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Belediye Baﬂkan›

Yüzy›llar ötesinden günümüze ulaﬂan uzun geçmiﬂi boyunca, kadim medeniyetlerin, özellikle de Osmanl›-Türk medeniyetinin, en de¤erli maddî ve manevî
izlerini taﬂ›yan Üsküdar, ayn› zamanda ‹stanbul'un fethini görme bahtiyarl›¤›na
eriﬂmiﬂ nadir co¤rafyalardan biri olman›n avantaj›na sahiptir. Üsküdar,
Fetih'ten önce vatan topra¤› olan ve bir anlamda fethe beﬂiklik eden müstesnâ
bir beldedir.
Tarihten gelen vasf›yla kadim bir huzur beldesi olan Üsküdar, binlerce y›ll›k
tarihi geçmiﬂe, muazzam bir mirasa, engin bir yaﬂam tecrübesine sahip, birikimleriyle kendisine özgü bir ﬂehirdir. Yeni dönemde, temelleri at›lan dev projeler
ve köklü yat›r›mlarla gelece¤e uzanan Üsküdar, ayn› zamanda tarihi miras›na ve
kültürel birikimine sahip ç›kman›n ayr›cal›¤›na da sahip olmuﬂtur.
Böyle bir ﬂehirde, bu k›ymetli vatan köﬂesinde, tarihî bir tan›m haline gelen “Kâbe
Topra¤›”nda, dünyaya örnek olacak bir hoﬂgörü ortam› ve kadim huzur
beldesinde, Milli Mücadele'deki rolüyle ‹stanbul'un kurtuluﬂa aç›lan kap›s› olan
Üsküdar'da yaﬂamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluk geçmiﬂte de
“bir yerin k›ymeti orada yaﬂayanlarla da yak›ndan ilgilidir” kaidesince Türk tarihinin pek çok seçkin k›ymetine burada yetiﬂme ve yaﬂama heyecan› vermiﬂtir. Bu
bak›mdan Üsküdar kültürünü, edebiyat›n›, sanat›n›, mimarisini tan›mak isteyenler yan›nda, ‹stanbul'u ö¤renmek isteyenler de Üsküdar'› ve Üsküdarl›lar'› bilmek,
bir baﬂka deyiﬂle Üsküdar'a u¤ramak zorundad›r. Yani ‹stanbul'un yolu, sadece
co¤rafi konumu dolay›s›yla de¤il, sahibi oldu¤u birikimi bak›m›ndan da Üsküdar'dan geçer.

Üsküdar'›n özel konumunun fark›nda olmam›z nedeniyle, temel hareket noktam›z, bu müstesna beldeyi, en iyi ﬂekilde yaﬂatmak, zevkle yaﬂan›r k›lmak ve
her yönüyle tan›tmak oldu. “‹ﬂimiz hizmet, gücümüz millet” düsturunu benimseyerek ”önce insan” ve “her ﬂey Üsküdar için” anlay›ﬂ›yla hareket ettik. Çünkü
her soka¤›, taﬂ› ve köﬂe baﬂ› ile bizzat Üsküdar, bize geçici ile kal›c› olan
aras›ndaki fark› f›s›ldamaktad›r.
Yurt içinden ve d›ﬂ›ndan seçkin akademisyenlerin kat›l›m›yla her sene daha da
zenginleﬂen, halk›m›z taraf›ndan da büyük ilgiyle karﬂ›lanan Üsküdar sempozyumlar›, ﬂehrimizin sahip oldu¤u birikimi, fark›, yap›lmas› gerekenleri ve
yap›lanlar› anlama ve anlamland›rma konusunda önemli aç›l›mlar sa¤lam›ﬂt›r.
Sempozyum kitaplar›yla, Üsküdar'›n tarihini yazacaklara, dününü ve bugünü
araﬂt›racaklara çok önemli bir kaynak oluﬂturdu¤umuza inan›yorum.
Üsküdar sempozyumlar›n›n süreklilik arz eden bir etkinlik olmas›, alan›ndaki
di¤er çal›ﬂmalara örnek gösterilmesi, kat›l›m için yap›lan müracaatlar›n yüzlerle ifade edilmesi bu etkinli¤in ne denli do¤ru ve önemli oldu¤unun ifadesidir.
Sempozyumu, Cumhuriyetimizin ilan›n›n 85. y›l›na ithaf etmiﬂtik. Bilebildi¤im
kadar›yla da, etkinlik tarihinin de verdi¤i avantaj itibariyle sempozyum,
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Cumhuriyet'in 85. y›l›na ithaf edilen ilk bilimsel etkinlikti. Ayn› ﬂekilde sempozyumun kitab› da Cumhuriyet'in 85. y›l›na ithaf edilmiﬂtir. Bu ithaf herkesten
önce Üsküdar'›n hakk›d›r. Çünkü, sempozyum kitaplar›nda yer alan bilimsel
araﬂt›rmalar›n da ortaya koydu¤u gibi, Üsküdar Milli Mücadele'nin kurtuluﬂa
aç›lan kap›s› olmuﬂtu. ‹stanbul'da toplanan silahlar, ilaçlar, giyecekler, bilgiler
hep Üsküdar'dan Anadolu'ya aktar›lm›ﬂt›. Milli Mücadele'nin fikir ve kurmay
kadrosunun çok önemli isimlerinin büyük ço¤unlu¤u Üsküdar üzerinden
Anadolu'ya geçmiﬂti. Ve ‹stanbul'u teslim almaya gelen Türk ordusuna ev
sahipli¤ini de yine Üsküdar yapm›ﬂt›.
Bu eser, Üsküdar'›n geçmiﬂini bugüne ve bugününü geçmiﬂiyle birlikte gelece¤e
taﬂ›ma gayretimizin bir yans›mas›d›r. Sadece ihtiva etti¤i bilgileriyle de¤il,
geçmiﬂe ve günümüze ait zengin görsel materyaliyle belgesel niteli¤indedir.
Kitap, gelecekte, kendi geçmiﬂinin, yani dünün ve bugünün Üsküdar'›n› arayanlar için de görsel bir ﬂölen olacakt›r.
Sempozyumun planlanmas›, muhtevas›n›n ﬂekillendirilmesi ve gerçekleﬂtirilmesiyle ilgili tüm kararlar Bilim ve Yürütme Kurulumuz taraf›ndan verilmiﬂtir. Bize düﬂen de bu etkinli¤in en güzel ﬂekilde gerçekleﬂmesi için gayret
etmek olmuﬂtur.
‹zleyicilerden, tebli¤cilerine varanc›ya kadar, hemen herkesin ifade etti¤i gibi,
baﬂar›l› ve nitelikli bir organizasyon gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu baﬂar›n›n
temelinde, bilim kurulumuz ile mesai arkadaﬂlar›m›n emekleri ve gayretleri yatmaktad›r.
Sempozyumun kapan›ﬂ konuﬂmas›nda, ilim adamlar›m›z›n ve halk›m›z›n iltifatlar›n› görünce,“gelecekte bizim için ne tecelli eder bilemem, ancak bu sempozyum benim için bir berat olmuﬂtur, ben bugün berat›m› ald›m” demiﬂtim.
Hizmet süremin sonunda böyle bir eserin ortaya ç›kmas›ndan dolay› da büyük
mutluluk duyuyor, bu kitab› da, sözlü berat›n belgesi olarak kabul ediyorum.
Böyle bir çal›ﬂman›n ortaya ç›kmas› ﬂüphesiz büyük bir özveri, beceri ve geniﬂ
bir ekibin ortak çal›ﬂmas›yla mümkün olmuﬂtur. Bilim ve Yürütme Kurulu
üyelerimiz baﬂta olmak üzere tebli¤ sahipleri ve halk›m›z bu faaliyeti gönülden
desteklemiﬂ, mesai arkadaﬂlar›m hizmet etmenin yar›ﬂ› içinde olmuﬂtur.
Bu etkinlik ve eserin ortaya ç›kmas› için hiçbir fedakârl›ktan kaç›nmayan Bilim
ve Yürütme Kuruluna, tebli¤ sahiplerine, mesai arkadaﬂlar›ma ve Üsküdarl›lar’a
çok teﬂekkür ediyorum.
Çok daha güzel bir ﬂekilde devam edece¤ini ümit ve temenni etti¤im VII. Üsküdar Sempozyumu'nda buluﬂmak niyaz›yla hepinizi sevgi ve sayg›yla
selaml›yorum.
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Bugüne kadar Belediyemizce gerçekleﬂtirilen alt› sempozyumda sunulan
tebli¤lerin pek çok yönüyle ortaya koydu¤u üzere Üsküdar, fethin çok öncesinden baﬂlayan köklü geçmiﬂiyle, maddî ve manevî medenî zenginlikleri, sahip
oldu¤u tarihî miras ve tabii güzellikleriyle, as›rlard›r medeniyetlerin beﬂi¤i olan
‹stanbul'u temaﬂâ etmekle kalmam›ﬂ, zaman zaman onunla yar›ﬂm›ﬂ özel bir
yerleﬂim birimidir.
ﬁehirler, zaman içinde onlar› di¤erinden farkl› k›lan birer kimli¤e sahip olmuﬂ
ve y›llar boyu bunun izlerini taﬂ›m›ﬂlard›r. Bu kimli¤in yeterli bir surette
anlaﬂ›lmas› ancak bu konularda bir literatür oluﬂmas›yla mümkündür.
Sempozyumlarda sunulan tebli¤lerin neﬂredilmesi, Üsküdar literatürünün
oluﬂmas›na ve derlenmesine çok ciddi katk› sa¤layan ilmî faaliyet ve yay›n
olarak gelenekselleﬂmiﬂtir.
VI. Üsküdar Sempozyumu için ilk ad›mlar, 1-5 Kas›m 2007 tarihlerinde düzenlenen
V. Üsküdar Sempozyumu'nun oturumlar›nda ve kapan›ﬂ toplant›s›nda at›ld›.
Buradaki tebli¤lerde ve kapan›ﬂ oturumunda yap›lan de¤erlendirme konuﬂmalar›nda
Üsküdar hakk›nda söylenecek daha çok söz oldu¤u vurgulanm›ﬂ, bu kadim yerleﬂim
biriminin araﬂt›r›lacak birçok yönü bulundu¤u üzerinde durulmuﬂtu.
Belediye Baﬂkan›m›z Mehmet Çak›r'›n deste¤iyle Bilim ve Yürütme
Kurulumuzca sürdürülen devaml› çal›ﬂmalar, Üsküdar Belediyesi'nin h›zl› karar
alma mekanizmalar›, iyi planlan›p yürütülmüﬂ ve ça¤daﬂ imkânlar› kullanmaya
dayal› bir iletiﬂim anlay›ﬂ› sayesinde sempozyuma yo¤un bir kat›l›m talebi oldu.
Bilim Kurulu büyük bir ciddiyetle her bir özeti ayr› ayr› okuyup inceleyen
de¤erlendirme toplant›lar› yapt›. Bilim Kurulu'nca gösterilen titiz inceleme ve
de¤erlendirme çal›ﬂmalar›, bu faaliyetin be¤enilen niteliklere sahip olarak ﬂekillenmesinde etkili oldu.

Sunulan tebli¤lerin çeﬂitlili¤i ve yo¤unlu¤u Üsküdar'›n tarihî ve kültürel zenginli¤ini de ortaya koymaktad›r. Bunun en büyük ﬂerefi tebli¤cilerimize ve gerekli
imkân› haz›rlayan Üsküdar Belediyesi'ne aittir.
Oturumlar›n yap›ld›¤› salonlardan taﬂan aziz Üsküdarl›lar’›n bu bereketli bilgi
ya¤murundan da¤arc›klar›n› büyük bir zevkle doldurduklar›n› yak›ndan görmenin, her ﬂeyin fevkinde oldu¤unu özellikle belirtmeliyiz. Üsküdarl›lar’›n
ﬂehirlerine sahip ç›kt›¤›n› gösteren bu yo¤un ilgi ayn› zamanda tan›t›m ve organizasyon çal›ﬂmalar›n›n da büyük bir özveri ve hassasiyetle sürdürüldü¤ünün
göstergesi olmuﬂtur.
Kalabal›k bir dinleyici kitlesinin azalmayan bir ilgiyle izledi¤i VI. Üsküdar
Sempozyumu dikkat çekici ve önemli de¤erlendirmelerin yap›ld›¤› kapan›ﬂ oturumuyla sona erdi.
Sempozyumun baﬂar›l› bir ﬂekilde gerçekleﬂmesinin ard›ndan yeni ve belki de
daha zor bir iﬂ olan tebli¤lerin kitaplaﬂt›r›lma süreci baﬂlad›. Tebli¤ler Bilim
Kurulu'nca yeniden ele al›nd›. Konu birli¤i içerisinde sempozyumun bilimsel
seviyesine uygun bir titizlikle yay›nlanabilmesi için büyük bir hassasiyetle
çal›ﬂ›ld›. Tebli¤lerin sempozyumun oturumlar›na ba¤l› kal›nmadan alt› ana
baﬂl›k alt›nda toplanarak iki cilt halinde kitaplaﬂt›r›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Bilindi¤i gibi ülkemizdeki akademik çal›ﬂmalarda görsel materyalin etkili ve
estetik bir ﬂekilde kullan›m› yayg›n ve yeterli de¤ildir. Tebli¤ler
kitaplaﬂt›r›l›rken al›ﬂ›lagelenin ötesinde bir anlay›ﬂla hareket edildi. Akademik,
estetik, dünün ve bugünün Üsküdar'› için gelecekte kaynak özelli¤i görecek
yaklaﬂ›k bin adet görsel materyali ihtiva eden bir eser haz›rlanmas›na çal›ﬂ›ld›.
Bu sebeple tebli¤lerle ilgili tarihî de¤eri olan minyatür, gravür, eski foto¤raf
araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂ, konular› destekleyecek yeni foto¤raflar çekilmiﬂtir. Tebli¤
sahiplerinden gelen görsel materyalin bir k›sm› çekim, tarama veya temin
etmede kullan›lan teknolojik ürün ve bilgi gibi nedenlerden dolay› çözünürlülük, renk ve ›ﬂ›k ayarlar› vb. teknik donan›m yetersizdi. Tebli¤lerin geneli
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde de bir hayli eksiklik vard›. Ancak, burada bir
hususu da özellikle belirtmemiz gerekmektedir. ‹çeri¤i, sunumu, organizasyonu
ve tebli¤cilere verilen önem itibariyle örnek bir etkinlik olarak gösterilen sempozyum, tebli¤lerin kitaplaﬂt›r›lmas› itibariyle de alan›nda öncü ve e¤itici bir
konuma sahip olmuﬂtur. Her ﬂeyden önce sempozyum kitaplar›n›n yay›n›na
yüksek bir standart kazand›rm›ﬂt›r. Ayr›ca, yay›n ekibine ulaﬂan görsel
materyalin yo¤unluk ve niteli¤i de¤erlendirildi¤inde tebli¤cilerin görsel
materyali kullanma e¤ilimi ile bu materyalin teknik ve estetik standard›n› yükseltme konusunda da ciddi bir ilerleme gözlenmiﬂtir ki, bu da son derece önemli bir geliﬂmedir.
Metinlerde genellikle tebli¤ sahiplerinin tercih ettikleri yaz›m kurallar›na ba¤l›
kal›nmakla birlikte eserin bütününde bir imlâ birli¤i sa¤lanmas›na gayret edilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde tebli¤ sahiplerinin bibliyografya kullan›mlar›na da müdahalede bulunulmam›ﬂt›r. Ama, metinler defalarca okunmuﬂ, kitab›n mümkün
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oldu¤unca en az hata ile yay›m›na gayret edilmiﬂtir. Ancak, çal›ﬂman›n boyutu,
Bilim, Yürütme ve Yay›n Kurulunun gayretleri ile zaman›n darl›¤› dikkate
al›nd›¤›nda, baz› hatalar›n anlay›ﬂla karﬂ›lanaca¤›n› ümit ediyoruz.
Sonuç itibariyle, mümkün ol¤unca ilmî seviyesi yüksek bir etkinlik, baﬂar›l› bir
organizasyon ve güzel bir kitap ç›karmak için geniﬂ bir ekip büyük bir gayretle
hareket etmiﬂ, ortaya da oldukça takdir edilen bir çal›ﬂma koymuﬂtur.
Böyle bir eserin ortaya ç›kmas›nda, görevi süresince adeta Üsküdar'› ve Üsküdar'›n kültür tarihini yeniden inﬂa etme gayretiyle çal›ﬂan, Belediye Baﬂkan›
Mehmet Çak›r'›n üslubu, tavr›, yönetim tarz›, bilim adamlar›na, tecrübeye ve
liyakate verdi¤i önem her türlü takdirin üstündedir. Sempozyumun baﬂar›l› bir
organizasyon ve bilimsel bir anlay›ﬂla gerçekleﬂtirilmesi için Bilim ve Yürütme
Kurullar›na tan›d›¤› özerklik ile verdi¤i deste¤in yan›nda tebli¤lerin en güzel
ﬂekilde yay›nlanmas› konusunda da büyük bir hassasiyet göstermiﬂtir. ‹htisasa
hürmet edip, liyakate önem vererek bilim kurulunun ald›¤› kararlara samimiyetle
ba¤l› kalmas›, oturumlar› yak›ndan takip etmesi, sempozyuma kat›lan herkesle
yak›ndan ilgilenmesi, dikkat çekici ve örnek bir davran›ﬂt›r. Bilim Kurulu olarak,
hizmetleri, nezaketi ve gayretinden dolay› kendisine müteﬂekkiriz.
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Çal›ﬂmalar›m›z boyunca, büyük bir gayret, sab›r ve nezaket içerisinde sempozyum ve kitab›n her safhas›yla yak›ndan ilgilenen ve çal›ﬂmalar›n baﬂar›yla
gerçekleﬂmesinde önemli rol oynayan Belediye Baﬂkan Yard›mc›lar› Hilmi
Türkmen ve Arzu Gür'e de çok teﬂekkür ediyoruz.
Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürü Belgin Diﬂci bu çal›ﬂmalar boyunca fedakârca
çal›ﬂ›p, destek ve s›cak ilgisini eksik etmedi. Hüsnü Saraç, Selda Özgen,
Nebahat Süngü, Ali Çiçek sempozyumun tan›t›m› ve organizasyonun baﬂar›l›
geçmesi için büyük bir sab›r ve gayretle çal›ﬂt›lar. Gayretlerinin daim olmas›n›
diliyor, kendilerini muhabbet ve teﬂekkürle yâd ediyoruz.
Ahmet Bingöl ve Dilek Tomar, sekreteryas›n› üstlendikleri sempozyumun en
önemli kahramanlar› olan tebli¤cilerle ilk ve en çok muhatap olan isimlerdi.
Salonda görev yapan belediye personeli, profesyonel hizmet elemanlar›n› aratmayacak kadar baﬂar›l›, profesyonelli¤in çok ötesine geçecek ﬂekilde nezaketli,
gayretli ve güler yüzlü idiler. Onlar› da teﬂekkür ve muhabbetle yâd ediyoruz.
Kitab›n yay›n kuruluna, tebli¤lerin imlâ ve tashihine rehberlik eden Prof. Dr.
Mustafa Uzun'a, bu vazifeyi bilfiil yerine getiren Araﬂt›rma Görevlisi Ahmet
Karataﬂ'a, eserin nitelikli tarihî ve güncel görsel materyal zenginli¤i kazanmas›nda ve bask›ya haz›rlanmas›nda en büyük beceri ve gayretin sahibi, istikbalin parlak ilim yolcusu U¤ur Demir'e, yay›na haz›rl›¤a katk›da bulunan Ahmet
Önal'a, özveri ile grafik ve tasar›m çal›ﬂmalar›n› yürüten Sabit Ertaﬂ ve Bülent
Avnamak'a, kitab›n koordinasyonunu üstlenen Doç. Dr. Mustafa Sabri
Küçükaﬂc›'ya da teﬂekkür ediyoruz.
Bilim Kurulu olarak elinize en güzel ﬂekilde ulaﬂt›¤›n› düﬂündü¤ümüz bu
tebli¤lerin ilk ad›m›ndan son halini almas›na kadar sempozyum ve kitab›n her
safhas›n› yak›n ve ›srarl› takibi yan›nda, göz nuru ve al›n terini bezleden
Dr. Coﬂkun Y›lmaz'a da müteﬂekkir oldu¤umuzu burada belirtmeliyiz.
Bu çal›ﬂma, yerel yönetimlerle akademik çevrelerin uyumlu bir iﬂbirli¤i yapabileceklerini, bunun ilim hayat›na ve yerel yönetimlerin baﬂar›s› yan›nda,
ﬂehirlerimizin tarihinin tesbitine ve hemﬂerilerin yaﬂama bilincinin
geliﬂmesine, yeni projelerin haz›rlanmas›na önemli katk›lar sa¤layabilece¤ini de
ortaya koymuﬂtur.
Bir kere daha belirtmekte fayda vard›r ki, Üsküdar'›n sahip oldu¤u kültür ve
zenginlik sadece bu tarihî ilçenin de¤il, ‹stanbul'un ve ülke tarihimizin zenginli¤ini de aksettirmektedir. Gelece¤in Üsküdar'›n› inﬂa etme yolculu¤unda ise
ilim ve kültür dünyam›za yap›lan her katk›n›n mutlaka bir yeri olacakt›r.
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Aç›l›ﬂ Konuﬂmas›
M E H M E T

Ç A K I R

Belediye Baﬂkan›

Say›n müsteﬂar›m,
Say›n kaymakam›m,
Say›n dekanlar›m,
Sayg›de¤er hocalar›m,
Sanat dünyam›z›n k›ymetli temsilcileri,
Sayg›de¤er Üsküdarl› han›mefendiler ve beyefendiler,
VI. Üsküdar Sempozyumu'na hoﬂ geldiniz, ﬂeref verdiniz. Teﬂrifinizden dolay›
hepinize teﬂekkürlerimi sunuyorum.
Bir ﬂehri idare ederken ihmal edilmemesi gereken en önemli konulardan bir
tanesi “sormak”t›r. Günümüzde ﬂehirlerin idaresi giderek kompleks bir hal
almaktad›r. Yöneticilerden halka dan›ﬂmas›, bilim çevreleriyle iﬂbirli¤ini
geliﬂtirmesi ve kat›l›mc› mekanizmalar oluﬂturmas› büyük önem taﬂ›maktad›r.
Di¤er bir ifadeyle, halk›n sadece seçimler arac›l›¤›yla bu kurumlar›n yöneticilerini belirlemesi ve seçim dönemlerinde yönetimin karar ve eylemleriyle ilgili
kanaatlerini belirtmeleri yeterli de¤ildir. ﬁehrin mensuplar› her zaman yönetimi
denetlemeli, çal›ﬂmalar› yak›ndan takip etmeli, k›sacas› ﬂehrine sahip
ç›kmal›d›r.
Kanaatimce bir belediye baﬂkan› kendisinin her ﬂeyi bildi¤ini düﬂünerek veya
ekibinin her ﬂeyi anlad›¤›n› sanarak halk›na sormadan, bilim camias›na
dan›ﬂmadan, toplum önderlerinden, sanatç›lar›ndan, üniversitelerden destek
almadan o ﬂehri idare etmeye çal›ﬂ›rsa büyük bir yanl›ﬂl›¤a düﬂer. Biz, Üsküdar
Belediyesi olarak bu konuda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bunun çok büyük
faydalar›n› da görüyoruz. Halk›m›zla; beylerle, han›mlarla kendi semtlerinde,
mahallelerinde düzenli toplant›lar yap›yoruz. ‹lim adamlar›yla, uzmanlarla

görüﬂmelerde, fikir al›ﬂveriﬂlerinde bulunmaktay›z. Üsküdar sempozyumlar› da
bu anlamda büyük önem atfetti¤imiz bilimsel çal›ﬂmalar›m›zdan birisidir. Bir
idareci olarak benim ve çok de¤erli çal›ﬂma arkadaﬂlar›m›n ufkunu açan en
önemli faaliyetlilerin baﬂ›nda Üsküdar sempozyumlar› gelmektedir.
Bu y›l alt›nc›s› düzenlenen Üsküdar sempozyumlar›, bizlere ﬂehrimizi daha iyi
tan›mak, daha iyi yönetebilmek, halk›n ve ﬂehrin ihtiyaçlar›n yerinde ve zaman›nda
karﬂ›layabilmek için önemli bir imkan vermektedir. Geçen dört buçuk y›lda
halk›m›z›n yaﬂam kalitesinin yükseltilmesine hizmet eden birçok proje bu sempozyumlar s›ras›nda ortaya at›lm›ﬂ ve somutlaﬂm›ﬂt›r. Bu yönüyle Üsküdar sempozyumlar› ﬂehrimizi anlamak, daha yaﬂan›l›r k›lmak, halk›m›za hizmet etmek için
önemli bir etkinlik olmuﬂtur. ﬁehrimizle ilgili bugüne kadar 600'ün üzerinde
tebli¤in sunuldu¤u, müzakere ve îlmi tart›ﬂmalar›n yap›ld›¤› sempozyumlar›n hem
Üsküdar Belediyesi'nin yönetim ve hizmet anlay›ﬂ›nda, hem de buna ba¤l› olarak
Üsküdar'›n de¤iﬂim ve geliﬂiminde önemli bir etkiye sahip oldu¤una inanmaktay›m.
Ayn› ﬂekilde, hem Üsküdarl›lar, hem de ülkemiz ve ilgi duyan bilim çevreleri için
de, bu sempozyum önemli bir f›rsat olmaktad›r. Kitaplaﬂm›ﬂ haliyle dünyan›n her
taraf›na ulaﬂabilmekte, kal›c› bir etkiye ve istifade imkan›na dönüﬂmektedir.
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Bu sempozyumun haz›rlanmas›nda Bilim ve Yürütme Kurulumuzun çok büyük
eme¤i ve deste¤i bulunmaktad›r. Sempozyum, onlar›n öncülü¤ünde ve denetiminde haz›rlanm›ﬂt›r. ‹çerik konusunda takdir tamamen kendilerine aittir. Biz de
onlar›n tavsiyeleri do¤rultusunda sempozyumun gerçekleﬂmesi için gerekli alt
yap› hizmetlerini ve imkanlar› oluﬂturmaya gayret ediyoruz. Bana verilen bilgiye
göre 300 civar›nda müracaat olmuﬂ bu müracaatlar Bilim Kurulunda titiz bir
çal›ﬂmayla de¤erlendirilmiﬂtir. Neticede, 150 bilim adam›n›n kat›l›m›yla gerçekleﬂecek ve dört gün sürecek bu etkinlik ortaya ç›km›ﬂt›r. Baﬂta Bilim Kurulu
olmak üzere tebli¤ sunacak de¤erli akademisyenlerimize, kat›l›m›n›zla bizlere
büyük onur veren siz de¤erli izleyicilere teﬂekkürlerimi arz etmek istiyorum.
Yaln›z iki ismi bu vesileyle bir kere daha rahmetle anmak istiyorum. Geçen sene
aram›zda olan, hatta V. Üsküdar Sempozyumu'nda tebli¤ sunan sayg›de¤er
hocam›z, kadim Üsküdarl› Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre aram›zda yok. Yine,
çal›ﬂmalar›m›zda bize büyük destek veren, çok istifade etti¤imiz Prof. Dr.
Sabahaddin Zaim hocam›zda aram›zdan ayr›ld›. Kendilerini rahmetle ve
ﬂükranla an›yorum.
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Üsküdar’daki Kuﬂ Evleri ve
Bunlar›n Arkas›ndaki Dünya
P R O F .

