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Klâsik Dönem Osmanlı Mimarisinin Bir Örneği Olarak Piyale Paşa Camii ve Bostanı

Kasımpaşa’yı bir yerleşim alanı olarak etkileyen en önemli unsur üzerine kurulduğu dere yatağıdır.
Fetihten itibaren söz konusu dere yatağı, Kasımpaşa’nın sosyal ve mekansal dokusuna doğrudan etkisi
oldu. Dere yatağı üzerinde kurulması nedeniyle zenginliği ve refahı çağrıştıran bir yönü olsa da tarih
boyunca bu pek mümkün olmamıştır. Çünkü kasabanın refahı etrafındaki kent dokusuna da bağlıydı.
Dere, tepe noktalarda özellikle Beyoğlu ve Tatavla civarında bulunan mahallelerin atık suları,
çöplerini ve kokusunu vadiye taşımaktaydı.
Kasımpaşa’nın Müslüman mahalleleri, 2 koldan ilerleyip İplikçi Hamamı civarında birleşen oradan
Haliç’e dökülen dere yatağının yer aldığı vadi boyunca dağılmıştı. Bu iki kolun eski ismi Kozludere ve
Dolabdere’dir. Piyalepaşa Cami’nin önündeki dere, Kozlu Dere’dir ve bugün üzeri tonozlarla örtülmüş
olup Piyalepaşa Bulvarı geçmektedir. 1797 yazında Hassa mimarbaşısı Mehmed Arif Efendi
Okmeydanı tarafından başlayıp Kozludere’ye dökülen küçük bir derenin yanına Baruthane inşa etmiş1
ve bu tarihten sonra resmi yazışmalarda Baruthane Deresi olarak anılmıştır. Kozludere ve Dolabdere,
İplikçi Hamamı civarında birleşip Kasımpaşa Deresi’ni ve hepsi birlikte Kasımpaşa Vadisi’ni
oluşturuyorlardı.
Piyalepaşa Camii 1565-1574’te dere yatağında bostanlar üzerinde inşa edilmiştir. Camii inşaatı
başladığı ve bittiğinde birbirlerini tamamlayan iki vakfiye düzenlenmiştir. Piyalepaşa’nın ilk vakfiyesi
bostanın sınırlarını ve niteliğini belirtmesi bakımından önemlidir. Bostan, 1565 tarihli ilk vakfiyede
‘Kozludere nâm mevzi’de vâki olup hudûdı merhûm Kasım Paşa vakfına ve târik-i âmma müntehi
olup mescid-i mezbûru ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-ı müsmireyi müştemil olan bağçe…’ 2 şeklinde
kayıt altına alınmıştır. Dönemin vakfıyelerinde geçen bu türden muğlak ifadeler günümüz koşullarında
kadastro çalışmalarını engellemekte olsa da bu kayıt, söz konusu arsanın sınırlarından 2 tanesini yerli
yerinde vermektedir: Mescit ve Kozludere. Söz konusu Mescit bugünkü Küçük Piyale Paşa Camii’dir.
