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Saðda; Ýstanbul’daki 1766 depreminden sonra harabeye 
dönen Ayasofya çevresi ile Ayasofya Camii’nin görünümü.

Fotograf: Dersaadet fotografçýlarýndan  Abdullah 
Biraderler. Fotografýn çekim tarihi tahmini olarak 1865 
sonrasý.

Ýstanbul’a 
ait eski bir 
gravür.
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Buraya kadar Ýstanbul’un fethinden 
itibaren inþâ olunan Bursa üslûbun-
daki, önemli örnek olarak sayýlabilecek 
camileri, yapým tarihleri sýralamasý ile 
geniþ açýklama ve güncel fotograflarý 
ile verdik. Doðal olarak bu camiler 
yapýmlarýndan sonra aradan geçen 550 
yýlý aþkýn süre içerisinde, Ýstanbul’daki 
çeþitli zamanlarda oluþan depremler 
ve yangýnlarda büyük zararlar görüp 

onarýlarak, hatta bazý bölümleri ya 
da tümüyle yeniden inþâ edilerek 
günümüze ulaþmayý baþarmýþlardýr. 

Prof.Dr.Semavi Eyice bir kita-
býnda; “…1935 yýlýnýn 12 Mart günü 
Beyazýt’dan itibaren Edirnekapýsý’na gi-
den bir tramvaya binerek bu þehrin 
içini, eski eserlerini keþfetmeye çalýþtým. 
O yýllarda Ýstanbul’un çeþitli semtleri 
büyük yangýnlar sonucunda harab ol-

Bursa Üslûbundan Klâsik 
Üslûb Mîmârîsine Kadar 

Yapýlan Cami ve Mescidler
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muþ durumda idi. 1908-1918 yýllarý 
arasýnda Unkapaný, Þehzadebaþý, Fatih, 
Cerrahpaþa, Edirnekapýsý, Karagümrük, 
Uzunçarþý-Mercan-Laleli yangýnlarýnýn 
harab ettiði þehirde büyük boþluklar 
görülebiliyordu. Fatih’den Edirnekapýsý’na 
giden Feyzipaþa Caddesinin iki tarafý 
sadece yanýk cami ve mescidlerin mina-
relerinin görüldüðü boþ araziler halinde 
idi.” Diye Ýstanbul’un depremler ve 
yangýnlara ne derece harab durumda 
olduðunu anlatmaktadýr.

Ýstanbul’un fethinden sonra geçirdi-
ði depremler ve yangýnlarla ilgili geniþ 
bir anlatýmý ileride ayrýca ele alacaðýz.

Ýstanbul’u bu derece harab eden 
doðal afetlerin dýþýnda þehrin imarý 
bahane edilerek insan eliyle yapý-
lan tahribat da tarihi eserlerin yok 
edilmesine neden olmuþtur. 1872 
yýlýnda Ýstanbul’da faaliyete geçen atlý 
tramvayýn geçeceði ve daha sonralarý 

1913 yýlýnda tramvayýn elektrikliye 
dönüþtürülmesi nedeniyle geçtiði yol-
larýn açýlmasý Ýstanbul’da çok büyük 
bir tarih tahribatýna yol açmýþtýr. Bu 
konuda zamanýn gazetelerinden Tasvîr-i 
Efkâr’da yayýnlanan; 

«Az çok bir kýymet-i târihiyye ve 
sýnâ’iyyesi bulunan ve eslâfdan bergüzâr 
kalan âsâra hürmet vâki’a elzem ise de 
þehrimizin vesa’it-i nakliyye noksaný ve 
hattâ fýkdaný yüzünden ma’rûz kaldýðý 
müþkilât insaf ile düþünülecek olursa, 
deðil tramvay ferþiyâtý. hattâ dört arþýnlýk 
bir sokak küþâdý içün bile bir iki Mah-
mûd Efendi Medresesini feda etmekde, 
hattâ tereddüt göstermek câ’iz deðildir.»

Yani özetle ; Önemi olmayan 
tarihi eserlerin tramvay yolu açýlmasý 
için feda edilmesinin uygun olduðu 
ve hatta birkaç medresenin bile feda 
edilebileceði belirtilmektedir.