D R .

N U S R E T

Ç A M

‹stanbul’un Bo¤az yakas›nda kurulmuﬂ olan Üsküdar semti her zaman kibar insanlar› ve zengin tarihî miras› ile biline gelmiﬂtir. Yahya Kemâl’in ifadesiyle ‹stanbul’un fethine ﬂahit olan bu semt, tarihî eserlerin bizzat kendileri kadar, bu
binalardaki birtak›m ayr›nt›lar› ile de dikkat çekmektedir. Konumuzu teﬂkil
eden kuﬂ evleri de bunlardan bir tanesidir. ﬁunu hemen belirtelim ki biz bu yaz›m›zda bu kuﬂ evlerini mimar veya mimarl›k tarihçisi gözüyle de¤il, bir kültür
ve medeniyet tarihçisi gözüyle ele almaya çal›ﬂarak Üsküdar’da sergilenen örneklerden hareketle kuﬂ evlerinin insan ile iliﬂkilerini irdelemeye gayret edece¤iz.
Yap›lan araﬂt›rmalara göre (Bar›ﬂta, 2000) Üsküdar’da hâlen Ayazma, Çak›rc›baﬂ› Hasan Paﬂa, Selimiye, ﬁemsi Ahmet Paﬂa, Yeni Valide Camileri ile Ahmediye
Kütüphanesi (1724) ve Divitçiler Camii S›byan Mektebi’nde kuﬂ evleri bulunmaktad›r. Bunlar aras›nda kuﬂ evleri bak›m›ndan en zengin olan eser 1760 y›l›nda III. Mustafa’n›n mimarbaﬂ› Tahir A¤a’ya bina ettirdi¤i Ayazma Camii’dir.
Bu caminin ana gövdesinin d›ﬂ cephelerinde kubbeyi taﬂ›yan kemerin baﬂlama
noktas›nda binay› çepeçevre dolanan korniﬂin hemen alt›nda çok say›da kuﬂ
köﬂkleri mevcuttur. Bunlardan baﬂka avlu taç kap›s›n›n muhteﬂem kitabesinin
iki taraf›na da birer kuﬂ köﬂkü yerleﬂtirilmiﬂtir. Kuﬂlar›n bar›nmas›na ve yuva
yapmas›na yarayan bu ayr›nt›lar sade birer delikten ibaret olmay›p, minareli cami ve kafes pencereli konaklar ﬂeklinde yap›lm›ﬂ zarif birer sanat eseri görünümündedirler. Benzer zarafet ve ihtiﬂam 1710 tarihli Yeni Valide Camii’nin bat›
ve kuzey duvarlar›nda bulunan kuﬂ köﬂklerinde de sergilenmiﬂtir. Di¤er eserlerdeki kuﬂ evleri bunlar kadar sanatsal özellikler arz etmemektedir.
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Özellikle Osmanl› devri Türk mimari eserlerinde kuﬂlar›n bar›nmas› ve korunmas› için, bulundu¤u binan›n do¤al bir parças› olarak taﬂ›n oyulmas› suretiyle
yap›lm›ﬂ olan ve “kuﬂ evleri”, “kuﬂ köﬂkleri”, “kuﬂ saraylar›”, “güvercinlik”, “serçe saray›” adlar›yla an›lan bu zarif unsurlar, ait olduklar› yap›ya ayr› bir estetik
ve sevimlilik kazand›rmaktad›r. Son y›llarda yap›lan çeﬂitli incelemeler, bu kuﬂ
evlerinin Türkiye’de ne kadar yayg›n ve de¤iﬂik formlara sahip oldu¤unu ortaya
koymuﬂtur. Kuﬂ evleri gibi plastik bir forma sahip olmayan, fakat onlar›n bar›nmas› için özel olarak yap›lm›ﬂ delikleri ve pencereleri de hesaba katt›¤›m›zda
kuﬂlar›n binalarla, çevreyle ve insanlarla bütünleﬂmesine ne kadar ihtimam gösterildi¤ini anlayabiliriz. Bir bina bünyesinde yer alan kuﬂ evlerinin tarihini Selçuklulara kadar götürmek mümkündür. Mesela XII. yüzy›l ortalar›nda yap›lan
Konya K›l›çarslan Köﬂkünde üst kat› taﬂ›yan konsollar›n yan›ndaki büyükçe delikleri birer kuﬂ evi olarak mütalaa etmek hiç de yanl›ﬂ olmayacakt›r.
Bu sevimli unsurlar›n en çok geliﬂme ve çeﬂitlilik gösterdi¤i devir hiç ﬂüphesiz Osmanl› dönemi olmuﬂtur. Duvarlara özel olarak konulmuﬂ küçük deliklerden ibaret
bu ikinci tür kuﬂ evlerinin bildi¤imiz kadar›yla Osmanl›lardaki en eski örne¤i ise
Edirne Eski Cami’dir (1404-1413). XVII. Yüzy›lda kuﬂ evlerinin büyük bir zenginlik ve çeﬂitlilik arz etti¤i gözlenmektedir. Binalara yap›lm›ﬂ olan bu kuﬂ evlerinden
baﬂka bir de kafeslerde, cami avlular›nda, ﬂehir meydanlar›nda, çat›larda, külliyelerin ve evlerin bahçelerinde do¤rudan veya dolayl› olarak beslenen kuﬂlar› ilave
etti¤imizde Türklerin kuﬂ sevgisinin kapsam› daha da büyük boyutlara eriﬂecektir.
Bilhassa cami, medrese, türbe, ev, köprü gibi yap›larda karﬂ›m›za ç›kan bu kuﬂ
evlerini baﬂka kültürlerde bu kadar s›k görmemizin neredeyse imkâns›zl›¤› karﬂ›s›nda bunlar›n kültürel bak›mdan ne anlam ifade etti¤ini araﬂt›rmak bizi ilginç
sonuçlara götürebilir. En baﬂta ilginç olan husus, bu kuﬂ evlerinin bildi¤imiz kadar›yla eski devirlerde böyle s›k ve itinal› ﬂekilde yaln›zca Anadolu Türk co¤rafyas›nda yap›lm›ﬂ olmas›d›r. Baz› kiliselerde de kuﬂ evleri var ise de Osmanl›lardaki kadar çok ve itinal› de¤ildir. ﬁunu da belirtmek gerekir ki Bat›’da çevrecili¤in geliﬂmesiyle birlikte kuﬂ evleri yayg›nl›k kazan›rken ‹slâm ülkelerinde bu
kuﬂ evlerine art›k fazla itibar edilmemektedir.
Pek ço¤u biblo zarafetinde yap›lm›ﬂ olan bu kuﬂ evlerinin eski Anadolu Türk
mimarisinin ve ﬂehir hayat›n›n ayr›lmaz parças› haline gelmesi tesadüfle ve basit bir sebeple aç›klanamaz. Öyle anlaﬂ›l›yor ki bu kuﬂ evlerinin çok derinlere
uzanan kültürel, estetik ve felsefi arka plan›n›n olmas› gerekir. Zira her eylemin
ve olay›n arkas›nda mutlaka felsefî, estetik, ruhsal, toplumsal, kültürel ve ekonomik bir neden vard›r. Bu etkenleri ﬂu baﬂl›klar alt›nda ele alabiliriz:
a) ‹nsan›n halife s›fat›yla yarat›lm›ﬂ olmas›n›n getirdi¤i sorumluluk duygusu
Yeni Valide
Camii’nin kuzey
duvar›ndaki
kuﬂ köﬂkü
(karﬂ› sayfa)
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Her ﬂeyden önce, derin bir kuﬂ sevgisinin eseri olan bu kuﬂ evlerini meydana getiren toplum, dinî inanca ba¤l› olarak kendisini Allah’›n yeryüzündeki halifesi
s›fat›yla kâinattaki bütün varl›klar›n bak›m›ndan, kollan›p gözetilmesinden so-
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rumlu tutmaktayd›. Çünkü inand›¤› kutsal kitab›nda aç›kça ifade edildi¤i üzere
(el-Ahzab, 72; el-Haﬂr, 21), yerin, gö¤ün kabul etme cesareti gösteremedi¤i
“emaneti” insano¤lu üstlenmiﬂtir. Ve yine bu kitapta kuﬂlar›n da Allah’› tesbih
eden, insanlar gibi de¤erli bir topluluk oldu¤u ﬂu ayetlerle dile getirilmiﬂ idi:
Sizin gibi ümmettir hepsi de
gökte uçan her kuﬂ, yerde gezen her hayvan,
Biz o kitapta hiçbir ﬂeyi b›rakmad›k noksan.
Nihâyet hepsi de huzuruna Rab’lerinin
toplan›p getirilecek (ﬂâhitlik için). (el-En’âm, 38)
Göklerde ve yerde bulunanlar›n,
ve dizi dizi kanat ç›rp›p uçan kuﬂlar›n
Allah’› nas›l tesbih etti¤ini anlamaz m›s›n?
Her biri kendi tesbihini, duas›n› ö¤renmiﬂtir.
Allah, onlar›n yapt›klar›n› elbet çok iyi bilir. (en-Nûr, 41)
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Üstelik “kâinat›n yüzü suyu hürmetine yarat›ld›¤›na” inan›lan peygamber de
“hepiniz çobans›n›z ve maiyetinizdekilerden sorumlusunuz” buyurmuﬂ, “yar›n
k›yametin kopaca¤›n› bilseniz dahi a¤aç dikiniz”, “dikti¤iniz bu a¤ac›n meyvesinden bir kuﬂun yemesi sizin için sadakad›r” diye söylemiﬂtir. Ve yine bu din; rahmeti, merhameti, cömertli¤i, vermeyi, k›sacas› sevgiyi tavsiye etmiﬂtir. Kald› ki,
ayn› inan›ﬂa göre “Allah güzeldir”, “O, bütün güzel isimlerin sahibidir”, “insanlar› en güzel ﬂekilde yaratm›ﬂt›r”, “musavvirdir”, “O’nun yaratt›klar› aras›nda çirkin ve düzensiz bir ﬂey yoktur” ve “yaratanlar›n en güzelidir”.
Öyleyse bilinç sahibi insano¤luna düﬂen görev, hayat› böyle bir sevgi ve güzellikle yo¤urmak, yani yapt›¤› her ﬂeyi güzel yapmakt›. Böyle bir bilinç düzeyine eriﬂmiﬂ olan ve halife s›fat›n› taﬂ›yan insano¤luna yaraﬂan bu olmal›yd›.
Bütün herkesi ve her ﬂeyi kucaklayan sevgi ile hiçbir karﬂ›l›k beklemeyen saf
esteti¤in izdivac› sayesindedir ki Türk ve ‹slâm devletleri, ﬂimdi görenleri
hayran b›rakan camiler, medreseler, çeﬂmeler, sebiller, kervansaraylar ve daha nice sanat eserleri meydana getirmiﬂtir. Bütün bu tavsiyelerin, düﬂünce ve
hayat tarz›n›n, ‹slam tarihinin her y›l›nda ve ‹slâm co¤rafyas›n›n her kar›ﬂ›nda aynen uyguland›¤›n› söylemek elbette mümkün de¤ildir. Fakat bütün bunlar›n, eskilerin deyimi ile söyleyecek olursak “sat›rdan sudûra geçti¤i”, yani
kâ¤›t üzerinde kalmay›p hayata intikal ettirildi¤i zamanlar ve mekânlar da az
de¤ildir.
b) Türklerdeki geleneksel konukseverlik ve cömertlik
Dinden kaynaklanan bu düﬂünce ve duyuﬂ tarz› ile Türklerde eskiden beri var
olan cömertlik ve konukseverlik duygular›n›n birleﬂmesinin do¤al sonucu olarak, insana emanet edilen kuﬂlar için de bir ﬂeylerin yap›lmas› gerekirdi. Türklerdeki bu “Allah’›n emaneti” kavram› Yunus Emre’de “Yarat›lan› hoﬂ gör, Yaratan’dan ötürü” formülü ile çok veciz bir ﬂekilde özetlenmiﬂtir. Öyle anlaﬂ›l›yor
ki, herkes taraf›ndan büyük bir takdirle kabul edilen Türk misafir severli¤inin
arka plan› üzerinde yeterince durulmam›ﬂt›r. Bu erdemin, insan sevgisinin ve
hak kavram›n›n tabii neticesi oldu¤u hususu gözden kaçarak s›radan bir hadise
imiﬂ gibi görülmüﬂtür. Halbuki misafirperverlik s›radan bir davran›ﬂ biçimi olmay›p, engin bir cömertli¤in, cömertlik ise insan sevgisinin ve hak duygusunun
sonucudur.
Bu insan sevgisinin, hak duygusunun ve konukseverli¤in mimarimizdeki en
iyi yans›mas›, her kim olursa olsun, muhtaç olmak kayd›yla gelenlerin doyuruldu¤u aﬂevleri ile yine dinine, milliyetine, statüsüne bak›lmaks›z›n üç gün
konaklaman›n bedava oldu¤u kervansaraylard›r. Kervan yollar› boyunca s›ralanan bu hanlarda yolcular›n beraberlerindeki binek hayvanlar› da doyuruluyordu. Selçuklu kervansaraylar›nda hayvanlar›n bar›nd›¤› ah›r k›sm›n›n cümle kap›s› da en az ana kap› olan taçkap› kadar muhteﬂemdir. Çünkü sahiplerine kazanç, ﬂan, ﬂöhret ve bilim kazand›ran, onlar› sevdiklerine kavuﬂturan,
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düﬂmanlar›ndan kurtaran bu hayvanlar, bu binalar› yapt›ran insanlar›n gözünde, aﬂa¤› mahlûklar de¤il, Allah’›n insanlara bir emaneti ve bahﬂetti¤i nimetidir. Zaten Türkler at› di¤er hayvanlardan üstün tuttuklar›, hatta kutsal
gördükleri için ona kolay kolay hayvan demezlerdi. Tarihimizde at için yap›lm›ﬂ mezarlar›n oldu¤u, hatta bunun Osmanl›lar zaman›nda bile devam etti¤i
bilinmektedir. Çünkü “kuﬂ kanatt›r, at muratt›r”, yani kuﬂ kanad› ile vard›r, er
at› ile murad›na eriﬂir1. Onun içindir ki Hunlarda yi¤itler atlar› ile birlikte gömülüyordu.
c) Kuﬂ ve hayvan kültürü
Türk kültüründe kuﬂlar›n daha da ayr› bir yeri vard›r. Zümrüdü Anka kuﬂundan
baykuﬂa, güvercinden hüthüte, leylekten turnaya var›ncaya kadar her kuﬂ ﬂu veya bu ﬂekilde bir hikâyeye, benzetmeye, atasözüne, ﬂark›ya, türküye, oyuna, masal veya hikâyeye mutlaka konu olmuﬂtur. Hele hele bülbülsüz ﬂark› ve türkü
yok gibidir. Gerek yaz›l›, gerek sözlü edebiyat›m›zda bunlar›n say›s› yazmakla,
anlatmakla bitmeyecek kadar boldur. Fakat Türklerin gönül dünyas›nda bülbülün, güvercinin ve turnan›n ayr› bir yeri oldu¤u muhakkakt›r. Kayserinin Topal
Serçe, Silifke’nin Keklik, Bolu’nun Ördek, Yozgat’›n Horoz, Bingöl’ün kartal
oyununu, Tunceli’nin Turna ve Sivas’›n Güvercin semah›n› hemen hemen herkes duymuﬂtur. Keza Türk düﬂünce tarihinin önemli bir simas› olan Hac› Bektaﬂ Veli’nin, Horasan’dan Anadolu’ya güvercin donunda geldi¤ine inan›lm›ﬂt›r.
Bu sebeple semahlarda güvercinin kanat ç›rp›ﬂlar›n›, ani ve çevik dönüﬂlerini
görmek mümkündür. ﬁu örneklerde görülece¤i üzere yine ayn› inan›ﬂa göre turna, Horasan erenlerini ve Hoca Ahmet Yesevi’yi, hatta Hz. Ali’yi temsil etmektedir:
Havan›n yüzünde sema tutarken
Ab-› Kevser ﬂarab›ndan içerken
Muhammed’im gül u reyhan biçerken
Turnalar Ali’mi görmediniz mi?
veya
‹ki turnam gelir baﬂ› ç›¤al›
E¤len turnam e¤len Ali misin sen?
Birisi Muhammed, birisi Ali
Yoksa Hac› Bektaﬂ Veli misin sen?
Turna ﬂu K›rﬂehir türküsünde oldu¤u üzere bazen sevgiliye veya s›laya selam
götürüp güzel haberler getirece¤ine inan›lan en güvenilir dost ve s›rdaﬂt›r:
All› turnam bizim ele var›rsan
ﬁeker söyle kaymak söyle bal söyle
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Sivas’›n Zara ilçesinde yaﬂayan bir rivayete göre Hasan Baba Horasan’dan Konya’ya gelmiﬂ, Selçuklu Saray›’nda bir müddet kuﬂçubaﬂ› olarak görev yapt›ktan
sonra ﬂeyhi taraf›ndan 1204 y›l›nda Zara’n›n bat›s›nda “öz” denen mevkie halife olarak gönderilmiﬂtir. Hasan Baba, Kaz Gölü’nü geçtikten sonra “kuﬂlar nereye konarsa biz de dergâh›m›z› oraya kurar›z” diyerek kafesteki kuﬂlar›n› sal›vermiﬂ ve kuﬂlar›n kondu¤u yere dergâh›n› kurarak O¤uz boylar›n›n buraya yerleﬂmesini sa¤lam›ﬂt›r.2
Güvercin ise Nuh Tufan›’n› müteakip a¤z›nda getirdi¤i bir dal ile o günden beri insanlar için bar›ﬂ ve umut simgesi olmuﬂtur. Hz. Peygamber’in Ebu Bekir ile
Mekke’yi terk ederken gizlendikleri ma¤aran›n önünde bir güvercinin yuva yapmas› ve böylece içeridekileri düﬂmanlardan kurtarmas›, onu müslümanlar›n gözünde daha da kutsal hale getirmiﬂtir. Müslümanlar aras›nda önemli bir yere sahip olan di¤er bir kuﬂ da Süleyman Peygamber’e, kendisininkinden daha muhteﬂem bir saltanata sahip bir kad›n hükümdar›n (Belk›s’›n) taht›n›n yerini bildiren hüthüt kuﬂudur. Tarakl› kuﬂ veya çavuﬂ kuﬂu da denilen bu kuﬂ da güvercin gibi avlan›lmaz. Hz. ‹brahim’in ateﬂe at›lmas› ve bir kuﬂun a¤z›yla su getirip
söndürmeye çal›ﬂmas› olay›n›n kahraman› olarak kimi rivayetlerde bülbül, kimi
rivayetlerde üveyik, kimi rivayetlerde ise kar›nca gösterilir. Kültürümüzde Allah’›n bin bir ismini bildi¤ine ve her defas›nda yeni bir ismi terennüm etti¤ine
inan›lan bülbül, yine Hz. Muhammed’i temsil etti¤ine inan›lan güller aras›nda
kanat ç›rp›p te¤anni etmiﬂtir. Son zamanlarda meﬂhur olan Bülbül kasidesi
Türkler aras›ndaki bu telakkiyi konu alm›ﬂ ve bülbüle duyulan bu sevgi öyle bir
boyuta eriﬂmiﬂtir ki kasideyi okuyan kiﬂinin ad› (‹smail Doruk) dahi unutularak
“Bülbül Hoca”ya dönüﬂmüﬂtür.
Halk aras›nda dudu kuﬂu olarak bilinen, fakat ﬂairlerin tuti olarak ifade ettikleri papa¤an ise tasavvufta bât›n› kavrayamay›p zâhir olan› Hak sanan insan› temsil eder. Bu sebeple Nef’i bir ﬂiirinde:
Tuti-i mûcize gûyem ne desem lâf de¤il
Çerh ile söyleﬂemem âyinesi sâf de¤il
demek suretiyle papa¤an-ayna teﬂbihiyle bu tasavvufî düﬂünceyi dile getirmek
istemiﬂtir. Tatl› dilli kimseler için “dudu dilli” denildi¤ini ise hepimiz biliriz.
Halk inan›ﬂ›nda leyleklerin k›ﬂ› geçirmek için güneye giderken Hicazdan geçti¤ine inan›lm›ﬂ, bu sebeple ad›na “hac› leylek” denilmiﬂ ve evlerimizin, a¤açlar›m›z›n en muteber misafiri olarak hürmet görmüﬂtür. Yine ayn› nedenledir ki,
Bursa’da sakatland›¤› için göçemeyip de çaresiz kalan leyleklerin bar›nmas› ve
tedavisi için “Gurabahane-i Laklakan” ad› verilen leylekler ﬂifahanesi yap›lm›ﬂt›r. Bu tür bir kuﬂ hastanesinin o zamana kadar dünyada bir örne¤i mevcut de¤ildi. Ayn› ﬂekilde k›rlang›çlar da sayg›n konuklar olarak evlerimizi istedikleri
gibi kullanm›ﬂlar, yuvalar›ndan dökülen pislikler en titiz ev han›mlar›n› bile asla rahats›z etmemiﬂtir. Çünkü bu kuﬂlar›n, mutlu ve huzurlu evleri tercih etti¤i
varsay›lm›ﬂt›r, ya da bunlar›n evlere ﬂenlik, esenlik ve bereket getirdi¤ine inan›lm›ﬂt›r. Bu tür kuﬂlar›n evlerin içine rahatça girip ç›kmalar› ve yuva yapmala46
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r› için duvarlar›n üst k›sm›na, güney bölgelerimizde “kuﬂ ta¤as›” denilen zarif
pencereler yap›lm›ﬂt›r. Hele kumrular›n ötüﬂmesi ve cilveleﬂmesi ideal bir anlaﬂman›n ifadesi olarak görülüp genç sevgililere “çifte kumrular” denilmiﬂtir.
Uzun boylu, düzgün endaml› genç k›zlar “sülün”e benzetilmiﬂ, genç k›zlar›n güzel yürüyüﬂleri kekli¤in yürüyüﬂüne teﬂbih edilmiﬂ, onun kanad›n› süzüﬂü
Keklik gibi kanad›m› süzmedim
Murat al›p doya doya gezmedim
Bu kara yaz›y› kendim yazmad›m
Aln›ma yaz›lm›ﬂ bu kara yaz›
dizelerinde oldu¤u gibi nice ﬂiirlere ve türkülere konu olmuﬂtur.
Bunun aksine alp çehreli erkekler “ﬂahin bak›ﬂ”lar›yla nam salm›ﬂ, insanlar›n
gönüllerine ferahl›k veren seslerin sahipleri “bülbül avazl›” olarak nitelendirilmiﬂtir. Kartal ise eski Türklerde kamlar›n ve baks›lar›n gö¤e seyahatlerinde rehber ve Göktürklerde hâkimiyet simgesi olmakla kalmay›p çift baﬂl› biçimiyle
müslüman Selçuklu devletinin armas› olma ﬂerefine de eriﬂmiﬂtir.
Kuﬂlar içerisinde baz›lar›n›n, bu sayd›klar›m›z kadar talihli olmad›¤› da bir gerçektir. Bunlar aras›nda karga ve kuzgun, sesi ve görüntüsü ile çirkinli¤in, baykuﬂ ise u¤ursuzlu¤un sembolü olmuﬂtur. Türk halk›n›n hem çocu¤a, hem de
kuﬂlara olan merhameti bu konuda da kendisini göstermiﬂ ve “kuzgunun gözünde yavrusu ﬂahin oluvermiﬂtir”. Yine ayn› merhamet duygusu baykuﬂun da
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imdad›na yetiﬂerek bu “u¤ursuz kuﬂ” bir anda kanaatkârl›¤›n, tok gözlülü¤ün
timsali haline gelivermiﬂtir. Çünkü inan›ﬂa göre, ezelde ruhlar aleminde ömürler tayin edilirken her canl›ya dünyada yaﬂamak istedikleri süre sorulmuﬂ, baykuﬂa s›ra gelince “benim için bir y›l yeter” diye cevap vermiﬂ. Di¤er canl›lar, bunu az bulup sebebini anlamak istediklerinde baykuﬂ, bilgelere yak›ﬂan bir edayla: “Yaz›n› da gördüm, k›ﬂ›n› da, daha ne iﬂim var benim dünyada” diye cevap
vererek insanlar›n gönlünü almas›n› bilmiﬂtir. Zaten “ad› güzel, kendi güzel o
kutlu insan”, hiçbir ﬂekilde u¤ursuzlu¤un ve u¤ursuz bir varl›¤›n olamayaca¤›n› söylememiﬂ miydi? Öyleyse baz› kimselerin, sesini iﬂitmekten ürperdi¤i baykuﬂ art›k
Tenhâ gecelerde beni eyler müteselli
Baykuﬂ sesini bülbül-i ﬂeydâya de¤iﬂmem
diyen Urfal› aﬂ›klar için bülbül sesinden daha yak›n ve dostça olabilirdi. Bilhassa ›ss›z da¤larda yaln›z baﬂ›na kalan kimseler hangi türden olursa olsun kuﬂ seslerinin ne iyi dost oldu¤unu çok iyi bilirler. Nitekim Gaziantep yöresinde böyle
bir sessiz yaln›zl›¤› dile getirmek için “sinleyen sinek bile yok” denir. Bu nedenle asl›nda ruhun temizlenmesi için su sesi ne kadar gerekli ise ruhun sükun bulmas› için a¤aç h›ﬂ›rt›s› ve kuﬂ sesi de o kadar lüzumludur. Görünmeyen bir el
taraf›ndan idare edilen bütün bu na¤melerin hepsi asl›nda insan›n var olmas›
ﬂerefine tertip edilen ilahî musikiden baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Bu gerçe¤i çok iyi
kavrayan bir gazelde Haf›z Burhan’›n:
Kuﬂ sesleri ovalara yay›l›r
‹nsanlar hayran olur bay›l›r
diye baﬂlayan taﬂ plaktaki sesi ise bunun insan eliyle ve diliyle ifade edilmiﬂ
ﬂeklidir.
Kuﬂlar baz› durumlarda insanlara cans›z halleriyle de hayat kayna¤› olmuﬂtur.
Türk hat sanat›nda insan, hayvan ve kuﬂ figürleri ﬂeklindeki istifler pek hoﬂ karﬂ›lanmam›ﬂ ve bu nedenle bunlar çok fazla yap›lmam›ﬂ ise de leylek ﬂeklinde yaz›lm›ﬂ besmelenin, görenlerde tatl› bir tebessümün uyand›rd›¤› da bir gerçektir.
Genç k›zlar›n çeyizlerine koymak için dokudu¤u hal›larda, kilimlerde ve nak›ﬂlarda kuﬂ resimlerini bol miktarda görürüz. Genellikle birbirine bakar vaziyette
gösterilen bu kuﬂlar hep mutlu ve asude bir gelece¤in temennisidir. Çünkü kuﬂlar gibi insanlar aras›nda da “yuvay› her zaman diﬂi kuﬂun yapt›¤›” kabul edilmiﬂtir. Onun için düzenli bir hayat› olmayan kimseler:
Cümle kuﬂlar yuva yapt›
Bir kuﬂ kadar olamad›m
48
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Ayazma Camii
k›ble taraf›ndaki
kuﬂ köﬂkü

