
başında gelir. Sedat Eldem'in bu eser
den bahsederken onu Selçuklu ve Orta 
Asya mimari geleneklerine bağlaması 

doğrudur. Ancak bunu "yabancı üslüp" 
saymasını kabul etmek zordur. Tursun 
Bey bu yapının "eski üslüpta" olduğunu 
belirtirken gerçek bir durumu aksettir
miştir. Çinili Köşk, Orta Asya'dan iran 
üzerinden Anadolu 'ya gelen eski Türk 
mimari geleneğinin günümüze kadar 
ulaşabilmiş istanbul'daki tek temsilcisi
dir. Fakat "yabancı" değildir. Orta As
ya'dan ona gelinceye !<adar yapılanlar
dan Anadolu'da da bir şey kalmamıştır. 
istanbul · da fetihten sonra yapılan ilk 
köşkleri de bilmiyoruz. Fakat Çinili Köşk, 
ortada bir sofa etrafında dört oda bu
lunan ve geçen yüzyı la kadar bütün Türk 
dünyasında yapılagelen ahşap ev mima
risinin kagir ve abidevi karakterde bir 
örneğidir. Çini süslemesi ise kısmen Sel
çuklu, kısmen erken Osmanlı sanat zevk
lerine uygun olarak meydana getiril
miştir. 

Çinili Köşk, Türk köşk mimarisinin şim
diki halde tek örneği olduğuna göre bir 
müze mekanı olarak kullanılması yersiz
dir. Hatta içinde vaktiyle Karaman'daki 
ibrahim Bey imareti 'nden getirilen çinili 
mihrap da aldatıcıdır. Kanaatimize göre 
bu mihrabın ait olduğu esere götürülüp 
eski yerine monte edilmesi. Çinili Köşk'ün 
de sedirleri. halıları ile döşenerek eski 
bir Türk köşkünün iç mekanını göste
recek biçimde yaşatılması doğru ola
caktır. 

Cini li Kösk 'ün birinci katındaki tavus kuslu çesme 
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ÇİRMEN 

Edirne'nin kuzeybatısında, bugün 
Yunanistan sınırları içinde yer alan 
bir Osmanlı kasabası ve sancağı. 

Eski adı Tshronomen'dir. Meriç kıyı 

sında müstahkem bir kaleye sahip olan 
Çirmen, aynı zamanda 1371'de Sırplar'a 
karşı kazanılan ve Osmanlılar' a Make-

Çi RM EN 

donya ' nın kapılarını açan zafere de is
mini vermiştir. Kasaba I. Murad zama
nında Edirne'nin fethi sırasında Osman
lı topraklarına katılmış ve )0.1. yüzyıl or
talarından itibaren Edirne'nin de bağlı 

bulunduğu bir sancak merkezi olarak 
teşkilatlandırılmıştır. Burası Vize ve Kırk
kilise ile (Kırklareli) beraber Rumeli bey
lerbeyiliğini meydana getiren ilk sancak
lardan biridir. Meriç vadisine hakim ve 
Edirne'yi koruyacak bir mevkide bulun
ması . küçük bir yerleşim merkezi duru
mundaki Çirmen'in sancak merkezi ol
masında önemli rol oynamıştır. Paşa Li
vası da denen sancağa Çirmen'den baş
ka Hasköy. Çırpan. Akçakızanlık, Yeni 
Zağra ve bugünkü Türkiye'nin Ergene 
bölgesiyle Eynepazarı ve Tekirdağ bağlı 
bulunmaktaydı. Çirmen, 1632'den son
ra Osmanlı idari teşkilatında Özi eyale
tinin bir sancağı olarak görülmektedir. 
Evliya Çelebi de Çirmen'i Rumeli eyale
tinde bir sancak merkezi olarak belir
tirken buradaki askerlerin bazan Özi 
eyaleti muhafazası ile görevlendirildiğin
den söz eder (Seyahatname, III, 4231 XVIII. 
yüzyılda Çirmen'i Özi eyaletine bağlı li
valardan biri olarak zikreden inciciyan 
ise buranın sekiz kadılığa (Çirrrıen. Ak
çakızanlık, Cisr-i Mustafa Paşa , Yeni Zağ
ra. Uzuncaabad, Hasköy, Eynecik, Rodos
çuk) ayrıldığını belirtir. 

