MİMAR D A V U D AĞA'NIN HAYATI ¥ £ ESERLERİ
Muzaffer Erdoğan
Türk milletine muhteşem bir medeniyet tarihi kazandıran s a n ' a t k â r ~
lar arasında Osmanlı mimarlarının da şübhesiz büyük rol ve hisseler»
olması lâzım gelir. Fakat içlerinde Koca Sinan gibi çok m.ahdud b i r
kısmı istisna edilecek olursa "Bütün bu san'atkârlann biyografik.durunu
ve özelliklerini bugün, biz, tam denilecek bir şekilde ta'yin ve tesbit
edebilmekten mahrum bulunuyoruz. Aralarında şâir ve müverrihler dedâhil olduğu halde hemen belli başlı Osmanlı müelifleri kaleme a l d ı k 
ları eserlerinde bunlara ya hiç temas etmemişler, yahud pek cüz'i o l a 
rak bir i k i satır ile bahsedip geçmişlerdir. Bu sebebden dolayıdır kin
Ayaş; Hayreddin ve Mehmed Ağa gibi irili ufaklı daha bir çok O s 
manlı mimarlarının hayat ve faaliyetlerini, biz, orta derecede bir ede
bî veya askerî şahsiyet kadar öğrenememek bahtsızlığı ile k a r ş ı l a ş ı 
yoruz. Bu imkânsızlığın meydana gelmesinde, şübhesiz, Osmanlı m i m a r 
ların da ya fazla gururdan d o ğ a n , yahud çok sayılabilecek b i r m a h 
viyetten ileri gelen kendilerine âid kusurları olması da î c a b eder. İ h 
tiyatî kayıd ile her an ve zaman göz önünde bulundurulması gere
ken yabancı müelliflerin tedkiklerini de bir kenara çıkarırsak elde b u n 
ların hayat ve faaliyetlerini bize tatmin edici bir şekilde aksettirmeyeyarayacak yegâne iştinad vâsıtasının mezar taşlan ile arşiv vesikalara
etrafında toplandığına şâhid oluruz. Rölöve mesâisinden mürekkeb*
metodik b i r mimarî seferberlik işe, bize, mâtlûb olan neticenin daha»
mazbut ve nıa'kul bir ' şekilde elde edilmesinde âmil olacaktır. Koca.
Sinan ile onaltıncı, asırda en y ü k s e k zirvesine ulaşan Osmanlı mîmar„:lığini.jzmilîlâİden..k^
sâik olan Mimar Davud Ağa'nırtı
hayatı ve meslekî faaliyetleri de bu cümledendir. Hayatının gidişi ve;
eserlerinin görünüşü itibariyle her bakımdan' incelenmeye değer b i r
sıma olan Davud Ağa'nın tarih sahnesine çıkışı, ancak san'at a l a n ı n 
da gösterdiği ilk inşaî, hamleleri ile b a ş l a m a k t a d ı r . ' O n u n , yüz yılu
aşan -ömrü ile koskoca, bir asrı işgal eden Mimar •Sina'n, maiyetindebaşîayan bu san'at faaliyeti, oldukça karakteristik .hususiyetleleri h â i z
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b u l u n m a k t a d ı r . Sâî Çelebi gibi nakkaşları, İbrahim Çelebi gibi alçı
•cam işçiliğinde büyük bir maharet sahibi olan ustaları ve Cafer,
Ö m e r , Mahmud, Alâeddin, Muslihüddin ve Mihal gibi bir takım mîanarlan emrinde çalıştıran Koca Sinan, hayatının sonlarına yetişen
Davud A ğ a ile Dalgıç Ahmed Çavuş'u ve Mehmed Ağa'yı Türk san .at âlemine armağan etmiş bulunmaktadır.
1