diye dert yanm›ﬂlard›r. Dilimizde “yuva” daima tatl› bir huzurun ve güvenin ifadesi olmuﬂtur. Onun için Türkçede “s›cak bir evim olsun” denilmemiﬂ, “s›cak
bir yuvam olsun” denilmiﬂtir. Yine bu sebepledir ki özel ﬂefkate muhtaç çocuklar›n bar›nd›¤› yerin ad› resmi kay›tlarda “Çocuk Esirgeme Yurdu” olsa da halk›n dilinde hep “Çocuk Yuvas›”d›r veya sadece “Yuva”d›r.
Kuﬂ figürlerine mimarî tezyinat›m›zdan örnek vermek gerekirse, böyle bir anlay›ﬂ›n daha Göktürklerden itibaren mevcut oldu¤unu görürüz. Bilindi¤i üzere Bilge
Ka¤an’› temsil etti¤i anlaﬂ›lan bir heykelin al›n k›sm›na iri bir kartal figürü kabart›lm›ﬂt›r. Selçuklu devri çini ahﬂap ve taﬂ iﬂçili¤inde kuﬂ resimlerini bol miktarda
görmek mümkündür. Bunun en güzel örnekleri Diyarbak›r, Konya, Sivas, Erzurum, Denizli, Ankara, Kayseri, Tokat ve dolaylar›nda özellikle sivil yap›larda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ayetlerin hilaf›na olarak baz› f›k›hç›lar›n varsayd›klar› tasvir
yasa¤›, özellikle Selçuklu sanatkârlar› için fazla bir anlam ifade etmemiﬂtir. Çünkü hem dinin özüne ayk›r› olmamak kayd›yla resim yapmay› yasaklayan bir nas
yoktur, hem de Allah’›n tabiatta korunup sevilmesini yasaklamad›¤›, tam tersine
teﬂvik etti¤i bu güzel varl›klar›n resmedilmesini günah sayman›n mant›kî bir delili mevcut de¤ildir. Bu nedenle Selçuklu sanatkârlar› daha cesur davranarak özellikle saraylarda, kalelerde, medreselerde, ﬂifahanelerde, türbelerde, kervansaraylarda ve hatta cami ve mescitlerin d›ﬂ taraflar›nda fazla dikkat çekmeyecek ﬂekilde kuﬂ ve hayvan figürleri kullanmaktan geri durmam›ﬂlard›r. Kâse, tabak, çanak
gibi evanilerle metal iﬂlerinde bunlara daha da bol miktarda yer verilmiﬂtir.
Osmanl› resim sanat›nda kuﬂ figürü taﬂ kabartmalardan, duvar çinilerinden ve
minyatürlerden çok tezhiplerde ve saz iﬂi denilen bezemelerde karﬂ›m›za ç›k50
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maktad›r. Bu eserlerde her türden kuﬂlar t›pk› do¤al ortamlar›nda oldu¤u üzere,
hatta ço¤u da yaprak ve k›vr›k dal görünümü kazanm›ﬂ olarak sahne al›rlar. Türleri ne olursa olsun, bu kuﬂlar hem Selçuklu, hem de Osmanl› devri eserlerinde
tabiattaki halleriyle de¤il, biraz soyutlaﬂt›r›lm›ﬂ ve üsluplaﬂt›r›lm›ﬂ olarak resmedilmiﬂlerdir.
Türk kültüründe yaln›zca kuﬂlar de¤il, yaban hayvanlar› da önemli bir yere sahiptir. Mesela k›ﬂ›n sert geçti¤i zamanlarda açl›k çeken hayvanlara yiyecek temini için vak›flar›n kurulmuﬂ olmas› bunun en dikkat çekici örne¤idir. Yeme¤i
ve bilhassa da ekme¤i çöpe atmak günah olarak telakki edildi¤inden, zaruri durumlarda buna vicdanlarda ancak “kurtlar›n ve kuﬂlar›n pay›” olarak izin verilmiﬂtir. Türkülerimiz ve halk hikâyelerimiz geyik av›na giden insanlar›n baﬂ›na
gelen u¤ursuzluklar› anlatan olaylarla doludur. K›rﬂehir’e ait “Ahu gözlerini sevdi¤im dilber” türküsünde oldu¤u üzere genç k›zlar hep yavru ceylana benzetilmiﬂtir. Çukurova’da, Gaziantep ve Kilis yöresinde ise:
ﬁu cerenin kaﬂ› gözü sürmeli
ﬁu cereni nerde bulup sevmeli
ﬁu cereni sevdi¤ine vermeli
Sabahtan karﬂ›ma ç›kt› bir ceren
Akl›m› baﬂ›mdan ald› bir ceren.
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sözleriyle baﬂlayan meﬂhur uzun havaya konu olmuﬂtur. Buna benzer ceren teﬂbihleri ve türküleri bilhassa Urfa ve Kerkük dolaylar›nda yayg›nd›r.
Kaç kuzulu ceylan kaç, avc› geldi
Avc›lar elinden kaç kuzun kald›
dizeleriyle baﬂlayan ve Gaziantep’te “garip aya¤›” ad›yla an›lan tarzda yak›lan
bu uzun hava ise kuﬂlar›n ve yaban hayvanlar›n›n korunmas›n›n, mazlumun ve
zay›f›n yan›nda yer alma ﬂeklindeki bir ruh dünyas›ndan kaynakland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Keza, birçok yöremizde bal›klar kutsal say›lmakla kalmay›p,
üzerlerindeki yaralar›n, düﬂmanla yap›lan savaﬂ›n izleri oldu¤una inan›lm›ﬂt›r.
Türkçede “k›z” kelimesinin “kuzu”, “o¤lan” sözünün “o¤lak” sözüne benzetilerek yarat›ld›¤› (veya tersi de olabilir), böylece kuzunun uysall›¤›n›n ve sevimlili¤inin k›z çocu¤unda, o¤la¤›n deliﬂmenli¤inin ve hareketlili¤inin ise o¤lan çocu¤unda görülmek istenilmesi baﬂka hangi dilin felsefesinde mevcuttur? Bütün
bunlar Türk kültüründe bizim d›ﬂ›m›zdaki kimselerin ve canl›lar›n “öteki” olmay›p, “bize yak›n” ve “bizden biri” oldu¤unu iﬂaret etmesi bak›m›ndan anlaml›d›r.
d) Yöneticilerin tabiat sevgisi ve estetik anlay›ﬂlar›
Türklerin kuﬂ evlerini yaratan ruh dünyas›n› yans›tan davran›ﬂ biçimleri yaln›zca kuﬂ ve yaban hayvanlar› ile s›n›rl› de¤ildir. Esasen bu tür duyuﬂ ve davran›ﬂ
biçimlerini, daha geniﬂ bir felsefenin ve estetik hassasiyetin parças› ﬂeklinde
görmek hiç de abart›l› olmayacakt›r. Göktürklerden baﬂlayarak Osmanl›lar›n sonuna kadar bütün Türk hakanlar›n›n, iyi bir e¤itim alarak yetiﬂtiklerini bilmekteyiz. Gelece¤in en yetkili idarecileri olacak kimselerin daha çocukluk ça¤lar›ndan itibaren, idarecilik, askerlik, din ve tarih yan›nda sanat e¤itimi ald›klar›
Türk tarihiyle ilgilenen herkesin malumudur. Özellikle Osmanl›larda bu e¤itim,
lalalar›n elinde ve Enderun’da en üst seviyede verilmekte idi. Böylece emir ve
icraatlar›yla cemiyeti ﬂekillendirecek, yaﬂant›lar› ile halka önder olacak ve görevleri icab› çeﬂitli binalar yapt›rtacak olan bu üst seviyeli idarecilerin ince bir
estetik zevke ve sanat bilgisine sahip olmas› sa¤lan›yordu. Gazneli Mahmut’tan
Alaeddin Keykubad’a, Timur’dan Ulu¤ Bey’e, Fatih’ten Kanuni’ye var›ncaya kadar pek çok sultan bina ettirdikleri eserlerin baz›lar›n›n planlar›n› ya bizzat kendileri çizmiﬂ, ya da sanatkârlarla istiﬂare ederek onlar› yönlendirmiﬂlerdir. Pek
çok sultan aslî meslekleri olan askerli¤in yan›nda sanat›n hat, musiki, kuyumculuk, ahﬂap oymac›l›¤› gibi dallar› ile de u¤raﬂm›ﬂt›r. Hatta III. Selim örne¤inde görülece¤i üzere bunlar aras›nda deha seviyesinde bestekârlar bile vard›r. Zaten Türklerde çoban›ndan hakan›na kadar ﬂair olmayan veya hiç olmazsa ﬂiirden hoﬂlanmayan kimse yok gibidir. Yavuz’un:
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ﬁîrler pençe-i kahr›mda olurken lerzân
Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek
ve
Benim ﬂol dilber-i râ’nâ habîb-i gül’izâr›md›r
Enîsim, mûnisim, yârim, azîzim, gamgüsâr›md›r
ﬂeklindeki ﬂiirleri bu devlet adamlar›n›n ruh dünyalar›n›n hudutlar›n› ve ince
zevklerini yans›t›r mahiyettedir. ‹ﬂte Orhun ve Göktürk An›tlar›, Konya Karatay
Medresesi, Bursa Yeﬂil Cami, Edirne Selimiye Camii, Hindistan’daki Tac Mahal
böyle iyi yetiﬂmiﬂ ince zevkli, hüner sahibi böyle idareciler sayesinde vücut bulmuﬂtur. Bu tür ﬂiirler ve eserler, Türklerin medeniyetten mahrum kaba saba göçerler oldu¤u ﬂeklindeki Avrupa’da ve Türkiye’deki baz› kesimler aras›nda vücut bulan yanl›ﬂ kanaatlerin de yeniden gözden geçirilmesi gerekti¤ini iﬂaret etmektedir. Dünyada Türk hükümdarlar›ndan baﬂka gül/karanfil koklar ﬂekilde
veya elinde mendil tutar, ya da mendil tutar vaziyette biçimde resmedilen kaç
hükümdar veya beyzâde biliyoruz? Üstelik bu gül koklayan hakan resminin kökeni ‹slâm öncesine ait Uygur duvar resimlerine dayanmaktad›r. Gerçekten de
bir veya iki tanesi hariç, Osmanl› sultanlar›n› silahl› olarak gösteren hiçbir Türk
minyatürü yoktur. Bu örnekler, bu insanlar›n dünyas›nda kalemin k›l›çtan önce
geldi¤ini iﬂaret eder mahiyettedir. K›sacas›, Türklerin (hiç olmazsa idareci kesiminin) ruh dünyas›n› yans›tan bu belgeler, asla göz ard› edemeyece¤imiz kadar
önemli ayr›nt›lard›r.
Eski devirlerde Türklerin yüksek estetik zevklerini gösteren iﬂaretler elbette
bunlardan ibaret de¤ildir. Her ﬂeyden önce, Timur’un dedi¤i gibi “onlar› anlamak için geride miras b›rak›lan eserlere bakmak kâfidir.” Meseleyi bu aç›dan ele
alacak olursak, yani sanat eserlerinden yola ç›karak bunlar› yapan ve yapt›ran
kimselerin estetik zevklerini ve seviyelerini görmeye çal›ﬂ›rsak, durum baﬂka
hiçbir kimsenin ve belgenin ﬂahitli¤ine ihtiyaç duyulmayacak ﬂekilde vuzuha
kavuﬂacakt›r. Üstelik bunlar mimarî an›tlardan ve küçük el sanatlar›ndan da
ibaret de¤ildir. Mesela, ﬂimdi ‹stanbul’un hayat kayna¤› olan Belgrat ormanlar›,
bu ﬂehirden getirilen insanlar›n eliyle ve bunlar›n beraberlerinde getirdikleri fidanlarla tesis edilip korunmuﬂ ve ad›na da bir ara baﬂkent yap›lmas› düﬂünülen
bu ﬂehrin ad› verilmiﬂtir. Yine ayn› ﬂekilde Evliya Çelebi’nin ifadesine göre Tokat’›n fethi, o s›rada avlanmakta olan Fatih’e haber verilince, bu imarc› sultan:
“Tiz buraya bir bahçe yap›n ve ad›na Tokat bahçesi deyin” demekle kalmay›p
“benim orman›mdan bir dal kesenin kolunu keserim” diye ferman buyurmuﬂtur.
Fatih, böylelikle yüz altm›ﬂ y›l sonra Sö¤üt’teki göçebe Türkmen kocas› dedesi
Ertu¤rul Gazi’nin, Osman Gazi’ye: “‹stanbul’u aç gülzar yap” vasiyetini yerine
getiriyordu. Edirne’deki Bayezid Camii avlusundaki dört serviyi bizzat II. Sultan
Bayezit dikmiﬂtir (Öztuna, 12, 281). Her saray›n mutlaka geniﬂ bahçelerinin ve
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hatta küçük bir hayvanat bahçesinin bulundu¤unu da söylemeden geçemeyece¤iz. Nitekim ‹stanbul’daki Gülhane Park› ve ﬂimdi kald›r›lm›ﬂ olan Hayvanat
Bahçesi o günlerin bir yadigâr›d›r.
Osmanl›lardaki çiçek sevgisi meﬂhur Lale Devri ile s›n›rl› olmay›p çok öncesine
dayanmaktad›r. Mesela ilk mektep çocuklar› sabahleyin okula giderken hocalar›na gül götürürdü (Öztuna, 11, 209). Hoca bu güllerden birini kavu¤una takar,
dersi bu ﬂekilde yapard›. Bu gelene¤in bir devam› m›yd›, yoksa annemdeki Türk
zarafetinin, ilim ve çiçek sevgisinin tabii bir yans›mas› m›yd› bilemiyorum, ilkokula baﬂlad›¤›m gün, Gaziantep’in bir köyünde ümmi bir kimse olan annemin, ö¤retmenime takdim etmem için elime bir demet çiçek tutuﬂturdu¤unu çok
iyi hat›rl›yorum. Bunu annem, daha sonraki zamanlarda da s›k s›k yapm›ﬂt›.
Evliya Çelebi’den ö¤rendi¤imize göre Edirne Üç ﬁerefeli Camii’nin k›blesinde
çeﬂitli çiçeklerin ekildi¤i bir bahçesi olmakla kalmay›p, cemaat, caminin içinde
vazolara konulmuﬂ çiçekler aras›nda namaz k›lmakta idi. Yaln›z Osmanl› Türk
bahçeleri de¤il, Hindistan’da Babürlü Türk devletinin tesis etti¤i bahçeler de
meﬂhurdur. Osmanl› külliyelerinde bahçeler geniﬂ bir alan kaplad›¤› gibi, her
caminin mutlaka a¤açlarla donat›lm›ﬂ bir haziresi mevcuttur. Bu hazireler, yani
küçük mezarl›klar bir yandan ölen kimseleri hayat›n içinde tutarken di¤er taraftan da a¤açlar› ve sandukalar›n üzerine yap›lm›ﬂ küçük suluklar› ile kuﬂlar için
iyi bir beslenme ve bar›nma ortam› idi. Yani bu a¤açlar›n bizzat kendisi birer
kuﬂ evi idi. Bütün bu çiçekleri, a¤açlar›, suluklar› ve kuﬂ sevgisini düﬂündü¤ümüzde kuﬂ evlerinin mahiyeti ve kültürel arka plan› daha da iyi anlaﬂ›lacakt›r.
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Osmanl› saray teﬂkilat› içinde önemli bir yere sahip olan Kuﬂçubaﬂ›n›n görevi,
yaln›zca kuﬂlarla s›n›rl› kalmay›p padiﬂah›n orman ve korular›n›n güvenli¤i de
onun sorumlulu¤u alt›nda idi. Padiﬂah›n idam ferman› verdi¤i kimselerin infaz› ile ﬂöhret bulan Bostanc›baﬂ›n›n, ayn› zamanda Bo¤azdaki yal›lar›n yap›m
ruhsat›ndan ve bu sahilin düzeninden sorumlu olmas› çok anlaml›d›r. Sahili
çirkinleﬂtirecek binalara asla izin verilmezdi. Padiﬂah Bo¤az’da kay›kla gezerken
çirkin bir bina görse, kendisine bu gezi s›ras›nda refakat eden Bostanc›baﬂ›’ndan
bunun kime ait oldu¤unu ö¤renir ve onun marifetiyle derhal y›kt›rt›rd›. (Öztuna, 8, 330). ‹ﬂte günümüzdeki Bo¤aziçi bu güzelli¤ini, incelikten ve estetikten
asla taviz vermeyen bu tür uygulamalara borçludur.
Türklerin ince zevki mutfaktan su kültürüne, musikiden giyinmeye, ezandan
konuﬂma âdâb›na var›ncaya kadar yabanc›lar taraf›ndan hep hayranl›kla yad
edilip kay›tlara geçirilmiﬂtir. Bunlar› burada ayr›nt›l› olarak vermek yerine okuyucular›m›z›n Türk ﬂiirini tetkik etmelerini tavsiye ile yetinece¤iz. Ayr›ca Avrupal› seyyahlar taraf›ndan çizilen gravürler ve baﬂta Topkap› Saray› olmak üzere
çeﬂitli müzelerdeki eﬂyalar da, bunlar›n sahiplerinin ruh dünyas›n› anlamam›za
kâfi gelecektir. ﬁimdilerde gençlerimizin ço¤unun kelime anlamlar›n› dahi bilmedikleri “âdâb-› muâﬂeret”, “‹stanbul beyefendisi”, “‹stanbul han›mefendisi”,
“‹stanbul Türkçesi”, “sarayl›”, “saraydan ç›kma”, “zürefâ” kavramlar› da bu kuﬂ
evlerinin yap›ld›¤› zamanlar›n insan profilini ö¤renmemize yard›m edecektir.
Sayd›¤›m›z bütün bu örnekler bilginin, yani gücün; sevginin ve esteti¤in eseri
olan medeniyetin tezahürleridir. Bu üç unsurdan bir tanesi eksik olursa medeniyet teﬂekkül edemez. B›rakt›klar› eser nedeniyle güçlerini ve estetik kaliteleri55
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ni hiç kimsenin inkâr edemeyece¤i Fatih ve Kanuni kendilerini “aﬂk›n ﬂah›” ilan
etmekle medeniyet kurmak için gerekli bütün vas›talar› kendi ﬂah›slar›nda toplam›ﬂ oluyorlard›: Bu sultanlar›n ﬂiirlerinde dile getirdikleri aﬂk› yaln›zca Allah
aﬂk›na veya kad›n sevgisine atfetmek kanaatimizce do¤ru olmaz. Çünkü aﬂk›
tüm anlam› ile özümseyen ve bütün derinlikleriyle yaﬂayan, yani sevgiyi hayat
tarz› haline getiren bir kimse için yaln›z bir ﬂey veya bir kimse de¤il, konumlar›na uygun olarak herkes ve her ﬂey sevilmeye lay›kt›r. Bunun içinde tanr› da,
sevgili de, vatan da, iﬂ de, halk da, a¤aç da, kurt da, kuﬂ da vard›r. Medeniyet ancak böyle büyük erdemlerin sayesinde ve bu erdemlere sahip olan kimselerin
gayretleriyle meydana gelebilir.
d) Anadolu’daki Türk medeniyeti, sevginin, sorumluluk duygusunun, cömertli¤in ve kalp rikkatinin, yani ruh inceli¤inin bir eseri olarak ortaya ç›kan vak›flar
arac›l›¤›yla inkiﬂaf etmiﬂtir. Kuﬂlar, hastalar, yolcular, fakirler, bekâr k›zlar vs
için yap›lm›ﬂ vak›f örneklerinde oldu¤u üzere vak›f yapan insanda hak ve sevgi
kavramlar› mutlaka vard›r. Çünkü sevmeyen insan cömert olamaz, sorumluluk
duygusunun bilincine ermemiﬂ insan ise cömertlik erdeminden nasibini alamaz; bu sebeple de vakfedemez, bencil olur. Duru bir sevginin, yüce bir hak
kavram›n›n, tabiat› da kucaklayan cömertlik duygusunun geliﬂmedi¤i bir cemiyette vak›f eserler nas›l vücuda getirilebilir ki? Asl›na bak›l›rsa medeniyetin teﬂekkül etmesi için sevgi ve hak kavramlar› yaln›z baﬂlar›na yeterli olamaz; bilgiye, yani güce ve estetik duyguya da gerek vard›r.
Bir insan›n, bir toplumun ve bir devletin bilgi ile mücehhez olmadan güç sahibi olmas› mümkün de¤ildir. Bilgisiz, yani güçsüz sevgi ise pasif bir ruh halinden öteye gidemez. Böyle bir aﬂk terbiye edici, haz verici oldu¤u için bireysel
anlamda sayg› duyulmas› gereken çok ulvi bir ruh hâli olmakla birlikte yarat›c›
de¤ildir. Halbuki mesela Fâtih’in ‹stanbul aﬂk›nda oldu¤u gibi sevgilisini bir an
akl›ndan ç›karmayan âﬂ›k, ona kavuﬂman›n her türlü yollar›n› aramakta, beyninin bütün hücrelerini faaliyete geçirerek icatlar yapmakta, karadan gemiler yürütmekte ve sonunda sevgilisine kavuﬂmaktad›r. Yani aﬂk, ancak bilgi ve güç neticesinde hedefine do¤ru ilerleyebilmektedir.
‹ﬂte ister vak›f, ister sosyal amaçl› baﬂka büyük icraatlar olsun, insan›n ve çevrenin mutlulu¤una yönelik tüm faaliyetler sonsuzluk peﬂindeki inanm›ﬂ insanlar›n zengin ruh dünyas›n›n, geliﬂmiﬂ beyninin, seven kalbinin kuvveden fiile
ç›km›ﬂ halidir. Konu medeniyet olunca bu duygular mektep, medrese, çeﬂme,
sebil, kervansaray, köprü, kuﬂ evi vb. halinde tecessüm eder.
Tarihimiz böyle medeniyet tesis eden büyük ﬂahsiyetlerle doludur. Bunlar›n baﬂ›nda hiç ﬂüphesiz Mekke’den göçüp gelerek yerleﬂti¤i Medine’de yapt›¤› faaliyetlerle, bu ﬂehrin ad›n› bütün bir ‹slâm dünyas›nda revaç bulan “medeniyet”
kelimesine ilham kayna¤› yapan Hz. Muhammed gelir. Bilindi¤i üzere O, Medine’ye gelince ilk iﬂ olarak ﬂehrin yak›nlar›ndaki a¤açlar›n kesilmesini yasaklam›ﬂ ve a¤aç dikilmesini teﬂvik amac›yla “yar›n K›yametin kopaca¤›n› bilseniz
a¤aç ekiniz” demiﬂtir. Gerek a¤aç ekimi, gerekse hayvanlara ve kuﬂlara iyi davran›lmas›yla ilgili buna benzer pek çok hadis mevcuttur.
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Selçuklular Anadolu’ya gelip de Haçl› Seferlerini sonuçsuz b›rakarak yerleﬂik
düzene geçer geçmez imar faaliyetlerine baﬂlam›ﬂlard›r. Bu bay›nd›rl›k gayretlerinin en önemli eserleri hiç ﬂüphesiz, iﬂleyiﬂlerine ve mimarilerine yukar›da k›saca iﬂaret etti¤imiz hanlar ve kervansaraylard›r. Zira ‹pek Yolu bu sayede güvenli ve canl› hale gelmiﬂ, bunun sonucunda ise ticaret, tar›m ve sanayi geliﬂerek ekonomi canlanm›ﬂt›r. Görenleri hayran b›rakan baﬂtanbaﬂa çinilerle donat›lm›ﬂ medreseler, büyük bir emek ve hüner mahsulü olan camiler bu sayede vücut bulmuﬂtur. Ayn› imar faaliyetlerinin, savaﬂç›l›¤› ile tan›nan Timur’un eliyle
geniﬂ Türkistan co¤rafyas›nda da tesis edildi¤i görülmektedir.
Fatih’in az önce sözünü etti¤imiz imar hareketlerinden baﬂka ‹stanbul’da neredeyse bir kasaba geniﬂli¤inde alan üzerine kurulmuﬂ olan meﬂhur Fatih Külliyesi ile Kapal›çarﬂ›’y› da hat›rlatmak, onun medeniyet kuruculu¤u yönünü göstermek için kâfidir. Kolayca anlaﬂ›laca¤› gibi, bu tesislerden yaln›zca insanlar de¤il, bütün kuﬂlar ve canl›lar nasipleniyordu. Atatürk ise Ankara’ya yerleﬂir yerleﬂmez, bu yeni baﬂkenti her bak›mdan yaﬂan›l›r hale getirmenin yollar›n› aram›ﬂt›r. Bu Anadolu bozk›r›nda a¤aç yetiﬂti¤ini ispatlamak için kurulan Atatürk
Orman Çiftli¤i böyle bir medeniyetçi ruhun eseri olmuﬂtur. Bunu, insanlar›n
hayvan sevgisini art›rmak için kurulan Hayvanat Bahçesi takip etmiﬂtir. Yine bu
devlet kurucusunun, Çankaya Köﬂkü’nde, yetiﬂmez denilen çiçekleri ve bitkileri yetiﬂtirdi¤i küçük camekânl› küçük bir özel bahçesi bulunuyordu.
Bütün bu örnekler büyük devlet adamlar›n›n mutlaka insan›, bütün canl›lar› ve
çevreyi kucaklayan bilgi, sevgi ve güzellik üzerine oturtulmuﬂ büyük projelere sahip olduklar›n› göstermesi bak›m›ndan önemlidir. Ayn› ﬂekilde tarih bize devletlerin zaferlerle kuruldu¤unu, fakat zengin bir kültür ve sa¤lam bir iktisatla devam
etti¤ini iﬂaret etmektedir. Bu sebeple Atatürk’ün: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli irfand›r” sözü tarihî bir gerçe¤in ifadesidir. Kültürü ise medeniyet takip eder.
Sonuç olarak, en basitinden en ﬂatafatl›s›na kadar bu kuﬂ evleri bir kiﬂinin fantezisi olarak tesadüfen ortaya ç›km›ﬂ de¤il, tam aksine toplumumuzdaki insan,
tabiat, a¤aç ve kuﬂ sevgisinin estetikle birleﬂmesinin neticesinde yüzlerce y›ll›k
birikimin sonucu olarak ﬂehir hayat›m›za ve mimarimize kazand›r›lm›ﬂ inceliklerdir. Bu kuﬂ evlerinde belki, belki de¤il muhakkak ki çok az say›da kuﬂ bar›nm›ﬂ, fakat bu zarif köﬂkler sayesinde insanlara çevre bilinci telkin edilmiﬂ, kuﬂ
sevgisi ö¤retilmiﬂ, bu konuda bilhassa çocuklara ve gençlere iyi bir örnek olmuﬂtur. Ve yine toplumun tamam›n›n bu inceliklere sahip oldu¤unu iddia edemeyiz. Tam aksine çevreye ve kuﬂlara zarar veren insanlar›n bulundu¤u da muhakkakt›r. Mesela bir zamanlar Belgrat Orman›’n›n tesisi ve bak›m› için görevlendirilen köy halk› çevreyi kirletti¤i ve ormana zarar verdi¤i için baﬂka yere iskân
edilmiﬂlerdir. Kaliteli yaﬂamay› kendilerine düstur ve vazife edinmiﬂ idareciler
toplum üzerinde etkili oldu¤u müddetçe bu sistem fazla t›kan›kl›¤a u¤ramadan
iﬂlemiﬂ ve bu bilinç ve hareket tarz› yukar›dan aﬂa¤›ya cemiyetin her kesimine
ulaﬂm›ﬂt›r.
Tarihî kaynaklar›n iﬂareti do¤rultusunda özellikle ayd›n ve idareci kesim aras›nda kök salan böyle bir hayat ve devlet felsefesini halk›n büyük kesiminin de
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do¤ru kavray›p ona göre yaﬂad›klar›n› söylememiz gerekiyor. Yani idarecilerden
baﬂlayarak yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru halk› ﬂekillendiren bu felsefe do¤rudan do¤ruya insan›n var oluﬂ bilinciyle ilgili gözükmektedir. Bunun baﬂ›nda ise var
oluﬂsal anlamda insan›n, Tanr›’ya karﬂ› kul, topluma ve çevreye karﬂ› halifelik
bilinci gelir. Yani bu düﬂünce sisteminde dünyan›n imar› ve güzelleﬂtirilmesi,
insana yüklenmiﬂ ilahî bir sorumluluktur. Bu düﬂünce yap›s›na göre Allah, dünyada birtak›m güzelliklerin yarat›lmas› görevini insana vermiﬂtir. Bunlar›n yerine getirilmesi insano¤lunun en büyük sorumlulu¤u ve kulluk görevidir. ‹nsan›n, bu görevini yerine getirirken asla güzellikten taviz vermemesi de yine bu
ilahî buyru¤un içinde mevcuttur. Di¤er bir deyiﬂle hayat, nefes almak, yemek içmek de¤il iyi, do¤ru ve güzel, yani nitelikli yaﬂamakt›r. Bu yüzdendir ki daha
Fatih devrinde yaﬂay›p devlet kademelerinde çal›ﬂan ve
Güzelsiz olmaz›z, dururuz etsiz etmeksiz
diyen Necati de, Osmanl›lar›n çöküntü zaman›nda meyhane köﬂelerinde derbeder bir ömür süren ve:
Fele¤in kahpe baﬂ›nda paralans›n paras›
Ben güzel sevmeye geldim, de¤il ekmek yemeye
diyen Neyzen Tevfik de güzellikten asla taviz vermemiﬂtir.
Bütün bunlar, kuﬂ evlerinin insan›n var oluﬂ gayesini çok iyi bilen bir felsefenin
ve hayat tarz›n›n do¤al bir sonucu olarak ortaya ç›kt›¤›na delâlet etmektedir. Ayn› ﬂekilde ﬂehirleﬂme, yani medenileﬂme do¤rudan do¤ruya estetik bir olayd›r.
Haddeden geçmeyen fikirlerin, sözlerin ve davran›ﬂlar›n yâl u bal olmas› mümkün de¤ildir. Tekrar söylemek gerekirse sevgi ve güzellikle bütünleﬂmeyen bilgi, sermaye ve teknoloji toplumlar› ﬂehirleﬂtiremez, yani medeniyet seviyesine
yükseltemez. Bugün baﬂta ‹stanbul gibi büyük ﬂehirler ve Güneydo¤u olmak
üzere bütün Türkiye’nin birinci sorunu budur.
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Dünya üzerinde baz› önemli noktalar vard›r. Kimi insanlar bu noktalar› dünyan›n merkezine oturtur. Kimileri de do¤an günü, yeni bir yaﬂam kayna¤› olarak
yer isimleriyle simgeleﬂtirir. ‹stanbul da Kudüs gibi dünyan›n önemli kentlerinden biridir.
Böylesine bir kentin ilçeleri de yani ﬂehri meydana getiren güzide yerleﬂim mekânlar›n›n da ayr› yeri vard›r. Üsküdar tarihi, co¤rafyas› ve kültürel kimli¤iyle
‹stanbul ve Türkiye için adeta bir merkezdir. ‹nan›ﬂa göre dünyadaki pek çok insan için kutsal ﬂehir olan Kudüs’e ya da Avrupa’ya bile olsa Osmanl› döneminde seferler, Üsküdar’dan baﬂlat›lm›ﬂt›r.1
Her dönem yaﬂayan, gören ve düﬂünen bireyleri etkileme baﬂar›s› gösteren Üsküdar, ressamlar›n da en önemli u¤rak yerlerinden biri olmuﬂtur.
Ressamlar, yaﬂad›klar› ça¤›n en önemli görgü tan›klar›d›rlar. Çevrelerinde geliﬂen olaylar›, zamane paralel süren de¤iﬂimleri eserlerine yans›tarak kay›t alt›nda tutarlar. Bugün pek çok tarihe mal olmuﬂ geliﬂmeler ve olaylar, ressamlar›n
eserlerinde canland›r›lm›ﬂt›r.
D›ﬂ dünyay› örnek alan ressam, yaﬂad›¤› bölgenin iklim ﬂartlar›n› bile sanat›na
yans›t›r. Bu yüzden, kuzey ressamlar›n›n yapt›klar› manzara resimlerinde gökler daima gridir, bulutludur, ‹talyan ressamlar›n eserlerinde ise, genelde mavidir. Çünkü ‹talyan ressamlar do¤duklar›ndan beri gökyüzünü o renklerde