Çirmen'de Karamanoğlu Pir Ahmed'in 
kardeş i Karaman Bey ile Tsa Bey, Dul
kadıroğulları'ndan Şehsuvar ile Alaüd
devle beyler ve Canik Beyi Alpaslan oğ
lu Hüseyin Bey gibi pekçok meşhur kim
se sancak beyiliği yaptı (Gökbilgin. s. I 3) 

Bu sebeple de yöreye Karaman. Dulkadır 
ve Canik bölgelerinden oldukça önem
li sayıda nüfus getirilerek iskan edildi: 
bunlar geldikleri yerlerle bağlı bulunduk
ları aşiretlerin isimlerini taşıyan köyler 
kurdular. 

Çirmen Fatih Sultan Mehmed döne
minde mir-i alem hassı. ll. Bayezid dev
rinde ise sancak beyi hassı olarak görün
mektedir. Ayrıca Çirmen'in ilk sancak 
beyi olan Saruca Paşa ve onun oğlu Umur 
Bey'in Çirmen, Zağra, Kızanlık ve Has
köy'de vakıfları bulunmaktadır. XVI. yüz
yıldan itibaren bazı köyleri Edirne'deki 
Beyazıt Külliyesi vakıflarına dahil edil
miş, )0.111. yüzyıldan itibaren mazul Kı

rım haniarına arpalık olarak verilmiştir. 

Çirmen kasabasında 1460-1470 yılla
rı arasında iki müslüman ve bir hıristi
yan mahallesi vardı. 151 S tarihli tah ri re 
göre ise kasabada Cami-i Şerif, imaret-i 
Umur Bey ve Ali Bey adlı üç müslüman 

341 



Ci RM EN 

mahallesiyle Gebran-ı Yamak adlı bir hı
ristiyan mahallesi yer almaktaydı. Ma
hallelerde toplam olarak 184 müslüman, 
kırk hıristiyan hane mevcuttu. Bu tah
rire göre Çirmen'e bağlı elli sekiz kö
yün sadece dördünde gayri müslim nü
fus vardı. Köylerde toplam 1406 hane. 
315 mücerred müslüman, 87 hane gay
ri müslim yaşamaktaydı. Çirmen kaza
sının bütün kasaba ve köylerindeki top
lam nüfus ise 1590 hane, 315 mücer
red müslüman ile 127 hane gayri müs
lim olarak tesbit edilmektedir. 1515 ta
rihli bu tahrire göre kazanın toplam nü
fusu, askeri statüde olanlar hariç, tah
minen 8900 olup bunun% 92,87'si müs
lüman, % 7,13'ü gayri müslimdi. 

Çirmen'in Kanuni Sultan Süleyman dev
rinde yapılan ve tahminen 1530 tarihini 
taşıyan tahririnde (BA, TD, nr. 370) Geb
ran mahallesinin yer almadığı ve gayri 
müslim nüfusun bulunmadığı dikkati 
çekmektedir. lll. Murad döneminde ya-

1530 tarihli Çirmen Liviisı Kiinunnamesi'nin ilk sayfas ı 

(BA, TO. nr. 370) 
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pılan tahrirde ise hıristiyan grupların 

şehre yeniden gelip yerleştikleri görül
mektedir. Bu tahrirde gerek nüfus ge
rekse köy sayısı bakımından öncekilere 
göre önemli farklılıklar göze çarpmakta
dır. Ayrıca bu dönemde Çirmen kasaba
sının önemini hayli yitirdiği. buna karşı
lık Edirne- Belgrad yolu üzerinde bulu
nan, aynı zamanda bir menzil ve derbend 
vazifesi gören Cisr-i Mustafa Paşa'nın 
yerleşim merkezi halinde geliştiği anla
şılmaktadır. Nitekim Çirmen kasabası
nın nüfusu bu tarihte yetmiş dokuz ha
ne. otuz mücerrede inmiş, hıristiyan nü
fus ise cüzi bir artışla kırk yedi hane, on 
bir mücerrede çıkmıştır. Kır kesiminde
ki nüfus ise önemli bir artışla 2237 ha
ne, 622 mücerrede yükselmiştir. Buna 
bağlı olarak köy sayısında da büyük bir 
artış olmuştur. Kazanın nüfusu, askeri 
olanlar hariç 22.300 müslüman(% 86,76), 
3400 gayri müslim (% 13,24) şeklinde 
tahmin edilmektedir. Yine 1530 tarihli 

bu vergitere göre Çirmen sancağındaki 
zirai alanların tahminen 63.380 dönümü 
(% 70,03) müslümanların elinde, 27.120 
dönümü de (% 29,97) gayri müslimlerin 
elinde bulunuyordu. 