Hayatı
Hâl-i hâzır bilgilerimizle Mîmar Davud Ağa'nın hayatı hakkındaki
^ b i r takım mechûlleri tamamen ortadan kaldıracak durumda olmadığı
m ı z ı burada açıkça kaydetmek yerinde olur. Bugün d o ğ d u ğ u yer ve
.-yıl, baba ve ecdâdı, diğer âilesi efradı ile şâir hususî ahvali ve hattâ
g e n ç l i k ç a ğ l a n hakkında esaslı denecek derecede malûmatımız.maale
sef mevcud değildir. Başta Nev'î olduğu hâlde Hüdâyî, Süheylî, Arifî,
ıBasirî, Hükmî, ilmî, Vâlihî, Âlî, Sâî ve Talikçi - zâde gibi çağdaşı olan
emüteaddid şâirlerin divânlarında ve tezkirelerle bir takım yazma mec
mualara intikal eden dağınık manzum parçalarında bu yolda ufak bir
dz ve alâmete rastlamamak imkânsızlığı ile karşılaşıyoruz . «Âsârî»
«mahlaslı osmanlı ş â i r i de olmasa vücûda getirdiği mîmarî eserlerden
fbir kisrhının kendisine âidiyetini ta'yin ve tesbit hususunda kaçınılmaz
-güçlüklere mâ'irûz kalacağız. Hasbahçe'deki mîmarî mektebden yetiş
t i ğ i n i zan ve tahmin ettiğimiz Davud A ğ a ' n ı n ; Koca Sinan'ın amelî ve
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Mîmar Davud Ağa ile eserlerine dâir yapılan muahhar tedkiklerin başlıcalarını
.vşu suretle sıralamak kaabildir : Ahmed Refik, Mîmar Davud. Tevhid-i Efkâr, 10—17
rMart 1924 (iki makale); Ahmed Refik, Mîmar Davud, Edebiyat Fakültesi Mecmuası,
«e. VIII, sayı 1, Mart 1932; Ahmed Refik,- Davad Ağa, YedigünY aa. 51—52, 28 Şpb^t
•ve 7 Mart 1934; Ahmed Refik, Âlimler ve San'atkârlar,
İstanbul, Orhaniye Matbaası,
.1924, s. 5 9 - 8 0 ; Ahmed Refik. Türk mimarları,
İstanbul, Hilmi Ktb. 1937, s. 2 6 - 3 3 ;
iKemal Altan, Mîmar Davud, Arkitekt, 1935, nu. 11—12; İzzet Kumbaracılar, Türk mi imarları, Arkitekt, 1937, sene V I I ; Zarif Orgun, Hassa Mimarları, İstanbul, Cumhuri
y e t Mat., 1939; Sâdi Nâzım Nirven, istanbul Suları, İstanbul, Halk Matbaası, 1946; Ali
:Saim Ülgen, Yeni Cami', Vâkıflar Dergisi, c. İl, 1942, s. 387—397 ; Ahmed Refik, Yenî
"•Câmi\ Yeni Mecmua, nu. 15: Ahmed Refik, İznik Çinileri, Edebiyat Fakültesi Mecmu
a s ı , c. VIII, nu. 4; Munis Lûtfi, incili Köşk - Sinan Paşa Köşkü, Yeni Mecmua, nu. 8 !,
16 Ağustos 1923.
'
'
Âsarî hakkında tezkirelerde hiç bir malûmat mevcud değildir. Yalnız Kaf-zâdo
tFâizî onun 1619 (h. 1029)'da öldüğünü haber vermekte ve bir beytini örnek olarak
-göstermektedir. Emrullab Efeadi ise Mahitul-maarif'de
tarih düşürmekte mahareti o>
*duğunu ve h. 1030 hududunda vefat ettiğini söylemekte ve Darü's-saâde ağası Mehmed
-Ağa câm;'i kitabesini mütca;ldid mevkilerdeki tarihlerine örnek olarak göstermektedir.
;
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nazarî mahiyetteki tecrübe ve derslerinden müstefid olduğunu s ö y l e 
yebiliriz. Osmanlı müverrihlerinden Selânikî Mustafa Efendi'nin ifâde
lerine bakılırsa Koca Sinan'ın Edirne'de Selimiye Câmi'ini inşa e t t i ğ i
sıralarda Horoz Memi'ler, Mehmed Ağa'lar ve Dalgıç Ahmed Ç a vuş'larla birlikte Davud Ağa'nın bunun şâkirdleri olarak tanındığına
kabûl etmek lâzım gelir .
Başvekâlet arşivinde bir müddet evvel rastladığımız onaltıncı asır
sonlarına âid neşredilmemiş tarihî vesikalar, Davud Ağa'nın 983 ve?
bilhassa 984 yılları zarfında Kâğıdhâne su yolu n â z ı r h ğ m d a bulun
duğu yolundaki tereddüdlerimizi tamamen izâle etmiş sayılabilir. 1850'
sahifeden müteşekkil cesim bir ana k a y n a k t a k i bu hükümlerde Da
vud Ağa'nın dergâh-ı muallâ çavuşlarından olduğu ve aynı zamandau
Su yolu nazırlığı yaptığı tasrih edilmiş bulunmaktadır. Bu arada Da
vud Çavuş'un Kâğıdhâne su yolu mütesellimliklerinde feragat ve vefat
dolayısiyle vuku' bulan bâzı tebeddülleri, su yolu hizmetine ta'yirts.
olunan kimselerin vazifelerinde kusurları görülmediği halde ticâret
le iştigâle kalkışmaları yüzünden yavacıların tazyiklerine u ğ r a d ı k 
larını, mirî çayır ve şâire gibi hususlarda istihdam edilmemeleri ve
Istabl-ı Âmire için arpa ve saman gibi bâzı tekâliften men'olunmaları îcab ettiğini bildirmektedir. Bundan başka yine bu hükümlerde-.
Su yolu nâzın Davud Çavuş'un Eyüb'e bağlı bâzı mahal ve mevkiler
deki lâğımlarla kemerlerin tâ'mir ve tecdidine memur edildiğini, hassa.
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3 Selânikî Tarihi, İstanbul 128.1, s. 120—121.
,
'
* Su yolu nazırlığı; Osmanlı mimarisi tarihinde Hassa başmîmarlığına yökselmekiçin çıkılması îcab eden bir basamak idi. Sepetçiler kasrı ile Yalı Köşkünde oturan veŞehremini ile birlikte mîmar ağayı, su nazırını, istanbul ağasını, kireççibaşıyı, anbarmüdür ve kâtibini, mîmar-ı sâniyi 've ta'mirat müdürünü içerisine alan Ta'mirat amba
rı takımı'nın asıl teknik âmiri Hassa başmîmarı idi. Maiyetinde müteaddid hassa mi
marlarını çalıştıran Başmîmar ağaya diğer inşaat ve tâ'mirat şefleri arasında en yakınıSu nâzırl idi. Bu keyfiyet bize diğer inşaat faaliyetlerine nazaran su işlerinin çok geliş
miş bir kol olduğunu ve bunun şefinin Hassa başmîmarı'ndan sonra akran ve emsâlL
arasında meslekte en ziyade ilerlemiş bir ağa bulunduğunu gösterir. Hicrî onuncu asır
dan kalma tarihî kayıdlar, iç ve dış şu tesislerinin kuruluşunda ve bilhassa yollarının,
korunmasında yetki sahibi olan Su yolu nazırlarının varlığını bildirmektedir. Fakat F a 
tih Sultan Mehmed'in kanunnâmesinde Şehremini tâbirinin mevcudiyetine rağmen, ge
rek Mîmarbaşı ve gerekse Su nâzın zikredilmemektedir. Hicrî 972 tarihli bir arşiv kay
dına göre ilk Su nazırının Hasan A ğ a olduğu kabul edilebilir. Yavuz Sultan Selim'in,
mîmarı Acem Alisi Hassa mimarlarından Hamza ile beraber Topkapı Sarayının çeşme
ye şadırvanlarına su getirmişlerdir. Hattâ Mîmar Ali'nin Yavuz Selim'e sunduğu birarizasında Amasya'da şu. işleri ile uğraştığı anlaşılır (bk. Ahmed Â t a , Tarih-i Ata,, d.
I ; Sâdi N. Nirven, istanbul Suları,
ş.
iid^l^).
5
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defteri, Başvekâlet Arşivi, Mâliye defterleri tasnifi, nu. 7534.
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mimarlarından Câfer ile birlikte yine burada sel yüzühdari harab
o l a n bazı köprü ve kaldırımların tâ'mir ve tecdid keşflerini yaptığını
•Öğreniyoruz. Fazla olarak onun, istanbul'da sel yüzünden yıkılıp ha
rab olan bâzı köprülerin ve bir takım çeşmelerin yol, künk ve sâire.sinde vuku* bulan tahribatın ta'miratını istediğini görüyoruz. Mikdarca
•ancak on ikiyi bulan ve henüz yayınlanmamış bulunan bu yeni vesi
kalardan sonuncusu ise mezkûr tarihlerde İstanbul'un beledî işlerinin
t e d v i r i yolunda bize tamamlayıcı bir fikir verebilir . Yayınlanan tarihî
wesikaların muhteviyatından ise Su yolu nâzın olan Dergâh-ı muallâ
«çavuşlarından Davud Çavuş'un İstanbul kadısı ve Mimarbaşı Sinan
A ğ a ile birlikte Kâğıthane ve Kırkçeşme su yollarına zarar veren b i 
n a l a r ı bulup keşfettiğini ve Kanunî Sultan Süleyman'ın İstanbul'a getfiriiiği su yolunun harab olan kısımlarının tâ'miratınâ ne kadar akça
sarf ettiğini tahmin eylediğini , hassa furununa bir masura suyun ve
rilmesini istediğini ve Darü's-saâde ağası Mehmed Ağa'nın Divanyoiîu'nda bina eylediği sebil ile mektebine İstanbul hâricinde yeni bulu
nan suyu getirmesine İstanbul kadısı ile birlikte kolaylık gösterdi
ğ i n i , su yolları üzerine meyva ağacı diken ve bina inşa ettiren kim
selerin onların harabiyetine sebebiyet vermeleri dolayısiyle men'edilmelerini İstanbul kadısından istediğini °, İstanbul'a gelen Kâğıthâne
.suyunun yolunda bir mikdar köyü kendisine arpalık yapması yüzün
den halkın şikâyetine ma'ruz kaldığını, bundan başka evlere çeşme
•vermek ve hamamcılardan fazla para almak ile itham edildiğini ve bu
-sebebden Su yolu nâzırlığında selefi olan Hasan Ağa'yı zulüm ve ezi
yette gölgede b ı r a k t ı ğ ı n ı öğrenmiş bulunuyoruz. Nihayet 1583 (mu
harrem 991) te topladığı dört bin yetişmiş neccâr ile birlikte doğu
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Bu hükme göre mezbele subaşisi olan Hasan Ağa tarafından istanbul'un yol,
'kaldırım, lâğım, su yolu ve şâire hususunda yaptığı şikâyet üzerine İstanbul kadısı ile
-Mimarbaşı olan Koca Sinan'ın şehrin temizliğini te'mine me'mur edildiği anlaşılmaktadır.
7 Ahmed Refik, Türk Mimarları, s. 124—125.
Aynı eser, s. 128—135.
Aynı eser, s. 129—130. Safer 990 tarihli olan bu hükümden Dâvûd Çavuş'un su
yollarını teftişi hakkında bir fikir edinmek kaabildir. Bu vesika, Dâvûd Ağa'nın su yolfflarını teftişine dâir başlığı ile neşredilmiştir, (bk. Ahmed Refik, Edebiyat Fakültesi
Mecmuası, sayı 1, c. VIII).
»0 Ahmed Refik, Türk Mimarları,
s. 125—126; Kanunî Sultan Süleyman'ın 972
-iarihli bir hükmüne göre ilk Su nazırının Hasan Ağa olduğu söylenebilir. Bundan ev•velkilerde böyle bir unvana rastlanılma.masına rağmen Hassa mimarlarının ve' bilhassa
IBaşmîmann su işleri ile uğraştığı iddia edilebilir. Hasan Ağa'nın Su nâzın bulunduğu
seneler, Koca Sinan'ın Mimarbaşı bulunduğu devreye tekabül etmektedir, işte h. 983tîarihmden h. 996 tarihine kadar geçen müddet zarfında Su nâzırlığı hizmetinde Davud
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seferine giden* eski Su yolu nâzın Davud Çavuş'un İran'dan dönü»
:şünü müteakıb yine su yolu işleri ile meşgul olduğunu ve bir aralık
(kaldırım bahası hususunda Kaldırımcılar nâzın Davud ile kaldınmcıJar arasında .çıkan nizâı halle memur e d i l d i ğ i n i görüyoruz.
1575 (h. 983) tarihinden evvelki yıllarda Davud Ağa'nın tarihî
•durum ve çehresini hakkiyle belirtememekle beraber her halde büyük
üstadının emrinde vazife g ö r d ü ğ ü n e hükmedebiliriz. Filhakika Koca
Sinan Edirne'deki Selimiye'nin inşası ile uğraştığı sıralarda İstanbul ve
^civarı azîm ve şedid y a ğ m u r ve sellerin feyezanları altında kalmıştı .
Sinan henüz sağ ve Kanunî Süleyman ise devrin hünkârı iken bu şid
detli feyezanlar, daha yeni yapılmış Kırkçeşme su yollarını darma da
ğınık bir hâle getirmişti. Kanunî'nin halefleri zamanında ise bu müdhiş
îtabiî âfetlerin tekerrürü görülmüş, feyezanlar su yollarını bir hayli boz
muştu. İşte bu su yollarının ta'mir ve tanzimine Su nâzın bulunan
iDavud Çavuş bakıyordu. O ; uzun seneler boyunca ihya ve vikayesi
ile uğraştığı bu su yollarının kâğıd üzerine şemalarının tersimini de
-unutmayordu. Bu cümleden olmak üzere 1584 (h. 992) tarihli ve
0,25 x 3 m. .eb'adında bulunan bir haritasında su yolunun etrafını ye:şil ağaçlar, kazıl renkli karanfiller, sâri ve penbe $îçeklef |ev*i5ÜâİQ.ıi^i^'
Mn çi$fekİer.ıtezyiriî mahiyetten ziyâdeVbelki^
'özellikleri göster
mek için konulmuştu V .
Mîmar Davud Ağa'nın san'at hayatında dikkat nazarı çekecek de
recede katettiği ikinci mühim merhale, hiç şübhesiz, Mîmarbaşılığına
îtekabül eden devresidir. Buna tekaddüm eden m ü d d e t içerisinde bir
12
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.Ağa ile bir kaç defa halef-selef olan bu zattır. Filhakika 1575 (h. 983)'de Mîmar Da•vud Ağa Su yolu nâzın idi. Kendisinden sonra Hasan Ağa bu mevkie gelmiş ise de
.aynı yıl içinde istanbul'da zubûr eden su muzayekası yüzünden azledilmiş ve Davud
.Ağa bu işe tekrar me'mur kılınmıştı. Fakat 1582 (h. 998) de Hasan Ağa yeniden Su yo
llu nazırlığına getirilmiş ve onu hemen aynı sene içinde İsmail Ağa istihlâf eylemişti.
Davud Ağa ise o esnada dergâh-ı muallâ çavuşlarından bulunuyordu.
11 Ahmed Refik, Türk Mimarları, s. 131—107. .
12 Aynı eser, s. 133—134.
13 İbrahim, Tarih-i Peçem, İstanbul 1283, c. I, s. 500—501 (h. 980 senesi vekayi'i).
14 Millet Ktb. Tarih kısmı, nu. 930.
15 Mîmar Davud Ağa'ya âid olan bu haritanın aslından Dr. Hikmet Bey tarafın
dan yapılan kopyası İstanbul Sağlık Müzesi'ndedir. Bu haritanın solunda su yolunun
«başlangıcında şu satırlar okunmaktadır: « , . Merhum ıe mağfurünleh
Sultan Murad
ssâhika Su yolu nâzın olan üstad Davud'a itâb-ı azîm idüb sen benüm suyumu nereye
'•virirsün, dedükte ol dahi ale't-ta'cil bu kârnâme-i acîbi yapmif. Hüdayi taalâ her ikisiaıe dahi rahmet eyleye, âmin be-hürmet-i seyyidü'l-mürsilin.
Zilka'de 993». Mezkûr haırita hakkında daha fazla tafsilât için bk. S. N. Nirven, İstanbul Suları, s. 45—47.
m
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taraftan su yolu işlerinde bir takım faaliyetleri ile göze çarparken»
diğer taraftan da yine Mimar Sinan'ın maiyetinde olmak üzere Hassa/
mimarı olarak bazı önemli mimarî ve inşaî hareketlerin başlıca m ü 
sebbibi olarak görüyoruz. Bu cümleden olmak üzere Ü s k ü d a r ' d a
1584 (h. 962) de Sinan A ğ a tarafından meydana getirilen Valide-i
A t i k Câmiinin inşası sırasında onun mühim sayılabilecek yardımlarımı
gördüğünü söyleyebiliriz. Bundan başka üzerinde Dergâh-ı muallâ ça
vuşluğu olduğu halde 1585 (h. 993) tarihinde Yenisaray'da oda vehamam yaptığı ve bilhasa ilk önemli eseri olarak Fâtih Çarşanbası'nda^
Mehmed A ğ a Câmi'ini inşa ettiği görülür. Bundan başka yine Ç a r ş a n ba'da 1586 (h. 994) yılında Mehmed A ğ a ' y a âid olmak üzere bir ha
mam yaptığı da malûmdur.
Ölümünden dört yıl kadar evvel ve 97 yaşlarında iken hacca g i 
den Koca Sinan, yerine İstanbul'da Mimarbaşı kaymakamı olarak has
sa mimarlarından Mehmed Subaşı'yı ta'yin etmeyi uygun g ö r m ü ş t ü
(1584). Dört yıl sonra ise 1588 (h. 996) de 101 yaşlarında vefat edin
ce Mîmarbaşılığa Davud Ağa'nın getirilmesi tercih edilmişti. 1593 y ı 
lında müteferrika zümresine idhal edilen Davud Ağa, 1588 (h. 996)*
.senesinden 1599 (h. 1007)'da vuku' bulan ölümü yılına kadar d e 
vam; eden bu yeni. vazifesinde bâzı hayırlı inşaat hareketlerinin vücud bulmasında âmil olmuştur. Bu arada üstadı Koca Sinan tara
fından yarıda bırakılan Fâtih'de Nişancı Boyalı Mehmed Paşa c â m i ' 
ini tamamladığını, İncili Köşk ile Sepetçiler köşkünün temel atış ve
yapılışı işinde rol oynadığını, Topkapı'da bulunan Ahmed Paşa câmi'inin inşasında emeği geçtiğini, Sakarya nehri ile Marmara denizinin
birleştirilmesi teşebbüsünde faaliyetleri görüldüğünü, Takyeci câmii ileCerrah Mehmed Paşa câmi'ini inşa eylediğini ve Üçüncü Sultan Mu-rad'ın 1595 (h. 1003) de ölümü üzerine Ayasofya'daki türbesini yap
tığını ve en sonunda ise Bahçekapı'daki Yeni câmi'in plânlarını hazırla
yarak temellerini atıp bir mikdar yükseltmeye muvaffak olduğunu kay
dedebiliriz. Şübhesiz onun meslekî üstünlük ve özelliklerini bize isbat
edebilecek daha bâzı faaliyet ve hamleleri olması îcab eder. Bunlar
arasında sarayda yeniden binası ferman olunan bir kasır için lüzumlu
bulunan neccâr ve haccârın İstanbul'da yeniden binaya mübaşeret
edenlerin ebniyesinde çalışanlardan tedarik o l u n m a s ı n d a , devlete
âid resmî binalara lüzumlu bulunan çiniler tamam olmadan hâriçtekifere bu neyi' inşaat malzemesinin işletilmemesinde müessir olduğu10
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na, Gelibolu'da sâkin onüç usta zimmi neccânn yeni bina olunan
kasr ı hümâyûn için yiğitbaşılan Nikola emrinde mezkûr mahal k a d ı s n
marifetiyle merkeze celbinde, İstanbul'da resmî ve vakıf binalara lü
zumlu olan kiremit ve tuğlaların imalinde kiremitçiler tarafından kul
lanılan dişbudak odununun çömlekçi, sırçacı, bozacı ve kahveciler fa
rından isti'mâl edilmemesinide, yardımcı inşaat erbâbından olan İs
tanbul bıçakçı esnafının vazifeleri hususunda günün îcablarına uygunbir takım kararlar ittihazında, Üçüncü Murad tarafından inşa edilen,
câmi' ve imâretin kaldırımları için İstanbul'dan Manisa'ya gönderilen
bir zimmi ustanın kaçakçılık yaptığı zanniyle tevkifine engel olmada,.
Beç seferi için İstanbul ile Galata'da oturan usta lâğımcılardan bir
mikdarının seçim ve gönderilmesinde, sefere ta'yin olunan on aded,,
hassa mîmarı ile su yolcu, demirci, bennâ, neccâr ve lâğımcıdan mü
teşekkil 250 kişilik bir san'atkâr gurubunun hassa mimarlarından İs
mail'in reisliğinde âlet ve edevatlariyle beraber ş e v k i n d e , Karabirecik ve Akyazı havalisinde kesilen kerestelerin eski usullere uygun ola
rak kesilip ucuza mal edilmesinde ve nihayet Bakırköyü ile H a s k ö y ' de işlenen kiremitlerin eb'ad ve evsafça matlûb şartlara uygun olarak
yapılış ve satılışında başlıca âmil olduğunu zikretmek m ü m k î n d i r .
Mîmar Davud Ağa'nın ölüm tarihi mes'elesine gelince: Bugün
kü bilgilerimize göre d o ğ u m tarihi için olduğu gibi ölüm yılı için de
kat'i ve d o ğ r u bir rakam söyleyecek durumda değiliz. Bunun gibi.,
hayata veda' edişinin eceli ile vuku' bulup bulmadığı meselesi de he
nüz tam manasiyle aydınlatılmış addedilemez. Kendisinden gerek d o ğ 
rudan d o ğ r u y a , gerekse dolayısiyle bahseden belli başlı kitablarla şâir
etüd ve makalelerde bu yolda birbirinden farklı i k i rivayet mevcuddur. Bunlardan birincisine göre, onun hicrî 1007 yılında İstanbul'da
zuhur eden veba hastalığından vefat ettiğini, ikincisine g ö r e ise sû-i.
itikad töhmeti ile İstanbul'da vâki' Vefa meydanında katlolunduğunu
kabûl etmek lâzım gelir. Filhakika o devirde yaşayan Selânikî Mus
tafa Efendi yazmış olduğu tarihinde 1007 yılı evâil-i saferi vakayi'ini
anlatırken bu meseleye kısaca temas etmekte ve «.. 1007 senesi evâil-i'
saf erinde san'ahnda maharet-i külliye
sahibi Mimarbaşı Davud Ağa
maraz-ı taundan sekt vâki' olup hâkidan-ı dünyadan göçtü. Devran-ı nâ-pâyidâre bir böyle kâmil ve üstad getirmek mutasavver olmaz. Ye
rine Şu yolu nâzın Dalgıç Ahmed Çavuş demekle maruf
fâikü'l-dkran
kâmîlü'l-vücûd
mimarbaşı oldu> demektedir . Buna mukabil Ayvan-18
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19 Selânikî Mustafa, Tarih, Es'ad Efendi Ktb. nu. 2144, vr. 317/b.
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•saraylı Hüseyin Efendi kaleme aldığı meşhur eserinde Mîmar Davud
A ğ a ' n ı n ölüm tarihi olarak gösterilen tarih mısraı, ebced hesabına g ö 
re, hicrî 1028 yılına tekabül etmektedir. Burada görülen yanlışlığın
tşâir Asârî'nin zühulünden ziyade kitabın basımı sırasında yapılan bir
tertib hatasından meydana gelmiş olması tahmin olunabilir. Bunun gi- /
bi Ahmed Refik bey merhum da mezkur mısra'daki ilk kelimeyi dü- j.
zeltmesine ve ölüm tarihini hicrî 1008 olarak göstermesine rağmen
doğru bir netice elde etmeye muvaffak o l a m a m a ş t ı r . Biz Hadikatüİ-y
Cevâmi'in yazma bir nüshası görülüp ve ya şâir Âsârî'nin 'divânı/
bulunup mezkûr tarih mısraınm doğru şekli tesbit ve ta'yin edilin<-ceye kadar Selânikî Mustafa Efendi'riin bu yoldaki tarihî kaydını doğ
ru olarak kabûl etmekte — şimdilik — bir mahzûr görmüyoruz.
y