Resim 1 A¤lama
Duvar›, 1923,
35x50cm, Özel
Koleksiyon.
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görmüﬂlerdir. Türk ressam› da do¤du¤undan itibaren masmavi bir gökyüzü alt›nda yaﬂam›ﬂt›r. O kadar ki, Bat›l› ressamlara “Türk Mavisi” diye bir renk bile
hediye etmiﬂtir. Çinisini de, hal›s›n› da bu renge boyam›ﬂ, renklerde soyutlamaya giderek düz renge kadar inmiﬂtir.2
Bat›l› sanatç›lar bir dönem Do¤u’nun egzotizmine moda olarak ilgi duymaya
baﬂlam›ﬂlar ve Osmanl› topraklar›na yönelmiﬂlerdir. Ayr›ca baﬂkent ‹stanbul
Antik ve Bizans uygarl›klar›n›n eserleriyle doludur. XVIII. yüzy›lda Bat›’dan bir
çok sanatç› bu eserleri görmek ve gravürlerini yapmak için ‹stanbul’a gelmiﬂtir.
Bunlar› daha sonra tuval ressamlar› izlemiﬂtir. XVIII. ve XIX. yüzy›lda Bat› sanat dünyas›nda Oryantalizm oldukça güçlü bir ak›m olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. Do¤u’ya gelmeyen veya iﬂledikleri temalar›n›n gerçek görüntülerini bilmeyen sanatç›lar, hayali olarak Do¤u ile ilgili resimler yapm›ﬂlard›r. XVIII. yüzy›l
baﬂ›nda baﬂlang›çta merak ve macera için Türkiye’ye gelen ressamlar›, yabanc›
elçilerin beraberlerinde getirdikleri ressamlar izlemiﬂtir. Bunlar Türkiye ile ilgili izlenimlerini ve görüntüleri belgelemek amac›yla resimler yapm›ﬂlard›r. XIX.
yüzy›lda elçiliklerin arac›l›¤›yla Osmanl› saray›na tan›t›lan pek çok ressam vard›r.3
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Leonardo de Mango da ‹stanbul’a geldikten sonra buraya yerleﬂmeye karar vermiﬂ ve ömrünün sonuna dek ‹stanbul’da yaﬂam›ﬂt›r.
Leonardo de Mango
21 çocuklu bir ailenin en büyü¤ü olan Leonardo de Mango, 19 ﬁubat 1843’te Bari’ye ba¤l› Bisceglie kentinde dünyaya gelmiﬂtir.4 Leonardo de Mango için uzun
ve sanat dolu yaﬂam›, Do¤u’nun gizemini eserlerine taﬂ›ma süreciyle büyük bir
azim içinde geçmiﬂtir.
19 yaﬂ›na kadar desen alan›ndaki özel yetene¤ini keﬂfederek kendisini yetiﬂtirmiﬂ, 1862 y›l›ndan baﬂlayarak Barili soylu bir ailenin katk›lar› ile Napoli’de Güzel Sanatlar Akademisi’nde sekiz y›l resim e¤itimi alm›ﬂt›r.5
Mango, sanat yaﬂam› boyunca iﬂledi¤i konular›yla sanat tarihçileri taraf›ndan
tam bir oryantalist olarak görülmektedir. Bunun sebebini tarihsel ve kutsal
konular› iﬂleyen hocas› Domenico Morelli’den etkilenmesiyle aç›klanabilir.
Morelli’nin yönlendirmesiyle Do¤u kültür ve yaﬂam›na ilgi duyan Mango, sanat›na yön verecek konular› ‹talya d›ﬂ›nda aramaya karar vermiﬂtir. Bir baﬂka
deyiﬂle sanatç›, ‹talya’da yakalayamad›¤› ya da kendisini tatmin etmeyen konular›n d›ﬂ›na ç›kma ad›na yapt›¤› keﬂfe dayal› seyahatlerinde, sanat›na dahil edebilece¤i objeleri Do¤u illerinde aram›ﬂ, bulmuﬂ ve baﬂar›yla uygulam›ﬂt›r.
Do¤u’nun gizemi onu ilk olarak 1874 y›l›nda genç yaﬂta, Suriye’ye çekmiﬂtir.
Do¤u kültürü ve yaﬂam› ile tan›ﬂmas› bu tarihte olmuﬂtur. ﬁam, Halep ve çevredeki kentleri gezmiﬂtir. Daha sonra Beyrut’a yerleﬂerek, Cizvit Koleji’nde6 resim
dersleri vermiﬂtir. Dokuz y›l kald›¤› bölgede çok say›da esere imza atm›ﬂ, sosyal
yaﬂam› ve halk kültürünü yak›ndan inceleme f›rsat› bulmuﬂtur.
Eserlerinde iﬂledi¤i temalarla da dikkati çeken sanatç›, özellikle farkl› dinlere
mensup insanlar› resimlemesiyle de sanat›n evrensel dilini gelece¤e taﬂ›makta
ve sanat›nda kesinlikle önyarg›ya yer vermemektedir (Resim 1). ‹stanbul’a geldikten sonra da ayn› gelene¤ini devam ettiren sanatç›n›n, camileri gezdi¤i ve buradan etütler yaparak, ibadet eden insanlar› eserlerine farkl› mekânlar kullanarak taﬂ›d›¤› görülmektedir (Resim2).
M›s›r’dan Trablus’a (Libya’ya) geçen De Mango, birkaç ay boyunca orada ‹talyan
baﬂkonsolosu Cavaliere Medana’n›n konu¤u olmuﬂtur. Baﬂkonsolos, ‹talya Kral›
I. Umberto’ya De Mango’nun yapt›¤› Trablus Kenti ve sedef renkli, ﬂeffaf dalgalarla Trablus k›y›lar›n›n bir bölümünü resmetti¤i, büyük boyutlu Trablus K›y›lar› adl› iki tabloyu arma¤an etmiﬂtir. Beyrut’a kalan eﬂyas›n› toplamaya dönen sanatç›, Milano’da üç hafta dinlendikten sonra 1883’te ‹stanbul’a yerleﬂmeye karar vermiﬂtir. Bu yerleﬂme karar›n›, Edmondo De Amicis’in7 o s›ralarda yeni yay›mlanan Costantinopoli adl› kitab› ve yeni kurulan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
resim hocas› arad›¤› haberi etkilemiﬂ olabilir.8
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Resim 4 Palet,
1890,
27,5x38,5cm, Özel
Koleksiyon.
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Mango’nun
tablolar›ndan
örnekler

De Mango, Cumhuriyet öncesi ve sonras› ‹stanbul’unu bizzat gözlemlemiﬂ Bat›l› ressamd›r. Sanat tarihine Bat›l› sanat eleﬂtirmenlerince, Oryantalist Ressam
olarak geçmiﬂtir. De Mango, ‹stanbul’da en uzun süre kalm›ﬂ oryantalist ressamlardan biri olarak bilinmektedir. ‹stanbul’da 1930’da ölümüne dek, yar›m yüzy›la yak›n bir süre tam olarak 47 y›l yaﬂam›ﬂt›r. Bu uzun süreçte resimlerinin yan› s›ra akademide sanat e¤itimcili¤i de yaparak yeni yetiﬂen Türk ressamlar›n›n
geliﬂimine katk› sa¤lam›ﬂt›r. Özellikle Sanayi-i Nefise Mektebi hocal›¤› dönemlerinde Osman Hamdi, Valeri, Yervant Oskan ve Zarzecki gibi ressam ve e¤itimcilerle birlikte çal›ﬂm›ﬂt›r.
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Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olarak bilinen Sanayi-i Nefise
Mektebi II. Abdülhamid döneminde aç›lm›ﬂt›r. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin
1882’de Eski Müze Müdürü Osman Hamdi Bey taraf›ndan kuruluﬂundan9 bir
y›l sonra, 1883’te ‹stanbul’a gelen sanatç›n›n bu mektepte ya¤l›boya bölümünü
kurdu¤u ve bir süre hocal›k yapt›¤› bilinmektedir.
1901 y›l›nda Sanayi-i Nefise Mektebi mimarl›k bölümü hocas› Alexandre Vallaury ve Le Stamboul gazetesi müdürü Regis Delbeuf’ün giriﬂimleri ile Beyo¤lu’nda, Frans›z tüccar Bourdon’a ait “Passage Oriental’de Pera Sergileri” ad›yla
düzenlenen ilk resim-heykel sergisine kat›lan sanatç›lar aras›nda De Mango da
vard›r.10
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Resim 5
Salacak’ta Namaz,
1920, 16x34cm,
Özel Koleksiyon.

Resim 10
K›z Kulesi, 1890,
47,5x91cm, Joseph
Balul Koleksiyonu.
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27 eserle kat›ld›¤› sergide, en fazla eserle kat›lan sanatç› olmuﬂtur. 1902 sergisine, 36 sanatç› kat›l›r ve bu kez 33 eserle yine en çok tablo sergileyen sanatç›d›r
Mango. 1903 sergisi ise Pera sergilerinin sonuncusudur; De Mango bu kez sergiye 16 tablo ile kat›lm›ﬂt›r.11
Ressamlar›n, araﬂt›rma yapmay› ve özellikle keﬂfetmeyi sevdikleri bilinmektedir. Bununla beraber ülkesinden ç›karak farkl› ülkelerin kültürlerini araﬂt›rma
telaﬂ› içinde olan ressam say›s› az›msanamayacak kadar çoktur. Özellikle ‹stanbul’a bu amaçlar do¤rultusunda gelen ressamlar buran›n güzelliklerini eserlerine taﬂ›m›ﬂlard›r. Fakat konu burada Üsküdar olunca, yap›lan çal›ﬂmalar incelendi¤inde ressamlar› farkl› gruplar alt›nda incelemekte mümkün olabilmektedir.
Yani ‹stanbul resimleri yapanlar ve Üsküdar’› eserlerine taﬂ›yanlar ﬂeklinde.
Çünkü sözü edilen ressamlar aras›nda ‹stanbul’a gelip Üsküdar’› eserlerine taﬂ›mayanlar da mevcuttur. Bu ressamlar genelde atölyelerinde çal›ﬂarak ak›llar›nda kalan görünümlerle ilgilenmiﬂlerdir. Baz› ressamlar da atölyelerinin d›ﬂ›na
ç›karak her bölgeyi gezmiﬂ ve çeﬂitli mekânlar› resimlemiﬂlerdir. Leonardo Mango da Üsküdar’dan çeﬂitli görünümleri resimlerine taﬂ›m›ﬂt›r.
Leonardo de Mango'nun Üsküdar'›
Mango’nun sanat› incelenirken en göze çarp›c› özelliklerden biri de de¤iﬂik halk
kültürüne ve inanc›na dayal› konular› iﬂlemesi olarak düﬂünülebilir. Bunun en
bariz örne¤ini Beyrut’ta yapt›¤› “Beyrut’ta Halk Ozan›” (Resim3) isimli çal›ﬂmas›ndan itibaren ‹stanbul’da sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar›nda da görebiliyoruz. Sosyal
yaﬂam›n bir karesini canland›rd›¤› eserinde, etraf›nda toplanan insanlara Arap
edebiyat›n›n Binbirgece masallar› gibi ünlü kahraman› Antar’›n maceralar›n›
heyecanl› bir ﬂekilde aktaran halk ozan› ve onu büyük bir dikkatle dinleyen insanlar› konu etmiﬂtir.
Sanatç›, Beyrut’tan ‹stanbul’a gelmek üzere ayr›l›rken yan›na ald›¤› paletlerinden birinin üzerine (Resim4), 1890 tarihli bir ‹stanbul peyzaj› yapm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n konumuz aç›s›ndan önemli olma sebebi ön plânda seccadesi üzerinde
dua eden yaﬂl› bir adam bulunmas› ve geri planda ise K›zkulesi dolay›s›yla Üsküdar görünümüne yer vermesidir. Ressam, geçmiﬂ kültürlerden kalma tarihi
bir yap›y› fon yapt›¤› eserinde, dönemin ‹stanbul yaﬂam›n›n önemli bir parças›ndan olan kendisine göre farkl› bir inanc› eserine taﬂ›m›ﬂt›r. Pek tabii ki bu
eserine di¤er eserlerinde oldu¤u gibi yaﬂl› bir sakay› ya da bir simitçiyi taﬂ›yabilirdi. Ancak sanatç›n›n her türlü inanca duydu¤u sayg›y› ve merak› da gözlemlemek zor de¤ildir. Mango daha sonra bu paleti, ‹stanbullu dostu Jovy’ye ithaf
ve arma¤an etmiﬂtir.12
Yine “Salacak’ta Namaz” (Resim5) ismini verdi¤i çal›ﬂmas›nda ayn› temay› de¤iﬂik bir kompozisyonla iﬂleyerek konunun esprisini farkl› temalarda ele alm›ﬂt›r. Huﬂu içinde namaz k›lan kiﬂinin arka taraf›nda görülen K›zkulesi, ressam›n
penceresinden izleyiciye yans›t›lm›ﬂt›r. Burada dikkat edilmesi gereken ayr›nt›70

O R Y A N T A L ‹ S T

R E S S A M
L E O N A R D O
D E
E S E R L E R ‹ N D E
Ü S K Ü D A R

M A N G O ' N U N

lardan biri ibadet yapan kiﬂinin kendisine haz›rlad›¤› ortamd›r. Ayakkab›lar›
muntazam biçimde asas› ile beraber seccadenin kenar›na konmuﬂ, havan›n ›ﬂ›k
etkisiyle akﬂam üzeri oldu¤u tahmin edilmektedir. Burada namaz k›lan kiﬂi de
ibadet için camii yerine böylesine bir ortam seçerek sanatç›n›n f›rças›na taﬂ›nm›ﬂt›r. Mango, bir taraftan farkl› inanc› resminin konusu yaparken, di¤er taraftan da Üsküdar’dan bir görünümü eserine yans›tm›ﬂt›r.
Mango’nun dini konulara olan hassasiyeti ve merak› birçok resminde fark edilmektedir. Ancak figüratif sanat›n gere¤i olan sosyal yaﬂamdan karelerin ele al›nd›¤› eserleriyle de önemli örnekler sunmaktad›r. Bunlardan biri de “K›zkulesi
Önünde Bal›kç›lar” (Resim6) ismini verdi¤i çal›ﬂmas›d›r. Önceki resimlerde ﬂövalesiyle Üsküdar k›y›lar›nda gezerken gözlemledi¤i olaylar› eserine taﬂ›yan
Mango, bu eserde farkl› bir anlay›ﬂla karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Ressam, sanki farkl› bir sandaldan olay› yaﬂarcas›na bal›kç›lar›n do¤al halini izleyiciye aktarm›ﬂt›r. Sanatç› için vazgeçilmez konulardan biri olan K›z Kulesi, sosyal yaﬂam›n
mekân›na vurgu yapma arac› olarak simgeleﬂmiﬂtir.
Leonardo de Mango, ‹stanbul’un k›vr›ml› k›y›lar›nda yer alan Fenerbahçe ve Üsküdar’› resmetti¤i tablolar›nda düﬂsel görünümler oluﬂturmuﬂtur. Fenerbahçe ve
Üsküdar k›y›lar›nda denizin bir göl gibi k›p›rt›s›z dinginli¤ini, durgunlu¤unu,
parlak yüzeyi, k›y›lardaki a¤açlar, bu düﬂselli¤i güçlendiren etkenler aras›nda
say›labilir.13
Bu tablolar aras›nda “Ah›rkap› Feneri”(Resim7) ve “Sarayburnu” (Resim8) isimli çal›ﬂmalarda geri planda Üsküdar sahilleri görülmektedir. Ressam her iki çal›ﬂmada da Üsküdar temas›n› eserine yans›tm›ﬂt›r.
“Ah›rkap› Feneri” isimli (Resim7) çal›ﬂmada yer alan fener, ‹stanbul’da Osmanl› döneminde yap›lan ilk fener olup, Bo¤az giriﬂinde meydana gelen önemli bir
deniz kazas›ndan sonra yap›lm›ﬂt›r. 1755’de M›s›r’a ticari eﬂya götüren Hac›
Kaptan idaresindeki bir kalyon, gece önünü göremedi¤inden Kumkap›’da karaya oturmuﬂtur. Sultan III. Osman bu olay› haber al›nca Sadrazam› Said Paﬂa’y›
olay› araﬂt›rmas›, gemi ve gemicilerin kurtar›lmas› için görevlendirmiﬂtir. Bu s›rada kurtar›lan gemicilerden birinin “E¤er buradaki surda bir fener yap›l›p, her
gece kandiller yanarsa böylece uza¤a giden gemiler ›ﬂ›¤› görüp yollar›n› bulur,
kazaya da u¤ramazlar” demesi üzerine Sultan III. Osman bu durumu de¤erlendirmiﬂ ve kendisinin verdi¤i talimat üzerine Kaptan-› Derya Süleyman Paﬂa’ya
Marmara surlar›n›n Otluk Kap›s› Mevkiindeki burcun üzerinde bir fener yap›lmas› emrini vermiﬂtir. Türkiye’nin en yüksek ikinci feneri özelli¤ini de taﬂ›makta olan bu feneri, Mango resmine taﬂ›rken geri plânda küçük de olsa Üsküdar k›y›lar›n› ve K›zkulesi’ni de birlikte göstermiﬂtir.
‹stanbul’da hüküm süren hemen hemen her sultan, sadrazam, valide sultan ve
di¤er ileri gelenler Osmanl› kültüründe, sosyal yaﬂant›s›nda ve mimarisinde
önemli yer tutan; döneminin ekonomik, sosyal ve siyasi gücünün göstergesi birçok çeﬂme yapt›rm›ﬂlard›r14. Mango’nun “Üsküdar Çeﬂmesi” isimli yap›t›nda yer
alan çeﬂme(Resim9), ‹skele Meydan›’nda yer almaktad›r. III. Ahmet devri
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Resim11 Simitçi, 1926, 46,5x27cm, Ahmet Keskiner Koleksiyonu.