Çirmen XVI. yüzyılın sonlarından itiba
ren önemini kaybetmeye başladı. XIX. 
yüzyılın sonunda Cisr-i Mustafa Paşa 

kazasına bağlı bir nahiye haline gelen 
Çirmen'in 1831 nüfus sayımında 1910 
müslüman, 1262 gayri müslim erkek 
nüfusu olduğu tesbit edilmiştir. 1870'
te Edirne sancağına bağlı bir kaza ola
rak gösterilen ve 1 O 1 köyü ile altı ma
hallesi bulunan Çirmen'in (Salname·i Vi· 

layet-i Edirne, s. 136) bu tarihteki nüfu
su Cisr-i Mustafa Paşa ile beraber ya
zılmıştır. Buna göre her iki yerleşim bi
riminde 3386 gayri müslim ( 11.308 kişi), 
2764 de müslüman hane (7937 kişi) kay
dedilmiştir. 1890'da ise nahiye olarak 
geçen Çirmen'in on dokuz köyü mevcut
tu. Çirmen bugün Yunanistan- Bulgaris-

Tahrir Defteri'nde Çirmen kazasında on tan sınırı üzerinde küçük bir köydür. 
bir sipahi, yirmi imam, bir cami, iki mes
cid, biri ll. Bayezid devrinde sancak be
yi olan Hüsrev Bey'e ait olmak üzere iki 
zaviye, bir hamam, on üç dükkan, yirmi 
değirmen, iki mezraa, yedi bahçenin bu
lunduğu belirtilmektedir. Bu sırada ev
kaf ve emlak geliri 64.210, bütün hasılı 
ise 224.474 akçe idi. Evliya Çelebi. XVII. 
yüzyılın ortalarında şehirde sekiz mahal
le ve kiremit örtülü 800 ev bulunduğu
nu yazar. Ayrıca Meriç nehrinin karşı ta
rafında bir bayır üzerinde harap kalesi
nin yer aldığını, kasabanın düz ve geniş, 
bağlık bahçelik bir alanda kurulmuş ol-
9Uğunu da belirtir. 

1530 tarihli Tahrir Defteri 'nde yer alan 
Çirmen sancağı kanunnamesinden, ka
zada önemli sayılabilecek bir ticaret ha
yatının olduğu anlaşılmaktadır. Kasaba 
pazarında satılan at ve sığır gibi hay
vanlar için alıcıdan ve satıcıdan 2'şer ak
çe tahsil ediliyordu. Ayrıca şehir pazar
larında tahıl, çeşitli meyveler vb. gıda 

maddeleri satılmaktaydı. Bundan baş

ka ağaç ürünleriyle tuz, aba ve sığır gö
nü alım satımı da yapılıyordu . Üretilen 
mallardan toplam olarak 18.018 akçe 
öşür alınıyordu. Ayrıca resm-i kıştak 

1900, resm-i duhan 761, resm-i ağıt 

325, resm-i çayır ile sazlık 823, resm -i 
asiyab 1695, adet-i ağnam 1250 akçe 
idi. Reayadan bunların dışında 16.082 
çift resmi, 4908 bennak resmi, 8475 ak
çe de ispençe tahsil ediliyordu. Alınan 
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Çİ ŞTİ 
(~1) 

Mu!nüdd!n Hasen b. Seyyid 
Gıyasidd!n es -Siczl el-Çiştl 

(ö. 633 / 1236) 

Çiştiyye tarikatının kurucusu. 
.J 

Muhtemelen 537'de (1142) Sicistan'
da doğdu. Bundan dolayı Siczf nisbesiy
le de anılır. Ergenlik çağında babasını 
kaybetti. Sicistan'ın Guz Türkleri tara
fından yağmalanması Muinüddin Hasan'-