n

Eserleri
Koça Sinan'ın Türk san'at âlemine armağan ettiği en güzide halef
lerinden birisi olan Davud Ağa'nın, hayatinin seyir ve istikamet tarzıhakkında karşılaştığımız güçlüklemden eserlerini ta'yin ve tesbit ederfken de kurtulmuş sayılmayız. Her ne kadar onu, üstadının sağlığında
adını bizzat yaptığı eserlerden bir kısmına hâkketmek saadetine nâil
«olmuş yegâne bir san'atkâr olarak g ö r ü y o r s a k ta bütün san'at mah
sullerini araştırıp bulmakla uğraşan kimseler için tam bir mazhariyet
-addedilmemelidir. Filhakika Davud Ağa'nın bir kısım eserlerinde ismi
nin k a y ı d h olduğu görülmektedir. Fakat buna mukabil diğer bir ta
kım eserlerinde böyle bir iz ve alâmete rastlamak imkânsız bulunmak'tadır. Bu eksikliği biz kısmen Selânikî Mustafa efendi'nin Tarih'i ile
o devirlere dâir çeşidli arşiv kaynak ve malzemelerinden bulup çıka
rabiliyoruz. Mikdar itibariyle daha fazla olduğunu tahmin ettiğimiz
'diğer eserlerini ise kendisine ya takribi tarihlere, yahud ta kıyasî r i 
vayetlere dayanarak atf ü isnad eylemek zorunda kalıyoruz. Bu sebebden dolayıdır k i diğer Osmanlı mimarları için olduğu gibi Davud
^Ağa'nın hayatı ve san'atı i ç i n d e tam ve doğru bir fikir edinmek im
kânı ancak bu eksik ve pürüzlü noktalaların sarih ve vâzıh esaslar
• dahilinde ortadan kaldırılmasıyle bertaraf edilebilecektir. Her şeyden
..evvel zamana ve tesadüflere bağlı olduğu âşikâr olan bu iş mede:

(
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niyet tarihimizin diğer şubelerinde olduğu gibi bu yolda da çok ceb•helî, ciddi ve esaslı bir san'at seferberliğinin zaruret ve elzemiyetini
gösterir.
Davud Ağa'nın eserlerinde Koca Sinan okuluna olan bağlılık ve
sadâkati görmemek imkânsızdır. Bu sebebden dolayıdır k i onu Sinan'
ın muvaffak olmuş bir muakkibi olarak kabûl etmek gerekir. Bununla
beraber onun, üstadının sağlığında bile bâriz karakter kazanmaya
mazhar olduğunu teslim etmek îcab eder. Sinan'ın maiyetinde çalıştığı
esnada Davud Ağa'nın sarayda 1575 (h. 993) yılında yaptığı has-oda
ile hamam, onun zaman itibariyle san'at hareket ve faaliyetlerinin en
eskisini teşkil etmektedir . Aynı sene içinde Mehmed A ğ a câmi'ini
ve bir yıl sonra ise Mehmed A ğ a hamamını inşa etmiştir. 1589 (h.
997) yılında İncili Köşk'ün temellerini atıp bizzât ikmâl eylemiştir.
1594 (h. 1002) de Sinan Paşa sebili ile türbesi ve darü'l-hadisini başla
yıp bitirmiştir. Aynı yıl içerisinde Kızlarağası Gazanfer Ağa'nın tür
be, medrese ve sebilini inşa etmiştir. Kronolojik esasa göre sıraladı
ğımız bu eserleri ile diğer emek ve hizmeti geçmiş âbide ve inşaî
faaliyetleri arasında beş kadar câmi'in, yine bir o kadar türbenin, bir
hamamın, i k i darü'l-hadisin ve yine iki tâne kasır veya köşkün bulun
duğunu söylemek lâzımdır.
22

Câmi'ler
Mehmed A ğ a c â m i ' i : Mîmar Davud Ağa'nın bizzât inşasına baş
layıp tamamlamaya muvaffak olduğu câmi'lerle Koca Sinan'ın başlayıp
ikmâl edemediği ve bizzât kendisinin temelini atıp bitiremediği bazı
câmi'ler mevcuddur. Bunlar arasında Koca Sinan'ın Mîmarbaşıhğı za
manında İstanbul'da Ç a r ş a n b a ' d a Üçüncü Sultan Murad'ın Darü's-saâde ağası olan Mehmed A ğ a için yaptığı Mehmed A ğ a câmi'i onun
mimarî kudretini gösteren ilk eseri sayılır. Bilindiği üzere Osmanlı
mimarisi tarihinde bir san'atkârın Mîmarbaşılığı zamanında her hangi
bir binayı b a ş k a bir mimarın yapabileceğine dâir pek çok misaller
gösterilebilir. Bu câmi' dört köşe bir plân üzerine kurulmuştur. Mihjrabı dışarıya çıkıktır. Genişliği ile derinliği müsavi mikdardadır. Yan
beden duvarlarının üzerinde yarım yuvarlak bulunan ve diğer beden
lerde ise köşeli tertib edilmiş ayaklar mevcuddur. Bir büyük orta kub
be bu ayaklar üzerinde oturtulmuştur. Bü büyük kubbenin dört köşejsinde ve mihrabın üstünde yarım kubbeler bulunmaktadır. Bu suretle
22 Selânikî
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Dâvûd Ağa inşa eylediği bu ilk önemli eseri ile ma'bed içi boşluğunu
yan duvarlara koyduğu gizli dayanaklarla doldurmaktan kaçınmıştır.
Duvarları kaplamalı olan dış yüzleri dört sıra yassı tuğla ile hatıllıdır.
Tek şerefeli olan minaresi istelâktitlidir. Son cemaat mahallinde i k i .
küçük mihrab göze çarpar, içerisinde görülen çini panolar, Topkapı
dışarısındaki Takyeci İbrahim Efendi câmi'indekiler derecesinde nefis
tir. Üç kapılı bir avlu mezkûr câmi'i kuşatmaktadır. Bunlardan birisi
nin üzerinde ma'bedin 1585 (h. 993) tarihinde inşa edildiğini gösteren
Asârî mahlâslı şâirin onaltı mısra'dan ibaret kitâbesi görülür. Davud.
Ağa'nın adı bu kitâbede kaydedilmiştir. Aslen habeşî olan Mehmed
A ğ a mezkûr câmi'in avlusunda kâin türbesinde medfundur .
23

Cedidi Nişancı Mehmed P a ş a c â m i ' i : Karagümrük ortaokulunun
karşısında bulunan bu câmi'i, ÜçüncüSultan Murad devri kubbe vezir
lerinden Cedid ve Boyalı lâkablariyle maruf Nişancı Mehmed Paşa.
yaptırmıştır. Bu zat Haleb kadısı iken ölen Pîr Ahmed Efendi'nin oğlu
idi. Hafif istelâktitli kapısı üstündeki arabca kitâbesine g ö r e inşasına.
Koca Sinan'ın mîmarbaşlığı zamanında yâni 1584 (h. 992) te başlanılmış,
ve takriben dört sene sonra tamamlanmıştır. TezkiretiVİ-bünyan'da.
adı
na rastlanılamaması dolayısiyle bunun Koca Sinan'ın eseri olarak kabûl edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Bu itibarla kat'i olmamak şartiyle
Dâvûd A ğ a tarafından meydana getirildiğini ifade edebiliriz. Mehmed.
A ğ a câmi'i ile plân itibariyle bâzı benzerlikler gösteren bu câmi'in tek
şerefli ve istelâktitli bir minâresi, beş revak kubbeli bir son cemaat
mahalli, hafif istelâktitli bir takkapısı, sekiz kalın ayağa dayanan bü
yük ve sekiz aded yârım kubbesi, mermerden . mamûl zarif minberi,
şebeke korkuluklu mahfilleri, renkli camları havi alçı pencereleri ve
dışarıya çıkık mihrabı mevcuddur.
1

Mesih Mehmed P a ş a câmi'i: istanbul'da Karagümrük'te Hırka-i
şerif civarındaki bu câmi'i, Üçüncü Sultan Murad zamamında bir müd
det sadrazamlıkta bulunan Hadım Mesih Mehmed Paşa yaptırmıştır..
Ma'bedin kıble kapısının iki yanındaki küçük i k i mihrab üzerinde se
kiz mısra'lık kitâbesinden 1586 (h. 984) tarihinde inşa edildiği anlaşı
lır. Bu tarih Koca-Sinan'ın mîmarbaşlığı zamanına tekabül eder. Fakat;
Tezkiretü'l-bünyan'da
mezkûr câmi'in adına rastlanılmamaktadır. Bu
itibarla şimdilik bunun bir ihtimâl dahilinde olmak üzere Mîmar Da
vud Ağa, tarafından meydana getirildiğini söyleyebiliriz. İstelâktitli bir
şerefeyi hâvi tek minâresi, b e ş yârım kubbenin askılık ettiği tek kub
aş

Hagrullah Efendi
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besi,•'•üç" mu'tenâ kapısı; zarif çinileri, dışarıya çıkıntılı raihrâbı ile
•önemli bir Osmanlı san'at eseridir.Cerrah Mehmed P a ş a c â m i ' i : Üçüncü Sultan Mehmed devrinde
on ay kadar sadarette kalan Cerrah Mehmed Paşa tarafından 1594 (h.
1002) tarihinde inşa edilmiştir. Dört kapılı bir avlunun ortasında altı
taraftan altışar pençereli yarım kubbe ile beslenen tek kubbeli bir
ma'beddir. Bu büyük merkezî kubbeyi altı fil ayağıtutmaktadır. Mina
resi tek şerefli ve istelâktitsizdir. Esas ma'bedin üç kapısı mevcuddur.
Korkulukları şebekeli olmak üzere mermerden ma'mül bir minberi var
dır. Hiç bir yerinde sarih bir kayıd görülmemekle beraber mezkûr
câmi'in Mîmar Davud Ağa zamanında ve agleb-i ihtimâl onun tarafın
dan inşa edildiği söylenebilir.
Yeni c â m i : Üçüncü Sultan Mehmed'in vâldesi Safiye Sultan tara
l ı n d a n Bahçekapısı'nda inşasına başlattırılan ve bilâhire Hatice Turhan
Sultan tarafından tamamlattırılan bu câmi'in plânını hazırlayan ve teme
lini atan Mîmar Davud A ğ a ölmüştür. Sadrazam Hasan Paşa'nm azli
..sebebi ile tehir edilen temel kazma işi ancak 11 Muharrem 1007 (veya
1006) ye rastlayan cumartesi günü yapılabilmiştir. Bu suretle başla
yan inşaat bir ay (başka bir rivayete göre bir sene) ilerlemiş iken,
ÎDavud A ğ a İstanbul'da zuhur eden veba hastalığına tutularak .ölmüş
t ü r (1599). Davud A ğ a binanın temellerini, sığlık bir arazide kazıklar
üzerine blok taşlarla atmış ve bu sırada ise ma'bedin duvarları yer se
viyesinden bir . mikdar yükselmiş bulunuyordu, ölümünden sonra M i 
marbaşı olan Su n â z ı n Dalgıç Ahmed Çavuş inşaata devam etmiş ise
•de Üçüncü Sultan Mehmed'in vefatı ve arkasından Safiye Sultan'ın
Eskisaray'a sürülmesi yüzündeni yarıda kalmıştı. Nihayet takriben 58
_yıl sonra Dördüncü Sultan Mehmed devrinde Mîmar Mustafa Ağa
marifetiyleT mezkûr câmi' tâmâmlanabilmiştir;