çeﬂmelerindendir. Bu dönem çeﬂmelerinde uzun metinli kitabelerin artmas›ndan daha önemlisi, kitabe ﬂiirlerinin kalitesi yükselmiﬂtir. Kitabeler, kitabeyi
okuyana art›k sadece çeﬂmeyi yapt›ran›n ad›n› ve yap›m tarihini bildirmek iﬂlevinden fazlas›n› sunmaktad›r. Çeﬂme kitabelerinde gittikçe çetrefilleﬂen ve halktan birinin hiçte kolay anlayamayaca¤› ve hatta do¤ru okuyabilece¤i bile ﬂüpheli olan “dîvân edebiyat›” metinlerinin kullan›m›na revaç artm›ﬂt›r. Çeﬂme edebiyat›n›n kliﬂeleri de oluﬂmaya baﬂlamakla birlikte, yeni mazmunlar›n her zaman
takdirle karﬂ›land›¤› da bir gerçektir, III. Ahmet devri çeﬂme kitabeleri bir bak›ma divan edebiyat›n› halka taﬂ›ma teﬂebbüsü say›labilir. Kitabelerdeki manzum
metinler yaﬂayan edebiyat›n taﬂa hakkedilmiﬂ ﬂekilleridir.15
Üsküdar iskele meydan›nda bulunan III. Ahmet Çeﬂmesi, Sultan III. Ahmed’in
annesi Gülnuﬂ Sultan’›n an›s›n› yaﬂatmaktad›r. Osmanl› tarihinin en hay›rsever
sultanlar› aras›nda yer alan Gülnuﬂ Sultan’›n 1715’de Edirne’de vefat›ndan ve
cenazesinin ‹stanbul’a getirilerek kendisinin yapt›rm›ﬂ oldu¤u Yeni Valide Camii önündeki türbeye defnedilmesinden sonra Sultan III. Ahmed annesinin ad›n› hay›rla yâd ettirecek bir çeﬂme yap›lmas› için Sadrazam Damad ‹brahim Paﬂa’ya emir vermiﬂtir. 1729 y›l›nda yani Gülnuﬂ Valide Sultan’›n ölümünden 14
y›l sonra aç›lan çeﬂmeden yaln›z halk yararlanm›ﬂ, bu çeﬂmeden sakalara ve di¤er semtlerde oturanlara su verilmedi¤i rivayet edilmektedir. Yap› sanat› bak›72
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Resim 3Beyrut’ta Halk Ozan›, 1882, 41x53cm, Erol Makzume Koleksiyonu.

m›ndan Türk rokoko sanat›n›n önderi say›lan çeﬂmenin üç yüzünde, ortalar›nda sivri kemerli birer musluk ile yalaklar› denize bakan as›l yüzünde iki çeﬂme
ve iki hücre bulunmaktad›r. Çeﬂmenin üzerinde Topkap› Saray› önündeki çeﬂmede oldu¤u gibi kabartma ve oyma çeﬂitli motifler yer almaktad›r. Yap›ld›¤›
y›llarda denize yak›n olan çeﬂme daha sonralar› deniz dolduruldu¤u için içerde
kalm›ﬂ, üstünde yer alan kubbemsi çat› ise zamanla y›k›lm›ﬂt›r.
K›zkulesi’ni resmetti¤i baﬂka bir eserde (Resim10), deniz kenar›nda bal›k tutan,
denize giren insanlar› ön plana yerleﬂtirirken yine K›zkulesi ve Üsküdar k›y›lar›n› geri plana taﬂ›m›ﬂt›r.
“Simitçi” ismini verdi¤i baﬂka bir çal›ﬂmada (Resim11) sosyal yaﬂam›n farkl› karelerini yans›t›rken, sanatç›n›n vazgeçemedi¤i K›zkulesi ve Üsküdar sahilleri yine fonda dikkati çekmektedir.
Sanatç›n›n s›k s›k gitti¤i Salacak sahilleri de denizin do¤a ile bütünleﬂti¤i en güzel mekanlardan biri olmas› sebebiyle (Resim12) sanatç›n›n resimlerine konu
olmuﬂtur.
Baz› kaynaklarda Üsküdar Çeﬂmesi ismiyle karﬂ›m›za ç›kan Çeﬂme Baﬂ› (Resim13) isimli tablosu da yine çeﬂme baﬂ›nda sohbet eden insanlar›n gündelik yaﬂamlar›ndan bir kesiti gözler önüne sermektedir.
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Resim 9 Üsküdar
Çeﬂmesi, 1908,
30x44cm, Ahmet
Keskiner
Koleksiyonu.

Leonardo Mango’da ‹stanbul’a gelen di¤er Bat›l› ressamlar gibi her köﬂesini keﬂfetmek istedi¤i ﬂehrin de¤iﬂik mekânlar›nda gözlemler yaparak, kendi f›rças›ndan kal›c› eserleri günümüze aktarm›ﬂt›r.
Sonuç
Ressam Mango, hayat› boyunca insanl›¤a faydal› bir yaﬂam sürmüﬂ, sanat›n› insanl›¤›n hizmetine sunmuﬂtur. Ele ald›¤› konular, sosyal yaﬂam› ve farkl› kültürlere mensup insanlar› de¤iﬂik bir gözle görmekten ziyade evrensel olan sanat diliyle anlatma gayretidir.
Leonardo de Mango, do¤unun gizeminin peﬂine düﬂerek kap›ld›¤› rüzgarla ‹stanbul’a geldikten sonra pek çok tablo yapm›ﬂt›r. Sosyal yaﬂam›n ve onun güzelliklerini f›rças›ndan yorumlama gayreti içinde olan Mango, eserlerinde iﬂledi¤i
konular›n önemini bilerek özenle meydana getirmiﬂtir.
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Eserlerindeki tema, sanatç›n›n kiﬂili¤ini ve yaﬂama bakt›¤› gözlem gücünü ortaya koyarken, ﬂairlerin, yazarlar›n ve ressamlar›n kay›ts›z kalamad›¤› Üsküdar’›
kendi has özellikler içinde yeniden biçimlendirmiﬂtir. Ressamlar eserlerinde ﬂiirselleﬂtirdi¤i Üsküdar’› kendilerine has bir üslupla yorumlarken, ﬂairlerde kelimelerde canland›rd›klar› düﬂünceleriyle de¤iﬂik duygular› ifade etmektedirler.
Türk edebiyat›n›n önemli ﬂairlerinden Yahya Kemal Beyatl› da, ‹stanbul’un Fethini Gören Üsküdar isimli ﬂiirinde ﬂöyle diyerek Üsküdar’›n önemini tarihe not
düﬂmüﬂtür;
Üsküdar bir ulu rüyây› görenler ﬂehri,
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her ﬂehri,
Hepsi der: Hangi ﬂehir görmüﬂ onun gördü¤ünü
Bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz mutlu günü
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Resim sanat› ve sanat›n görsel dilini özümseyen sanatç›n›n eserleri, günün yaﬂam›n› birer tarihi belge gibi bugüne taﬂ›maktad›r. Sanatç›lar›n zamana ve güne
bak›ﬂ aç›lar›ndaki fark› iyi gözlemleyen izleyici, geçmiﬂten izleri bu eserlerde
görmektedir. Resim sanat›n›n do¤as› gere¤i Üsküdar, ülkesinden çok uzaklarda
bir ressam›n eserlerinde yeniden hayat bularak XXI. yüzy›l ve sonraki yüzy›llarda da varl›¤›n› sürdürecektir.
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Saray Ressam› Zonaro’nun
F›rças›ndan Üsküdar
D O Ç .

D R .

M E H M E T

B A ﬁ B U ⁄

Selçuk Üniversitesi

Fausto Zonaro’nun Hayat›
Fausto Zonaro, 18 Eylül 1854 y›l›nda ‹talya’da Padoue eyaletinin Masi
kasabas›nda dünyaya gelmiﬂtir. Orta gelir grubuna mensup bir ailenin çocu¤u
olmas› sebebi ile ailesinin geçimine yard›mc› olmak amac›yla babas›n›n
yan›nda, inﬂaatlarda çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›nda ilkokuldan yeni mezun olmuﬂtur.
Babas› inﬂaatta ustabaﬂ›d›r.
1868 y›l›nda babas›n›n iﬂlerine yard›mc› olmak için Legna’ya gitmiﬂtir. Burada
yaﬂl› bir ressam›n evinin tavan süslemesini resmederken ilgisini çekmiﬂ ve onu
izlemiﬂtir. Yaﬂl› ressam bu genç delikanl›n›n kendisini izledi¤ini görünce
yan›na ça¤›rm›ﬂ, kendisini tan›d›ktan sonra yan›nda ç›rak olarak çal›ﬂmas›n›
istemiﬂtir. Bu teklif Zonaro’yu çok mutlu etmiﬂtir. Çünkü çocuklu¤undan beri
resim yapma arzusu Zonaro’da hep vard›r. Ancak yaﬂl› ressam›n teklifini
babas›na götürmek istedi¤ini ve ondan izin almas› gerekti¤ini söyler. Ertesi gün
babas›ndan gerekli izni alarak yaﬂl› ressam›n yan›nda çal›ﬂmaya baﬂlar. ‹ﬂte,
Fausto Zonaro’nun resim serüveni burada baﬂlam›ﬂt›r.
Fausto, 1870 y›l›nda babas›na bir resim okuluna devam etmek istedi¤ini bildirir.
Masi kasabas›ndan yaklaﬂ›k oniki kilometre uzakl›ktaki Lendinara ﬂehrine k›sa
süreli grafik ve resim e¤itimi veren “Yüksek Teknik Okul ve Enstitü” ye
yaz›larak e¤itimini tamamlar. Burada çok yetenekli ve baﬂar›l› bir ö¤renci olarak
kendini hocalar›na kabul ettirir. Bu baﬂar›lar›ndan dolay› resim ö¤retmeni
Cordenons’un yard›m›yla Verona’da Napoleone Nani taraf›ndan yönetilen
Cignaroli Akademisi’ne al›nm›ﬂt›r. Fausto Zonaro, bu akademide ‹talya’n›n
meﬂhur sanatç›lar› aras›nda resim e¤itimine devam etmiﬂtir.

Resim 2: K›zkulesi, ‹stanbul 1908, pano üzerine ya¤l›boya, 21.5x36.5cm, Özel Koleksiyon.

Resim 3: K›zkulesi, ‹stanbul 1908, pano üzerine ya¤l›boya, 21.5x36.5cm, Özel Koleksiyon.
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Resim 16: K›zkulesi, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 37x58cm, M. Çetintürk Koleksiyonu.

Resim 17: K›zkulesi, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 37x54cm, R. Portakal Arﬂivi
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Resim 14: K›z Kulesi, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 31x54cm, Palazzo Pitti-Gall. D'Arte Moderna-Firenze

Zonaro, akademiyi bitirip resim yetene¤ini geliﬂtirdi¤i y›llarda askere gider.
Askerlik dönüﬂünde ressaml›k mesle¤ine kald›¤› yerden devam etmiﬂ, ancak
maddî s›k›nt›larla karﬂ›laﬂm›ﬂt›r. Bunun için önce Venedik’e gitmiﬂ, orada
ülkeyi gezmeye gelen turistlere yerel konulu peyzajlar yaparak bu s›k›nt›dan
kurtulmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
1878 y›l›nda daha iyi hayat ﬂartlar› elde etmek gayesiyle Venedik’ten Napoli’ye
gitmiﬂtir. Burada da resim çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra önceki mesle¤i olan
duvarc›l›¤a da devam ederek, eski kiliselerin hem fresklerini onarm›ﬂ hem de
çeﬂitli yenileme çal›ﬂmalar› yapm›ﬂt›r. Bu y›llarda Napoli’de ilk baﬂyap›t say›lan
eseri ‹l Banditore’yi yapm›ﬂt›r. Belediye zab›tas›n› tasvir etti¤i bu eserde; zab›ta
ile halk dayan›ﬂmas› konu edilmiﬂtir.
1880 y›l›nda resim e¤itimini daha da geliﬂtirmek ve akademik anlamda daha
yüksek bir mevkiye ulaﬂmak için Paris’in yolunu tutmuﬂtur. Burada gerek bas›n,
gerekse sanat çevrelerince kendinden bir hayli söz ettirmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
1881 y›l›nda önce Salmin kitabevindeki suluboya sergisi, ard›ndan kendi ad›na
açt›¤› atölye ve Milano’daki Brera Akademisi’nde sergilenmek üzere gönderdi¤i
tablolar ile ilgili haberlerin bas›nda yer almas›, onun k›sa sürede üne
kavuﬂmas›na neden olmuﬂtur.
Zonaro 1883’ten 1887 y›l›na kadar s›k s›k Padova’dan Venedik’e, oradan Torino,
Roma, Milano ve Napoli’ye geziler yaparak oradaki zengin kültür miras›n›n
izlerini anlamaya çal›ﬂarak sanat›n› daha da güçlendirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bu y›llarda kendisinden resim dersleri almak isteyen Antonio Pante adl› bir
mühendisin k›z› olan Elisa Pante ile tan›ﬂm›ﬂt›r. Elisa’ya resim dersleri vermekle
baﬂlayan iliﬂkileri daha sonraki y›llarda ‹stanbul’da evlenmeleriyle devam etmiﬂtir.
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Resim 7: Üsküdar S›rtlar›nda, ‹stanbul 1891-1910, pano üzerine ya¤l›boya, 70x35cm, Özel Koleksiyon

‹stanbul’a Yolculuk
1891 y›l›nda Elisa Pante, Fausto Zonaro’nun daha iyi bir hayata kavuﬂmas› ve
tan›nan bir ressam olarak kabul görmesi için imparatorlu¤un baﬂkenti olan
‹stanbul’a gitmesini ister. Bu kararlar›ndan sonra önce Elisa ‹stanbul’a gitmiﬂ,
ard›ndan iki ay sonra da Zonaro ‹stanbul’a gitmiﬂtir.
Uzun bir gemi yolculu¤undan sonra Galata gümrü¤ünden karaya ayak basar.
Gümrük muhafaza memurlar›yla baﬂ› derde girer. Çünkü memurlar kendisinden
beraberinde getirdi¤i tablolar için gümrük ücreti isterler. ‹stanbul Gümrük
Baﬂmüdürü Mahmut Bey tart›ﬂmay› fark eder ve Zonaro’yu odas›na buyur
ederek kahve ikram eder. Neticede belli bir gümrük ücreti al›nd›ktan sonra kendisine izin verilir.
Bu olaydan sonra Mahmut Bey’le görüﬂmesi devam eder. Zaman zaman
Mahmut Bey’in Salacak’taki köﬂküne giderek misafir olur.
Ressam Fausto Zonaro 1891-1910 y›llar› aras›nda ‹stanbul’da yaﬂam›ﬂt›r.
Yaklaﬂ›k yirmi y›l geçirdi¤i ‹stanbul’un muhtelif manzaralar›n›, çarﬂ›lar›n›,
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Resim 19: Salacak, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 65.5x99.5cm, TBMM Milli Saraylar Koleksiyonu

Resim 21: Salacak, ‹stanbul 1891-1910, sulu boya. , 25x46cm, Özel Koleksiyon

82

Resim 9: Üsküdar S›rtlar›nda, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 39.5x60.5cm, Art› Mezat Arﬂivi

Resim 10: Üsküdar S›rtlar›nda, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 95x145cm, Özel Koleksiyon

83

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

Resim 11: Küçüksu Çeﬂmesi, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b, 42x66cm, Özel Koleksiyon

insan›n›, kültürel ve sosyolojik de¤erlerini mimari yap›lar›n› resmetmiﬂtir.
1896 y›l›ndan 1910 y›l›na kadar Sultan II. Abdülhamit’in “Saray Ressam›”
olarak görev yapm›ﬂt›r1.
Yüzlerce ‹stanbul konulu resme imza atan Zonaro, yine Sultan II.
Abdülhamit’in iste¤i ile Fatih Portresi, ‹stanbul’un fethini anlatan çok say›da
tarihi tablo ve Türk-Yunan savaﬂ›n› anlatan 1897 “Dömeke Savaﬂ›” isimli eseri
yine savaﬂ devam ederken meydana getirmiﬂtir. “Ertu¤rul Alay›’n›n Galata
Köprüsü’nden Geçiﬂi”, “Sürre Alay›” isimli tarihi tablolar›n yan› s›ra çeﬂitli
portre çal›ﬂmalar› da yapm›ﬂt›r.
Bu konuda kar›s› Elisa taraf›ndan tutulan hesap defterinde kaç adet tablo
yapt›¤›, kime satt›¤›, kaç paraya satt›¤› not edilmiﬂtir. Bu hesaplara göre Üsküdar da dahil olmak üzere ‹stanbul’da yapt›¤› eser say›s› eskizler hariç 1350
civar›ndad›r. Daha sonra ‹talya’ya döndükten sonra da ‹stanbul’da yapt›¤› eskizlerden yeniden ya¤l›boya resimler yapm›ﬂt›r.
Sultan II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden sonra saray ressaml›¤›ndan
azledilmiﬂtir. Sanatç› bunun üzerine ‹talya’ya geri dönmüﬂtür. 1911 y›l›ndan
1929 y›l›nda ölümüne kadar kendi ülkesinde yaﬂad›¤› y›llarda bile ‹stanbul
sevgisi hiç eksilmemiﬂtir. Açt›¤› resim sergilerinde hep “Sultan›n Ressam›”
olarak kendini takdim etmiﬂtir.
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Resim 15: Eski Salacak Camii, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 66x44.5cm, Özel Koleksiyon.

1912, 1918, 1919 ve 1927 y›llar›nda ‹talya’da açt›¤› kiﬂisel resim sergilerinde
toplam 584 tablo sergilenmiﬂtir. Bu tablolardan 300 tanesi ‹stanbul konuludur.
Zonaro’nun Üsküdar’›
Ressam Fausto Zonaro’nun ‹stanbul’a ayak bast›¤›nda ilk tan›d›¤› kiﬂi Galata
‹skelesi’nde ‹stanbul Gümrükler Naz›r› Mahmut Bey’dir. Mahmut Bey’in köﬂkü
Salacak’tad›r. Zonaro’yu kendi köﬂküne davet etmiﬂtir. Böylelikle Zonaro,
Mahmut Bey’e misafirli¤e giderek Salacak çevresi ve Üsküdar’› k›saca bo¤az›n
Anadolu yakas›ndaki eﬂsiz güzelliklerini görmüﬂtür. O tarihten sonra da bu
manzaralar›, hayalinde renklendirerek tuvale yans›tma arzusu hiç
eksilmemiﬂtir.
Bu konuyu Zonaro an›lar›nda ﬂöyle anlatm›ﬂt›r; “Zira Salacak beni mest eden
tablolar gibiydi. Günlerce seyretmeye doyamazd›m. Bu nedenle her f›rsatta
Salacak’a gidiyor, yamaçlar›nda oturup karﬂ›da Sarayburnu, Saraylar, Ayasofya,
Sultan III. Ahmed Camii ve Haliç’e uzanan bilmem kaç boyutlu bu do¤a ve
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Resim 8: Beylerbeyi S›rtlar›nda ‹ki A¤aç, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b, 44.5x61.5cm, Özel Koleksiyon

Resim 6: Mezarl›k, ‹stanbul 1891-1910, pano üzerine ya¤l›boya, 17x28.5cm, Özel Koleksiyon
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Resim 18: Üsküdar- ﬁemsipaﬂa, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 80x136.5cm, TBMM Milli Saraylar Koleksiyonu

Resim 13: Tatl› Su Yolundan Çaml›ca, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 63x95cm, Özel Koleksiyon
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Resim 5: Üsküdar
Mezarl›¤›, ‹stanbul
1891-1910, pano
üzerine ya¤l›boya,
13x22cm, Özel
Koleksiyon
Resim 6: Mezarl›k,
‹stanbul 1891-1910,
pano üzerine
ya¤l›boya,
17x28.5cm, Özel
Koleksiyon

6

Resim 20: Üsküdar
S›rtlar›nda, ‹stanbul
1891-1910, sulu boya,
26.5x41.4cm, Özel
Koleksiyon
Resim 22: Salacak'tan
Bo¤az, ‹stanbul 18911910, sulu boya. ,
22x35cm, R. Portakal
Arﬂivi

5

20

22

mimari harikas› manzaray›, beynime kaz›yordum. Gümrükler naz›r› Mahmut
Efendi’yi Salacak vesilesiyle f›rsat buldukça ziyaret etmek büyük bir zevk oluyordu.”
Saray ressam› unvan›n› almadan evvel Zonaro, ‹stanbul’un muhtelif yerlerini
çal›ﬂarak, iaﬂe elde etmek için küçüklü büyüklü ya¤l›boya, suluboya, karakalem
ve pastel tekni¤i ile yapt›¤› resimleri belirli dükkânlar›n vitrinlerine koyarak
hem sergiler, hem de müﬂteri buldu¤u zaman satm›ﬂt›r.
Beyo¤lu’ndaki dükkânlar›n birinde sergiledi¤i bir resmi, daha sonraki y›llarda
ressam ve sanat tarihçi olarak önemli bir üne kavuﬂan Celal Esat (Arseven)’in
dikkatini çekmiﬂtir. Celal Esat Arseven olay› ﬂöyle anlat›r; “Bir gün Beyo¤lu
Caddesi’ndeki dükkânlar›n birinde güzel bir çerçeveye geçirilmiﬂ, ya¤l›boya bir
resim gördüm. Zonaro imzas›n› taﬂ›yan bu resim akﬂamüstü Cihangir’den Üsküdar’a do¤ru bir ‹stanbul manzaras›d›r. ‹lk planda üzerinde kandil yanan bir
mezar arkas›nda minare, uzaklara do¤ru evlerin kiremitleri üstünden görünen
mavi deniz ve Üsküdar betimlenmiﬂtir. Bu resim ﬂimdiye kadar gördü¤üm resimlerden büsbütün baﬂka bir tarzdad›r. Gerçekçi olmakla beraber, serbest f›rça
vuruﬂlar›yla renklerdeki uyum itibar›yla heyecan uyand›ran bir resimdir. ‹ﬂte
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resim böyle olmal› diyordum. Dakikalarca önünden ayr›lamad›m. Bu ressam›
tan›mak ve yapt›¤› resimleri görmek arzusu uyand›. Dükkana girdim ve adresini
sordum, ilk iﬂim evlerine gitmek oldu.”2
Celal Esat, Üsküdar’› anlatan bu resim sebebiyle Zonaro’nun evine gider ve
ondan birkaç suluboya resim sat›n al›r. Daha sonra onu Üsküdarl› ressam Hoca
Ali R›za ile tan›ﬂt›r›r. Zaman zaman üçü bir araya gelerek sanat üzerine sohbet
etmiﬂlerdir. Celal Esat Arseven, Hoca Ali R›za’dan ve Zonaro’dan resim dersleri
alarak resimlerini geliﬂtirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. Celal Esat’›n babas›, Sultan
Abdülaziz’in sadrazam› olan Ahmet Esat Paﬂa’d›r. Bu sebeple saraya yak›n bir
kiﬂidir. Özellikle Zonaro’nun saraya yak›n kiﬂileri tan›malar›na vesile olanlardan biri de Celal Esat oldu¤u hususu a¤›rl›k kazanmaktad›r.
Fausto Zonaro’nun Üsküdar konulu resimleri üzerine yap›lan araﬂt›rmada çok
say›da eser üretti¤i bilinmektedir. Bu eserlerin bir k›sm› resmi, bir k›sm› da aile
koleksiyonundad›r. Bugün Zonaro miras›n›n varisi olan torunu ünlü Soprano
Jolando Meneguzzer Trevigne’nin evlatl›¤› Cesare Mario Trevigne odas›n›n
baﬂucunda Salacak tablosunun as›l› oldu¤unu kendisi belirtmektedir. Hatta o tablo
ile öyle özdeﬂleﬂmiﬂtir ki “Kendimi Salacakl› olarak hissediyorum.”demektedir.3
Üsküdar Burnu isimli eserde bo¤az›n karﬂ› k›y›lar›n› izlenimci bir tav›rla
resmetmiﬂtir.
K›z Kulesi (Resim2) isimli eser güneﬂli bir atmosferde resmedilmiﬂtir. Yine bir
baﬂka K›z Kulesi (Resim3) eseri ise bulutlu bir gökyüzü alt›nda grilerin hâkim
oldu¤u s›cak ve so¤uk renk dengesinin mükemmel bir ﬂekilde ifade edildi¤i
eserlerden biridir.
Üsküdar Etüdü isimli eserde izlenimci bir anlay›ﬂ›n göze çarpt›¤› görülmektedir. Tabloyu aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru dikey bir boyuta götüren servi a¤ac› ve
geri planda siluet halinde Üsküdar evleri görülmektedir.
Üsküdar Mezarl›¤› (Resim5) isimli eserde sanatç› küçük boyutlu eseri etüt
mahiyetinde çal›ﬂarak, serbest f›rça vuruﬂlar›n›n anl›k hareketini yakalamaya
çal›ﬂm›ﬂt›r. Koyu ve aç›k leke düzeninin s›cak ve so¤uk renk pasajlar›yla
yans›t›ld›¤› görülmektedir.
Mezarl›k (Resim6) isimli resimde ayn› s›cak ve so¤uk renk iliﬂkisinin yan›nda
koyu-aç›k, yatay-dikey kontrast›na özen gösterilmiﬂtir.
Üsküdar S›rtlar›nda (Resim7) isimli dikey yap›lm›ﬂ bu eseri diyagonal renk ve
leke hareketinin ortas›nda beyaz elbise içerisinde ayakta duran genç k›z figürü,
ayn› zamanda eserde hâkim olan s›cak sar›lar›n so¤uk beyaz elbiseyle tezat
oluﬂturmas›n› ve dengeyi sa¤lam›ﬂt›r.
Beylerbeyi S›rtlar›nda adl› eserde ise yan yana dikey olarak yükselen iki a¤aç
ve geri planda bo¤az görülmektedir. Yaz günlerinin sonuna do¤ru yapraklar›n
sarard›¤› anlaﬂ›lan bu eserde izlenimci bir yaklaﬂ›m görülmektedir.
Üsküdar S›rtlar›nda (Resim9) isimli resimde 1890’l› y›llar›n Üsküdar’›n› betimlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r. ‹lkbahar mevsiminde k›rlarda dolaﬂan insanlar›n hareketi
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geri plandaki evler, minare ve servi a¤ac›n›n yukar›ya do¤ru tuvalin d›ﬂ›na
do¤ru yükselmesi dengeyi tamamlamaktad›r.
Üsküdar S›rtlar›nda (Resim10) adl› eserde ise Resim 9’daki görünümünden daha
da özenle çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir. Hem daha büyük bir tuval hem de Resim
9’daki çal›ﬂma bu çal›ﬂman›n bir etüdü olarak düﬂünülebilir. Bu eserde kad›n ve
çocuklar k›rda arkada evler, camii ve servi a¤açlar› daha net görülmektedir.
Küçüksu Çeﬂmesi (Resim11) isimli eser de yaz günü s›ca¤›nda insanlar›n parkta gezinti halinde oldu¤u, s›ca¤›n etkisinden etkilenmemek için ﬂemsiye ile
dolaﬂt›¤›, yeﬂil, mavi ve sar› renklerin bir armoni oluﬂturdu¤u bir çal›ﬂma olarak,
XIX. yüzy›l sonlar›ndaki Üsküdar’›n günlük yaﬂant›s›ndan bir kesit aktarmas›
aç›s›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Üsküdar Soka¤›’nda (Resim12) adl› eserde sanatç›, sokakta yürüyen insanlar›,
bir yanda Üsküdar’›n sivil mimari örneklerini, bir yanda da mezarl›k ve servi
a¤açlar›n› ayn› tuvalde resmetmiﬂtir.
Tatl›su Yollar›nda Çaml›ca (Resim13) isimli eserinde Zonaro, yaz s›ca¤›ndan
korunmak için insanlar›n ﬂemsiye kulland›¤› di¤er resimlerinde oldu¤u gibi
servi a¤açlar› ve mezarl›k tasvir edilmiﬂtir.
K›z Kulesi (Resim14) adl› eserde, güneﬂli bir havan›n atmosferi ile boyad›¤› K›z
Kulesi’nin sudaki aksi, bo¤azdaki gemiler ve dumanlar› ile hareketlilik
kazand›rmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Eski Salacak Camii (Resim15) adl› eserinde Zonaro, dar bir aç›dan camii ve
minaresini resmetmiﬂtir. Bu eser, di¤er benzer konulu çal›ﬂmalar›na ön etüt
mahiyetinde düﬂünülebilir.
K›z Kulesi (Resim16) adl› çal›ﬂmas›nda sanatç›, daha da kontrast bir ›ﬂ›k kullanarak grileﬂen bir renk atmosferinde K›z Kulesi’ne dikkati çekmeye çabalam›ﬂt›r.
K›z Kulesi (Resim17) isimli baﬂka bir eserde ise Zonaro, daha dalgal› ve hareketli
bir denizi, güneﬂin s›cakl›¤›n› hissettirecek bir ﬂekilde anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Üsküdar ﬁemsi Paﬂa (Resim18) konulu çal›ﬂmada sanatç›, aç›k bir gökyüzü
alt›nda bo¤az›n mavili¤ini, K›z Kulesi’ni fonda göstererek yaz s›cakl›¤›n› hissettirecek ﬂekilde topra¤› ve k›y›lar› boyamaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
Salacak (Resim19) adl› eserde sanatç› daha önce bahsedilen Eski Salacak Camii
eserini etüt olarak düﬂünüp yeniden daha geniﬂ bir aç›dan ele alarak konuyu
detayland›rm›ﬂt›r.
Üsküdar S›rtlar›nda (Resim20) isimli eserde de bir etüt havas› hissedilmektedir. Bu çal›ﬂma yine daha önce de¤inilen çal›ﬂmalar›n ön çal›ﬂmas› olabilir.
Mekân ayn› fakat figürlerin farkl› aç›dan çal›ﬂ›ld›¤› görülmektedir.
Salacak (Resim21) adl› çal›ﬂmas›nda sanatç›, suluboya tekni¤i ile etüt
mahiyetinde haz›rlam›ﬂt›r. Bu tür çal›ﬂmalar› Zonaro’nun daha sonraki
çal›ﬂmalar› için etüt olarak haz›rlad›¤› görülmektedir.
Salacaktan Bo¤az (Resim22) adl› çal›ﬂmas› da suluboya etütlerinden birisidir.
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Kandilli’den Bo¤az (Resim23) isimli eserde sanatç›, bo¤az›n mavi sular›n› aç›k
bir gökyüzü alt›nda resmederek yine bo¤az›n iki yakas›n› da gösterecek bir
ﬂekilde betimlemeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Sonuç
Fausto Zonaro, saray ressam› olmadan önce günün büyük bölümünü do¤adan
çal›ﬂarak, görünümleri yans›tarak geçirmiﬂtir. Çal›ﬂt›¤› yerlerin sakinleri de,
art›k onu tan›m›ﬂlard›r. ﬁevket Rado; “Zonaro, ﬂehrimizin hayat›n› canland›ran
tablolar vücuda getirmeye baﬂlam›ﬂt›. Bo¤aziçi sahilleri, Üsküdarl›lar, Salacak
k›y›lar› onu pekiyi tan›r. Üsküdar yollar›ndan geçenler, baﬂ›nda kal›pl› fesi, çenesinde sivri zarif sakal›, üstü baﬂ› tertemiz, yak›ﬂ›kl› orta yaﬂta bir ressam› daima
çal›ﬂ›rken görmüﬂlerdir. Sabah güneﬂ do¤madan s›rt›nda boya kutusu, elinde portatif ﬂövalesiyle dolaﬂan bu adam art›k Napoli’deki o duvarc› kalfas› de¤ildir.
Hemen her gün fazlaca renkli güneﬂi p›r›l p›r›l, koyu mavi gö¤ü hatta biraz
mübala¤al› boyayan bu adam, zaman›nda çok tan›nm›ﬂ, sevilmiﬂ o devrin ‹stanbul’unu bize getiren ünlü ressam Zonaro’dur.”4
Ressam Fausto Zonaro’nun atölyesini ziyaret eden kiﬂiler aras›nda ﬂair, Mehmet
Emin (Yurdakul) da vard›r. Mehmet Emin’in 1898 y›l›nda yay›nlanan Türkçe
ﬂiirler isimli ilk kitab› için Zonaro, yedi adet resim yapm›ﬂt›r. Mehmet Emin,
resimlerindeki duygu ve düﬂüncelerini, tabiata bak›ﬂ›n›, güzellik ve estetik
duyarl›l›¤› karﬂ›s›ndaki hissiyat›n› anlatt›¤›, “Mösyö Zonaro” ya ithaf edilen
“Güzellik ve ‹yilik Karﬂ›s›nda” adl› ﬂiirinde ﬂöyle der;
“Parlak güneﬂ ilk ›ﬂ›¤› mavi göle serperken
Yavaﬂ yavaﬂ ‹kimiz
Yüce da¤lar baﬂlar›na ç›kal›m
Ormanlara, ovalara bakal›m
Dinleyelim, söyleyelim, düﬂünelim, ö¤elim
K›rda köylü genç k›zlar
Etek etek çiçekleri tutarlar
O dikenli yolumuza atarlar”5
…………………………….
ﬁair devam eden bir bölümünde bile ressam›n eserlerindeki renkleri, figürleri
objeleri anlatmaktad›r. “Üsküdar S›rtlar›nda” tablolar›n› adeta ﬂiirle tahlil etmeye çal›ﬂmaktad›r.
Zonaro, pek çok sanatç› gibi deniz tutkunudur. ‹talya’n›n denizden uzak
Padova’n›n Masi kasabas›nda do¤mas›na karﬂ›n hayat›n›n büyük bir bölümünü
denize yak›n ve deniz k›y›s›ndaki ﬂehirlerde geçirmiﬂtir. ‹lk dönemlerde Napoli
daha sonra Venedik, ard›ndan ondokuz y›l ‹stanbul, ülkesine tekrar döndükten
sonra da San Remo’da olmak üzere k›y› kentlerinde yaﬂam›ﬂt›r. Zonaro, 189191
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Resim 12: Üsküdar Soka¤›nda, ‹stanbul 1891-1910, t.ü.y.b. , 63x95cm, Özel Koleksiyon

