eserlerin in~as~na, yan~ ndaki kalfalar~n~~göndermi~~ve eser Sinan'~n
tavsiyelerine uyularak onlar taraf~ndan yap~lm~~t~ r. Nitekim Manisa'daki Muradiye camii bu hususda en belirli örnektir. Hassa Ba~mimarl~~~~hakk~nda bir ara~t~ rma yapan ~erafeddin Turan'~n da
i~aret etti~i gibi: "Hassa mimarlar~~te~kilat~n~ n birinci vazifesi, Padi~ahlar~ n veya hanedan mensuplar~n~n yapt~racaklar~~binalar~~ve
masraflar~~devlet hizmetinden ödenecek olan her nevi in~aat ve tamiraun "resim"lerini yâni planlar~n~~yapmak, ke~if bedellerini hesaplamak ve haz~rlanan projeler kabul edildikten sonra bunlara göre
in~aat~~yürütmek idi". Ancak ~ u husus da önemlidir: "Bütün plan ve
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ke~iflerin do~rudan do~ruya Ser - mi'maran-~~Hassa taraf~ndan haz~rlanmas~~ ~art olmad~~~~gibi, her in~aat~n da mutlaka onun taraf~ndan
yürütülmesi gerekmezdi. Tabiatiyle, Mimarba~~~plan~n (resmin) çizilmesinden in~aat~ n bitimine kadar i~ in her safhas~ nda kontrol etmek
ve direktif vermek hakk~ na sahipti. Ancak bu yetkisine bak~larak bir
Mimarba~~n~ n devrinde yap~ lan bütün in~aat~~onun eseri olarak kabul
etmenin do~ru olmad~~~ na da önemle i~aret etmeliyiz 55". Bu dü~üncelere tamamen kat~ lmakla beraber eskiden yap~lacak binalar~n bugünkü gibi bir plan - projelerinin çizilmi~~olabilece~ine inanmad~~~m~z~~da belirtmek isteriz. Bugüne kadar hiçbir büyük ve önemli
eserin böyle bir projesine raslanmad~~~~gibi, ar~ ivlerde bulunan
"resim"ler de, gerçekten bir proje olmaktan çok uzakt~r. "Resim"
yani plan projesi bir tarafa b~rak~ lacak olursa, Mimarba~~'n~n yap~lacak binalar~n en az~ ndan tasar~lar~n~~onaylad~~~~muhakkakt~r.
Hassa Ba~mimar~~Kas~m A~a'n~ n da tam olarak ne vakit ba~lay~ p hangi tarihte bitti~i bilinmeyen Ba~ mimarl~~~~ s~ras~nda hangi
yap~larda hizmeti geçti~ini ö~renmek mümkün olmamaktad~r. Di~er
taraftan ~. Turan'~ n makalesine ek olarak konulan ve kayna~~~aç~k
olarak belirtilmeyen Cema' at-i Mi'mârân-~~Hassa ba~l~kl~~listede H.
1036
1626 /2 7)'de ve H. ~~o43 (= 1633/34)'de Mimarba~~~Mustafa
A~a, H. 1062 (= 1651 /52)'de Ahmed A~a gösterilmektedir". Bu
bilgi, Mimar Kas~m A~a hakk~ nda bildiklerimizle tam bir çeli~ki
halindedir. Çeli~kinin en ~a~~rt~c~~taraf~, H. 1036 tarihinde mezarta~~na göre Kas~m'~ n Ser - mimar olmas~~gerekirken, ayn~~tarihte bir
ba~kas~n~ n bu makamda an~ lmas~d~r. Hassa Ba~ mimarlar~~hakk~ndaki
belgeler toplan~ p yeni ba~ tan gözden geçirilmedikçe bu çapra~~k
durumlar~n ayd~ nlanamayaca~~na inan~yoruz. Mimar Kas~ m'~n Sultan IV. Murad, Ibrahim ve IV. Mehmed y~llar~n~ n gerek Istanbul
içindeki gerek Imparatorlu~un ba~ ka yerlerindeki in~aatlar~ n bir
k~sm~ nda herhalde hissesi olmal~d~ r. Hiçbir vakit mimarl~k yapmam~~~
bir kimsenin Mimar Sinan, Mimar Davud ve Mimar Mehmed A~alar
gibi ustalar~ n hemen arkas~ ndan Hassa Ba~ mimarl~~~~mertebesine
yükselebilece~ini pek sanm~ yoruz. En az~ ndan resmi ve Saray mensuplar~na ait in~aat~ n baz~lar~n~ n onun elinden ç~km~~~olmas~~gerekir.
55 ~erafettin Turan, Osmanl~~tejkileitindan Hassa Mimarlar
~ , "Ankara ÜniversitesiTarih Ara~t~ rmalar~~ Dergisi" I, ~~(1963, bask~~1964) S. 157-202.
58 ~erafettin
Turan, ayn~~yaz~, s. 201'deki liste.
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Ayr~ca iki yak~ n dostunun, Sadrâzam Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a
ile Cinci Hoca denilen Hüseyin Efendi'nin yapt~rtt~klar~~binalarda da
onun bir pay~n~ n olmas~~gerekti~i akla yatk~ n gelmektedir. Fakat ne
olursa olsun bütün bunlar bir tak~ m tahminler olmaktan ileri gitmemektedir. Eldeki bilgilerin yetersizli~i kar~~s~ nda, vaktiyle Necmettin
Emre'nin ileri sürdü~ü gibi Kas~m A~a'n~ n "...Türk mimarisinde
de mevki kazanm~~~ve eser vücude getirmi~~kudretli mimar~m~z..."
oldu~unu ifade edebilecek durumda de~iliz.
Bu hususa böylece i~aret ettikten sonra Kas~m A~a'n~n yapt~~~~
ileri sürülen veya onun ya~ad~~~~ y~llarda yap~ld~ klar~~bilinen baz~~
yap~lar~~bir defa gözden geçirmenin faydal~~olaca~~n~~dü~ünüyoruz.
1644'de yap~lal~~on y~ldan fazla bir süre geçti~ini söyledi~ine göre
1630-34 y~llar~~aras~nda yap~ lan Üsküdar saray~~ah~rlar~ndan bugün
hiç bir iz kalmam~~t~ r. H. ~~o49 (= 1639/4o)'da yine Üsküdar Saray~nda Baltac~ lar dairesini tamir etti~ini de bir belge haber vermektedir. Hassa mimari oldu~u y~llarda yap~ lan Topkap~~Saray~~s~n~rlar~~
içinde, Revan kö~ kü (H. 1045 = 1635/36), Ba~dad kö~kü (H. 1048=
1638/39) 51, Sünnet odas~~(1640) ile Türk sanat~nda ba~ka bir e~i
olmayan ~irin ve zarif ~ ftariye kameriyesi (H. ~~o5o = 1641), Sultan
~brahim taraf~ ndan daha eski bir kö~ kün yenilenmesi suretiyle yapt~r~lan ve H. ~~o53 (= 1643) ~aban ay~ nda tamamlanan Sepetçiler kö~kü 58, Üsküdar'da Kösem Sultan'~n hay~ r eseri olan Çinili cami ve mü~Ahmet Refik, Türk mimarlar~, s. 7~ 'de Ba~dad ve Revan kö~ klerinin Mimar
Hasan A~a taraf~ndan yap~lm~~~olacaklar~n~~yazar. Kaynak göstermedi~inden bu
iddian~n ne dereceye kadar do~ru oldu~unu bilemiyoruz. Re~ at Ekrem Koçu,
Topkap~~ Saray~ , Istanbul tz. s. ~ o8'de A. Refik'den alarak ayn~~bilgiyi tekrarlamaktad~r.
Abdurrahman ~eref, Topkap~~
58 Naima, Tarih,IV , s. 33; yeni baskz,IV , s. 1581;
Saray-~~Hümayunu,"Tarih-i Osmani Encümeni Mecmu~~s~" I (1327) s. 294, N. M. Penzer,
The Harem, London 1936, s. 77-78. Sepetçiler kö~kü sonralar~~çok de~i~mi~~ve günümüze kadar harap bir halde gelmi~tir. Sahil saraylar~n~n son parças~~olan bu kö~kü
ilk biçiminde restore etmek üzere yap~lan çal~~ malar bir türlü tamamlanmam~~t~r.
Kö~kün yukar~~bölümündeki üstünde görülen kitabe H. ~~o53 (= 1643) tarihindeki
Sultan Ibrahim taraf~ndan yap~m~n~~belirtmektedir. Sepetçiler kö~künün kitabesi
bir süre önce yay~ nlanm~~t~ r. bkz, Mesud Koman, Sepetçiler Kö~künün onar~lmas~~
münasebetiyle Sirkeci - Narlikap~~aras~nda mevcudiyetini muhafaza eden Osmanl~~eserleri,
"Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni", say~~270 (Temmuz 1964.) s. 12-13.
Bu kitabeyi daha asl~ na uygun bir biçimde yeniden kopya ederek burada tekrarlamay~~do~ru bulduk:
57
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temilât~~69, nihayet Yenicami'in Turhan Sultan taraf~ndan 166o'da
tamamlat~lmas~~ s~ras~ ndaki pay~~hep yak~~t~ rma olan tahminlerdir 60.
Hazret-i Sultan tbrahim Mi hinur~etin
Kasr-~~ kadrin daima vala ede Rabb-~~celil
Emr ü fermâniyle yap~ld~~ bu bünyan-1 refi'
Bi nazir ü bi adil ü bi ~ebil~~ü bi misil
Eyleyüp Yahyâ dualar dedi tarihin an~n
Kasr-~~valay~~ mübârek ede ol Rabb-~~cemil
1053 (= 1643)
Bu tarihin, 1622-23, 1625-32 ve 1634-44 tarihlerinde üç defa ve toplam 18 y~ldan
fazla ~eyhülislam olan ayn~~zamanda da ~air Yahya Efendi (1553-1644)'nin oldu~u anla~~lmaktad~r. Yak~n tarihlere gelinceye kadar Sepetçiler kö~künün bir odas~nda