Türbeler
Davud Ağa'nın zikrettiğimiz bu câmi'lerden başka ekserisi İs
tanbul'da olmak üzere bir fakım türbeler dahi inşa ettiği görülür.
Bunların arasında yine Fâtih Çarşahbası'ndaki Mehmed A ğ a câmi'i
avlusunda Mehmed Ağa türbesi başta gelir. Burada mezkûr câmi'in
'banisi olan ve dokuz yıl kadar Dârü's-sââde ağalığı yapan Habeşî
Mehmed Ağa medfundur. Keza evvelce yukarıda zikrettiğimiz Cedid
Nişancı Mehmed Paşa'nın Karagümrük civarındaki câmi'i yanındaki
«türbesini de inşa eykdiği söylenebilir. Yine İstanbul'da Çarşıkapi ci-
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v a r ı n d a Yemen fâtihi Sinan Paşa türbesi ile A t a t ü r k bulvarı üzerin<iekî Gazanfer A ğ a türbesi bu arada kaydedilmelidir. Eyüb'te Soköllü.
türbesi karşısında sadrazam Siyavuş Paşa ve yine o civarda Defter
dar Mehmed Paşa türbeleri de ihtimali olarak ona nisbet edilir. Bunun
gibi Ayasofya avlusundaki Üçüncü Sultan Mürad -türbesini de Dalgıç
Ahmed Çavuş ile birlikte inşa ettiği söylenir.

Köşkler
• 'Mîrrjar..\D^
ikisi meşhur
dur. Bunlardan birincisi İncili Köşk, ikincisi ise Sepetçiler Köşkü'dürJ.
Başta Selânikî Mustafa Efendi'nin tarihi olduğu halde eski ve yeni
bir çok tarihî eserlerde .bunlara dâir bâzı dağınık bilgilere rastlanıl
maktadır. Biz burada bütün bu kayıdları bir kere daha tekrarlayacak
değiliz. Ancak Sepetçiler Köşkü'ne temas ederken İstanbul'daki B a ş 
vekâlet Arşivi'nde son yıllarda rastladığımız bir inşaat muhasebesi
defterinden bâzı kısa notların ilâvesiyle iktifa e d e c e ğ i z :
İncili K ö ş k : Bu köşk İstanbul'da Ahırkapı'da idi ve Sadrazam Kocalı
Sinan Paşa tarafından inşa edilmiş, vüzeraya tefevvük etmek ve Üçüncü
Sultân Murad'a hoş görünmek maksadiyle ona hediye edilmişti. Sâhildebir kale burcunun üstünde 1589 (h. 997) tarihinde inşa edilen bu köşkün,
tepesine yaldızlı alemler, içerisinde zarif İznik çinileri, halkârî ve y a l 
dızlı: nakışlar bulunuyor, Hasbahçe'hin gülleri ve-çiçekli ağaçları ara-r
sında â d e t a gözleri kamaştırıyordu. Mü'tenâ bir şekilde icra olunan
küşâd merasiminde Üçüncü Sultan Murad da hazır b u l u n m u ş t u . M i 
mar Davud A ğ a bu köşkün altına bir de çeşme yapmıştı. İncili Köşk.
Sultan Abdülaziz zamanında fazla masrafı mûcib olması mülâhazasiyle diğer köşklerle birlikte yıktırılmıştı.
24

:

Sepetçiler K ö ş k ü : Koca Sinan Paşa tarafından Sirkeci'de YalUcapısı civarında Davud Ağa'ya irişa ettirilen bu kasır, Üçüncü Sultan Murad'ın isteğine uyularak Kaptan Ali.Paşa'nın esasından yenilettiği Sul
tan Bayezid Köşkü'nün tamamen yıktırılıp yerine yapılması ile vücud
bulmuştu 1591 (h. §99). İnşası sırasında'Kasriy. Âlî olarak adlandırılanı
b,u'köşk, sonraları Sepetçiler ,;Köşkü: diye*şöhret -kazandı. Davud Ağa
bu sonuncu köşkü, bina ederken Dalgıç Ahmed Ç a v u ş ile Nakkaşbaşı
olan Lütfi A ğ a ' n ı h ' y a r d ı m l a r ı n ı g ö l d ü . İnşaata Sinan Paşa'nın ikinci.,
sadareti sonlarına tekabül eden 999 ramazanı ortalarında başlanmış.
21 Selânikî
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ve halefi olan Ferhad Paşa'nın ilk sadareti sırasında bitirilmiştir (22:
e. âhir 1000), Bu sebebden mezkûr kasrın Sinan Paşa zamanında ilk
Bina eminliğini İlyas A ğ a yapmış ve bunu Ferhad P a ş a zamanında iseCâfer Kethüda istihlâf etmişti. İnşaat malzemesi olarak kullanılan k ı r 
mızı mermerler Sinan Paşa zamanında İlyas A ğ a müfredat defterL
mucibince Darıca ile R o d o s ç u k ' t a n , mütenevvi' mahiyetteki kâşilerİznik'ten ve muhtelif evsaftaki çivi ve demir ise Samakov ve Sela
nik'ten celbedilmişti . Hassa bostancı çavuşlannden olan Hasan Ç a vuş'un 20 zilka'de 999'- gurre-i cemaziyü'l-evvel 1000 tarihleri arasın-daijLİ^iif'^âlâtV' il'p İl'giiîfe't'^ri"- •^etii'ile.nı, bu çiniler'İçerisinde onajtınçi aşır~
Öshlarilı çiniciliğini karakterize eden engür ve rûmi-i engür nevileriylei rûntf; ebfû ye lâle cinsleri b u j u n m â k t a d ı r . Bundan başka Kasr-ı Alî
bina-i cedidi için lüzumlu olan değişikV cmslerdeki mesâmirin bîr kıs
mının Şâban Yahudi marifetiyle, ham ipeklerin Ser gazzazin-i hassam
tarafından ta'yin edilen Gazzaz Mehmed Çelebi vasıtasiyle, isti'mâlîı
edilecek olan ham demirlerin dergâh-ı âlî çavuşlarından Perviz ve
Ahmed çavuşlarla Samakov kadısı ve müfettişi olan Yusuf Efendi'nin ianetleriyİe, gerekli ham kurşun irsalâtının Karaferye mukataaıa
nâzın olan Dergâh ı âlî çavuşlarından Mahmud Çavuş İle Eğriboz ve
Galâta'da sâkin Himmet ve A l i reisler gayretiyle ve nihayet müte
nevvi' cinslerde riklerin ise Nakkaşbaşı Lütfi A ğ a yardımıyle temin
ve tedarikleri yapılmış ve îcab eyleyen fiyat ve bedelleri tesviye olun
muştu''' . Sultan Bâyezid kasr-ı atikinden amelmande olmuş bulunan
kurşunlar ise Sinan Paşa zamanında kurşuncu Şâban Yahudi'ye Bina.ı
emini olan İlyas A ğ a marifetiyle teslim edilmiş ve bunlar ise onun
zimmetinde kalmıştı ' .
Mîmar Davud A ğ a tarafından inşa edilip Koca Sinan Paşa'ya atf İL
isnad olunan bu ikinci köşkün teferrüat ve diğer kısımları h a k k ı n d a
bîr fikir edinmek için bizzat Davud A ğ a tarafından bervech-i maktu'''
şatranç hisabı üzere 1000 senesi Rebiülâhiri başlarında tanzim kılınan
muhtelif ücret kayıdlarını g ö z d e n geçirmek kâfidir. Bu kayıdlara g ö r e
köşkün, denize nâzır cebhesi de dâhil olduğu hâlde içerisinde müteaddid şahnişin, sofa, dehliz, duvar, pencere ve koltukları bulunduğunu,!,
enderûn ve birûn kısımlariyle bunlara âid büyüklü, küçüklü kapı ve
pencerelerin meycud olduğunu ve bunlardan başka ayrıca bir takım.
25
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Muhasebe-i İnşâiye defteri, Mâliye defterleri tsf; nu. 750, s. 5.
Aynı def., s. l l ü , 113 ye 112.
Aynı def., s. 2, .H, 112 ve 117.
Aynı def., s. 113.
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sütunların, dplabların, çeşmelerin, mukarnasların, oda-i sagir ve.kebir•lerin> hattâ bâzı mescid ve ibadethanelerin yerleştirildiğini anlıyoruz .
Yine bu kayıdlardan öğrendiğimize göre Hassa m î m a n bulunan Da-vud Ağa marifetiyle Kasr-ı Alî bina-i cedidinde küfeki taşından ta
ban, kemer, arşın ve saire kalıplarını yapan ustalara ye Has oda
inşasında çalışan mukarnas erbâbına müstahak oldukları ücretleri te
diye edildiği gibi yine müşarünileyh marifetiyle kullanılan şahmer
- dan, kened ve diğer malzeme ve mühimmat bahaları 12 şevval 999 —
22 Cemaziyü'l-âhir 1000 tarihleri arasında bizzat tesviye edilmişti.
Bu esnada kasırda çalışan onüç kişiden mürekkeb nakkaşın ücretleri
Nakkaşbaşı Lûtfi A ğ a defteri üzere ve kezâ İznik ile Tekirdağı'ndan
«çini ve mermer getiren gemilerin nakliye bedelleri Sinan Paşa hazine
sinden ödenmişti. Bunlardan başka bina inşasında usta neccârlarla
. senktraşlar, mukarnasçılar, lâğımcılar, çilingirler, demirciler, kurşun
cular, peremeciler, ırgadlar ve bir takım nefakahuran, mu'temedan ve
:sâireden müteşekkil oldukça kesif bir san'atkâr ve işçi gurubu vazife
ve hizmet görmüştü. Taşçıların daha ziyade mermer sütunlar ile levthalar, kemerler ve pencere kısımlarında çalıştıklarını, hassa n a k k a ş 
larının ise hisar kulesi üstündeki yeni kasra Nakkaşbaşı Lûtfi A ğ a
.müfredatı üzere nakşlar yaptıklarını söylemek lâzımdır .
20