Bu yazýyý okuyan zamanýn önemli 

Eminonü ve 
Yeni Camii’nin 
1800’lerdeki 
durumu. 

Fotograf: 
Dersaadet 
Fografçýlarýndan 
Guillaume 
Berggren, 1880
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mimarlarýndan Mimar Kemalettin Bey, 
1910 tarihli bir dergide bir bölümünü 
aþaðýda verdiðimiz cevabý yayýnlamýþtýr. 

“… evvelemirde þunu arz edeyim ki, 
kýymet-i târihiyye ve sýnâ’iyyenin azý çoðu 
olmaz. Bir eserin ya kýymet-i târihiyye 
ve sýnâ’iyyesi vardýr veyâhud yokdur. 
… bu gibi âsâra, vesâ’ik-i târihiyyeye 
sözde hürmet lüzumunu tasdîk etmekle 
beraber tramvay içün dört arþunlýk yol 
feda etmek cihetine gidilecek olursa ahlâf 
içün hürmet edebilecek âsâr-ý mezkûre 
yerine Avrupa fabrikalarýndan para ile 
satun aldýðýmýz elektrik tramvaylarýnýn 
demiryollarý kalacakdýr….. acaba âsâr-ý 
mezkûreyi muhafaza etmek þartýyla bir 
tramvay yolu veya yol açmak niçün 
mümkin deðildir? Avrupa’nýn eski binalarý 
ve dar yolları olan ve kýymet-i târi-
hiyyeyi hâ’iz bulunan þehirlende nasýl 
her tarafý elektrik tramvayý nakliyâtýyla 
te’mîn etmiþlerdir?....... tertîb olunan 
projelerinin tatbikinde, dün bir türbe, 
bu gün bir medrese, yârýn bir sebîl or-
tadan kalkmakdadýr. ….… Tramvay yolu 
Ýstanbul’da ne acýklý tahribat yapmýþdýr! 
Ne mühim eserleri tahrîb etmiþdir! Bunlar 
tedkik edildikçe ve o eserlerin ilelebed 

gâ’ib olan kýymet ve ehemmiyeti nazar-ý 
mütâla’aya alýndýkça insanýn böyle þehri, 
þehrin þi’r ve þöhretini mahv ve tahrîb 
eden vesâ’it-i nakliyyeden nefret edeceði 
geliyor. …. ehemmiyet-i mi’mâriyye ve 
târihiyyeyi hâ’iz olan Köprülü medrese, 
kabristan, türbe ve câmi’-i þerîfi hey’et-i 
umûmiyyesinin bu günki hâli ile eski hâl-i 

Tramvay 
yolu açýlýrken 
Çemberlitaþ’ýn 
ve Çembenlitaþ 
Hamamý’nýn 
görünümü. 

Fotograf: 
Dersaadet 
Fotografçýlarýn-
dan Paskal 
Sebah, 1865

1949 yýlýnda 
Eminönü 
Meydaný 
düzenlemesi 
için Ýstanbul 
Belediyesi 
tarafýndan 
hazýrlanan 
maket.

Kaynak: 
Cumhuriyet 
Devrinde 
Ýstanbul, 
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aslîsi mukayese edilirse hayret edilecek bir 
sûretde tahrîf ve tahrîb edildiði anlaþýlýr. 
……. Köprülü’nün türbesi de þekli aslîsini 
muhafaza edememiþdir. Çenberlitaþ’dan 
daha ileride Atîk Alî Paþa Medresesi dahi 
ayný tahribata uðramýþdýr. O medresenin 
medhâl tarafýndan kýsmen kat’ý suretiyle 