güzel bir ah~ap tavan görülebiliyordu. Bugün bu tavanda da en ufak bir iz kalmam~~t~r. K~y~~kö~klerinin sonuncusu olan bu de~erli eserin mahv~na göz yumulmas~~
kadar onun hangi prensiplerle ihya edilece~inin bir türlü kararla~m~~~olaman~as~~
da üzücüdür. Biz çok y~ l önce Eski Eserler ve An~ tlar Kurulunda, bu eserin bugün
oldu~u kadar~~ile restore edilmesini israrla istemi~~fakat bir sonuç elde edememi
~tik.
Yap~y~~ nas~l oldu~u bilinmeyen ilk biçimlerine dönü~türmek maceras~~
sonunda
bugünkü peri~an duruma ula~~ lm~~t~ r. Sepetçiler kö~künün manzum kitabesi, ~eyhülisla~n Yahya Efendinin bask~l~~Divdn'~nda yoktur, k~l. Divan-~~Yahya ~eyhüliskim
(Asar-~~Müfide kütüphanesi), Istanbul 1334, S. 316-317'de tarihler bulunmaktad~r. Ayr~ ca bkz. Rekin Ertem (2867), ~eyhülislâm Yahya Divdn' ~, Transkripsiyonlu
metin ve indeks; Beyhan Erdo~an (820), Divan-~~Yahya, bu çal~~malar~n her ikisi de
~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat~~Bölümünde, lisans
(mezuniyet) tezi olarak yap~lm~~t~r.
59 Kösem Sultan ve vak~flar~~hakk~ nda bkz. Cavid Baysun,
Kösem Sultan maddesi ~sldm Ansiklopedisi, VI, S. 915-923, Kösem Sultan vak~flar~ na ait bir vakfiye
1920-1930 y~llar~~aras~ nda bir Ermeni taraf~ndan Berlin'de Max Freiherr von
Oppenheim vakf~na sat~lm~~~t~r, bkz. W. Caskel, Schenkungsurkunde Sultan Ibrahims
für die Valide Mahpeyker Sultan (Kösem) von lo491164o, "Docu~nenta Islamica Inedita"
(1952) S. 251-262. Ba~ka bir vakfiye de Millet Ktp. Ali Emini Ef. Kitaplar~~ (Tarih,
no. 931) aras~nda bulunmaktad~r, Mücteba Ilgürel, Kösem Sultan'~n bir vakfiyesi,
"Tarih Dergisi" XVI, say~~ 21 (1966) S. 83-94.
59 Birçok yaz~da Kas~m A~a'n~ n Yenicamiin yap~m~
nda çal~~t~~~~ileri sürülür,
Kemal Altan, KlIisik tarz~ndan sonraki mimari eserlerimiz, "Arkitekt" VIII. y~l (1938)
s. 238-240'da onun Yenicamiin mimari oldu~u fakat tan~amlayamadan öldü~ü ve
yap~m~~Hezarfer~~Ibrahim A~a'n~ n tamandad~~~n~~yazar. Baz~~yerlerde ise Kas~m
A~a'n~n Yenicami yap~m~ nda in~aat mutemedi olarak çal~~t~~~~bildirilir. Gerçekten
Yenicami yap~m~nda mutemet olarak bir süre çal~~an bir Kas~m Voyvoda vard~r,
k~l. Ali Saim ülgen, Yenicami, "Vak~flar Dergisi" II (1942) s. 387-397, bkz. S. 388.
Fakat bu mutemet camiin Safiye Sultan taraf~ ndan temeli at~ld~~~~s~ ralarda H.
~ o Muharrem ~ oo6 (= 1597)'de görevlendirilmi~ tir. Böylece Mimar Kas~m A~a
ile ayn~~olmas~~ mümkün de~ildir.
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Bu say~lan yap~lar~ n hepsinin de onun iki mimarba~~l~~~~y~llar~na ait
olduklar~~bir gerçektir. Fakat bu eserlerin yap~ l~~~nda rolü ne olmu~tur
bunu bilemiyoruz. Ayr~ca ayn~~y~llar içinde yap~ld~klar~~bilinen baz~~
eserleri de niçin ona ba~lanmad~klar~~sorulabilir. Nitekim Topkap~~
Saray~nda Sünnet odas~, Ayasofya kö~esinde Sultan Ibrahim'in hayran
olan sebil, Mimar Kas~m'~ n bir süre velinimeti olan ve 1644'de idam
edilen Sadrâzam Kara Mustafa Pa~a'n~n Çar~~kap~'da H. 1051 (= 1641
/42)'de yapt~rd~~~~medrese, türbe, çe~me ve sebili 61 ile ayn~~vezirin,
Galata'daki camii Gla ve Edirnekap~s~~civar~nda evvelce Salmatomruk
denilen semtte eski bir Bizans kilisesi iken, Fetihden sonra Katoliklere
verilen ve IV. Murad devrinde yine Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a'n~n vakf~~olarak camiye çevrilen Odalar camiinin Mimar Kas~m'~n
elinden ç~kmas~~ihtimali dü~ünülebilir 62 . Tabii bu vesile Kemanke~~
61 Evvelce cadde geni~letilirken ön k~sm~~ve türbesi ile sebili y~kt~r~lan bu
medresenin kalan parças~~da 1956 y~l~nda tamamen ortadan kald~r~lm~~t~r. Kara
Mustafa Pa~a'n~n hat~ras~n~~ya~atmak üzere medresenin sa~~taraf~na yap~lan mezar
da buradan götürülmü~tür. Kaynaklara göre me~hur lb~ir Pa~a'n~n da mezar~~
bu medrese yan~nda idi. Medrese hakk~nda bkz. Zeynep Nay~r, Osmanl~~mimarl~~~nda Sultan Ahmet külliyesi ve sonras~~(1609-1690), (Istanbul Teknik "ÜniversiteMimarl~k Fakültesi yay~n~) Istanbul 1975, S. 183-184. Mübahat Kütüko'~lu not,
52'deki yerde s. 346, res. 19.
'"a Galata'da Kemanke~~Mustafa Pa~a camii, Ceneviz'lerin idaresi s~ras~nda
yap~lm~~~olan ve bir hastahanesi ile ~ifal~~bir su kayna~~na sahip San Antonio kilisesinin 1636'da kapat~lmas~ndan sonra onun yerinde yap~lm~~t~r, bkz. E. Dalleggio
d'Alessio, Recherclw sur l'histoire de la Latinite de Constantinople, "Echos d'Orient" XXV
(1926) S. 33-35, Cami bugünkü d~~~görünü~ü ile çok yak~n bir geçmi~te mimari
bak~mdan büyük de~i~ikli~e u~rad~~~n~~belli etmektedir. Geçen yüzy~l~n sonlar~na
do~ru Sebah ve Joaillier foto~rafhanesi taraf~ndan çekilen büyük ~stanbul panoramas~nda bu cami orijinal biçimi ile görülür. Foto~raftan anla~~ld~~~na göre bu
fevkani camiin, Sultanahmet'te Firuz A~a camii gibi sekizgen kasna~a oturan bir
kubbesi vard~ ; böylece yap~, klasik devir üslubunda idi. Cami hak. bkz. A. M.
Schneider ve M. Is. Nomidis, Galata, ~stanbul 1944, s. 29; Re~it Saffet Atabinen,
Galatada Kemanke~~Karamustarapa~a camii avlusunda T. T. O. K. Ar~ivleri ve Kitapl~~~,
"Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni say~~86 (1949) s. 3-6.
82 Bu kiliseden çevrilme cami hakk~nda bkz. Sernavi Eyice, Istanbul, ~stanbul
1955, S. 72, no. 102. Son y~llarda gecekondular taraf~ndan istilâ edilen bu tarihi
eser, bu gecekondular~n ev haline getirilmesi ile tamamen ortadan kaybolmu~tur.
Odalar veya Kemanke~~Mustafa Pa~a mescidi olan eski kilise hakk~nda ayr~ca bkz.
Semavi Eyice, Les ‘glises byzantines d'Istanbul, "XXII Corso di Cultura sull'arte Ravennate e Bizantina" (1965) s. 297, res. 25; Th. F. Mathews, 771e Byzantine Churches of
Istanbul, Peru~sylvania 1976, s. 220-224; W. Müller - Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Tübingen 1977, s. 188-189.
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Kara Mustafa Pa~a'n~n Istanbul d~~~ ndaki baz~~yap~lar~~da akla gelir.
Pazarc~k Kervansaray' ile Sivas yak~n~nda Sivas Yeni~ehir'i veya Y~ld~zeli'nin do~mas~na yol açan Kemanke~~Mustafa Pa~a'n~n cami, han
ve büyük kervansaray~~ile arasta ve hamamdan ibaret külliyesinin de
yap~m~nda Mimar Kas~m'~n bir hissesi olup olmad~~~~üzerinde durulmal~d~r 63. Valide Kösem Sultan'~n büyük Valide han~'n~n, yine Kas~m A~a'n~n dostu ve bir bak~ma ikinci velinimeti me~hur Cinci Hoca'n~n memleketi olan Safranbolu'daki ham= da mimanmn da Kas~m
A~a olmas~~gerekir. Asl~nda 192 odal~~oldu~u söylenen bu iki katl~~
gerçekten abidevi handan ba~ka Cinci Hoca'n~n ayn~~kasabada "Içlerinin ferahl~~~~ve yap~l~~lar~n~ n ahengiyle Istanbul'un en ünlü
hamamlanyla boy ölçü~ebilecek ..." güzellikte iki büyük kubbeli
bir de çifte hamam~~da bulunmaktad~r 64 . Ayn~~tahmin bu ihti~aml~~
hamam için de yap~labilir. Yine Cinci Hoca Hüseyin Efendi'nin
"Görenlerin hayret ettikleri", Devlet hazinesinden de iki yüz akçe
verilerek yapt~ r~lan muhte~em saray~nda da herhalde onun mimar