1910 y›llar› aras›nda ‹stanbul yerine Frans›z ve ‹talyan Rivieralar›nda
çal›ﬂmalar›n› gerçekleﬂtirseydi, izlenimcili¤in önemli temsilcilerinden olan
Monet, Sisley, Renoir, Manet, Pisarro, Degas gibi dünyaca ünlü modern sanat›n
öncüleri aras›nda yer alabilirdi.6 Emprosyenist kuﬂa¤›n Claude Monet gibi
Zonaro da ›ﬂ›¤›n su üzerindeki de¤iﬂen yans›malar›n› ve ›ﬂ›¤›n kar taneleri
üzerindeki ›ﬂ›lt›lar›n› inci tanelerine benzeyen etkilerini eserlerine en do¤al ve
en etkileyici biçimde aktarm›ﬂt›r.7
K›saca Fausto Zonaro, hayat›n ve ›ﬂ›¤›n ressam›d›r. Bütünüyle kendine has bir
üslupla eserlerini üretmiﬂtir. Eserlerinde baﬂkalar›n›n takipçisi veya taklitçisi
olmam›ﬂt›r. Kendi üslubunu yaratm›ﬂt›r. O, hiçbir zaman unvan peﬂinde
olmam›ﬂt›r. Yaln›zca ‹stanbul kentinin, Üsküdar’›n gizemli yaﬂant›s›na duydu¤u
tutkuyla en güzel eserlerini üretmiﬂtir.
D‹PNOTLAR
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Ressam Halil Paﬂa ve Üsküdar
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Üsküdar’da Beylerbeyi’nde yaﬂama baﬂlay›p, yine yaﬂam› Beylerbeyi’nde son
bulan ressam Halil Paﬂa, Türk resminin önde gelen isimlerindendir. Türk resim
sanat› tarihi aç›s›ndan Halil Paﬂa’n›n sanat›na bak›ld›¤›nda; Osmanl› döneminde Bat› tarz› resim yapan Türk sanatç›lar aras›nda, Hoca Ali R›za ve Hüseyin Zekai Paﬂa ile birlikte, üçüncü asker ressamlar kuﬂa¤›ndand›r ve kendinden önceki kuﬂaklar ile Türk ‹zlenimcileri/1914 Kuﬂa¤› aras›nda bir köprü oluﬂturur. Resimleri, ça¤daﬂ Türk resminin geliﬂimine büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r.
Sanatç›, “Halil Paﬂa” ya da “General Halil” olarak an›l›r. Sanatç›n›n isminin önüne “R.” harfinin geldi¤i de olmuﬂtur. Adolphe Thalasso, 1906’da yay›mlanan ‹stanbul’un ‹lk Resim Salonlar›’n› konu alan yaz›s›nda, sanatç› için “Albay R. Halil Bey” ad›n› kullanm›ﬂt›r.1 Halil Paﬂa, yurtd›ﬂ›nda bulundu¤u süreçte, ö¤rencisi ressam Hasan Vecih Bereketo¤lu’na yazd›¤› mektuplardan birinde, kiraya verdi¤i Beylerbeyi’nde köﬂkünün kiras›n›, kirac›s›ndan al›p kendisine göndermesi
için banka hesab›na iliﬂkin bilgide “Halil Ratip Paﬂa”2 ad›n› vermiﬂtir. Halil Paﬂa’n›n torunu Âliye Semra Sözel de, Ratip’in aile üyelerinin isimlerinde yer ald›¤›n› belirtir.3 Sanatç›, Soyad› Kanunu ile birlikte “Sözel” soyad›n› alm›ﬂt›r.
Askeri Okullar Naz›r›, Harbiye Mektebi kurucular›ndan, Tophane Meclisi Reisi
Müﬂir Ferik Selim Paﬂa’n›n üç o¤lundan biri olan Halil Paﬂa, 1852 y›l›nda Üsküdar Beylerbeyi’nde, Selim Paﬂa’n›n ad›yla an›lan yal›da do¤muﬂtur.
Rodos kökenli olan ve ‹stanbul’da yetiﬂtirilen Selim Paﬂa, Nezihe Han›m ile evlenmiﬂ ve üç çocuklar› olmuﬂtur. Üç o¤lu, ressam Halil Paﬂa, topçu Miralay
Mehmet Faik ve bir süre ‹ran elçili¤i yapm›ﬂ olan Suphi Bey’dir. 1848’de Harbiye’den mezun olup Sultan Abdülmecid taraf›ndan e¤itim için Avrupa’ya gönderilen ve yurda dönünce Mühendishane-i Berri-i Hümâyûn’da Köprücülük ve La¤›mc›l›k ile ilgili dersler veren, Ameliyat-› Muhasara, Lâ¤›mc›l›k ve Köprücülük
üzerine kitaplar yazan, 1870’de Ferik rütbesiyle Mühendishane Nâz›r›, 1878’de
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Halil Paﬂa'ya ait oldu¤u söylenen, ancak gerçekte Halil Paﬂa'n›n yal›s›n›n bitiﬂi¤indeki
Amiral Arif Paﬂa Yal›s›'n›n foto¤raf›. (Antik Dekor, S.97, Kas›m-Aral›k 2006, 87)

Harbiye Nâz›r› olan, 1884’te Tophane Meclisi Azal›¤›’na getirilen ve vefat›na kadar bu görevi sürdüren Selim Paﬂa, 1888’de vefat etmiﬂ ve Rumelihisar› Aﬂiyân
Mezarl›¤›’na defnedilmiﬂtir.4
Halil Paﬂa’n›n do¤um tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda, 18525 tarihinden baﬂka
1856,6 18577, 18588 ve 18599 gibi de¤iﬂik bilgiler yer al›r. Ancak, sanatç›n›n torunu Âliye Selma Sözel, Halil Paﬂa’n›n pasaportundaki bilgiye göre, 1852 do¤umlu oldu¤unu bildirir. Halil Paﬂa ile ilgili kitap haz›rlam›ﬂ olan Sezer Tansu¤
da Selma Sözel’e dayanarak 1852 tarihinin do¤rulu¤unu belirtir. Taha Toros,
Halil Paﬂa’n›n do¤um ve ölüm tarihleriyle ilgili olarak farkl› yay›nlardaki, farkl›
tarihlere dikkat çekmiﬂtir. Ressam Halil Paﬂa’n›n meslektaﬂ› ve yak›n dostlar›ndan ressam Galip Bey’in notlar›na göre 1857 ve ‹stanbul Resim Heykel Müzesi
müdürü Halil Ethem Bey’in görevi s›ras›nda müze çal›ﬂanlar›n›n biyografisini
derledi¤ini, Halil Paﬂa’n›n da Halil Ethem Bey’in yan›nda çal›ﬂt›¤›na de¤inerek,
biyografisinin do¤ru oldu¤unun düﬂünülebilirli¤i ile Halil Ethem’in onun do¤umu için 1273 tarihini verdi¤ini belirterek bu tarihin Hicri, Malî-Rumi ayr›m›na
göre, Hicri ise Miladiye göre 1856, malî ise 1857’ye tekabül etti¤ini yazar. Taha
Toros, Milli E¤itim Bakanl›¤›’ndaki eski bir kay›tta, Halil Paﬂa’n›n do¤umunun
1857 oldu¤u bilgisini de verir.10 Halil Edhem’in 1924’te yay›mlanan Elvah-›
Nakﬂiye Koleksiyonu’nda da Halil Paﬂa 1857 do¤umlu olarak geçer.11 Bunlara
karﬂ›l›k, sanatç›n›n torunu Âliye Selma Sözel, dedesi ressam Halil Paﬂa’n›n do¤um tarihini, kendinde bulunan pasaport bilgilerine dayanarak 1852 oldu¤unu
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belirtir12 ve pasaportta yazan 1268 [1852] tarihi, Halil Paﬂa’n›n do¤umu için kabul edilmesi gereken tarihtir.
Âliye Selma Sözel’de bulunan, dedesi ressam Halil Paﬂa’n›n pasaportu ve foto¤raf›. Ayr›nt›.
Halil Paﬂa’n›n do¤um tarihi gibi, do¤du¤u yerle ilgili de Beylerbeyi ve Çengelköy olarak de¤iﬂik bilgiler vard›r. Baz› kaynaklarda do¤um yeri Beylerbeyi, baz›lar›nda da Çengelköy olarak geçer. Ancak, Halil Paﬂa’n›n do¤du¤u ev olan babas› Selim Paﬂa’n›n yal›s›, Yal›boyu Caddesi 6 numaradad›r ve 1934 tarihli ‹stanbul ﬁehri Rehberi’nde 26 numaral› haritada Üsküdar kazas› Beylerbeyi nahiyesi s›n›rlar› içindedir.13 Sanatç›n›n sa¤l›¤›nda kat›ld›¤› Galatasaray Sergileri’nin broﬂürlerinde de adres bilgisi olarak Beylerbeyi geçer. 1919’da Beyo¤lu’nda Galatasaray Mekteb-i Sultanisi dâhilinde aç›lan Galatasaray Sergisi Türk
Ressamlar› Sergisi Salon 1335 [1919] sergi broﬂüründe, “Ressam Halil Paﬂa Gerome ve Courtois’n›n Talebelerinden Adres: Beylerbeyi’nde sakin”,14 Türk Ressamlar› Sergisi Salon 1336 [1920]’de “Paris Sanayi-i Nefise Mektebi Mezunlar›ndan Adres: Beylerbeyi’nde sakin”15, Türk Ressamlar Cemiyeti taraf›ndan Üçüncü Galatasaray Resim Sergisi, Salon 1337 [1921]’de, “Halil Paﬂa Beylerbeyinde”,16 1935’deki Güzel Sanatlar Birli¤i Resim ﬁubesi 19 uncu Galatasaray Resim
Sergisi “General Halil - Beylerbey Bo¤aziçi”17 bilgileri ve Halil Paﬂa’n›n o¤lu Ali
Halil’in de adres bilgisi yine 1940 sergi broﬂüründe, “Âli Halil - Beylerbey Caddesi 6”18 olarak geçer.
Kaynaklarda, Halil Paﬂa’n›n do¤du¤u, yaﬂam›n› geçirdi¤i babadan kalma yal›s›na ait farkl› resimler yer alm›ﬂt›r. 2006 tarihli bir yay›nda Halil Paﬂa’n›n yal›s›na ait oldu¤u belirtilen bir foto¤rafa yer verilmiﬂtir. Ancak, foto¤raf›n alt›nda,
Çengelköy çay›r›n›n Beylerbeyi ucunda oldu¤u ve Halil Paﬂa’ya babas›ndan kald›¤› ve uzun y›llar bu yal›da oturdu¤u belirtilen yap›19, Halil Paﬂa’n›n ailesinin
de¤il, hemen bitiﬂik komﬂular› olan Amiral Arif Paﬂa Yal›s›’n›n foto¤raf›d›r. Arif
Paﬂa, 1920’de Beylerbeyi’ne taﬂ›nm›ﬂ ve 1933’te Havuzbaﬂ› Deniz Hamam› Soka¤›’ndaki Enderun Kola¤as› Muammer Bey’in ahﬂap yal›s›n› sat›n alarak buraya
yerleﬂmiﬂtir.20 Yap›, “Bo¤aziçi Sahilhaneleri” adl› kitapta, Koruma No:157, Ada
650 / Parsel 11 kayd›yla Amiral Vas›f Arif Paﬂa Yal›s› ad›yla geçmekte, foto¤raf›
ve çizimlerde planlar›, kesitleri verilmektedir.21
Taha Toros, iki sefer görüﬂme f›rsat› buldu¤unu söyledi¤i Halil Paﬂa ile ilgili yaz›s›nda kulland›¤› ve Taha Toros Koleksiyonu’nda oldu¤u belirtilen bir resmi,
“Halil Paﬂa’n›n f›rças›ndan Bo¤az’daki evi.”22 bilgisiyle yay›mlam›ﬂt›r. Ya¤l›boya resimde, ön planda deniz ve orta planda iki katl› bir yap› belirir. Ancak, buras› Halil Paﬂa’n›n yal›s› de¤il, ona çok yak›n olarak yer alan Koruma No:156
Ada 809 / Parsel 33 kayd›yla geçen “ﬁemsettin Bey Yal›s›”, “Sar› Yal›”23 ya da
“Hamdi Paﬂa torunlar›ndan Ali Bey ve varislerinden Münire Han›m, Fehamet
Han›m ve son dönem varis Erdo¤an Tüzel’in o¤lu Refi Ateﬂ Tüzel Yal›s›”24 olarak bilinen yap›d›r. Ayn› yap›n›n Halil Paﬂa’n›n 1918’de resmetti¤i bir baﬂka resmi de yine özel koleksiyonda yer al›r.25
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Halil Paﬂa Yal›s›’n›n r›ht›m›ndan komﬂu yal› olan Sar›
Yal›’n›n görünümü. 7 Kas›m 2008
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Halil Paﬂa. (Antik Dekor, S.45, ﬁubat-Mart 1998, 73)

Sedad Hakk› Eldem, “Tük Bahçeleri” adl› kitab›nda, Beylerbeyi, Havuzbaﬂ›’nda
Selim Paﬂa Yal›s› ve bahçesinin plan›n› yay›mlam›ﬂt›r. Planda denize bakan tarafta, Mabeyn köﬂkü, y›k›lm›ﬂ olan harem dairesi ile ressam Halil Paﬂa’n›n atölyesi haline getirilen selaml›k odalar› s›ralan›r ve oldukça geniﬂ bir arazi halinde
havuzlu bahçe, gazhane, hamam ayr›nt›l› olarak çizimde yer al›r. Eldem, bahçenin r›ht›m da dâhil olmak üzere beﬂ set üzerinde inﬂa edildi¤ini ve havuzlu bahçenin 18. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yap›lm›ﬂ olabilece¤ini belirtir.26
‹smail Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi kitab›nda “Çengelköyünde Havuz Baﬂ›nda Selim Paﬂa Yal›s›” baﬂl›¤›yla bu yap›dan bahseder. “Bahçesi yollar› ve havuzlar›yla eski ﬂeklinde korunmaktad›r. XVIII. yüzy›l ortalar›n›n bir bergüzar›d›r.
ﬁimdi harapt›r. Bu haliyle bile Bo¤aziçi’nin son ayakta duran havuzlu ça¤layanl› bahçesi oldu¤u kabul edilir.”27 Reﬂat Ekrem Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’nde de Hâluk Y. ﬁehsuvaro¤lu yap›yla ilgili ﬂu bilgileri aktar›r:
“Çengelköyünde Ressam Halil Paﬂa Yal›s›” baﬂl›¤›yla “Çengelköyü koyunda devrinin büyük sanat ﬂöhretlerinden biri olan ve Bo¤aziçi’nin güzel manzaralar›n›
tesbit etmiﬂ bulunan ressam Halil Paﬂa’n›n da bir yal›s› vard›r (B.: Halil Paﬂa,
ressam). Hâlen harap bir halde bulunan atölyesi, Bo¤aziçi’nin muhafaza edilmesi icabeden hât›ra binâlar›ndan birisidir.”28
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Halil Paﬂa Yal›s›’n›n r›ht›m›ndan Çengelköy’e do¤ru yandaki yal›lar›n görünümü. Sa¤daki yar›m görülen bitiﬂik ahﬂap yal›,
Amiral Arif Paﬂa Yal›s›, soldaki ise Sadullah Paﬂa Yal›s›’d›r. 7 Kas›m 2008.

Bir Ulu Rüyay› Görenler ﬁehri Üsküdar adl› kitab›n arka iç kapa¤›nda yer alan bir
foto¤rafta, Çengelköy ve Beylerbeyi’ndeki yal›lar›n bir k›sm›n› görmek mümkündür. Foto¤raftaki yap›lar incelendi¤inde soldan sa¤a do¤ru Sadullah Paﬂa
Yal›s›, Sar› Yal› ve di¤er yal›lar, Amiral Arif Paﬂa Yal›s› ve yan›nda Halil Paﬂa’n›n Yal›s› ile atölyesinin oldu¤u bölüm, yan›nda ﬁevket Paﬂa Yal›s›, Mustafa
Reﬂit Efendi Yal›s› ile Beylerbeyi ‹skelesi’ne do¤ru di¤er yal›lar›n s›raland›¤› görülür. Amiral Arif Paﬂa Yal›s› ile ﬁevket Paﬂa Yal›s› aras›ndaki bölüm, Selim Paﬂa’n›n mülküdür. Foto¤rafa göre, Amiral Arif Paﬂa Yal›s› taraf›ndaki Harem Bölümü y›k›lm›ﬂt›r, selaml›k bölümü ve ﬁemsi Paﬂa Yal›s› taraf›nda Halil Paﬂa’n›n
atölyesinin oldu¤u bölüm yer al›r.
Halil Paﬂa’n›n do¤du¤u yal›, 1950’de gece evde çal›ﬂan bir hizmetli taraf›ndan
kasten yak›lm›ﬂt›r. Yang›n sebebi, hizmetlinin Halil Paﬂa’n›n büyük o¤lu Selim’in silah koleksiyonundaki baz› parçalar› çalmas› ve bunu örtbas etmek istemesi olarak gösterilir.29 Günümüzde de yap›n›n Yal›boyu Caddesi No:6 adres
bilgisi, Çengelköy s›n›r›na yak›n olup Beylerbeyi s›n›rlar› içinde kal›r. Yazl›k ve
k›ﬂl›k iki ayr› yap› vard›r. Havuzlu bahçesi olan yap› grubunun deniz k›sm›ndaki yanan bölümü yerine, apartman yapt›r›lm›ﬂt›r. Selim Paﬂa’n›n yal›s›n›n yerinde, günümüzde “Halil Paﬂa Yal›s›” ad›yla geçen bina yer al›r. Geniﬂ bahçesi ve
bahçedeki havuzun bir bölümü günümüze ulaﬂabilmiﬂtir, k›ﬂl›k olarak kullan›lan köﬂk ise caddenin karﬂ›s›nda kalm›ﬂt›r.
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Halil Paﬂa, evlilik tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Recaizade Mahmud
Ekrem’in k›z kardeﬂi olan Âliye Han›m ile evlenmiﬂ ve bu evlilikten Selim, Halim ile Âli Hasan adlar›nda üç o¤lu olmuﬂtur. Selim, M›s›r prensesi ﬁivekâr ile
evlenmiﬂ, Vahdettin ad›nda bir o¤lu olmuﬂ ve dokuz y›ll›k evlilikten sonra ayr›lm›ﬂt›r. Fransa’da yaﬂayan ve Özkan soyad›n› kullanan Selim, 1940’l› y›llar›n
ortalar›nda sirozdan, di¤er o¤lu Halim de genç yaﬂta havagaz›ndan zehirlenerek
ölmüﬂtür. 1904 do¤umlu olan küçük o¤lu Âli Hasan ise babas› gibi ressaml›¤›
seçmiﬂ ve “Âli Halil” ad›n› kullanm›ﬂt›r.30 Paris’te resim e¤itimi alan, Türkiye’de
Pertevniyal Lisesi baﬂta olmak üzere, okullarda resim ö¤retmenli¤i yapan ve resim sergilerine kat›lan Âli Halil, 1974’te vefat etmiﬂtir. Âli Halil Sözel’in ilk eﬂi
Feriha Han›m’dan Halil, ikinci eﬂi Necmiye Han›m’dan Selim, Âliye Selma ve
Semra olmak üzere dört çocu¤u vard›r.
Resme ilgisi küçük yaﬂlarda beliren Halil Paﬂa, Askeri Rüﬂtiye ve sonras›nda
1869’da Mühendishane-i Berri-i Hümayun’a girmiﬂ ve 1873’te mülaz›m/topçu
te¤meni olarak mezuniyetinin ard›ndan padiﬂaha takdim edilerek Sultan Aziz’in
yaveri olmuﬂtur. 1874’te yüzbaﬂ› rütbesi ile Askeri ‹dadi’de resim ö¤retmeni olarak görev al›p 1876’da kola¤al›¤a terfi etmiﬂtir. Bir süre askeri liselerde resim ö¤retmenli¤i yapm›ﬂt›r.
Sanatç›, resim ö¤renimi için Paris’e gönderilmiﬂ ve burada Güzel Sanatlar Akademisi olan Ecole des Beaux-Arts’da e¤itimine devam etmiﬂtir. Baz› yay›nlarda,
sanatç›n›n Sultan Abdülaziz taraf›ndan saray›n iradesiyle Paris’e gönderildi¤i
yaz›l›d›r. Taha Toros, arﬂivlerde, Abdülaziz döneminde Paris’e gönderilen ö¤renciler aras›nda Halil Paﬂa’n›n olmad›¤›n› ve Halil Paﬂa’n›n Paris’e gönderiliﬂ
y›l›n›n 1876’da padiﬂahl›ktan düﬂürüldükten sonra intihar eden Sultan Abdülaziz’in ölümünden iki y›l sonra oldu¤unu belirterek Paris’e gidiﬂinin, Halil Paﬂa’n›n ›srarl› ricas› üzerine babas›n›n teﬂebbüsleriyle gerçekleﬂti¤ine dikkat çeker.31 Sanatç›n›n ölümünün ard›ndan Galatasaray Sergileri’nin 1941 ve 1946 tarihli broﬂürlerinde ise bu tarih, “Kola¤as› ve idadi mektebi muallimi iken 1878
de Paris Güzel Sanatlar Mektebine tahsile gitmiﬂ ve 1884 de avdet etmiﬂtir.”32
bilgisiyle yer al›r. Mir’ât-› Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’da, Halil Paﬂa’n›n
1296 [1880] tarihinde tahsil için Fransa’ya gönderildi¤i yaz›l›d›r. Mir’ât-› Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’da, Halil Paﬂa ile ilgili olarak ﬂu bilgiler yer al›r:
“Halil Bey Beylerbeyi - El-yevm Mekteb-i T›bbiye-i Askeriye ‹’dâdiyesi resim
muallimi kâymakâm Halil Bey- mîr-i mûmâ-ileyhin mühendishaneye duhûlü
1285 senesinde ve mülâzimlik rütbesiyle yâverân-› cenâb-› pâdiﬂâhî silkine kabûlü 1289 târîhindedir. 1290’da yüzbaﬂ›l›k ve 1292’de kola¤al›k rütbelerini bi’lihrâz mekteb-i i’dâdîde resim muallimi iken 1296 târîhinde li-ecli’t-tahsîl Fransa’ya gönderilmiﬂtir. 1304 senesinde binbaﬂ› oldu¤u hâlde avdet edüb 1311 târîhinde kâymakâml›kla bekâm buyurulmuﬂdur. 1988 [1889] sene-i mîlâdiyesinde
Paris ﬂehr-i umûmîsinde teﬂhîr ve takdîr olunan bir k›t’a resminden dolay› sanâyi-i nefîse madalyas›n› ihrâz eylemiﬂdir. Mîr-i mûmâ-ileyh mekâtib-i askeriye
nâz›r-› esbak-› merhûm Ferîk Selîm Paﬂa’n›n mahdûmudur.”33
Halil Paﬂa, Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde, Jean-Léon Gérôme (1824-1904)
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Bo¤az'dan Yal›lar, 1936, tuval üzerine ya¤l›boya, 44 x 74 cm,
‹zmir Resim ve Heykel Müzesi Resim Koleksiyonu.

