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İstanbul Laleli'de 
Mesihpaşa mahallesinde 
kiliseden çevrilme cami. 

_j 

Mesih Paşa Camii adıyla da anılan ya
pı, Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid 
devri vezirlerinden olan ve Gelibolu'da 
da bir camisi bulunan Mesih Paşa tara
fından yaptırılmıştır. Il. Bayezid devrin
de 905'te ( 1499-1500) sadrazamlığa yük
selen Mesih Paşa 907'de (1501) ölmüş 
ve Aksaray'da Murad Paşa Camii hazi
resine gömülmüştür. Halen 907 ( 1501) 
tarihli mezar taşı orada bulunmaktadır. 
XVI. yüzyılda yaşamış diğer Mesih Pa
şa'dan ayırt etmek için buna "Mesih Pa
şa-yı Ewel" denilmektedir. İstanbul Va
kıfları Tahrir Defteri' nde, 953 ( 1546) 
yılında Kasım Bey b. Abdullah Mescidi 
(SQfıler Mescidi) mahallesinde "merhum 
Mesih Paşa Camii" olarak kayıtlıdır. Mev
lana Mehmed b. Mustafa imzasıyla 907 
Reblülewelinde (Eylül 1501) tescil edilen 
vakfıyesinde caminin çevresindeki pek 
çok hücre ve evin de buraya vakfedildi
ği bildirilmektedir. Hüseyin Ayvansarayi 
de Badrum Camii adıyla tanınan bu ca
minin banisinin Mesih Paşa olduğunu 

ve altında bir badrum bulunduğu için bu 
adı aldığını yazar. 1782 yangınında za
rar görmüş olması muhtemel olan Bad
rum Camii daha sonra tamir edilmiş ve 
iyi bir durumda 23 Temmuz 1911 'de vu
ku bulan Uzun çarşı- Mercan- Laleli yan
gınına kadar gelmiştir. Bu yangında ha
rap olduktan sonra uzun yıllar sahipsiz 
kalan camide 1930 yıllarında İngiliz ar
keologları tarafından araştırmalar yapı

larak duvarlarda mozaik bulma ümidiy
le bütün sıva lar kazınmıştır. 1965'te ta
mirine başlanmışken zaten son derece 
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yanlış bir biçimde yapılan ve duvarların 
gerçek örgüsünü tamamen yok eden ça
lışmalar durdurulmuş ve 198S' e gelin
ceye kadar bu tarihi eser utanç verici bir 
halde kalmıştır. Bu tarihte bir dernek 
tarafından tamir ve ihyasına girişiimiş 

ve her bakımdan başarılı sayılınasa bile 
tamiri yapılarak 1987'de yeniden iba
dete açılmıştır. 

Badrum Camii, Roma çağına ait çok 
büyük bir yuvarlak bina kalıntısının ke
narına inşa edilmiştir. Çapı 30 metreyi 
aşan bu yuvarlak bina (mezar binası ?), 
Bizans devrinde içine sütunlar dikilrnek 
ve bunların üstleri tonozlarla örtülmek 
suretiyle su sarnıcına çevrilmiş ve bu
nun üzerine İmparator I. Romanos Le
kapenos (920-944) sarayın ı kurdurmuş, 

sonra burada Myrelaion adıyla bir ma
nastır inşa ettirmiştir. Badrum Camii bu 
manastırın kilisesi olarak yapılmıştı r. Sa
ray ve manastır. sarnıca çevrilen Roma 
devri yuvarlak yapısının üstünde ve yük
sekte olduğundan kilisenin de altında 
hayli yüksek bir badrum katı, bir "krypta" 
yapılması gerekli olmuştur. 1970'1erde 
temizlenen mabedin tam altındaki bu 
mahzen kısmı, aslında İmparator Roma
nos'un kendisi ve aile fertleri için me
zar yeri olarak tasarlanmış olmalıdır. 

Badrum Camii. Sultan ll. Bayezid dev
rinde terkedilmiş eski Bizans kilise ve 
manastır kalıntılarının "şenlendirilmesi " 

gayesiyle cami haline getirilmişti. An
cak bu sırada sadece içine bir mihrap, 
basit ahşap bir minber, sağ tarafına da 
kesme taştan bir minare yapılmış ve hiç
bir Türk mimari unsuru eklenmediği gi
bi bir son cemaat yeri de ilave edilme
miştir. Dört sütunlu ve bir haç biçimin
de olan binada tek değişiklik kubbeyi 
ve dört büyük tonozu taşıyan sütunlar
da olmuş, herhalde bir yangında zede-

Bodrum 
Camii ve 
icinden 
bir görünüş · 
Laleli 1 
istanbul 

lenen bu sütunların yerlerine veya et
raflarına taştan payeler yapılmıştır. Yan
gından önce çekilmiş fotoğraflarda ca
minin iç duvarlarının bugün hiçbir izi kal
mayan alışılmamış bir biçimde kalem 
işleri ve nakışlarla süslü oldukları gö
rülmektedir. 
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BODRUMHANI 

İstanbul'da XV. yüzyılda yapılan 
şehrin en eski 

ticaret hanlarından biri. 
_j 

Kapalıçarşı yanında bulunmaktadır. 

İnşa tarihini bildiren kitabesi olmamak
la beraber Fatih Sultan Mehmed'in vak
fıyesine göre han şehrin bu türden ya
pılarının en eskilerinden biridir. Bu bel
gede, "müsafırün için inşa buyurup vak
feylediği" hanlardan biri olarak "Bodrum 
Karbansarayı "nın adı geçer: "Mahmiyye-i 
Konstantiniyye'de Eski Saray demekle 
maruf Saray- ı Amir-i Sultani civarında
dır, süfli ve ulvi otuz bir bab hüceratı 
müştemildir. Divarına muttasıl on dört 
bab hücresi dahi vardır, cümlesi vakf- ı 

şeriftendir" satırları ile tarif edilen ha
nın alt ve üst katlarında otuz bir odası 
olduğu, dışında ise cephelerine bitişik 

ayrıca on dört göz dükkan bulunduğu 
anlaşılmaktadır. Beyazıt'ta Eski Saray 
yakınında olduğu açıkça belirtildiğine 

göre de teşhisi hususunda hiÇbir şüphe 
kalmamaktadır. Böylece Badrum Hanı 
(Kervansarayı), fethin hemen arkasından 
ilk i nşa edilen yapılardandır ve Fatih'in 
hayratına gelir sağlaması için tahmine 
göre Bizans devrine ait kalıntıların üs
tüne yapılmıştır. Fakat değişik bir gö
rüş ortaya atan E. Hakkı Ayverdi, bazı 
vakıf kayıtlarına dayanarak Fatih'in Bad
rum Ham'nın Sandal Bedesteni'nin do
ğu tarafına komşu olduğunu ve büyük 