30

Diğer eserleri
Koca Sinan gibi bir dâhiden hayli istifade etmiş olan Mîmar Davud
-Ağa'ftın yukarıda saydığımız c â m i , , türbe ve köşklerden b a ş k a diğer
bir çok eserlerinin dahi bulunacağı muhakkaktır. Fakat onun adını d i ığer bir çok Osmanlı san'atkârları gibi eserlerinin ekserisjne kaydet«mecliğini tahmin .ediyoruz. Yanlız bunlardan Yemen ^.fâtiİii^ö^a7 Sjnan:
P a ş a ; tarafından Çârşıkapı'da kâin türbesi önüne 1593 (h. 1002) inşa
«edilen sebilde adının zikredildiğini görüyoruz. Buna bakarak civa
rındaki Sinan P a ş a Türbesi ile darü'l-hadisin de Mîmar Davud A ğ a
tarafından meydana getirildiğine intikal ediyoruz. Sebili beş istelâktîfli sütuna müstenid saçaklı bir kubbe örtmektedir. Tunçtan mamûl
;

>

29 Aynı def., s. 93-100.
Aynı def., s. 6,7—8 ve 91—93 ; zikrettiğimiz bu Muhasebe-i tnşâiye de'teri'arde gerek Sinan ve gerekse Ferhad paşalar zamanlarında Bina eminleri olan llyas A ğ a
İle Câfer Kethüda taraflarından ücretleri tesviye edilenler meyanında mukarnasçı, taş*çı, neccâr, lâğımcı, ırgad, bostancılar, Arabistan ve İstanbul acemi gılmanları, forsa
yâui kürek çekici eşhasın cemaatlerine göre adları birer birer kayıdlı bulunmaktadır
«<bk. s. 18—30 ve 3 2 - 8 ? ) .
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.•şebekeleıi zarif bir nümûne teşkil eder. Mermer levha üzerinde onaltı
•mısra'lık kitâbesinde Sinan Paşa ile Davud'un adları zikredilmiştir.
Yine bu cümleden olmak üzere Mîmar Davud A ğ a ' y a izafe ediı l e n Kapıağası Gazanfer A ğ a manzumesi bulunmaktadır. Alim ve edib,leri himâyeden zevk alan Gazanfer A ğ a servetinin büyük bir kıs
mını bu şekilde hayırlı işlere tahsis etmiş bulunmakta idi. A t a t ü r k bul
varı üzerinde Mîmar Dâvûd'a inşa ettirdiği kuvvetle muhtemel olan
mermer sütunlu, kubbeli, başlıklı ve kafesli zarif sebili ile büyük kub
beli türbesi, o n d ö r t odalı medresesi ve dershanesi bu arada zikredil•mesi î c a b eder. Bugün İstanbul belediyesi müzesi olarak kullanılan bu
medrese odalarının .önünde başlıklı ve kıymetli oniki mermer sütuna
istinad eden kemerler ve küçük kubbeli revaklar bulunmaktadır. Or
tada ise şimdi eserine tesadüf olunamıyan bir şadırvan mevcuddu. Bir
\macar mühtedisi olduğu söylenen bu zâtın, ancak Otakçılar'daki Fethi
.Ahmed Çelebi câmi'ini yeniden yaptırdığı, su getirttiği, bir de o ci
varda sebil bina ettirmiş olduğu mâlûmdur.
3 1

Yemi vesikalar
Tarihî vesikaların devir ve hâdiseleri aydınlatmada oynadıklar!
s o l ü burada bir kere daha tekrar edecek değiliz. Bu keyfiyet aynı
veçhile ve belki daha fazla olarak tarihî şahsiyetlerin biyografik du
rumlarını belirtmek yolunda da kendisini ziyadesiyle hissettirmektedir.
Bu sebebden dolayıdır k i ön plânda yeralması î c a b ettiği halde her
.nasılsa Osmanlı müelliflerinin en ziyâde ihmâl ve lâkaydisihe maruz
(kalmak gibi bir' tâli'sizlikle karşılaşan Osmanlı mimarlarının hayat
ye mçsîekî faaliyetlerini öğrenmekte vesikalara dayanmak zaıureti
-vardır. Arşivlerimizde Osmanlı mimarisi tarihini alâkadar eden tarihî
vesikaların tesbit, ta'yin ve tasnifi işlerine henüz çok yakın .sa.yil.abi- .
Jecek bir zamanda başlandığından bugünkü şartlar d â h i l i ı de bu nıe.sâide dâhi tam bir başarı elde edemiyoruz. Bu yolda m ü s t e t sayılâ--

8 1

Selanik kadısına hitaben- yazılan 26 Rtbiü'l-âhir 1188 t'ar'.hli' bı-r bii^üm suretin
de, Selanik kazası muzafatından Kassandra adası m u k ü t a a M , t ita n bıı İM» Kırlççejme ci•varında vâki' Bâbü's-saâde. ağalarından Gazanfer Ağay-i Alîlt . e v a f ı mukaffalarından
•olarak gösterilmiştir. Filhakika, burası Gazanfer Ağa'ya te.nlık u l u n m u ş ve nıııfassalan
jmülknâme,-i. hümâyûn verilmiştir ( b k . Ahkâm-ı Maliye defteri, Maliye defterleri tasnifi,
,nu 7831, s. D6/b).
Türkiyat Mecmuası —
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bilecek muvaffakiyetlerin esaslı ve ciddi bir çalışma ve araştırmaya)
istinad etmek şartiyle hayli uzun bir zaman işi olduğunu ve&bir bakıma*,
g ö r e de her hangi bir tesadüfe bağlı bulunduğunu bir an dahi hatırdan
çıkarmamak lâzım gelir.
Kanaatimizce Osmanlı san'atının pek mu'tenâ bir siması olarak
gözlerimizin önünde canlanan mimar Davud Ağa'nın bütün tarihî şah
siyet ve hüviyeti, ancak bu belirttiğimiz şartların hakkiyle yerine g e l 
mesi sayesinde mümkün olabilecektir. Yakın zamanlara gelinceye ka
dar bu büyük mimara dâir bilinen 'tarihi' VesîkalfıirVj&öyef rih m%rhünv .
Ahmed Refik Bey'iri yayınlamış olduğu yirmi iki-îyeşîkadan ibaret, idi.
Ser mîmaran ı hassa Davud Ağa'nın hayat yef fâaliyetleri ile^ ya
kından ilgili olmak üzere Başvekâlet Arşivi'ndeki araştırmalarımızda,,
mezkûr arşivde bulunan sayısız tarihî kayıdlar arasında rastladığımız,
neşredilmemiş onüç aded vesikayı burada tarih sırası ile yayınlamayı.
T ü r k san'ati ile meşgul planlar için faydalı g ö r ü y o r u z . 1

1

istanbul

Hasları

kadısına

hüküm

ki

Hâliga kapum çavuşlarından Su yolu nâzın olan Davud Çavuş kcpuma arz ğönderüp Kâğıdhâr.e su yoluna müsellim ta'yin olunan Zekeriya Bergusu nam karye ahalisinden Dimitri Nikola nam zimmi kar ye-i
mezbure ahalisi ile muaji.etli su yolu hidmetin • edâ idüp hidmetindekusun yogiken şimdi mezkûr zimmi mahmiye-i lstaı bı l'a gelüp ticaret
itmekle yavacılar ve şâir kimesneler rencide eyledüklerin
bildirmiş idi
Büyürdüm ki hükm-i şerifim vardukta göresiz Mezkûr zimmi
kdrye-î
mezbure ahalisi ile Kâğidhâne su yolu hidmetin edâ idüp hidmetinde
kusun olmnyup mücerred IstanbuPd gelüp. ticâret ilmekle, ycvacılar veşâir kimesneler rencide itmek isterler ise men idüp incittirmeyesiz ve"
iîa'de'n-nazar
b:ı. hükm-i şerifimi elinde ibka idesiz şöyle
bileşiz.
(28 Muharrem

32

- Ahkâm-••ı. Mâliye

de)'isr.i, MAliyo defterleri tasrifi, nu. 7534, s. 142.
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Res.

k

— Mehmid Ağa câ ni'i (şimalinden görüuüş'i)
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İstanbul

Hasları

kadısına

hüküm

ki

Hâliyâ Dergâh-ı mualiâm çavuşlarından
Su yolu nazırı olan DavuS
•Çavuş kapuma arz gönderüp Kâğıdhâne su yolu müsellimlerinden
Kara:
Halil nam karyede sakin olan Fer'ha d Abdullah nam kimesne
hüsn-p
ihtiyariyle
su yolu hi d metinden feragat idüp girü kefye-i mezbûre sa~
kinlerinden Sefer b. Abdullah bendelerine tevcih olunup hükm-i
şerif
sadaka buyurulmak ricasın bildirmiş İmdi mezkûr Sefer b. Abdullah'ıihtiyariyle feragat iden Ferhad yerine müsellim ta'yin olundu Buyur
dum ki hükm-i şerif vurdukta mezkûre olıgelen âdet ve kanun üzrei
hidmet ittir esin. Su yolu hidmetine ta'yin olunan hidmetleri mukabele
sinde ne veçhile muaf ve müsellem olıgelmişler ise bu dahi ol veçhileola, kimesne mâni' olmaya ve ba'de'n-nazar bu hükm-i şerifi
elinde
ibka idesin şöyle bilesin. ,
(2 Saf er 984)™-

istanbul Hasları

kadısına

hüküm

ki

Hâliyâ Hadımköyü
nam karyeden Hüseyin nam kimesne
Dergâh-r
muallârha gelüp biz su yolu hidmetine emr-i şerif ile ta'yin olunup emr-F
şerif üzre edâ-i hidmet ider iken mîrî çayır hidmetin teklif
iderler
hayftir deyü bildirdi
imdi büyürdüm ki hükm-i şerifim vardukta gü
reşin Mezkûr emr-i şerifimle su yolu hidmetine ta'yin olunup ber mucib-i emr-i şerif edâ-i hidmet idüp kuşun yog iken âhir
hidmetteklif
iderler ise itlirmeyesizt
(14 Saf er 984)
3İ

4
Sebeb-i tahrir yazıla ki hâliyâ Su yolu nâzın Davud Çavuş kapumae
>arz gönderüp merhum Sultan Süleyman tâbe serâhunun evkafından
Kât33 Aynı
Aynı
3 1

defter, s. 331.
defter, nu. 7534, s. 175.