Hüseyin Çınar’a göre 1565 ve 1574 tarihli iki ayrı vakfiye birbirini tamamlar niteliktedir. Bu nedenle
1574 tarihli vakfiyede söz konusu arsa ile ilgili kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu bostan ile ilgili bir
başka önemli kayıt ise 1656 tarihli Hazinedarbaşı Zülfikar Ağa Vakfiyesi’dir. Bu tarihte, bostan
senede 7 bin akçeye Zülfikar Ağa Vakfı’na kiralanmıştır.3 Vakfiye’de bostan özetle şu şekilde tarif
edilmektedir: ‘Piyale Paşa Camii önünde/yakınında Kozludere’de arsası Piyalepaşa Vakfına ait olan,
bir tarafı kamu yolu, bir tarafı Piyalepaşa Tekkesi, bir tarafı Piyale Paşa’nın Bostanı ve bir tarafında
Kozlu Dere olan ve içinde 3 ahır, 1 köşk 4 dolablı su kuyusu- ayrı ayrı 4 su kuyusu anlamında- ve son
olarak meyveli ve meyvesiz ağaçların bulunduğu hadika- bahçe/bostan’4 (Ek.1)
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Hazinedarbaşı Zülfikarağa Vakfıyesi’nde Piyalepaşa Bostanı şu şekilde anlatılmaktadır: ‘Ve yine mahrusâ-ı
Galata tevâb’inden kasaba-ı Kasımpaşa’da Piyalepaşa Cami’i Şerifi kurbünde Kozludere dimekle mâr’uf
mevzide vâki’ arsası yine merhum Piyâlepaşa Vakfı’ndan olub bir tarafından târik-i amm ve bir tarafından
merhum Piyâle Paşa’nın tekkesi ile ve bir tarafından yine merhum-ı müşârünileyh bostanı ile ve bir tarafından
yine Çozludere ile mahdud olub 3 bâb ahur ve bir köşkü ve 4 dolablı su kuyusu ve eşcâr-i müsmire ve gayr-ı
müsmireyi muhtevi olub arsasının vakf-ı mezburede senede 112 akçe mukâtaası olan hadikanın binasını isticar
ile’

Bu kayıt Piyale Paşa’nın Kasımpaşa’da mevcut akar ve emlakına dair daha ayrıntılı bilgi vermektedir
ve diğer iki vakfiyeyi tamamlayıcı özellikleri vardır. Şöyle ki söz konusu arsanın sınırını Piyalepaşa
Camii’ne kadar getirmektedir ve açık bir şekilde Piyalepaşa bostanını belirtmektedir (merhum-ı
müşârünileyh bostanı). Bu kayıttan anlaşıldığına göre Küçük Piyale Paşa Mescit/Camii ve Piyale Paşa
Camii Şerifi arasında kalan Kozludere ile sınırlanmış bütün yerler Piyalepaşa Camii Vakfı’nın
mülküdür. Günümüzde geriye, sadece Piyalepaşa Camii, mescidi ve bostanı kalmıştır.
Evliya Çelebi, camii inşaatı sırasında Haliç’in Camii’nin önüne kadar geldiğini ancak Piyale Paşa’nın
ölümünden sonra dere temizlenmediği için sel sularının koyu toprakla doldurduğunu belirtmektedir.
Yeni dolgu alan oluştukça camii etrafındaki evlerin bugünkü Dörtkuyu Sokağı’na doğru taşındığını ve
Piyalepaşa Camii etrafındaki arsaların boş kaldığını belirtmektedir. 5 Evliya Çelebi’nin anlatımını
şimdilik doğrulamaktan uzağız. Yine de camiinin yapıldığı dönem, vadi içerisinde özellikle denize
yakın kesimlerde Müslüman mahallelerinin büyüdüğü ve yayıldığı dönemlere denk gelmektedir.
Denizden uzaklaştıkça dere yatağı boyunca kesintisiz olarak yayılmış bostanlar mevcuttu. Yağışlı
mevsimlerde tepelerde biriken sular vadide sellere neden oluyor ve dere yatağındaki bostanlar,
bahçeler ve camilere zarar veriyordu. 18. yüzyılda bölge sakinlerinin arzuhallerinde sık sık tekrarlanan
bir konudur bu. Piyalepaşa Camii’nin önündeki şimdiki bostanlık alan sel sularına bir set olarak
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düşünülmüş olmalı. Çünkü bostancıların varlığı, dere yatağında drenajı ve çevresindeki camii ve
evlerin korunmasını mümkün kılmaktadır.