ve Gustave Courtois (1853-1924) atölyelerinde resim çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. Sekiz y›l Paris’te kalan sanatç›, 1888’de yurda dönerek T›bbiye Mektebi’nde
ve sonras›nda Kuleli Mektebi ‹dadisi’nde, Paﬂa oldu¤u 1906’dan itibaren de Harbiye Mektebi gibi okullarda resim ö¤retmenli¤i yapm›ﬂt›r.
Halil Paﬂa, 1888’de binbaﬂ›, 1895’te kaymakam (yarbay), 1897/1900’de miralay (albay), 1906’da mirliva (tu¤general) rütbesindedir. 1908’de II. Meﬂrutiyet ile birlikte
Tasviye Kanunuyla rütbesi kaymakaml›¤a indirilmiﬂ,34 bunun üzerine kendi iste¤iyle emekliye ayr›lm›ﬂt›r. Sezer Tansu¤, Mustafa Cezar’›n kitab›nda Belge
No.27’de verdi¤i, Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi, Dâhiliye ‹radeleri, No.72432’deki
“Ressam Halil Bey’in (Paﬂa) Fransa’da ö¤renim görmesi ve terfii hakk›nda” baﬂl›kl›
belgeye dayanarak, Halil Paﬂa’n›n binbaﬂ›l›¤a Türkiye’ye dönmeden önce Paris’te
ö¤rencili¤i s›ras›nda 1885’te terfi etti¤ini belirtir.35 Ancak bu tarih, 1884 olmal›d›r.
“Mabeyn-i Hümayûn
Baﬂ Kitabeti
Ma‘ruz-u çâker-i kerimenelerinedir ki
Mekteb-i Fünûn-u Harbiye-i ﬁâhâne resim hocas› muavini alub li-ecli’t-tahsil
Paris’te bulunan piyade kola¤alar›ndan Halil Bey’in binbaﬂ›l›¤a terfii rütbesi hususuna uhde-i ﬂiâr-› seraskerî üzerine irâde-i seniyye-i cenâb-› padiﬂahi müteallik ve ﬂerefsudûr buyrulmuﬂ ve keyfiyet daire-i askeriyeye dahi bildirilmiﬂ
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Çengelköy'de Sadullah Paﬂa Yal›s› ve Bostanc›baﬂ› Abdullah A¤a Yal›s›.
Halil Paﬂa Yal›s›'n›n bahçesinden çekilen foto¤raf. 7 Kas›m 2008.

olma¤la ol bâbda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fi 15 Cemaziyelah›r 301 fi 21 Mart 300
Ali R›za”36
1905’te Müze-i Hümâyun’da müdür yard›mc›s› olarak görev alm›ﬂ olan Halil Paﬂa, 1911-1913 y›llar› aras›nda Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölümü’nde resim
ö¤retmenli¤i yapm›ﬂt›r. Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nin 9. say›s›nda,
Halil Paﬂa’n›n Sanayi-i Nefise Mektebi resim muallimli¤ine tayin oldu¤u haberi
yer al›r37 ve “ﬁuun” baﬂl›¤› alt›nda, Halil Paﬂa’n›n Sanayi-i Nefise Mektebi resim
muallimli¤ine tayini sevinçle duyurulur:
“Meﬂahir-i üstadan-› Osmaniye’den ressam Halil Paﬂa hazretlerinin Osmanl› Sanayi-i Nefise Mektebi resim muallimli¤ine tayin buyruldu¤u kemal-i meserretle
istibﬂar edilmiﬂtir [sevinçli] haberi al›nm›ﬂt›r. Memleketimizde yegâne meslek-i
mahsûs sahibi olan müﬂârünileyhin [ad› geçen üstad›n] hizmet-i talimi deruhte
etmesiyle [üstlenmesiyle] sanayi-i nefîsemizin mehd-i istikbali [gelece¤inin beﬂi¤i olan] mektebin terakkiyat-› atiyesi hakk›nda ﬂule-i ümid görüldü demektir.
Muvaffakitlerini cenab-› Hak’dan temenni ederiz.”38
Halil Paﬂa, 15 Aral›k 1911-16 Nisan 1913 tarihleri aras›nda Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Resim Bölümü’nde ya¤l›boya resim ö¤retmeni ve 25 Nisan 1917-Aral›k
1918 tarihleri aras›nda da Sanayi-i Nefise Mektebi’nde müdür olarak görev alm›ﬂt›r.39
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Halil Paﬂa, yaﬂam›n›n bir k›sm›n› M›s›r’da geçirmiﬂtir. Baz› kaynaklarda Halil
Paﬂa’n›n M›s›r’da H›div Abbas Hilmi Paﬂa’n›n konu¤u olarak kald›¤› belirtilmesine karﬂ›l›k, sanatç›n›n ba¤lant›l› oldu¤u kiﬂi, H›div ailesinden Prens Abbas Halim Paﬂa (1866-1935) olmuﬂtur. Ömrünün bir k›sm›n› ‹stanbul’da geçiren, yazlar› da Heybeliada’da oturan Abbas Halim Paﬂa, önemli bir devlet adam›, sanatç›lara ve sanata karﬂ› ilgili, yard›msever, zarif, cömert bir kiﬂi olarak an›l›r. Nitekim ressam Feyhaman Duran’›n Paris’te resim ö¤renimi görmesini sa¤layan kiﬂi de Abbas Halim Paﬂa’d›r.
Halil Paﬂa, M›s›r’da, Abbas Halim Paﬂa’n›n misafiri olarak rahat bir yaﬂam sürmüﬂtür. Abbas Halim Paﬂa, saray›nda Halil Paﬂa’ya ayr› bir daire açm›ﬂt›r. Abbas Halim Paﬂa’n›n k›z› Prenses Zeyneb Han›m an›lar›n› anlatt›¤› kitapta, M›s›r’da Kahire’den otuz kilometre kadar uzakl›ktaki Hilvan kasabas›ndaki köﬂklerinin karﬂ›s›ndaki iki binan›n kendilerine ait oldu¤unu ve bulardan birinde Halil Paﬂa’n›n di¤erinde Mehmet Akif Ersoy’un uzun y›llar misafir kald›¤›n› söyler.
Halil Paﬂa’n›n en az on y›l k›ﬂlar› gelip yazlar› ‹stanbul’a döndü¤ünü belirtir. Sekiz odal› müstakil evde yaﬂad›¤›n›, giriﬂ kat›nda resim atölyesi oldu¤unu, bitiﬂindeki odaya bitmiﬂ resimlerini koydu¤unu söyledi¤i Halil Paﬂa’n›n sessiz, çok
çal›ﬂkan oldu¤unu, resim çerçevelerini dahi kendisinin yapt›¤›n›, ﬂövalesi ve
tahta çantas›n› al›p köylerde, Nil kenar›nda aç›k havada peyzajlar yapt›¤›n› anlat›r.40 Halil Paﬂa’n›n Vecih Bereketo¤lu’na yazd›¤› mektuplardan anlaﬂ›ld›¤›na
göre, Abbas Halim Paﬂa, Halil Paﬂa’n›n M›s›r’da yapt›¤› tablolar›n›n bir k›sm›n›
kendisi sat›n alm›ﬂ, bir k›sm›n› da H›div Abbas Hilmi Paﬂa’n›n annesi Prenses
Emine’ye göndermiﬂ ve Halil Paﬂa, ‹stanbul’a dönmeden sat›lmayan tablolar›n›
da yak›nlar› taraf›ndan al›nmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.41 M›s›r paﬂalar›n›n konaklar› Halil Paﬂa’n›n resimleri ile donat›lm›ﬂ, Prenses Emine’nin Kahire ve ‹stanbul Bebek’teki yal›lar›, Halil Paﬂa’n›n resimleriyle süslenmiﬂtir.42 Bir süre M›s›r’da Abbas Halim Paﬂa’n›n konu¤u olarak bulunan Halil Paﬂa, Beylerbeyi’ndeki yal›s›na yerleﬂerek sanat hayat›na ‹stanbul’da devam etmiﬂtir.
Yaﬂam›n›n son y›llar›n› ‹stanbul’da geçiren Halil Paﬂa, 20 A¤ustos 1939 tarihinde Beylerbeyi’ndeki yal›s›nda vefat etmiﬂtir. Kaynaklarda, sanatç›n›n do¤umu
gibi, ölüm tarihinde de farkl›l›klar vard›r. Baz› kaynaklarda, ölüm tarihinden
1940 olarak bahsedilmektedir.43 Sanatç› için yaz›lan “Ölümünün 40. Y›l›nda
Halil Paﬂa” baﬂl›kl› bir anma yaz›s›nda, Halil Paﬂa’n›n 26 A¤ustos 193944, bir ansiklopedi maddesinde 31 A¤ustos 193945 tarihinde vefat etti¤i belirtilir. Sak›p
Sabanc› Müzesi Resim Koleksiyonu’nun 2002 katalo¤unda ise ölüm tarihi 1936
olarak verilir.46 Ancak, Halil Paﬂa, 20 A¤ustos 1939’da vefat etmiﬂtir. 22 A¤ustos
1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde verilen “K›ymetli Ressam General Halili
Kaybettik” baﬂl›¤›yla geçen ölüm ilan›ndan Paﬂa’n›n cenazesinin Beylerbeyi’ndeki yal›s›ndan kald›r›larak Beylerbeyi Camisi’nde k›l›nan ö¤le namaz›ndan
sonra motorla Rumelihisar›’na nakledilip aile mezarl›¤›na defnedildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
22 A¤ustos 1939 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde “K›ymetli Ressam General Halili Kaybettik” baﬂl›¤›yla geçen ölüm ilan›:
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Çengelköy'de Sadullah Paﬂa Yal›s› ve Bostanc›baﬂ› Abdullah A¤a Yal›s›.
Halil Paﬂa Yal›s›'n›n bahçesinden çekilen foto¤raf. 7 Kas›m 2008.

“Tüccardan Selim Sözel, Tütün Limited ﬁirketi eksperi Halim, Pertevniyal lisesi resim ö¤retmeni Ali Sözelin pederleri General Halil vefat etmiﬂtir. Cenazesi
bugün Beylerbeyi’ndeki yal›s›ndan kald›r›lacakt›r. Namaz› ö¤leyin Beylerbeyi
camiinde k›l›narak medfeni ebedisine defnedilecektir. Çelenk gönderilmemesi
rica olunur.
Güzel Sanatlar Akademisinin eski müdürlerinden olup güzel san’atlara büyük
hizmetleri sebkat eden General Halil vefat etmiﬂtir. Yar›n cenazesi Beylerbeyi’ndeki evinden saat 11 de kald›r›lacak, namaz› Beylerbeyi camiinde k›l›nd›ktan sonra motörle Rumelihisar›na nakledilecek ve oradaki aile mezarl›¤›na defnolunacakt›r.”47
23 A¤ustos 1939 tarihli Akﬂam Gazetesi’nde de “Günün Ansiklopedisi” bölümünde, “Ressam Halil (Paﬂa)” baﬂl›¤›yla sanatç› hakk›nda bilgi verilmiﬂ ve bir
foto¤raf› yay›mlanm›ﬂt›r.48 Eylül 1939’da Ülkü Dergisi’nde, Nahid S›rr›’n›n “Fikir Hayat›” bölümünde de “General Halil’in Ölümü”, baﬂl›kl› yaz›s› yay›mlanm›ﬂt›r. Bu yaz›da, Halil Paﬂa’n›n A¤ustos’un son günlerinden birinde vefat etti¤ini söylemekte, ancak, tam tarih vermemektedir.49 Ressam Elif Naci de “Türk
Resminin Çilekeﬂ Paﬂas› Halil Paﬂa” adl› yaz›s›nda, ﬂahsen kendisini tan›ma f›rsat› bahtiyarl›¤›na erdi¤i Halil Paﬂa için, munis bir mana taﬂ›yan gözlerindeki
kelebek gözlü¤ü, s›rt›ndaki kadife yakal› paltosuyla gözlerinin önünde belirdi¤ini, son derece nazik, yumuﬂak tabiatl›, asil bir insan oldu¤unu belirtir. 20 A¤ustos 1939’da Bo¤aziçi’ndeki yal›s›nda hayata gözlerini yumdu¤unu ve Paﬂa’n›n
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ölümüne bas›n›n yeterli ilgi göstermeyiﬂinin hüzün konusu oldu¤unu dile getirir.50 Halil Paﬂa, ölürken baﬂ›nda bulunanlar, onun, bir ö¤rencisine ders verir gibi baz› hareket ve tariflerde bulundu¤unu söylemiﬂlerdir.51
Do¤um tarihleri itibariyle 1850-1860 aras›nda do¤an, Hoca Ali R›za ve Hüseyin
Zekai Paﬂa ile birlikte Türk resminde üçüncü asker ressamlar kuﬂa¤› sanatç›lar›
aras›nda yer alan Halil Paﬂa’n›n resim sanat› aç›s›ndan ayr›cal›kl› bir yeri daha
vard›r. Bilindi¤i gibi resim, askeri okullarda bir çeﬂit araziyi tan›ma, topografya
ve haritac›l›¤a yard›mc› olarak kabul edilirdi ve “hendese-i resmiye”, “menaz›r”,
“gölge”, “resm-i hatti”, “sepya”, “hendesi ornuman”, “litografya” modelleri kopya olarak yapt›r›l›rd›. Halil Paﬂa ile resim dersleri yeni bir yola girerek kopyalardan bir derece uzaklaﬂ›lm›ﬂt›r.52
Halil Paﬂa, Mühendishane-i Berri-i Hümayun’da ö¤rencili¤i s›ras›nda resim ö¤retmenlerinin Binbaﬂ› Hac› Mahmud ve mülâz›m Ahmet Bey olduklar›n› söylemiﬂtir.53 Bu dönemde, okulda do¤adan resim yapmad›klar›n›, hep basma eserlerden kopyalar yap›ld›¤›n› ve Paris’ten dönüﬂünde, Kuleli Mektebi ‹dadisi’nde
resim muallimi oldu¤unda, o zamana kadar bask› resimlerden kopyalar yapan
ö¤rencilere, uzun tart›ﬂma ve u¤raﬂmalar›ndan sonra, tabiattan resim yapmay›
mektebin e¤itim program›na soktu¤unu belirtmiﬂtir.54 Böylece, Halil Paﬂa uzun
çabalar sonucunda, resim alan›nda yeni bir dönem aç›lmas›na neden olmuﬂtur,
ö¤renciler bask› kopyalar yerine, art›k do¤aya aç›lacak ve do¤adan resimler yapacakt›r. Halil Paﬂa’n›n e¤itimci yönü çok güçlüdür. Ressam Müfide Kadri, Ali
R›za Beyaz›t, ﬁerif Renkgörür ve Hasan Vecih Bereketo¤lu gibi pekçok sanatç›n›n yetiﬂmesinde büyük eme¤i vard›r.
Halil Paﬂa, resim alan›nda çok üretkendir ve kendiyle yap›lan bir görüﬂme de
“Bugüne kaç resim yapm›ﬂ olabilirsiniz?” sorusuna, “Belki bin tane…”55 cevab›n› vermiﬂtir. Sanatç›, gerek yurtiçi, gerekse yurt d›ﬂ›nda çok say›da sergiye kat›lm›ﬂt›r. Malik Aksel, Halil Paﬂa ile yapt›¤› görüﬂmede, “Nerelerde resim teﬂhir ettiniz ve sergi açt›n›z.” sorusuna, “Paris ve Avrupan›n muhtelif ﬂehirlerinde ayr›ca M›s›r’da ve Yunanistan’da sergiler açt›m. ‹stanbul’da Galatasaray sergisinden çok evvel Harbiye Mektebi’nde bir sergi açt›m ve iki defa da Viyanada 1936
da altun madalya ald›m.”56 dedi¤ini yazar.
Halil Paﬂa, bir ressam olarak ülkesini ve resim sanat›n› uluslararas› alanda baﬂar›yla temsil etmiﬂtir. Adolphe Thalasso, Frans›zca ve Almanca olmak üzere iki
ayr› bask›s› olan, ancak üzerinde bask› tarihi olmayan ve 191O sonu ya da 1911
tarihli oldu¤u düﬂünülen L’Art Ottoman [Osmanl› Sanat›] ad›n› taﬂ›yan ve “Türkiye’deki oryantalist ressamlar” üstüne yap›lm›ﬂ olan çal›ﬂmas›nda, Türk resmi
üzerine tan›t›c› bir giriﬂten sonra, Türk sanatç›lardan birinci s›rada Osman
Hamdi Bey’in, üçüncü s›rada da Halil Paﬂa’n›n sanat›n› ele alm›ﬂt›r. ‹ki Türk sanatç› d›ﬂ›nda, Fausto Zonaro ile dört yabanc› as›ll› ressam ve bunlar›n sanatç›
kiﬂilikleri hakk›nda bilgi verir. Thalasso, Halil Paﬂa’y› “Türk Ressam, Sanayi-i
Nefise Mekteb-i Alisi’nde Jüri Baﬂkan›”57 olarak tan›t›r. Halil Paﬂa’n›n, 1889’da
Paris’teki Evrensel Sergide madalya kazand›¤›n›, Champs Élysées salonlar›nda
resimlerinin sergilendi¤ini, 1900’de Fransa’daki serginin Osmanl› Bölümü’nde
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Halil Paﬂa'n›n yal›s›n›n bahçesinden Çengelköy ‹skelesi, karakol ve civar›. 7 Kas›m 2008.

yer ald›¤›n› ve yurtd›ﬂ›ndaki daha pekçok sergiye kabul edildi¤inden söz eder.
1907’de Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi’nin jüri baﬂkan› ressam [ﬁeker] Ahmed
Ali Paﬂa’n›n ölümüyle, bu göreve Halil Paﬂa’n›n getirildi¤ini belirten Thalasso,
Halil Paﬂa’n›n yurtd›ﬂ›ndaki sergilerde yer alan resimleri için “… bunlar› gören
konuklar Türkiye’nin, düﬂünüldü¤ünün aksine, sanata çok da yabanc› olmad›¤›n› görüp ﬂaﬂ›rd›lar.”58 diyerek Türk resminin dünyaya tan›t›lmas›nda örnek sanatç› olarak göstermiﬂtir.
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Halil Paﬂa, ﬁeker Ahmet Paﬂa/Ahmed Ali Efendi’nin uzun çal›ﬂmalar› sonucunda, 1 Temmuz 1875’te otuz kiﬂinin eserleriyle Darülfünun binas› salonunda aç›lan ‹kinci Resim Sergisi’ne kat›lm›ﬂt›r. Bu sanatç›lardan, Ahmed Ali (ﬁeker Ahmed Paﬂa), Ahmed Bedri, Halil (Paﬂa), Osman Hamdi ve Nuri Bey olarak beﬂi
Türk olup, di¤er isimler hep yabanc›d›r. Halil Bey’in sergide “‹sviçre Manzaras›” ve “Yalakta ‹nekler” adl› iki resmi yer alm›ﬂt›r.59 1901 y›l›nda ‹stanbul Beyo¤lu’nda aç›lan sergide, Osmanl› sanatç›lar› olarak Osman Hamdi Bey, Ahmed Ali
Paﬂa, Âdil Bey ile birlikte ad› geçen dört isimden biri de Halil Paﬂa’d›r ve sergi105
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Çengelköy ‹skelesi ve Server Bey Yal›s›.

ye, alt› manzara, üç portre resmiyle kat›lm›ﬂt›r. 15 Nisan 1902’de aç›lan 1902
Sergisi’nde Albay Halil Bey’in, manzara, natürmort ve portrelerden oluﬂan yirmi üç eseri, 1903 Sergisi’nde de yirmi alt› resmi sergilenmiﬂtir.60
Thalasso, Paris’te Frans›zca olarak 1906’da yay›mlanan Les Premiers Salons de
Peinture de Constantinople [‹stanbul’un ‹lk Resim Salonlar›] adl› eserinde de Osmanl› sanatç›lar içinde Osman Hamdi Bey, ﬁeker Ahmet Paﬂa, Adil Bey ve Halil
Paﬂa’y› ele alm›ﬂt›r. Halil Paﬂa’dan bahsederken “… Türkiye’nin en büyük gurur
kaynaklar›ndan biri olan ressam…. 1900’deki sergide ise Pavillon Ottoman’daki
ve Grand-Palais’deki yap›tlar› Güzel Sanatlar Akademisi’nin Osmanl› bölümünün gurur kaynaklar› oldular.”61 sözleri, ressam Halil Paﬂa’n›n Osmanl› ve Türk
resmi için önemini dile getirir. Thalasso, Albay R. Halil Bey’in sergiye, dokuz yap›tla kat›ld›¤›n› belirtir. “Maltepe Deresi”, “Maltepe Plaj›”, “Maltepe Manzaras›”,
“Marmara’n›n ‹ncisi Büyükada”, “Bekleyiﬂ”, “Keçilerin Geri Dönüﬂü”, “Alemda¤
Yolu” resimlerinden ve o¤ullar› Halim ile Selim’in portreleri ile Madam X Portresi’nden62, ‹kinci ‹stanbul Salonu’nda ise Albay Halil Bey’in yirmi beﬂ yap›t› oldu¤unu ve bunlardan “O¤lum Selim Portresi”, “O¤lum Halim Portresi’nin çarp›c› gerçekli¤inden ve “Tatl› Su Dereleri” resminden övgüyle bahseder.63
Sanatç›, 1889 y›l›nda Üniversal Paris Sergisi’nde “Madam X Portresi” ile Frans›z Sanatç›lar› Salonu’nda üçüncü olmuﬂ ve bronz madalya kazanm›ﬂt›r. Halil
Paﬂa’n›n kendisine bronz madalya kazand›ran bu sergi, baz› kaynaklarda 1888,
baz›lar›nda 1889 ve 1900 olarak da geçer. Madalyada da 1889 tarihi yaz›l›d›r.
Serginin jüri üyeleri, Carolus-Duran, Duez (Ernest-Ange), Theodore Fantin-Latour, Jean Léon Gérome, Jean Paul Laurens, Jean Louis Ernest Meissonier, Alf106

R E S S A M

H A L ‹ L

P A ﬁ A

V E

Ü S K Ü D A R

red Philippe Roll, Antoine Vollon olmuﬂtur.64 1889 tarihli, 100 x 66 cm ölçüsündeki tuval üzerine pastel boya ile yap›lm›ﬂ olan Madam X portresi, günümüzde
Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi Resim Koleksiyonu’nda yer al›r. Sanatç›, ad› geçen resim için kendisi ile yap›lan bir görüﬂmede ﬂunlar› söyler:
“ﬁu tüllere bak›n›z; uçuﬂuyor gibi… ﬁu gözlerin ifadesine dikkat ediniz; nas›l
canl›d›r… ﬁu ellere bak›n›z, nekadar tabiî! Neresinde dursan›z bu portre gözlerini size çevirmiﬂ görünür. Bu portre, Paris’te madalya kazanm›ﬂt›. 1888 [1889]
senesinde… Tam onbeﬂ gün bu portre üzerinde çal›ﬂm›ﬂt›m. Çal›ﬂm›ﬂt›m ama,
sonra bir hafta da hasta yatm›ﬂt›m… O zamana kadar henüz hiçbir Türk ressam› büyük Paris sergilerinde madalya kazanmam›ﬂt›…”65
Sanatç›, uluslararas› alanda ikinci ödülünü ise 1936 y›l›nda Viyana’da alm›ﬂt›r.
Sanatç›ya ödül kazand›ran resim, günümüzde 535/1492 envanter numaras›yla
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde
kay›tl› olan, sa¤ alt köﬂede “Halil 1920” olarak imza ve tarih bulunan, tuval üzerine ya¤l›boya 113.5 x 100.5 cm ölçüsündeki “Natürmort” resmidir. Resmin seçilip yar›ﬂmaya gönderilme hikâyesi ilginçtir. Viyana Sergisi için memleketin en
yaﬂl› ressam› olan Halil Paﬂa’dan bir resim istenir. Halil Paﬂa da elindeki resimlerden hangisini gönderece¤ine henüz karar verememiﬂken bir gün Kapal›çarﬂ›’ya oradan da Bitpazar›’na gitti¤inde bir müzayedeye rastlar. Tesadüfen çerçeveli bir eser görür ve bunun kendi yapm›ﬂ oldu¤u bir ya¤l›boya natürmort resmi oldu¤unu fark ederek aç›k artt›rmaya kat›l›r. Resmini kendisi sat›n al›r. Eve
getirdi¤i resmi temizleyip vernikledikten sonra, Viyana’ya bu natürmort resmini gönderir. Bahsi geçen resim, Halil Paﬂa’ya Viyana Uluslararas› Sergisi’nde alt›n madalya kazand›rm›ﬂt›r.66 Ancak baz› kaynaklar, bu madalyan›n 1906 Viyana sergisinde al›nd›¤›n›, ayn› hatayla tekrarlam›ﬂt›r.67
Halil Paﬂa, 1908’de “Osmanl› Ressamlar Cemiyeti” ad›yla kurulan ve 1921 y›l›nda “Türk Ressamlar Cemiyeti”, 1926’da “Türk Sanayi-i Nefise Derne¤i”, 1927’de
“Türk Sanayi-i Nefise Birli¤i” ve 1929 y›l›nda da “Güzel Sanatlar Birli¤i” olarak
isim de¤iﬂtiren cemiyetin üyeleri aras›nda yer alarak cemiyetin düzenledi¤i Galatasaray Sergileri’ne kat›lm›ﬂt›r. 1916’da ‹stanbul’da ilk sergileri aç›lm›ﬂ,
1923’ten itibaren hem ‹stanbul hem de Ankara’da sergi aç›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Sergi broﬂürlerine göre, ‹stanbul’da aç›lan Galatasaray Sergileri’nde do¤rudan
Çengelköy, Beylerbeyi, Salacak ve Bo¤aziçini konu alan resimleri: 1916 sergisinde “Çengelköy Sabah Manzaras›”, 1917’de “Bahçe Sefas›”, “Çengelköy Hamam
‹skelesi”, 1917-1918’de “Çengelköy Sahili”, 1919’da “Çengelköy Sahili”, 1920’de
“Çengelköy Sahillerinden Bir Parça”, “Bo¤aziçi Sahillerinden”, “Bo¤aziçi Sahillerinden”, 1921’de “Beylerbeyi Sahili’nden Bir Parça”, 1922’de “Beylerbeyi Civar›’nda ‹stimbot”, “Bahçemde”, 1923’te “Bo¤aziçi Sahili”, “Çengelköy Sahili”,
1927’de “Çengelköy Ciheti”, “Bo¤aziçi Rumelihisar›” 1928’de “Vaniköyü”, “Kandilli Ak›nt›s›”, “Çengelköy (Sabah)”, 1929’da “Beylerbeyi”, 1931’de “Çengel
köy”, 1932’de “Çengelköy”, “Sokak Çengelköy”, 1934’te “Çengelköy”, “Salacak”,
1935’te “Salacak”68 say›labilir. Bu sergilerde, çok say›da Çengelköy, Beylerbeyi,
Bo¤aziçi, Bostanc›, Fenerbahçe baﬂta olmak üzere ‹stanbul ve adalar, Ankara,
107