63 Eski ad~~ ile Yenihan yeni ad~~ile Y~ld~zeli ilçesindeki Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a Külliyesinin bugüne kadar bir yay~n~~yap~lmam~~t~r. ~ahsen biz de bu eseri
göremedik. Bu külliye hakk~nda k~sa bir not olarak bkz. Kadri Erdil, S~vas rehberi,
Sivas 1953, S. 48.
64 Ismail Habib Sevük, Bugünkü Safranbolu ve Yar~nki Sümer - Kent, ~u bro~ürde:
Tahir Karau~uz, Safranbolu, Kasaba durumu - Hükumet Kona~~~meselesi, Zonguldak
~ g5o, sahife say~s~~ yok. Bu han hakk~nda ayr~ca bkz. Ahmet Göko~lu, Paphlagonia
(Paflagonya) . . . Gayrimenkul eski eserleri ve arkeolojisi, Kastamonu 1952, S. 358, yazar
han~n asl~nda 65 odas~~ varken sonralar~~bunun ~~5o'ye ç~kar~ld~~~n~~ bildirir. Safranbolu'da Cinci Hoca evkaf~ndan olarak kabul edilen yeni hamam'~n ise (k~l. ay. esr.
S. 376-377) Zonguldak Vak~flar Müdürlü~ünden al~nan bir yaz~ya döre sahibi
Hamide Hatun adl~~ bir ki~i görünmektedir. ~üphesiz bu husus da ara~t~r~lmas~~
gereken bir konudur. Acaba Hamide Hatun Cinci Hüseyin Efendi'nin kar~s~~ m~d~r?
yoksa Safranbolu'daki di~er hamamlardan birimi onun evkaf~d~r? Bu hamam~n sat~~~
yoluyla ba~ka bir vakfa da intikal edebilece~i de dü~ünülmelidir. Bu han ile hamam
hakk~nda k~sa birer not olarak ayr~ca bkz. Metin Sözen, Safranbolu an~tlar!, "Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni" Say~~54/333 (1976) s. 13 ay. yz. Safranbolu
ve An~tlar~~konusunda k~sa bilgiler, "'Tü Mimarl~k Fakültesi Mimarl~k Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü Dergisi" II, say~~ 5/6 (1976) s. 48, yukar~da yaz~n~n tekrar~d~r. Bunlar~n
d~~~nda, Safranbolu'da Cinci Hoca'n~n Hükümet kona~~~yerinde bir saray~~ veya
kona~~~da oldu~u söylenir, bkz. Mehmed Behçet, Kastamonu âsar~~Kadimesi, Istanbul
1341, 96 ve Göko~lu, ay. esr. s. 359.
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olarak eli olmal~d~r 65. Ba~ka eserlerde Kas~m A~a'n~n durumu daha
~üphelidir. Nitekim Istanbul'da Haseki'de 1044 (= 1634 /35)'e do~ru
yapt~r~ld~~~~kabul edilen Cami, medrese, sebil ve türbeden ibaret
Bayram Pa~a külliyesinin de onun eseri olup olmad~~~n~~ortaya koyacak her ne kadar aksi iddialar varsa da bir dayanak yoktur. Ayn~~
~ey ~~628'e do~ru yap~lan ve daha sonralar~~biten, Eski~ehir yak~n~ndaki
Hanköyünde, Sadrâzam Husrev Pa~a'n~n kiliseden çevrilme camii,
65 Naim, Tarih, IV s. 75; yeni bask~, IV , s. 1626'da bu büyük saray~n yap~n~~~ndan k~saca bahsederek, o s~ralarda alay için ~u beytin söylendi~ini bildirir:

Bina emsilesin. bilmezdi Cinci
An~n-çün ba~lad~~evvel binâya
Ayr~ca bkz. Evliya Çelebi, Seyahatnâme, I, s. 323; yeni bask~, II (1969) s. 26. Evliya
Çelebi bu saray~n H. 1054 (== 1644/45) ve H. 1055 (=, 1645/46)'da yap~lm~~~
oldu~unu gösteren iki tarih beytinin de kopyalar~n~~ verir:
Mualla devlet-abad oldu bu menzil mübârek-bâd
1;

J..5Z. J.; cs.JJ JI

(H. 1054 — 1644/45)
Yürru~-i devletle mübârek ola daim bu mekan
41_,
(H. 1055 — 1645/46)
Fakat herhalde bu muhte~em saray uzun ö~nürlü olmam~~t~r. 166o y~l~~yaz~nda Istanbulu harap eden korkunç yang~nda Cinci Hoca saray~~ da yanm~~t~r. Kâtipzâde ad~nda bir kimsenin yazd~~~~manzum Tarih-i ihrak-~~ kel* ba~l~kl~~tarihde:
Geldi andan Ca~alo~lu yoku~undan yukar~~
Cincinin saray~~ ile yand~~hep mahalleli
denildi~ine göre bu saray~n Ca~alo~lu yoku~u üst ba~~~ile Ayasofya aras~nda bulundu~u anla~~l~yor. Bu manzume Ayvansarayl~~Hüseyin Efendi'nin Mec~nua-i
Tevarih (Topkap~~Saray~~- Hazine no. 1565, s. 287) de bulunmaktad~r, bkz. Mustafa
Cezar, not 18'deki yerde, s. 341. Katipzade'nin 166o yang~n~n~~anlatan manzumesi
k~salt~l~p bugünkü dile çevrilerek de yay~nlanm~~t~r, bkz. Re~ad Ekrem Koçu,
1659'da ~stanbul, "Tarihten Sesler" I, say~~ 12 (1943) S. 4-6; ayn~~yang~n ile ilgili Ermenice baz~~kaynaklar için bkz. K. Pamukçuyan, ~stanbulda 166o yang~n~~hakk~nda
yeni vesikalar, "Türkiye Turing ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~182 (Mart 1957) s. 13-15,
ay. yz. Megrili Patrik Istepannos'un 166o Istanbul yang~n~~tasvirnâmesi, "Türkiye Turing
ve Oto. Kurumu Belleteni" say~~190 (Kas~m 1957) S. 11-13; bu yang~n hakk~nda ba~ka
kaynaklar hakk~nda bkz. Semavi Eyice, Elçi Han~, "Tarih Dergisi" say~~24 (1970)
s. ~~ o, not 64. Bütün bu tasvirnâmeler içinde en etrafl~~bilgi vereni Katipzade'ninkidir.
Belleten C. XLIII, 51
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hani ve hamam~~için de söylenebilir". Bütün bu eserlerin yap~m~~
s~ras~nda Kas~m A~a Hassa Ba~mimar~d~r. Fakat pay~n~n ne derecede oldu~u karanl~kt~r. Baz~~yay~nlarda Trakya'da Babaeski'de önemli
bir köprünün Mimar Kas~m taraf~ndan yap~ld~~~~yaz~lmaktad~r ".
Bunun gerçek yüzü ~öyledir : Evliya Çelebi Babaeski kasabas~ndan
geçen Ergene nehri kolu üzerindeki yedi gözlü Çoban Veli Kas~m
A~a köprüsünün yap~lmas~~hakk~nda bir hikâye anlat~r: "Bu Kas~m
A~a bu civarda koyun güderken cenab-~~bari kenduye islami müyesser edüp mürur-i eyyâm ile dergah-1 ali yeniçeri oca~~na kul
kethüdas~~ olup Sultan Murad Hân hapsinde ilen "ahdim olsun,
bu girdabdan kurtulursam, koyun güttü~üm mahalde bir köprü bina
edeyim" der. Halâs olduktan sonra ahdini yerine getirüp 400 Rftmi
kise sarfederek bu büyük köprüyü in~a etmi~tir" 68. Aslen h~ristiyanken müslüman olup Yeniçeri Kul kethüdal~~~na kadar yükselen bir
Çoban Kas~m A~a hakk~nda Naimâ tarihinde de bilgi vard~r. Sultan
Ibrahim (1640-164.8) devrinde Silivrikap~~ d~~~nda bir çiftli~i olan
Deli Kas~m'~n çoban~~olan Çoban Kas~m, H. 1061 (= 1651) Safer
ay~nda Yeniçeri Kul Kethüdas~~olmu~tur. Kötü bir ~öhreti olan ve
rü~vet alan Çoban Kas~m bir ara Yanya'ya sürgün edilmi~, ancak
Çekmece yak~n~nda iken arkadan gelen iki yeniçeri çavu~unun kendisini idam edebileceklerinden korkarak kaçm~~, Halkal~~taraflar~nda
gece karanl~~~nda izi kaybettirerek Eyub'da bir dostunun evinde
gizlenmi~, ertesi ak~am da k~yafet de~i~tirerek Istanbul'a girip gizlenmi~ti. Ancak H. 1062 (= 1652) ahvali içinde, Kethüda Çoban
Kas~m etrafa yirmi kese da~~t~p meydana ç~km~~, Samsuncu Ömer
Pa~a ve Müftünün de arac~l~~~~ile af hatt~~al~nm~~t~~69. I~te Evliya
86 Semavi Eyice, Hanköyü'nde Husrev Pa~a camii, IV. Murad'~n Sadrözam~~Husrev
Pa~a'n~n bir eseri, "Tarih Dergisi" say~~23 (1969) s. 179-204 ve 12 lev.
67 Türkiye Ansiklopedisi - K~rklareli eki, "Hayat" Dergisi, 16 Ocak 1964, s.
4, Hüsamettin Toros, Türkiye vilâyetleri sanayii - turizm Ansiklopedisi, ~stanbul tz.
s. 372; Nafiz Karaçam, Bütün yönleri ile K~rklareli, ~stanbul 1970, s. 226. Bütün bu
yay~nlarda (belki bizim göremedi~imiz ba~kalar~nda da) Babaeski'deki ta~~köprünün
Mimar Kas~m taraf~ndan yap~ld~~~~yaz~lm~~t~r.
68 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, III, s. 481; yeni bask~, VI, s. 35.
68 Naim, Tarih, IV, s. 68-69; yeni bask~, IV, s. 1618-19, ve bilhassa, V, s. 185,
212; yeni bask~, V, S. 2221-2222, ile s. 2246. Ayr~ca bkz. Mehmet Süreyya, Sicill-i
Osmâni, IV, s. 49. M. Süreyya Bey, H. 1067 ( = 1656)'de Sekbanba~~~olan Çoban
Kas~m A~a ile, H. ~ o61 (= 1650'de Kul kethüdas~~olan Küçük Kas~m A~a'y~~
ayr~~ki~iler olarak gösterir. Halbuki Naimâ ve Evliya Çelebi'nin verdikleri bilgiye
göre ikisi de aru olmal~d~r.
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Çelebi'nin iddias~na göre Babaeski köprüsü bu Çoban Kas~m taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r. Ancak Evliya Çelebi Çoban Kas~m'~n IV.
Murad (1623-1640) y~llar~nda hapsedildi~i ve buradan bir kurtulursa
hayrat köprü yapma~a ahd etti~ini bildirir. Acaba bu olay; Çoban
Kas~m'~n daha önceki bir gözden dü~ü~ü ile mi ilgilidir. Bunun cevab~~
verilemez. Çok güzel bir sanat eseri olan bu klâsik üshiplu köprünün
H. 1043 (= 1633 /34)'de Sultan Murad devrinde yap~ld~~~n~~bildiren
bir kitabesi vard~r. Ancak kitabede, Sultan Murad övülmekte ve
köprünün bir "kulu" taraf~ndan yap~ld~~~~bildirilerek ad~~verilmemektedir 70. Evliya Çelebi'nin bu kayd~na inan~ld~kta bunun Çoban Kas~m
taraf~ndan yapt~r~ld~~~~kabul edilebilir ise de yine baz~~karanl~k pürüzler kalmaktad~r. Çünkü köprü kitabesine göre Sultan Murad devrinde 1633 /34'de yap~lm~~t~r, halbuki Küçük Kas~m da denilen
Çoban Kas~m'~n ortaya ç~k~~~~H. ~~ o6 (= ~~65 ~ )'dedir. Evliya Çelebi
