
karnaslarla süslü şerefe çıkması üstün
de XVII. yüzyı lda yenilendiği bilinen kısa 
bir petek görülür. 

Hadikatü'l- cevami'de bildirildiğine 

göre kurucusu Ffruz Ağa'nın türbesi ca
minin haziresinde idi. İhsan Erzi tara
fından bir yazma nüshada tesbit edildi
ğine göre yanında Babüssaade ağala

rından İsmail Ağa'nın türbesi bulunuyor
du. Bugün her iki türbeden de hiçbir iz 
kalmamıştır. 27 Rebfülahir 1282 ·de ( 19 
Eylül 1865) Hocapaşa yangınından sonra 
kurulan Islahat-ı Tarik Komisyonu Di
vanyolu caddesini gen i şletirken caminin 
duvarı geri alınmış, bu arada harap tür
be de yok edilmiştir. Caminin çevresi dü
zenlenirken 1938'de ortadan kaldırılan 
hazfredeki mezarlarda kitabesi olmayan 
bir mermer sanduka caminin doğu ta
rafında toprağın bir set teşkil ettiği ye
re monte edilmiştir. Bunun caminin ba
nisi Ffruz Ağa'ya ait olduğu sanılmakta
dır. Yine bu düzenleme sırasında bura
daki tonozlu bir çeşme haznesi de res
tore edilerek korunmuştur. 

Ffruz Ağa vakıflarından olan ve Hadf
katü'l-cevami'de bildirildiğine göre Şeyh 
Hamdullah'ın ilk meşk hocalığını yaptığı 
sıbyan mektebinden bir iz kalmadığı gi
bi yeri de belli değildir . Ewelce avlu du
varına bitişik olan sebil de günümüze 
kadar gelmemiştir. 

Müştemilatından mahrum bugünkü 
haliyle bile Ffruz Ağa Camii tek kubbeli 
camiler tipi içinde Osmanlı dönemi Türk 
yapı sanatının en tanınmış ve en güzel 
eserlerinden biridir. 
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FİRUZ AGA MESCİDİ 

İstanbul Beyoğlu 'nda 
bulunduğu semte adını veren 

bir mescid. 
_j 

Ffruz Ağa Mescidi (Camii) Beyoğlu ilçe
sinde, Sıraselviler caddesiyle Defterdar 
Yokuşu'nun birleştiği yerde aynı adla anı
lan küçük meydanın bir köşesindedir. Ya
pım tarihi ve banisi hakkında bilgi yok
tur. Sultanahmet'te ve Bozdoğan Kemeri 
yanındaki aynı adı taşıyan cami ve mes
cidle bir ilgisi bulunmamaktadır. Ayvan
sarayi Hadikatü'l - cevami'de bu mes
cid hakkında, "Banisi saray ağası Ffruz 
Ağa'dır. merkadi bilinmiyor, minberini 
hayır sahiplerinden Emine Hatun koy
muştur" demektedir. Ancak elde ettiği 
Hadfkatü'l- cevami'in eski bir yazma 
nüshasını özetteyerek Almanca'ya çevi
ren J . von Hammer (eser daha sonra J J 
Hellert tarafından Fransızca ' ya çevrilmiş

tir) burada basılı nüshada olmayan şu 
bilgiyi nakleder: "Kurucusu Sipahioğlu 

Mehmed Ağa ' nın oğlu 1040'ta (1630-31) 
ölmüştür". 

17 Cemaziyelahir 1238'de (1 Mart 1823) 
çıkan büyük Cihangir yangınında Ffruz 
Ağa Mescidi ve çevresi de harap olmuş. 
ancak bu felaketten az sonra kitabesi
ne göre 1239'da (1823-24) ll. Mahmud 
tarafından bütünüyle yeni bir biçimde 
inşa ettirilmiştir. 

Bugünkü bina "Tanzimat üslübu" de
nilen mimari karakterdedir. Dikkate de
ğer bir özelliğe sahip bulunmayan mes
cid, altında dükkanlar yer alan ve iki ta
rafından merdivenlerle çıkılan fevkanf 
bir yapıdır. İki yolun birleştiği yerde ve 
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FiRUZ AGA MESCiDi 

Firuz Ma Mescidi'nin içinden bir görünüs 

meydana bakan köşe pahlı olarak yapıl
mış, buradan. üstünde kitabe olan ka
pıdan bir iç merdivenle son cemaat ye
rine bağlantı sağlanmıştır. İkinci merdi
ven ise dışta , minarenin bulunduğu ta
rafta yan cepheye bitişiktir. 

Dikdörtgen planlı olan harim iki yan
larda üçer tane olmak üzere ahşap pa
yelerle üç sahna ayrılmıştır. Mihrap ise 
yarım yuvarlak bir çıkıntı halindedir. Yu
varlak kemerli uzun pencerelerle aydın
lanan mescidin üstü kiremit örtülüdür. 
Ffruz Ağa Mescidi'nin bugünkü görünü
mü onun önceki halinden iz taşımadığı 
gibi bir sanat değerine de işaret etmez. 
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FİRUZ AGA MESCİDİ 

İstanbul Fatih'te 
XVI. yüzyıl başlarında yaptırılmış, 

bugün mevcut olmayan bir mescid. 
L _j 

Eski Kırkçeşme semtinde Bozdoğan 
Kemeri'nin Haşim İşcan Geçidi tarafın 
da. buradaki parkın yerinde Fatih Sul
tan Mehmed Anıtı'nın hizasında bulu
nuyordu. Sanisi ve yapıldığı tarih hak
kında bilgi yoktur. Ayvansarayf. Hadi
katü'l- cevami'de sadece banisinin kab
rinin mescidin altında olduğunu bildir
miştir. Bu mescidi yaptıranın Sultanah
met'teki Ffruz Ağa Camii'nin kurucusu 
ile aynı kişi olduğu yolundaki iddia asıl
sız olmalıdır. Çünkü Ayvansarayi, her iki 
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