.
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ğfıdhâne su yolu müsellimlerindenkarye-i
Yenice-i Belgrad müsellimi
Yani
Petro nam zimmi mürd olup yeri mahlûl olmağın mürd-i mezburun oğlu
.Lapetro nam zimmiye yeri tevcih olunup berât-i şerif sadaka buyurulmak
.ricasına arz olundu deyü bildirmişsin
imdi mezbur veledi babası yeri
ne müsellim ta'yin idüp bu berât-ı cedid-i hümâyûnu virdim ve büyür
düm ki varup müsellim olup olıgelan âdet ve kanun üzre
müsellimlik
Jiidmetin ide M âdâm ki edâ-i hidmetidüp
hidmetinde kusun olmaya
Bunun emsâli müsellimler
hidmetleri mukabelesinde ne veçhile olıgelmıişler ise mezkûr dahi ol veçhile ola Kimesne mâni' ve
mezâhim
«olmaya.
(23 Saf er 984)^
' ..

•

5

Sebeb i tahrir yazıla ki, hâli yâ Dergâh-ı muallâm
çavuşlarından
^Suyolu nazırı olan Dâpûd Çavuş kapuma arz gönderüpKâğıdhâne
ca¬
nibinden mahmiygzP'IstanbuV a gelen su yolunun hidmet-i
irgâdiyesin
tiden Zekeriya-i Bergoz nam karye müsellemlerinden
Nikola
Varyurki
.nam zimmi defter-i hjâkpnîde: müsellim fa'yin olunup hidmeti mukabe¬
lesinde haraçtan ve ispençeden ve avarız-1 divâniye ve tekâlif-i örf iyeden
muaf ve müsellem
olmağın hâliyâ mahruse-i istanbul'a gelüp ticâret
îitmekle muafiyetime dahlolunmısından
ihtiyat iderim deyü
bildirilegeden bu berât-1 cedid-i hümâyûnu virdim ve büyürdüm ki varııp mahalli
rmezbure müsellim olup edâ-i hidmet idüp kusun yok ise mezkûr karye
<ahalisi defter-i hâkanîde
su yolu hidmeti mukabelesinde haraçtan ve
•ispençeden ve avârız-ı dîvâniye VB tekâlif-i örfiyeden ne veçhile muaf
-olıgelmiş ise girü ol veçhile mâni' ve mezâhim
olmaya ve istanbul'a
''gelüp ticâret itmekle kimesne dahletmek islerler ise ittirmeyesiz.
(24 Saf er 984)**

6
İstanbul

kadısına

ve Mîmarbaşıya

hüküm

ki

İstanbul'un tarîk-ı âmı kaldırımları
termim olundukta kalan hurcdavat taş ve toprak yollar üzre dökülmekle
âyende ve revende müru35 Aynı
Aynı

defter, m. 221.
defter, s. 247.
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runda üsret virüp ve istanbul hisarının hâricinde duvar dibinde bâzı
.kimesneler denizi doldurmak ile yollar tutulup ve kadimden sular aka
geldüği yolların kârizin bozup âhir yerden akıtmak ile su yolları tutu
lup ve tahta havli çevirüp yolları daraldup ve bâzısı dahi
kaldırımdan
.taşra bina itmişlerdir
ve bâzıları yol üzerinde satu bâzâr idüp yola
ımüzayeka
virirler ve cevâmi' haremlerinin ve etrafın kayyimler
pâk
itmeyüp ihmâl iderler ve etrafına, dükkânlar, yapup önüne kumlar dö
küp temiz itmezler ve Etmeydam'nı
ve,Sultan Bâyezid câmi'i haremini
müsellimler
süpüregelmiş iken şimdi taallül iderler deyü mezbele subaşısı Hasan gelüp îlâm eylemeğin büyürdüm ki hükm-i şerifim
vardukta
hu hususa gereği gibi mukayyed olup olıgelan âdet ve kanun üzre şehri
pâk ittirüp kimesneye taallül ve inad ittirmeyesiz ve şöyle ki emr-i
şerifime muhâlif ve âdet-i kadime ye mugâyir kârizleri kadimi mecra
larından âhir cânibe döndürmekle
bükedüp ve yollara tahta havliler
,çeküp tazyik olunmuş ise hassa mîmarbaşım mübâşereiiyle görüp şer'ile
zararların def'idüb sarayları olıgeldüği üzre kadimi mecrâlarına
akıtitrasız.
• '
•
.
(26 Saf er 984)™
'•• .

7.

Merhum ve mağfurünleh Sultan Süleyman
tâbe serâhunun
istan
bul'da olan imâreti evkafı mütevellisine
hüküm ki
Hâliyâ
evkaf-ı mezbûreden
Haslar a tâbi' Kırkkemer
kurbünde
•mâkV olan köprü ve kaldırım ve Uzunkemer kurbünde olan köprüler
selden yıkılup harab olup ta^mir ve termime muhtaç olduğm Su yolu
.nâzın ziyde mecdehu îlâm eyledi İmdi buyurdum ki hükm-i
şerifini
vardukta binefsihi mukayyed olup zikrolunan mahallere varup göreMn Kaziye di düğü gibi olup ta'mirve termime muhtaç yerleri var işe
heraber muhamminler marifetiyle tahmin-i sahih ile tahmin idüp vuku'
üzere yazup kapuma arzeyleyesin Sonra emrim ne veçhile olur ise
Syle bilesiz.
.(28 Saf er 984)™

Sebeb i tahrir yazıla ki, hâlâ Kâğtdhane Su yolu nâzirı
•uud ziyde mecdehu kapuma arz gönderüp merhum Sultan
37 Aym
38 Aynı

defter, s. 232.
defter, s. 218.

olan DaSüleyman.
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Gâzi tâbe serâhünun evkafından Kâğidhâne suyolu meremmatına
muafi
yetle müsellim olan karye-i Akpınar'dan
Ahmed b. Abdullah fevt oluphidmet-i lâzimesi hâli ve muattal kalmağın yerine Deliklikaya
namkaryeden Yusuf b. Abdullah yarar ve hidmet-i mezbure uhdesinden gel
meğe kaadir bendeleri olup fevt olan Ahmed yerine ta'yin buyurulmak
recasın arz olundu deyü .bildirmişiz
imdi mezbur Yusuf u
müteveffayı
mezburun yerine müsellim ta'yin idüp bu berât-ı saadet âyâtı virdim ve:
büyürdüm ki varup fevt olan Ahmed b. Abdullah yerine su yolu mere*
. metcisi olup hidmet-i lâzimesinde mücidd ü sâi olup hidmet idüp ma
dam ki kusuru olmaya. Defter-i Cedid-i Hâkanîde su yolu
meremetcilerı
ne veçhile olıgelmişler ise ol dahi ol veçhile ola Kimesne mâni' vemezâhim
olmaya.
(28 Saf er 984)™
-

'
Haslar

kadısına

hüküm

9
ki

HâliyâSu
yolu nâzın olan dergâh-ı muallâm çavuşlarından
Davud
Çavuş kapuma arzıhal idüp su yolu hidmetine ta'yin olunan kimesneler
ücretsiz hidmet ittiklerinden
mâadâ ekser zamanda su hidmetinde olmağla çendan ziraat ve hirâsetleri
dahi olmayup ziraat ve hirâsetlerinden hâsıl olan arpa ve saman ancak kendülerin davarlarına
kifâyef
idüp bu sebeble şimdiyedek
su yolu hidmetinde olanlara Istabl-ı Âmireiçin arpa ve saman salınup gelmemişken hâli yâ olıgelmişe mugâyir mez¬
burlara dahi arpa ve saman teklif olunmağla mezburlar su yolu hidme
tinde ferâgat itmek mukarrer olmuştur. Kendü mühimlerinden
kifâyet
ten ziyâde saman ve arpaları olmayan su yolculara âdet-i kadime mu
gâyir arpa ve saman teklif olunmamasını
taleb iderim deyü
bildirdi.
Arpa ve saman teklif i küllî ziraatleri olup arpa ve samanı
olanlaradır¬
' Büyürdüm ki hükm-i şerifim vurdukta şöyle ki didüği su yolculara ka
dimden ve şimdiyedek
arpa ve saman teklif olunu gelmeyüp ve sâbika
teklif olunduğı takdirce hâlâ teklif olunmak îcab ider. Raiyyet
yerlerin
alüp şâir reaya gibi küllî ziraat ve hirâsetleri olmayup ekser zamanda
su yolu hidmetinde olmağla arpa ve samanları
ancak kendü
davarla
rına kifayet ider ise bu takdirce kendülere kifâyetinden
ziyâde arpa
ve samanı olanlardan sâbika irsal olunan emr-i şerifim üzre akça ile
tedârik ittirüp saman ve arpası olmayanlara hilâf-ı emir arpa ve sa
man teklif ittir mey esiz.
i?'
(2 Cemâziyü'l-evvel
984)^
39 Aynı
4° Aynı

defter, s. 244.
defter, s. 758..
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10
Su yolu nâzın