onun Yeniçeri Kul Kethüdas~~olu~unu Sultan Murad devrine ç~kar~r.
Naimâ ise IV. Mehmed devrine indirir. Köprüyü yapt~ran kim
olursa olsun, mimar~n~n Hassa Ba~mimar~~Kas~m A~a olup olmad~~~~
hususunda ayd~nlat~c~~bir belge bulununcaya kadar hiç bir ~ey söylenemez 71. Bu duruma göre, Evliya Çelebi'deki bilginin yanl~~~anla~~lmas~~sonunda Babaeski köprüsüne yak~~t~r~lan, "Mimar Kas~m'~n
eseridir" iddias~~inand~r~c~~say~lmaz.
Üsküdar'da Selimiye k~~las~~ile Haydarpa~a lisesi aras~ndaki çukur
arazide bulunan ve evvelce Üsküdar saray~n~n yak~n~nda olarak
yap~lan Muhasip Haznedar Ali A~a çe~mesi de Kas~m A~a'n~n mimarba~~l~~~~y~llar~nda in~a edilmi~~idi. H. ~~o64 (= 1653/54) y~l~nda yap~lan bu çe~me büyük bir namazgâh sofas~~ile birlikte idi. 1972y~llar~nda
çe~me yerinden sökülerek Harem iskelesinden ç~kan Ankara yolu ile
Selimiye k~~las~~kenar~ndan inen yolun aras~na al~nm~~t~r 72 . Nihayet
kesin tarihi bilinmemekle beraber 1646-1653 y~llar~~aras~nda yap~lm~~~
olmas~~gereken, ~ehzadeba~~nda Ebulfazl Mahmud Efendi medresesi de yine Kas~m A~a'n~n mimarba~~l~~~~y~llar~na ait bir eserdi. Gerçek7° Cevdet Çulpan, Türk ta~~köprüleri - Ortaça~dan Osmanl~~devri sonuna kadar
(T. T. K. yay~n~, VI. Dizi, say~~16) Ankara 1975, s. 171-173, res. 103.
71 Mimar Kas~m A~a'ya Koca denilmesinin bir sebebi, ya~l~~ bir insan olmas~ndan ba~ka herhalde bu küçük Kas~m A~a'dan ay~rmak için olmal~d~r. Bu hususta
bkz. yukar~da s. 783 ve not 34.
72 Ibrahim Hilmi Tan~~~k, Istanbul çe~meleri, II, Istanbul 1945, S. 270, no.
219-13.
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ten önemli bir yap~~olan bu güzel sanat eseri ne yaz~k ki Belediye
saray~~yap~l~rken ~~954'de y~k~larak ortadan kald~r~lm~~t~r ". Kas~m
A~a'mn mimarba~~l~~~~y~llar~nda Istanbul'da pek çok sebilin yap~ld~~~~
bilinir. Bunlar~n ço~u bugün art~k yoktur. Yaln~z Eyüp'te Mehmed
A~a, Bayram Pa~a, Çinili cami yan~nda Kösem Sultan sebilleri durmaktad~r. Tunusba~~~sebilinin harap halini gösteren resimler mevcuttur 74. Tophane'de olan Kemanke~~Mustafa Pa~a sebilinin ise bu
cadde XIX. yüzy~l içinde geni~letilirken yerinden sökülerek kar~~~tarafa, K~l~ç Ali Pa~a camii kö~esine ta~~nd~~~n~~san~yoruz ". Yani
bugün bu camiin avlu duvar~~kö~esinde görülen sebil asl~nda caddenin
kar~~~taraf~nda olan Kemanke~~sebilidir. Kas~m A~a'n~n faal oldu~u
y~llarda Istanbul'un içinde ve çevresinde pek çok da çe~me yap~lm~~t~r ". Bunlar~n o y~llarda Mimarba~~~olan ~ahs~n izni ile yap~lm~~~
ve su tahsis edilmi~~olmalar~~gerekir.
73 Semavi Eyice, Die Medrese des Kazasker der Ek? I Jaz! Mahniud Efendi, "Istanbuler
Mitteilungen" VIII (1958) s. 57-64, lev. 15-20, bu makale daha geni~letilmi~~olarak
türkçe de yay~nlanm~~t~r, Istanbul'un kaybolan bir eski eseri: Kazasker Ebu'l fazI Malunud
Efendi medresesi, "Tarih Dergisi" say~~ ~ o (1959) S. 147-162.
74 Bu sebiller hakk~nda bkz. Izzet Kumbarac~lar, Istanbul sebilleri, ~stanbul
1938.
74 Caddenin kar~~~taraf~nda ve Tophane yoku~u ba~~nda olan Kemanke~~
Mustafa Pa~a sebili baz~~eski gravürlerde görülmektedir, bkz. I. Melling, Vage
pittoresgue de Constantinople et d~s rives du Bosphore, Paris 1819, Vue de la place et d~s casernes de Top - Hani, ve Var de la fontaine de Top - Hani altl~kl~~gravürler (Bu güzel albümün ufak boyda bir t~pk~bas~m~~vard~r. ~stanbul 1969). Ayn~~sebil ~u eserin
resimleri aras~nda da görülür, Th. Allom ve R. Walsh, Constatztinople and the scenery
of the Seven Churches of Asia Minor, London tz. en ba~taki takdim sahifesindeki vinyet.
Miss Julia Pardoe, 77~~~ Beauties of the Bosphoru.s, London (1839) s. 72-73 aras~nda yer alan ressam W. H. Barlett'in gravüründe bu sebil daha belirlidir.
Tophane caddesi Sultan Abdülaziz (1861-1876) y~llar~nda geni~letildi~inde, cadde
üzerinde ç~kmt~~yapan bir çok eserler ya geri çekilmi~~veya yeniden yap~lm~~t~r.
Nitekim F~nd~kl~'da Mimar Sinan'~~n eseri Süheyl Bey mescidi y~k~larak, az geride
yenisi yap~lm~~~(bu da 1956'da y~kt~r~ld~), Tophane k~~lasm~n kap~s~~yan~ndaki
Sultan II. Mahmut sebil ve muvakkithanesi de sökülerek Nusretiye camii avlusuna
ta~umu~t~r. Bu arada Nusretiye camiinin sa~~r avlu duvar~~ve kap~lar~~da y~k~larak
yerlerine dökme demirden bir parmakl~k tak~lnu~ur (bu parmakl~k da 1956'da
kald~r~ld~). I~te bu s~rada Kemanke~~sebilinin de yerinden sökülerek kar~~~taraftaki
K~l~ç Ali Pa~a camii avlu duvar~~kö~esine ta~~nd~~~n~~san~yoruz.
74 Ibrahim Hilmi Tan~~~k, Istanbul fe~meleri, I, ~stanbul 1943, s. 68 vd.; II,
s. 20 vd. (Galata ve Bo~aziçi), s. 264 vd. (Üsküdar ve Kad~lcöyü)'de 1625-166o
y~llar~~aras~nda yap~lm~~~birçok çe~menin ad~n~~vermektedir. I, s. 68-7o'de ise Gürcü
Mehmed Pa~a'n~n H. 1035 (= 1625/26)'da yapt~rtt~~~~üç çe~me bulunmaktad~r.
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Yaln~z bir hususda Mimar Kas~m'~ n bir rolü oldu~unu kuvvetle
tahmin ediyoruz. Bu da Ayasofya biti~i~inde olan eski vaftizhane
binas~n~n H. ~~o48 Ramazan'~nda (= 1639) acele Sultan I. Mustafa
türbesi haline getirilmesidir. Bilindi~i üzere 1623'de taht~ndan indirilen I. Mustafa Topkap~~Saray~nda 16 y~l kapal~~ya~ad~ktan sonra
1639'da ölmü~~(veya öldürülmü~~?), içine defn edilece~i bir türbe
bulunmad~~~ndan, Evliya Çelebi'ye göre babas~n~ n teklifi üzerine, o
vakte kadar ya~hane olarak kullan~lan vaftizhane acele bo~alt~l~p,
gerekli de~i~iklikler yap~larak türbe haline getirilmi~~ve Sultan'~n
cesedi buraya gömülmü~tür. Bir süre sonra da yine trajik ~artlar içinde
taht~ndan indirilerek (ildürülen Sultan I. Ibrahim de ayn~~türbeye
gömülmü~tür 77. I~te bu eski Bizans yap~s~n~n de~i~ikli~ini o y~llarda
Hassa mimari olan Kas~m A~a'n~n yapm~~~olmas~~akla oldukça yatk~n
gelen bir ihtimald~r.
SONUÇ