1893 tarihinde Alman mimar Jasmund’un Kasımpaşa Deresi’nin ıslahı ile ilgili hazırladığı haritada
kesintisiz bir şekilde, dere yatağı boyunca vadinin derinliklerine kadar giden bostan alanları açık bir
şekilde gözükmektedir. (Ek.2) Dini ve askeri binalar dışında dere yatağı boyunca yoğun bir
yapılaşmaya izin verilmediği anlaşılmaktadır. Bunda hem seller hem de Osmanlı Devleti’nin tarım
alanlarını koruma konusundaki geleneksel tutumu rol oynamıştır. Günümüzde söz konusu akarsu
ortamından ve Kasımpaşa Bostanları’ndan geriye sadece Piyalepaşa Bostanı kalmıştır.

Jasmund’un 1893 tarihinde hazırlamış olduğu haritada Piyale Paşa ve çevresi.

16.yüzyılda inşa edilen külliye, tekke, medrese ve camilerin bitişiğinde bostanlar ve bahçelerin
varlığını yine o dönemde hazırlanan vakıf muhasebe defterlerinde görmekteyiz. Bunlar, caminin
avlusu ve haziresinden ayrı olarak düşünülmemiştir. Özellikle dini yapıların inşaatında o dönemdeki
mimarı anlayışın bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Örneğin Mimar Sinan’ın inşaat ettiği
Süleymaniye külliyesinin muhasebe kayıtlara göre cami ve türbe-i şerifin hemen yanında bir bahçe
bulunmaktadır. Cumhuriyetin en meşhur tarihçilerin biri olan Ömer Lütfi Barkan’ın yayınladığı
1585/6 tarihli muhasebe defterine göre Süleymaniye caminin arkasında ve önünde meyve ve çiçek
bahçesi külliyeye gelir kazandırmaktadır. Barkan’ın yayınladığı deftere göre bu iki bahçe şöyle kayıt
altına alınmıştır: “Şükufe ve meyve-i bağçe-i türbe –i şerife ve bağce-i harem –i cami-i şerif, der uhdei Hacı Hasan Gılman-i Acemiyan , an vacib –i sene 993 - 1100 akçe.”6 Bu kayıda göre türbenin etrafı
ve caminin iç avlusundaki meyve ve ciçek bahçesi için Haci Hasan bir senede 1100 akçe
ödenmektedir. Bu bahçeler bir sonraki dönemlerde mezarlık olarak kullanılmış veya taş ile
döşenmiştir. Bu nedenle Piyale Paşa cami bostanı 16. yüzyılın mimarlık anlayışını anlamamız
açısından İstanbul’da geriye kalan son örnektir.
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Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin (1734-35) önündeki bostan, 20.yy başı, Atatürk Kitaplığı Arşivi
16. yüzyılda ve özelikle Mimar Sinan’ın yaşadığı dönemde kuyu ve dolap inşa etmek büyük önem
kazanmıştır. Mimar Sinan’ın biyografisinde, meşhur mimari eserler bahsinde dolaplı kuyuların nasıl
inşa edildiği ayrı bir bölümde anlatılmaktadır. Tezkiretu’l Bunyan’da anlatılan Rüstem Paşa
bahçesindeki dolaplı su kuyusunun inşa ediliş süreci bunun bir örneğidir.7 Böyle bir bahse daha önceki
dönemlerde karşılaşmamaktayız. Piyale Paşa külliyesi, İstanbul’daki su yollarından (Kırkçeşme) uzak
bir mevkide inşaat edilmiştir. Camii, tekke ve medresenin su tedariki kuyular vasıtasıyla
karşılanmıştır. Avluda 3 su kuyusu ve bostanda 1 kuyu ve su havuzu bulunmaktadır. Su tedariki
işlevinin dışında bostanlar ve su kuyuları o dönemde inşa edilen dini yapıların ve çevre tasarımının
önemli bir unsurudur. Bu anlamda Piyalepaşa Bostanı ve içindeki su kuyusu günümüze ulaşan tek
örnektir. Bu nedenle bostana ve kuyuya olası bir müdahale klasik dönem Osmanlı mimarisi
araştırmalarını artık imkansız hale getireceği gibi bölgenin tarihsel topografik özelliklerinin son izini
de silecektir.
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