Davud Çavuş'a

hüküm

ki

-

Haslar kazasına tâbi' o"-*"*"- nam karye kurbünde vâki' olan Sa—
ray-ı Âmire su yolu lâğımının seksen kulaç yeri tecdid olunup ve iki
yerde sedler yapılup ve lâğımın içine künk döşenüp ve eski kemerin
bir kemeri har ab olup iki ayak ile bir göz ta'miri ve
nam karyekurbünde vâki' olan yeni kemerin ayağın sel bozup hdrab
eylemiştir
Onun dahi şeddi bina olunması lâzım olup bu cümleye altmış bin akçaz
tahmil olunduğun istanbul hassa harcemini ziyde mecdehu gelüp îlâmeylemeğin
büyürdüm ki hükm-i şerifim vardukta binefsihi
mahall-i
mezbure varup ta'mir ve termim idüp ve lâzım olan harcın
cern'ittiğünhaslar karyesinden sarf ü hare idesin Ve ne mikdar akça hare ü sarf
olunduğun müfredâtiyle
defter idüp defterin Dergâh-ı muallâma
getürüp teslim ittir esin.
(3 Cemâziyü'l-evvel
984)^
11
Haslar

kadısına

hüküm

ki

Merhum ve mağfnrühleh
Sultan Süleyman Han evkafı
mütevellisi
kaimmakamı
kapuma arz gönderüp evkaf-ı
mezbureden Haslar'a
tâbi''
Kırkkemer
kurbünde vâki' ölan°köprü ve kaldırım ve Uzunkemer kur¬
bünde olan köprü selden yıkılup harab olup ta'mire muhtaç
olduğunîlâm olunmağın binefsihi üzerine varup tahmin idüp arz idesin deyü
ferman olunmağın Su yolu nâzın Davud çavuş bendeleri ve hassa mi
marlarından
Câfer kullan ile mahall-i mezbure varılup
Uzunkemer
kurbünde olan köprü tecdidine ve Kırkkemer
kurbünde olan köprü ve
kaldırım
ta'mir olunmasın emridüp büyürdüm ki hükm-i şerifim var
dukta bu hususa mukayyed olup zikrolunan köprülerden tecdid olunmaklâzım olanı tecdid idüp ve ta'miri lâzım olan köprüyü ve kaldırımı
mütevellinin kaimmakamı
marifetiyle ta'mir ve ihracatın
müfredâtiyle;
defter ittirüp harcı îçün lâzım olan akçayı vâkıftan virdiresiz
Amma
ta'mir hususunda bizzât mukayyed olup tahmin olunan akçadan eksü—
gile itmama iriştirüp itlâf ve israftan ihtiraz, idesiz.
b
v.::
(5 Cemâziyü'l-evvel
984)
ia:

1 1

Aynı defter, s. 691.
.« Aynı defter, s. 719.

'

;

-

.
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12
Şehreminine

hüküm

ki

Tezkire vârıcak malûm ola ki
köprüsü kurbünde vâki' o'.an
mirî çeşmenin yolları harab olmağın suyu gelmeyüp kârizlerinin
meremmatı ile beş yüz yetmiş bin aded cedid küı.k döşemesiyle sekiz bin
akça tahmil olunduğun Su yolu nâzın-canibinden
arz olunmağın
tecdid
olunması emrolunmuştur.
Gerektir ki zikrolan çeşmenin meremmata lâ
zım olan yerlerin Su yolu nâzın muvaffakiyetle meremmat ittirüp ih
racatın görüp deftere kaydedüp tahmil olunan akçadan eksükle itmama
driştirmeğe ikdam-1 tam idesin.
(24 Cemâziyü'l-âhir
984)
is

13

;

Yeniçeri

ağası Mehmed'e hüküm

ki

Dergâh-ı muallâm çavuşlarından
olup Su yolu nâzın olan Davud
:mektub gönderüp su yolları ziyâde olmakla su yolu hidmeti ziyâde öl
çmüştür. Devşirme acemi oğlanlarından yirmibeş nefer verilmesini reca
.itmeğin büyürdüm ki vardukta devşirme acemi oğlanlarının su yolu hidmetine kaadir yararlarından
yirmibeş nefer oğlan ta'yin idüp defter
eyleyüp müşarünileyhe
teslim ittiresin ki münâsib olduğu üzre istihdâm
eyleyesin. Şöyle bilesin, alâmet-i şerif eme itimad kıl asm.
(15 Ramazan

u

986)

•Netice
Koca Sinan'dan sonra Mîmarbaşılik mevki'ini işgâl eden Davud
-Ağa'nın mevsûk tarihî kayıdlara istinaden hayatı ve eserleri üzerinde
buraya kadar serdettiğimiz mütalâalar sonunda aceba ne dereceye ka«dar bir başarıya erişmiş bulunuyoruz? Bu suâl cevabının kat'i ve ta*3 Aynı defter, a. 919.
** Mühimme defteri, na. 35, s. 357.
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-mamen müsbet olduğunu bugünkü şartlar dâhilinde ifade etmek maale
sef güçtür. Çünkü gerek hayatının muhtelif safahatında ve gerekse
eserlerinin âidiyet ve hususiyetlerinin ta'yin ve teşbitinde bir takım
mechûl noktalarla karşılaşmaktayız. Evvelce neşredilenler de dâhil ol
duğu hâlde bulabildiğimiz tarihî vesikalar, bütün bu keyfiyetlerin îzah
ve tefsirinde bizi tam bir itminana eriştirmiş sayılamazlar. Bununla be
raber hemen hemen elde mevcud bütün kroniklerle tarihî vesikalara
dayanarak tafsilâtını zikrettiğimiz roes'elelerde hiç olmazsa en azdan
bir hakikat şemmesini hissetmemek imkânsızdır. Bu yolda iktisâb edil
mesi kuvvetle muhtemel olan muvaffakiyetler; bizden sonra tarihî kay
nak ve metinler üzerinde daha ciddi ve esaslı, daha verimli ve feyizli
-araştırmalara bağlı bulunmaktadır. Bütün bu güçlüklere katlanmak ise
her hâlde faydasız sayılmamalıdır. Zira onu biz, yukarıda kaydettiği
miz gibi Koca Sinan'ın sağlığında bizzat yaptığı eserlere adını hak
kettirmek mazhariyetine erişebilen yegâne bir s a n ' a t k â r olarak g ö r ü y o 
ruz. Bundan b a ş k a büyük üstadının Osmanlı mimarlığında açmış oldu*
ğu çığıra sadakâtindeki üstünlüğü, bhuh ölürilündeh şonrâ yapılan
-çeşidli inşaattan kolaylıkla anlamak mümkindir. Bu itibarla Mimar
Davud A ğ a , Koca Sinan'ın;. muvâffakf olrnuş=bir Amüâkkibi ı s ı r t a b i l i r .
•O, Osmanlı mimarisi tarihindeki önemli varlığından" başka""' Sü yolu
nâzırlığını ifâ ettiği s ı r a d a su işlerindeki mühim mesâisiyle de ayrıca
tedkike d e ğ e r bir simadır.
Klâsik devrin üstadlarından olan Mîmar Davud'un eserleriride süs
ve ziynetin onları güzelleştirmekte olduğunu g ö r m e k her an mümkindir.
Jncili Köşk'ü büyük bir maharetle işleyen Mîmar Davud, aynı hisler
-altında yaptığı çeşme ve sebilleri de birer zarif su âbidesi hâline ge
tirmiştir. Hakikaten bu çeşid anıtlardaki işlemeler, nâhtler, oymalar,
birbirine sarılmış dallar ve yapraklar; â d e t a Selçuk şan'atkârlarının
mermer şaheserlerini hatırlatır. Bu itibarla mezkûr eserlerinde Mîmar
Davud Ağa'yı Türk klâsik mimarîsinin heybetli ve muhteşem eserleri
ne çiçekler serpmek, süsler aksettirmek isteyen büyük bir s a n ' a t k â r
-olarak görmek ve şahsiyetini ise bu bakımdan incelemek î c a b eder.
Davud Ağa'nın san'at hayatında şübheşiz yaşadığı devrin içtimaî,
..siyâsî, askerî ve bilhassa iktisadî durum ve şartlarının da göz önün
den uzak tutulmaması gerekir. Bütün bu ahval ve şerâitin üstünlük ve
• düşkünlük dereceleri her devir için san'atkâr hayatında bir takım yük¬
selip alçalmalarının başlıca âmili olacağı muhakkaktır. Bilindiği üzere
Davud Ağa'nın yaşadığı devir, Yavuz ve Kanunî ile en yüksek merıtebesine yükselen Osmanlı imparatorluğunun yavaş y a v a ş aksi istikaanette sukuta d o ğ r u yürümekte olduğu bir zamana tekabül eder. B ö y l e
:

;
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bir zamanda mükemmel sayılabilecek bir san'at muhitine erişî m
bir s a n ' a t k â r ne kadar kuvvetli ve kudretli bir kaabiliyete sahib olursat
olsun her halde üstün vasıf ve hassalarından bir çoğunu, hiç olmazsa
bir kısmını, ister istemez fedâ etmek zorundadır. İşte Davud Ağa'nın da
on iki.yılı geçmeyen Mîmarbaşılığı devresinde kendisinden büyük bir
ümidle beklenen o şâhâne eserlerini meydana getirebilmek imkânını,
bulmakta zorluğa maruz kaldığım söyleyebiliriz, Hattâ Yemen fâtihi
Sinan Paşa'nin yukarıda zikretmiş olduğumuz dillere destan olan ha
zineleri bile böyle bir gelişmeyi hakkiyle temin edemediğini muhak
kak addetmelidir.