Türk sanat tarihinde bir Hassa - Mimari Kas~m A~a vard~r ve
bu, en az~ndan 1627'lerde bu makamda bulunmaktad~r. Sa~l~~~nda
yapt~rd~~~~mezar ta~~ ndan bu makamda oldu~u kesinlikle bellidir.
H. 1005 (= 1595) tarihinde Mimar Kas~m'~n ad~n~~verdi~i söylenen
Çemberlita~'daki Valide Hamam~~(yani bugünkü Çemberlita~~Hamam~)'n~n tamirine dair olan belgenin asl~~bulunup kontrolu yap~l~ncaya kadar bu tarihin bir bask~~yanl~~' oldu~unu ve do~rusunun belki
H. 1045 ~eklinde belki de daha geç olmas~~gerekti~ini kabul etmek
Bunlardan ~imdi Vatan caddesi kenar~nda olan Fenari Isa camii yak~n~ndaki mimarisi bak~m~ndan çok ilgi çekici idi. Biti~i~indeki Oksüzce Hatip mescidinin mir~ber
biçimindeki minaresinin ~erefesi bu çe~menin üstüne oturtulmu~tu, bkz. Semavi
Eyice, ~stanbul Minareleri, "Güzel Sanatlar Akademisi - Türk Sanat~~Tarihi Ara~t~rma ve
incelemeleri" I (1963) s. 62 res. 85.,
" Ayasofya vaftizhanesi ve bunun türbe haline getirilmesi hakk~nda yapt~~~m~z bir ara~t~rma, 1975'de Roma'da toplanan H~ristiyan Arkeolojisi Kongresi'nde
bildiri olarak takdim edilmi~tir. Ayn~~konu daha geni~letilmi~~olarak ~~976'da Ankara'da Türk Tarih Kurumu'nun Y~ll~k konferanslar' dizisi içinde de anlat~lm~~t~r.
Bu konu~malar~n birincisi bas~lm~~~ikincisi ise bas~lmak üzeredir, bkz. Semavi
Eyice, Le baptistere de Sainte Sophie d'Istanbul, ~u eserde, Atti del IX Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana - Roma 21-27 Settembre 1975, Roma 1978, II, s. 257-273;
ay. yazar, Sultan L Mustafa ve Sultan ~brahim türbesi olan yap~ : Ayasofya vaftizhanesi,
Atatürk Konferanslart 1975-1976, Ankara, bas~lmakta.
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laz~md~r. ,Aksi takdirde bu y~llarda iki ayr~~Mimar Kas~m A~a'n~n
varl~~~na inanmak gerekecektir. 1595'de Hassa mimari olarak bir
ki~inin ~~66o'da hala faal durumda olabilece~ine ihtimal verilemez.
Zaten H. ~~oo5'de Hassa Ba~mimar~n~n Davud A~a oldu~u bu tarihte
onun, Galata'da Alaca mescid ve Hüseyin A~a vakf~ndan dükkanlar~n
tamir ke~finden anla~~l~r 78.
~u halde Hassa mimari bir Kas~m A~a vard~r ve babas~~Ali
ad~ nda olan bu usta, Sultan IV. Murad (1623-1640) y~llar~nda Hassa
mimar~d~r. Kas~m A~a'n~n Rumeli'de Berat'~n içinde birçok çe~mesinden ba~ ka bu taraflarda arazileri de vard~ r. Asl~nda Berat yak~n~nda Garmi~~köyündendir ve burada hayrat~~vard~r. Istanbul içinde de
bir Darülhadis medresesi yapm~~t~r. Kas~m'~n hangi tarihde Ba~mimar
oldu~u belli de~ildir. Fakat mezarta~~ na göre 1626 /2 7'de bu makamda
bulunmaktad~r 79. Kas~m A~a 1644'de Sultan Ibrahim devrinde
Mimarba~~l~ktan azl edilmi~, fakat bir y~l sonra 1645'de tekrar ayn~~
makama dönerek, 165 ~~'de Valide Turhan Sultan Kethüdas~~olmu~,
ancak az sonra tekrar az1 edilerek hapse at~lm~~, mallar~~ al~narak
sürgüne yollanm~~t~ r. Siyavu~~Pa~a'n~n pek k~sa Sadareti s~ras~ndaki
"temizlik" ve onun arkas~ ndan gelen Gürcü Mehmed Pa~a'n~n dü~man~~olu~u, bu gözden dü~ü~ün sebepleridir. Fakat Valide Turhan
Sultan'~n en yak~n adam~~olu~u onu daima kurtarm~~~ve Devletin
selâmeti için tek çarenin Köprülü Mehmed Pa~a'y~~tavsiye etmesi
memleketin hayr~na olmu~tur. Kendisi gibi Berat% olan Köprülü
Mehmet Pa~a'n~n Sadrâzam olmas~n~~nihayet 1656'da ba~arm~~~ve
büyük ihtimal ile bu tarihden az sonra ölmü~tür. ölüm tarihi kesin
olarak bilinmez. Büyük dostu Köprülü Mehmed Pa~a'n~n hay~r yap~lar~nda bir çal~~mas~~olup olmad~~~~da meçhuldur ". Mimar Kas~m
Zarif Orgun, Hassa mimarlar~, s. 336.
Yukar~da belirtti~imiz gibi (bkz. s. 796, not 56) bu tarihlerde bir ba~ka
Ba~mimar görülmektedir.
80 Gayet tabildir ki, bu arada Kas~m A~a'n~n can~~bahas~na sadarete getirme~e
çabalad~k.' Köprülü Mehmed Pa~a'n~n yapt~rd~~~~hay~r eserlerinde de her hangi b~r
surette yard~m~~olabilece~i akla gelmektedir. Köprülü Mehmed Pa~a'n~n ~stanbura
Çemberlita~'da medrese, kütüphane ve türbeden ibaret külliyesi onun sadarete
geçmesi ile 166I'deki ölümü aras~nda yap~lm~~t~r. Mehmed Pa~a'n~n Sadarete yükselrneden önce ~stanbul d~~~nda baz~~hay~r eserlerinin de kurucusu olup olmad~~~~
ara~t~r~lmal~d~r. Yaln~z do~um yeri olan Arnavutluk'da Berat yak~n~ndaki Ro~nik
köyünde bir cami yapt~rm~~~oldu~u vakfiyesindeki kay~ttan ö~renilmektedir. Bugün
bu camiin hâlâ durup durmad~~~n~~bilmiyoruz.
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Res. ~ -- Mimar Kas~m'~n
mezar~~eski yerinde
(193o'larda çekilmi~~bir
fotodan)