fevka’lâde ehemmiyeti hâ’iz olan medrese 
harîmi tahrîb edilmiþ, o zamanki tramvay 
veya belediye mühendislerinin bir iþgü-
zarlýðý olmak üzere kat’ olunan odalar 
fevkânî olarak ilâve edilmek suretiyle 
tahribat ve tahrifatý ikmâl edilmiþdir. 
……. O zemân Köprülü ve Atîk Alî 
Paþa hey’et-i mi’mâriyyelerinin baþýna 
gelen bu gün iþte Ebû’l-Fazl Mahmûd 
Efendi Medresesi’nin baþýna geliyor. Yarýn 
yine fevka’lâde bir kýymet ve ehemmiyeti 
hâ’iz olan Feyziyye Medresesi’nin baþýna 
gelecek ve bu suretle Ýstanbul’da âbidât-ý 
târihiyyemizden pek az þey kalacakdýr. 
Ýþte bu þâyân-ý esef tahribat tramvay 
mühendislerinin yalnýz kendi istifâde-
lerini ve san’atlarýnýn kuru ihtiyâcâtýný 
düþünmelerinden ve memleketin âsâr-ý 
mühimme-i târihiyyesine ehemmiyet at-
fetmemelerinden ileri gelmekdedir.” 

Yukarýdan da görüldüðü gibi 
tarihi deðeri olan eserlerin tahribi ve 
yok edilmesi Osmanlý devletinin son 
zamanlarýnda baþlamýþtýr. Bu böylece 
cumhuriyet devrinde de devam etmek-
tedir. 1949 yýlýnda Ýstanbul Belediyesi 

Yeni Cami 
çevresi 
düzenlemesi 
için yýkýlmasý 
düþünülen 
binalarýn siyah 
çizgili alan 
ile belirkildiði 
fotograf.

Kaynak: 
Cumhuriyet 
Devrinde 
Ýstanbul, 
1949

1949 yýlýhda 
Atatürk 
Bulvarý’nýn 
Unkapaný’ndan 
Bozdoðan 
Kemeri’ne 
doðru 
görünümü.

Kaynak: 
Cumhuriyet 
Devrinde 
Ýstanbul, 
1949.
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tarafýndan yayýnlanan “Cumhuriyet 
Devrinde Ýstanbul” isimli eserde o 
zamanki Ýstanbul Vali ve Belediye Reisi 
Dr. Lutfi Kýrdar’ýn Ýstanbul’un imarý için 
yaptýðý çalýþmalar fotograflarýyla yer 
almaktadýr. Bunlar arasýnda Eminönü 
meydanýnýn düzenlenmesi ile ilgili 
maketten görüldüðü gibi Yeni Cami 
çevresi tamamen temizlenmektedir. 
Bunun için yýkýlacak binalar fotografta 
ayrýca iþaretlenmiþtir. En büyük kýyým 
Aksaray’dan Unkapaný’na kadar olan 
Atatürk Bulvarý’nýn açýlmasý sýrasýnda 
yapýlan yýkýmlar sýrasýnda yaþanmýþtýr. 
Fotograflarda Atatürk Bulvarý’nýn 1949 
yýlýndaki tamamlanmýþ durumu görül-
mektedir. Bulvarýn yapýmý için, özellikle 
Saraçhane ve Zeyrek’de onlarca cami 
ve mescit yýkýlarak yok edilmiþtir.

1949 yýlýndan itibaren hýzla artan, 
Ýstanbul’da yaþanan tarih kýyýmýnýn boy-
utlarýný görmek için, birleþmeden önceki 
Eminönü ve Fatih Müftülükleri’nin o za-
manlarda hazýrladýklarý cami ve mescit-
lerin yerlerini gösteren planlara bakmak 

yeterli olacaktýr. Bu eski planlar cami 
ve mescitlerin giriþlerinde camekân içer-
isinde bulunmaktaydý. Birleþmeden sonra 
bunlar sökülerek kaldýrýlmýþtýr. Bunlardan 
çýkan sonuca göre, Eminönü’nde 113 
adet ve Fatih’de 169 cami ve mescit 
(yani þimdiki Eminönü ile birleþerek 
oluşturulan yeni Fatih ilçesinde toplam 
282 adet) yok edilmiþ bulunmaktadýr.