_

Res. 2 - Ayn~~ mezar
~imdiki yerinde

S. Eyice

Res. 3 — Mimar Kas~m'~ n mezar kitabesi

Res. 4 a-b — Ayn~~ mezar~ n detaylar~~

S. Eyice
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Res. 5 — Mimar Kas~m'~n mezar kitabesinin kopyas~~

S. Eyice
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Res. 6 — Mimar Kas~m'~n mezar~n~n üzerindeki rozetler ve detay rölövesi
(çizen: Doç. Yük. müh. mim. Dr. Y~lmaz Onge)

S. Eyice
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Res. 7 — Mimar Kasun'~n mezar~n~n rölövesi
(çizen: Doç. Yük. müh. mim. Dr. Y~ lmaz Onge)

S. Eyice

Res. 8 — Topkap~~ saray~nda Revan kö~kü

Ak~~
Res. 9 — Topkap~~ saray~nda Revan kö~kü

S. Eyice

Res. ~~o

Topkap~~ saray~nda Ba~dat kö~kü

Res. ii

Topkap~~ saray~nda Ba~dat kö~kü

S. Eyice

Res. 12 -- Topkap~~saray~ nda
Ba~dat kö~küntin içi

Res. ~~
Topkap~~ saray~ nda
Sultan ~ brahim taraf~ ndan
yapt~ r~lan Sünnet Odas~~

S. Eyice

Res. 14 — Topkap~~ saray~nda Sultan ~brahim'in ~~ftariye kameriyesi
(Eski bir fotodan, ~imdi parmakl~klar de~i~ik biçimdedir)

kes.

---- Eski bir gravtirde Sultan ~ brahim'in yeniden yapt~rd~~~~
Sepetçiler kasr~~

S. Eyice

Res. ~ 6 — Sepetçiler kasrm~n eski bir resmi

Res. 17 — Sepetçiler kasr~n~n bugiink~i durumu (1978)

S. Eyice

Res. ~~8 — ~ 639'da Sultan Mustafa türbesi yap~lan Ayasofya vaftizhanesi
(Sultan ~brahim de 1648'de buraya gömülmü~tür)

Res. ~~ — Ayasofya camii d~~~duvar~~kö~esindeki Sultan ~brahim sebili

S. Eyice

Res.

Res.

2 O -

Eski bir suyolu haritas~nda Çar~~kap~'da Kemanke~~Kara
Mustafa Pa~a külliyesi

— Çar~~kap~'da Kemanke~~Kara Mustafa Pa~a medresesi 1894
depreminden sonra (1956'da ortadan kald~r~lm~~t~r)

S. Eyice

Res.

Karagumruk'de kiliseden çevrilme Kemanke~~Mustafa Pa~a
mescidi 1919 yang~n~ndan sonra
(Odalar camii de denilen bu eser ortadan kalkm~~t~r)
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Res. 23 — Galata'da Kemanke~~Mustafa Pa~a camii (1978)

S. Ejice

Res. 24 - Tophane'de sebi I
(Th. Allom'un ,s,,ravürü)

Res. 25 — Ayn~~ sebil
Melling'in gravüründe

S. Eyice

Res. 26 -- \\ Bartlett'in gravüründe Tophane sebili

Res. 27 — Bugün kar~~~ tarafta K~ l~ç Ali Pa~a camii duvar~~kö~esinde
olan scbil. Bu scbilin Kemanke~~sebili oldu~unu ve cadde geni~letilirken
~imdiki yerine ta~~nd~~~n~~ san~yoruz

S. Eyice

Res. 28 — Üsküdar'da Kösem Valide Sultan'~ n camii (Çinili cami)

29

Üsküdar'da Ç~~~~ l ~~ cami sebili

S. Eyice

Res. 30 — Istanbul'da Haseki'de Bayram Pa~a sebili

5, 5.

31 — Bayram Pa~a medresesi

S. Eyice

Res. 32 — Eyub Sultan türbesi yan~nda K~zlara~as~~Mustafa
A~a sebili (1623)

Res. 33 — Haydarpa~a - Salacak aras~nda Muhasip Ali A~a çe~mesi
(1653/54)

S. Eyice

Res. 34 — ~ehzadeba~~'nda Ebu'l - fazl Mahmud Efendi medresesi ve
türbesi, 1954'de y~kt~r~lmadan önce

Res. 35 — ~ehzadeba~~'nda Ebul' - fazl Mahmud Efendi medresesi
kubbelerinde malakâri nak~~lar

S. Eyice

Res. 36 — Istanbul'da kiliseden çevrilme Fenâri ~sa camiinde 1636
tarihinde yap~lan malakâri süslemeli mihrap
( ~ 96o'da ortadan kald~r~lm~~t~r)

Res. 37 — ~stanbul - Edirne yolu üzerinde Babaeski köprüsü

S. Eyice

Res. 38/39 — Safranbolu'da Cinci hani
(foto, Zeki Sönmez)

S. Eyice

Res. 40 — ~stanbul'da Kösem Valide Sultan hani

\\

Res. 41 — Mimar Kas~m A~a'n~n mührü
(Zarif Orgun taraf~ndan yay~nlanan foto~raftan çizilmi~tir)

Res. 42 — Sepetçiler kö~künün kitabesi (1978)