Ýlginç bir örnek olarak Karaköy 
Camii’ni gösterebiliriz. Karaköy mey-
danýnda Ýkinci Abdülhamit döneminde 
saray mimarý Raimondo d’Aronco 
tarafýndan ahþap bir cami yapýlmýþtý. 
1959 yýlýnda meydanýn geniþletilmesi 
sýrasýnda cami sökülerek Kýnalýada’ya 
nakledilmek istenildi. Sökülen camiin 
parçalarý bir gemiye yüklenerek adaya 
doðru yola çýktý. Ancak dalgalý denizde 
tekne yan yatýnca, iyi baðlanmamýþ 
olan parçalarýn çoðu denize döküldü. 
Geriye kalanlardan iki parça mermer, 
Kýnalýada Camii’nin avlusunda bulun-
maktadýr. Abanoz aðacýndan oyularak 
yapýlmýþ olan süslü ve nakýþlý güzel 

1949 yýlýnda 
yapýlan 
Aksaray ile 
Unkapaný 
arasýndaki 
Atatürk 
Bulvarý.

Kaynak: 
Cumhuriyet 
Devrinde 
Ýstanbul, 
1949
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mihrabý ise Kasýmpaþa’daki Yahya 
Kethüda Camii’nde bulunmaktadýr. 
Günümüzde bu camiin eski planlarýna 
göre yeniden inþasýna baþlanmasý için 
çalýþmalar baþlamýþtýr. Ancak ayný plana 
göre yapýlsa bile cami olma vasfýndan 
baþka tarihsel hiçbir anlamý olmayacak-
týr. Aþaðýra eski Karaköy Camii hakkýnda 
kýsa bir bilgi vermekteyiz.

Karaköy Camii

Karaköy Camii’nin bulunduðu 
yerde önceleri Fatih Sultan Mehmed 

zamanýnda yapýlmýþ bir tekke bulunu-
yordu. Tekke zamanla harab olunca, 
17. asýrda yerine, Merzifonlu Kara 
Mustafa Paþa tarafýndan bir mescit 
inþa edildi. Karaköy Camii olarak 
bilinen mescidin asýl adý Merzifonlu 
Kara Mustafa Paþa Camii’dir. Zamanla 
bu caminin de harap olmasý üzerine, 
1893’te Ýstanbul’a gelen ve daha sonra 
saray baþmimarý olan Ýtalyan mimar 
Raimondo D’Aronco’dan ayný alana 
yeni bir cami inþa etmesi istendi. 
Mimar D’Aronco 1903’te, Sultan II. 
Abdülhamid’in emriyle, O zamanlarda 
moda olan ve Ýstanbul’da pek çok 
örneði bulunan “Yeni Sanat” tarzýnda 
bir cami inþa etti.

SONUÇ
Ýþte yukarýda belirttiðimiz neden-

lerle Osmanlý devrine ait olup da 
günümüze kadar ulaþabilen cami ve 
mescit örneklerimizi geniþ kapsamlý 
olarak verememekteyiz. Zaman içer-
isinde bu eserlerden bazýlarýnýn ya 
Ýstanbul’un geçirdiði büyük ölçekli 
depremler ya da geniþ alanlara yayýlan 
yangýnlar nedeniyle yok olmalarýndan 
sonra, bunlarýn kalýntýlarý ya da ka-
lýntýlarý bile kalmayanlarýn boþ arsalarý 
üzerinde yeniden yapýlarak yaþatýlmaya 
çalýþýlmasýna raðmen, onlara verilen eski 
adlarýndan baþka hiçbir tarihi deðer-
leri bulunmamaktadýr. Hatta bazýlarýnýn 
arsalarý bile iþgal altýnda olduklarýndan 
baþka yerlerde yeniden yapýlmýþlardýr. 
Bu nedenle tarihi deðeri kalmayan 
bu tür eserler, özel durumlar dýþýnda, 
kitabýmýzda yer almamaktadýr. 

K i t ab ýmýz ýn  bundan  sonrak i 
bölümünde, Ýstanbul’da Bursa üslubu 
mimarisinden, Osmanlý mimarisinde 
klasik devir baþlangýcý olarak kabul 
edilen Beyazýt Camii’nin yapýmýna ka-
dar geçen süre içerisinde inþa edilen 
cami ve mescitlerden günümüze kadar 
gelebilenleri arasýndan bazý örnekler 
vereceðiz.

Karaköy 
Camii’nin 
yýkýlmadan 
önceki diðer 
bir görünümü.

Karaköy Camii 
yýkýlmadan 
önce.