S. Eyice

S. Eyice

Res. 43 — Hassa mimari Kas~m A~a'n~n kendi ad~na hayrat olarak köprü
yapt~rd~~~~Gümülcine yak~n~ndaki E~rican köyünün yeri
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A~a'n~n H. ~~o7o (= 1659/6o)'da öldü~ü ve yerine Meremmetçi
Mustafa A~a'n~n 81 atand~~~~genellikle kabul edilir ise de Kas~m A~an~n K~br~s sürgününden döndükten sonra tekrar Mimarba~~~oldu~una
dair bir bilgi yoktur. Gerçekten 1656'dan sonra ortadan kaybolmaktad~r.
Mimar Kas~m'~ n mimar olarak kabiliyeti hakk~nda aç~k bir
hükme varmak mümkün de~ildir. Yeni camiin tamamlanmasmdaki
görevi karanl~kt~ r. Eserleri de bilinmez. 1630-1660 y~llar~~aras~ndaki
her yap~y~~ona ba~lamak mümkün ise de, inand~r~c~~bir dayanaktan
yoksun olan böyle bir iddia bo~ lukta kalmaktad~r. Ancak bugün bir
izi kalmam~~~olan Üsküdar Saray~~ah~rlar~~onundur. Hassa ba~mimar~~
oldu~una göre Ayasofya vaftizhanesinin Sultan I. Mustafa türbesi
haline getirilmesinde de bir pay~~bulunmal~d~r. Büyük ölçüde yak~nl~~~~olan Sadrâzam Kara Mustafa Pa~a, Cinci Hoca, Süleyman Pa~a
gibi ileri gelenlerin vak~flar~nda çal~~m~~~olmas~~akla yatk~n gelir.
Revan kö~kü, Ba~dad kö~kü, ~ftariye kameriyesi, Çinili cami, Büyük
Esas~~1218 de yap~lan Sivas ile Malatya aras~ndaki Hekimhan Köprülü Mehmed
Pa~a taraf~ndan H. Muharrem 1071 (= Eylül 166o) da bina naz~r~~Hasan A~a
eliyle tamir ettirilmi~tir. Yan~ndaki cami ise H. 1072 (= 1661/62)'de yap~lm~~t~r,
bkz. K. Erdmann, Das Anatolische Karavansaray des 13. Jahrhunderts, Berlin 1961, I,
s. 66. Tamiri yapt~ran Faz~l Mehmed Pa~a olarak gösterilmi~tir ki yanl~~t~r. Do~rusu
ya Köprülü Mehmed Pa~a veya Faz~l Ahmed Pa~a olmal~d~r.
BI Mimar Mustafa'n~n Çanakkale Bo~az~nda baz~~ kaleleri yapt~~~~bilinmektedir. Bu mimar hususunda o günlerde Istanbul'da olan A. Galland da ad~m belinmeksizin bilgi vermektedir. bkz, A. Galland, Istanbul'a ait günlük an~lar 1672-1673
(Türk Tarih Kurumu yay~n~, II. seri, say~~16 a) çev. Nahid S~rr~~ Orik, II Ankara
1973, S. 102: Galland, 1673 A~ustosunda Mimar a~an~ n, Gümrükçü ve Tersane
Kâhyas~~ile Sak~z'a gittiklerini ö~renmi~ tir, "Maksatlar~~bir rivayete göre padi~ah
için orada bir saray bina ettirmek, ba~ka bir rivayete göre de Türklerin Malta
yahut Sicilya üzerine giri~mek ister göründükleri bir harekette kullan~lmak üzere
bir tersane yapt~rmak imi~". Bu y~ llarda Istanbul'da Yeni Valide (Yeni cami)
camiinin de in~aat~~tamamlanmaktad~r. Mimar Mustafa'n~n Cibali'de Gül camii
civar~nda Pir Sultan tekkesi soka~~~ba~~nda H. m ~~( = 166o/61) tarihli bir çe~mesi
vard~ r, bkz. Ibrahim Hilmi Tan~~~k, Istanbul çe~meleri, Istanbul 1943, I, s. 8o, no. 79.
Fakat kitabesinden anla~~ld~~~~kadar~~ile, Mimar Mustafa A~a'n~n H. 1071 'de
vakfetti~i be~~masura suyu ak~tan çe~me sonralar~~ ~imdiki biçimi ile de~i~tirilmi~tir.
Tarihi bir ~ahsiyetle ilgisi bak~m~ ndan Istanbul'un korunmas~~gerekli eski eserlerinden olan bu çe~me, 1978 y~l~~ Mart ay~~içinde arand~~~nda bulunamam~~t~r. Sessizce
y~kt~nl~ p ortadan kald~r~ld~~~ n~~ san~yoruz. Kitabesinin ise ne oldu~u ö~renilememi~tir.
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Valide hani, Bayram Pa~ a külliyesi, Babaeski köprüsü gibi eserlerin
onun oldu~una dair aç~k belgeler bir gün bulunacak olursa sanat
tarihindeki yeri ve dolay~s~yle de~eri de ortaya konulmu~~olacakt~r.
Istanbul'un çok büyük bir k~sm~n~~silip süpüren ve pek çok sanat
eserini mahveden H. ~~o43 (= 1633) yang~n~ndan sonraki imar ve
ihya i~lerindeki rolünü de bilmiyoruz. Büyük yang~n felâketlerinden
sonra bütün ileri gelenler harap olan eserleri yeniden yapt~rd~klarma göre Mimar Kas~m'~n da bir ~eyler yapt~~~na, restorasyonlarda pay~~oldu~una ihtimal verilebilir. Bu yang~nda harap olan
Yenibahçe'de kiliseden çevrilme Fenari Isa camii de 1636-1638 y~llar~~
aras~nda Sadrazaml~~a yükselen Bayram Pa~a taraf~ndan tamir
ettirildi~inde, içinde bugün hala görülen büyük klasik Türk üslübundaki kemerler yap~lm~~~ve mihrab~~çok güzel bir malakari tezyinat
ile bezenmi~tir 82. Ayn~~ y~llarda Istanbul'da daha nice i~ler yap~lm~~~
olup bunlarda Mimar Kas~m'~n bir hissesi olup olmad~~~n~~bilemiyoruz. Bu vesile ile, Mimar Sinan'dan sonraki klasik devrin ikinci
safhas~ndaki y~llarda çok geli~en sebil mimarisinde ve malakari süslemede hangi mimarlar~n hisseleri oldu~unu da ~imdilik ayd~nl~~a
ç~karmak mümkün olmad~~~~söylenebilir. Bütün bu küçük konular
Türk sanat~n~n çözüm bekleyen nice meselelerinden bir kaç~d~r.
~imdiki halde, Türk sanat~n~n klasik devrindeki Hassa Ba~mimar~~
Koca Kas~m A~a hakk~nda, yeni kaynaklar ve bilhassa belgeler buluncaya kadar söylenebilecekler bu kadard~r 83.

82 Eskiden Lips manast~r~~kilisesi olan bu yap~~ ve içindeki Türk kemerleri
hakk~nda bkz. Semavi Eyice, Son devir Bizans mimarisi, Istanbul'da Palaiologos'lar
devri mimarisi, Istanbul 1963, s. 12. Ayr~ca bkz. Th. Macridy ve A. H. S.Megaw,
C. Mango ile E. J. W. Hawkins The Monastery of Lips (Fenari Isa camii) at Istanbul,
"Dumbarton Oaks Papers" XVIII (1964) s. 152-298, Bu mihrab~n bir resmi için bkz.
res. 47. Ne yaz~k ki, 196o y~ llar~na do~ru bu camii ihya edilirken bu de~erli
mihrap ihmal edilmi~~ve son kalan parçalar~~ da ortadan yok olmu~tur.
83 Son günlerde yay~nlanan bir kitapda da Kas~m A~a mezar~n~n bahsi geçmektedir, bkz. M. Orhan Bayrak, Istanbul'da gömülü me~hur adamlar (1453-1978),
Istanbul 1979, s. 229'daki k~sa aç~klamada Yenicami mimarlar~ndan oldu~u yaz~lm~~t~r, s. 230'da ise mezarta~~n~n bir fotosu bulunmaktad~r.