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

Çengelköy Karakolu. Abdullah Biraderler, Y›ld›z Albümleri, IRCICA Arﬂivi. (Çengelköy'de Tarih, 145)

Bursa, M›s›r görünümleri sunan manzaralar›, figür, portre ve natürmort resimleri yer alm›ﬂt›r.
Malik Aksel, sanatç›n›n Ankara Halkevi’nde arka arkaya üç sergi açt›¤›n› ve bu
sergilerde, Halil Paﬂa’n›n han›m›n›n her zaman destekçisi, yard›mc›s› oldu¤unu
belirtmiﬂtir.69 Refik Epikman, Ülkü Dergisi’nin sanatç›n›n ölümünden çok k›sa
süre sonra Eylül 1939’da yay›mlanan say›s›nda, “Halkevleri Postas›” bölümünde
“General Halil’in, Ankara Halkevi’nde Açt›¤› Dördüncü Resim Sergisi” baﬂl›kl›
bir yaz› yazm›ﬂt›r. General Halil’in Ankara’da her sene muntazam olarak sergi açt›¤›n› ve bunlardan dördüncüsünün Temmuz ay›nda aç›ld›¤›n› belirtir.70 Eylül
1939’da yay›mlanan yaz›s›nda sanatç›n›n eserlerinden övgüyle bahseden yazar,
sanatç›n›n vefat›na dair bir bilgi sunmamaktad›r. Halil Paﬂa’n›n, son sergisi 1
Temmuz 1939’da törenle aç›lm›ﬂ ve sanatç›, 20 A¤ustos 1939’da vefat etmiﬂtir.
Üsküdar Beylerbeyi’ndeki yal›s›nda resim atölyesi olan sanatç›n›n Bostanc›’da
da bir atölyesi oldu¤u ve bu atölyesini satt›¤› bilinir.71 Adolphe Thalasso da Bostanc›’daki atölyeden bahseder.72 Âliye Selma Sözel, Bostanc›’da bir köﬂkleri oldu¤u bilgisini verir, ancak ne zaman sat›ld›¤›n› tam bilememektedir.73 Malik
Aksel, Halil Paﬂa’n›n Beylerbeyi’ndeki yal›s›n›n bahçesinde çok s›cak ve so¤uk
havalarda resim yapabilmesine imkân verecek ve rahat hareket edebilmesi için
tekerlekleri de olan küçük bir caml› köﬂk yapt›rd›¤›n› bildirir.
“Ressam Halil Paﬂa Türk ressamlar› içinde belki en çal›ﬂkan›d›r. Gece demez,
gündüz demez k›ﬂ, yaz çal›ﬂ›r. Tablo olarak Türk san’at tarihinde en bol eser ve108
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ren bu paﬂad›r. Kimin akl›na gelir. Çengelköy’deki yal›n›n bahçesine kameriye
ﬂeklinde caml› bir köﬂk yapt›r›p bunun alt›na küçük tekerlekler koymak? Halil
Paﬂa karl›, so¤uk havalarda bu caml› araba ile tekerlekli köﬂke girer, (lüks) lâmbas›n› yakar böylece k›ﬂ manzaralar› yapard›, lamban›n bir vazifesi de soba gibi
bulundu¤u yeri ›s›tmakt›.
Yapt›¤› manzara bittikten sonra, caml› köﬂk, tekerlekli oldu¤u için kolayl›kla bir
baﬂka köﬂeye çekilir, yaz›n ise üzerine güneﬂ gelen yanlara muﬂamba konur, ressam Paﬂa böylece kafese girmiﬂ kuﬂlar gibi buraya girer, resim yapard›.”74
Malik Aksel, bu bilgiyi Halil Paﬂa’n›n o¤lu Âli’nin anlatt›¤›n› belirtir. Ressamyazar, Halil Paﬂa’n›n yal›s›n›, Çengelköy olarak gösterir, ancak buras› Beylerbeyi’ndedir. Sanatç›n›n bir kotras› oldu¤u ve denize aç›larak bu kotras›ndan resimler yapt›¤› da bilinir.
Halil Paﬂa’n›n resimleri incelendi¤inde, Üsküdar’› konu alan resimleri, Üsküdar’›n de¤iﬂen do¤a ve mimarisini yans›t›r. Salacak sahilindeki günümüze ulaﬂmayan Salacak Camisi ve iskele, Çengelköy’deki Karakol, Çengelköy ‹skelesi’nin
eski hali gibi, Çengelköy, Beylerbeyi, Bo¤aziçi k›y›lar›n› ve yal›lar›n› resimlerine aktarm›ﬂt›r. Sanatç›n›n Üsküdar ve Bo¤aziçi’ni, Bostanc›’y› gösteren resimlerinde günümüze ulaﬂmayan ya da de¤iﬂerek ulaﬂabilen yap›lar› görmek mümkündür. Bu nedenle, resimlerinin sanatsal de¤erleri yan›nda, görsel belge de¤erleri de vard›r.
Sanatç›, yaﬂam›n› geçirdi¤i yerleri resimlerine aktarm›ﬂt›r. Baﬂta Beylerbeyi’ndeki yal›s›n›n bahçesi ve bu yal›n›n r›ht›m›ndan bak›ﬂ aç›s›yla komﬂu yal›lar, Çengelköy ‹skelesi ve çevresi onun resimlerine de¤iﬂik zamanlarda konu olmuﬂtur.
Âliye Selma Sözel, bugün Conrad Otel’de75 yer alan bir ya¤l›boya resmin, Beylerbeyi’ndeki yal›n›n bahçesini gösterdi¤ini ve buradaki iki kad›n›n babaannesi
Âliye Han›m ve gerideki çocuklar›n da o¤ullar› oldu¤unu söyler.76 Halil Paﬂa, eﬂi
Âliye Han›m’› ço¤u resminde model olarak kullanm›ﬂt›r. Âliye Han›m yan›nda,
çocuklar› ve evdeki yard›mc›lar› da resimlerinde görülür. Sanatç›n›n ayn› bahçeyi ve havuzu gösteren bir de suluboya resmi vard›r.
Sanatç›n›n, günümüzdeki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin ilk eserlerini oluﬂturan Elvah-› Nakﬂiye Koleksiyonu’nda, “Deniz Manzaras› (Çengelköyü)” resminin Galatasarayl›lar Yurdu’nun
1916 sergisinden, “Çengelköy K›y›s›” adl› resmin de Berlin ve Viyana sergisinden
al›nd›¤› belirtilir.77 1916 y›l›nda ilki aç›lan Galatasarayl›lar Yurdu Resim Sergisi’nde, Ressam Halil Paﬂa’n›n 12 resmi sergilenmiﬂtir. Sergi broﬂüründe, Çengelköy’ü konu alan resmi, “Çengelköy Sabah Manzaras›”78 ad›yla geçer. 1913 tarihli
olan ve müzede ad› “Çengelköy ‹skelesi” olarak geçen resimdeki Çengelköy görünümünü, sanatç›n›n de¤iﬂik zamanlarda tekrarlad›¤› görülür.
Halil Paﬂa, Harbiye Naz›r› Enver Paﬂa’n›n 1917’de açt›¤› ﬁiﬂli Atölyesi’nde çal›ﬂmamakla birlikte, 1918 Viyana sergisine kat›lm›ﬂt›r. “Savaﬂ Resimleri ve Di¤erleri” ad›yla 1917 sonu ile 1918 baﬂ›nda Galatasaray ve Viyana’da sergilenen
eserler aras›nda sergi broﬂüründe 104 numarada Halil Paﬂa’n›n “Çengelköy
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Sahili”79 isimli resmi vard›r. Sergideki eserler, Viyana ve Berlin’e de götürülmek
istenir, ancak savaﬂ nedeniyle Berlin’e götürülemez. Eserler, Viyana’ya götürülür ve Halil Paﬂa’n›n 1918’deki Viyana Sergisi’nin sergi katalo¤unda 48 numarada “Tschengelkeuy <Bosporus>”80 [Çengelköy <Bo¤aziçi>] adl› resmi yer al›r.
Bu resmin bir benzeri, 1936 tarihli ve figürlü olarak “Bo¤az’dan Yal›lar” ad›yla
‹zmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde vard›r. Bahsi geçen resimlerde, deniz
k›y›s›ndaki yal›lar ve geride tepelik alan görülür. Bunlar, Halil Paﬂa’n›n yal›s›ndan bak›ﬂla resmetti¤i komﬂu yal›lard›r. Resimlerde, Çengelköy’deki Sadullah
Paﬂa Yal›s› ve yan›ndaki Bostanc›baﬂ› Abdullah A¤a Yal›s›, farkl› tarihlerde de¤iﬂimleriyle birlikte belgelenmektedir.
1936’da Güzel Sanatlar Birli¤i’nin Ankara Sergievi’nde aç›lacak olan 13. sergisi
ile ilgili olarak Ulus Gazetesi’nin 5 Haziran 1936 tarihli “Resim Sergisi” baﬂl›kl›
gazete haberinde, Halil Paﬂa’dan bahsedilir ve ön sayfa haberinde, Feyhaman
Duran’›n resmetti¤i Halil Paﬂa portresi ile yaz›n›n beﬂinci sayfadaki devam›nda
Halil Paﬂa’n›n resmine yer verilmiﬂtir.81 Halil Paﬂa’n›n gazetede yer alan resmi,
günümüzde ‹zmir Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alan 1936 tarihli, tuval üzerine ya¤l›boya, “Bo¤az’dan Yal›lar,” resmidir. 7 Haziran 1936 tarihli Ulus Gazetesi’nde, Güzel Sanatlar Birli¤i’nin Ankara’da açt›¤› 13. sergi ile ilgili ç›kan yaz›da, sergiye kat›lan ressamlar›n baz›lar›yla ilgili de¤erlendirmeler de yap›lm›ﬂt›r. Ad› geçen ressamlardan biri de Halil Paﬂa’d›r. “Ressamlar›m›z›n duayeni
olan General Halil bu sene de alt› tabloyla iﬂtirâk etmiﬂtir. Sanat aﬂk› üzerinde
y›llar›n hiçbir tahrib eseri olam›yaca¤›na en güzel bir misal teﬂkil eden üstad›n
bütün bu peyzajlar›nda, ﬂöhretini temin etmiﬂ olan yüksek kudretinin devam›n› buluyoruz.”82
Halil Paﬂa’n›n Çengelköy ‹skelesi ve çevresini gösteren çeﬂitli resimlerinde, Çengelköy ‹skelesi’nin 1939 öncesi görünümü ve sahildeki kimi günümüze ulaﬂmayan ya da de¤iﬂerek ulaﬂabilen yap›lar› görmek mümkün olmaktad›r. Halil Paﬂa’n›n Çengelköy ‹skelesi, karakol ve civar›n› konu alan resimlerini, yine yal›s›n›n bahçesinden bak›ﬂla resmetmiﬂ oldu¤u anlaﬂ›l›r. Belgesel nitelikteki bu resimler, farkl› y›llarda, yap›lm›ﬂt›r ve buradaki de¤iﬂimler, sanatç›n›n resimlerinden izlenebilmektedir.
ﬁair Lebib’in haz›rlad›¤› 1258/M.1842 tarihini veren tarih kitabesine göre, Sultan Abdülmecid taraf›ndan yapt›r›lan Çengelköy Karakolu, tek katl›, kâgir, Neoklasik tasar›ml› bir yap› idi. Deniz cephesinde orta k›sma gelen kap› önünde
mermer sütunlu bir revak› olan yap›n›n, 1940’lardan itibaren sütunlar› ve merdivenleri kald›r›lm›ﬂ, 1975’te ise Çengelköy Karakolu tamamen y›kt›r›lm›ﬂt›r. 83
Sonradan yerine iki katl› karakol binas› yapt›r›lm›ﬂt›r. Y›ld›z Albümü’ndeki bir
foto¤raftaki eski Çengelköy Karakolu’nun Neoklasik tasar›ml›, sütunlu cephesinin denizden görünümü, Halil Paﬂa’n›n yal›s›ndan yapt›¤› resimlerde görülebilmektedir. 1890 tarihli resimde, karakol cephesindeki sütunlar görülürken
1907 ve 1912 tarihli resimlerinde sütunlar›n kald›r›lm›ﬂ oldu¤u takip edilebilmektedir. ‹skele, kesin yap›m tarihi bilinmemekle birlikte, son olarak 1990’da
yenilenmiﬂtir.84 Halil Paﬂa’n›n resimlerine bak›ld›¤›nda, karakolun sütunlu gö110
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Eski Çengelköy ‹skelesi ve Server Bey Yal›s›. (Bir Ulu Rüyay› Görenler ﬁehri Üsküdar, 111)

rünümü olan resimlerinde iskelenin kurﬂun kapl› üst örtüsüyle iki kulesi olan
yolcu bekleme bölümü görülmez. Buna karﬂ›l›k, karakolun sütunlar›n›n kald›r›lm›ﬂ oldu¤u resimlerde, kurﬂun kapl› örtüsü ve iki kulesiyle yolcu bekleme
salonu ile yan›ndaki Server Bey Yal›s› aç›kça görülür. Resimlerde, iskelenin,
karakolun, yal›lar›n farkl› dönemlerdeki de¤iﬂimi gözler önüne serilmektedir.
Halil Paﬂa’n›n resimleri, kendi yal›s›ndan Server Bey Yal›s› ve Çengelköy ‹skelesi’nin oldu¤u alana kadar olan k›y› ﬂeridindeki de¤iﬂimler için görsel belge
de¤erine sahiptir.
Günümüze ulaﬂmayan ancak, Halil Paﬂa’n›n resimleri sayesinde tan›nabilen yap›lar aras›nda, Salacak sahilinde, Salacak Camisi ve Salacak ‹skelesi de yer al›r.
Üsküdar’da Salacak sahilinde, günümüze ulaﬂmayan yap›lardan biri olan Salacak/Teﬂrifatç› Camisi, Salacak vapur iskelesi yan›nda, Salacak ‹skele Soka¤›n›n
sa¤ köﬂesinde, deniz kenar›nda yer al›yordu. 1761’de Teﬂrifatç› Akif Mehmet
Bey taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ olan cami, 1940’larda evkaf taraf›ndan kadro harici
b›rak›lm›ﬂ ve sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂt›r. Minaresi y›k›larak 1974 y›l›na kadar ev olarak
kullan›lan yap›, yol çal›ﬂmalar› nedeniyle y›kt›r›lm›ﬂt›r.85 Halil Paﬂa’n›n, özel
koleksiyonda “Salacak’tan” ad›yla geçen 1911 tarihli ya¤l›boya resminde, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki ya¤l›boya resminde ve özel koleksiyonda yer alan daha geç tarihli olan izlenimci nitelikteki 1936 tarihli bir baﬂka ya¤l›boya resminde Salacak’taki Salacak ‹skelesi ve k›y›da beyaz minaresi, sar› boyal› cephesiyle Salacak Camisi aç›kça görülür.86 Osmanl› Ressamlar Cemiyeti
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Gazetesi’nde de Halil Paﬂa’n›n baz› resimleri yay›mlanm›ﬂt›r.87 Bu resimlerden
biri de Salacak görünümüdür ve Salacak Camisi ile iskele ve di¤er yap›lar için
görsel belge de¤eri taﬂ›r.
Bir mesire alan› olan Göksu, Göksu Deresi ve k›y›lar›n› konu alan resimleri,
Göksu Deresi’nde kay›kla gezinenler, k›y›larda gezinenler, dinlenenler ve buradaki yap›lar sanatç›n›n resmi ve özel koleksiyonlardaki resimlerinde yer al›r.
Beylerbeyi, Çengelköy, Kandilli, Göksu, Salacak, Kalam›ﬂ, Moda, Fenerbahçe,
Göztepe, Erenköy, Bostanc›, Maltepe, Erenköy baﬂta olmak üzere, ﬂehrin özellikle Anadolu yakas› sanatç›n›n resimlerine yans›m›ﬂt›r. Avrupa yakas›ndan Kuruçeﬂme, Ortaköy, Rumelihisar› görünümleri de olmakla birlikte, adeta Anadolu
yakas› sanatç›n›n resimleriyle belgelenir.
Nurullah Berk, ‹stanbul’un dört portrecisinden biri olarak de¤erlendirdi¤i Halil
Paﬂa’n›n, ‹stanbul ve özellikle Bo¤aziçi, deniz resimleri için ﬂiirsel bir dille ﬂu
de¤erlendirmeleri yapm›ﬂt›r:
“‹stanbul’un Türk ressamlar›, XVIII. yüzy›l›n yabanc› sanatç›lar› kadar mimari
özellikleriyle ilgilenmemiﬂ olmakla beraber, bu ﬂehrin ﬂimdi de¤iﬂen bir çok
semtinin, bir çok görüntüsünün aynas› oldular. Bunlardan biri ressam Halil Paﬂa’d›r.
‹stanbul denizine tutkunlu¤u baﬂl›yal› beri ressam›m›z insan› unutmuﬂ gibi…
‹stanbul k›y›lar›n›n o durgun, a¤›r a¤›r halkalanan, üstünde kayalar›n, yal›lar›n,
sandal ve yelkenlilerin, yandan çarkl› ﬁirket gemilerinin akisleri titreﬂen denizleri ressam›n› bekliyorlard›. «Bostanc› plaj›», «Çengelköy’de sabah», «K›rm›z› yal›lar», «Mart›lar», daha nice tabloda Halil paﬂa, empresyonist paletine yak›n bir
renk sistemi içinde ‹stanbul k›y›lar›n› serdi gözler önüne. Sabah›n erken saatlerinde, akﬂam güneﬂ batarken, batt›ktan sonra, özellikle Bo¤az k›y›lar›n›n kendilerine özgü, ﬂiir dolu, duygu dolu, sessizli¤e, hareketsizli¤e bürünmüﬂ görüntüleri vard›r. Gece bast›rmak üzeredir, ama gündüzden kalma renkler, akisler daha ölmemiﬂtir. K›y›ya çekilen kay›klar›n sular üstündeki h›ﬂ›rt›lar›ndan, vapurun düdü¤ünden baﬂka ses duyulmaz. Deniz a¤›r, sallant›s›z bir ya¤ birikintisidir sanki. Akisler, geniﬂ, her an de¤iﬂen halkalar halinde yavaﬂ yavaﬂ oynaﬂ›r.
Evren durmuﬂ gibidir.
‹stanbul k›y›lar›n›n bu an›n› bekler, sonra yakalar Halil Paﬂa. Kotras›ndan, sandal›ndan çal›ﬂ›r çokluk. Baﬂka türlü görülmez k›y›, az uzaktan gözetlemezseniz.
Halil Paﬂa k›y›y› denizle bar›ﬂt›r›r, denizden k›y›lara selam göndertir.”88
Halil Paﬂa, Paris’te Gérôme’un yan›nda köklü bir akademik e¤itimden geçmiﬂtir.
Bu yönde, an›tsal figür ve portre alan›nda baﬂar›l› çal›ﬂmalar› vard›r. Sanatç›,
portre alan›nda uluslararas› alanda üne kavuﬂmuﬂtur ve Paris’te bronz madalya
kazand›ran “Madam X” resmi, portre çal›ﬂmalar›ndand›r. Taha Toros, Londra,
Paris ve Ankara Büyükelçili¤i yapm›ﬂ olan ﬁerif Abdülmecit Bey’in Halil Paﬂa’ya
baz› Osmanl› padiﬂahlar›n›n portrelerini sipariﬂ etti¤ini belirtip bunlardan Fatih
Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan III. Selim ile Sultan Mahmut’un
Halil Paﬂa taraf›ndan resmedilen dört portresini çal›ﬂmas›nda yay›nlam›ﬂt›r.89
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Halil Paﬂa’n›n Topkap› Saray› Müzesi Resim Koleksiyonu, Harbiye Askeri Müze, ‹stanbul Deniz Müzesi, MSGSÜ ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi, Sabanc›
Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi baﬂta olmak üzere resmi ve özel koleksiyonlardaki otoportreleri, eﬂi Aliye Han›m ve çocuklar› Ali Halil ile Selim’in portreleri, padiﬂah portreleri, önemli kiﬂilerin portreleri ile di¤er portreleri, onun bu
alandaki baﬂar›s›n› gösterir. Sanatç›, portrelerinde genelde akademik tarzda çal›ﬂm›ﬂt›r.
Halil Paﬂa, Osmanl›’n›n Bat› tarz› resme geçiﬂinin baﬂlar›nda ve özellikle de figür resmine karﬂ› duyulan tepkinin henüz kalkmad›¤› bir ortamda ressam olmuﬂtur. An›lar›nda o dönemin resme karﬂ› olan tutumunu aç›kça dile getirir:
“… O zamanlar resim yapmak, Avrupa ile sanat nâm›na olsun muharebe etmek,
günah ve memnu idi. Resim yapmak yüzünden çok tehlikeler atlatt›m. Bir defa
eﬂek üzerinde fakir bir ba¤c›y› tasvir eden ve Beyo¤lu’nda mobilyac› Rozental
ma¤azas›nda teﬂhir olunan tablonun jurnal edilmesi yüzünden az daha nefi olunuyordum. Fakat bereket versin bir tesadüf eseri olarak saraya bu tablo diye bir
baﬂka tablonun gönderilmesi yüzünden kurtuldum. O zaman Sultan Hamit ﬂöyle demiﬂti: ‘Biz bunlar› Avrupa’ya memleketimizdeki k›l›ks›z heriflerin resimlerini yaps›n diye mi gönderiyoruz!’ Bir defa da Çengelköyünde bir bayram namaz›nda bir hoca va’z ederken resme, resim yapanlara karﬂ› tecavüzlerde bulundu,
tan›yanlar›n nazarlar› alt›nda idim. Bu yüzden insan resmi olan tablolar›m› bile satmazd›m. Neler gördüm…”90
Malik Aksel, Temmuz 1937’de Ankara Halkevi’ndeki ikinci resim sergisinde Halil Paﬂa ile yapt›¤› görüﬂmede, bu olay› Paﬂa’n›n a¤z›ndan ﬂu ﬂekilde aktar›r›r:
“Bir gün merkebe binmiﬂ bir köylü resmi yapt›m. Bunu Beyo¤lu’nda bir ma¤azada teﬂhir ettim bu s›rada Nuri Paﬂa bu resmi görünce derhal padiﬂaha beni jurnal
etti. Türkü k›yafetsiz bir halde eﬂe¤e bindirip Beyo¤lunda teﬂhir ediyor demiﬂ.
Padiﬂah da derhal resmin saraya getirilmesini irade eylemiﬂ jurnalda dükkân ismi yanl›ﬂ verildi¤inden bir baﬂka dükkânda bir kârvan resmi bulunur bunda da
eﬂek ve köylü resimleri oldu¤undan resmin sahibini araﬂt›r›rlar. Bunu yapan ‹talyan oldu¤undan 30 lira verilerek resim al›n›r ve bir daha böyle resimler yapmamas› ihtar edilir. Bende bu suretle yakam› sürgünden kurtarm›ﬂ bulundum.”91
Halil Paﬂa, daha sonraki y›llarda M›s›r’da aç›k havada çal›ﬂmalar yaparken de
çeﬂitli zorluklarla karﬂ›lam›ﬂt›r. Ö¤rencisi ve evlad› gibi sevdi¤i ressam Hasan
Vecih Bereketo¤lu’na yazd›¤› mektuplarda bunlardan bahsetmiﬂtir. 16 Nisan
1924 tarihli mektubunda, Kahire’de rüzgârl› havalarda kuytu yerlerde resim
yapt›¤›n› ve sokaklarda resim yapman›n zorluklar›n› dile getirip resimlerini tamamlayamad›¤›n›, fellah çocuklar›n taﬂ, toprak ellerine ne geçerse att›klar›n› belirtmiﬂtir.92
Türk resim tarihinde, 1908-1910 aras›nda Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun
olup Avrupa’ya giden ve 1914’te I. Dünya Savaﬂ› nedeniyle yurda dönen ressamlardan oluﬂan Türk ‹zlenimcileri/1914 Kuﬂa¤› ad› verilen grupla birlikte Türk
resminde ‹zlenimci ak›m›n etkileri görülür. Ancak, 1880-1888 aras›nda Paris’te
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Resim. Peyzaj, tuval üzerine ya¤l›boya, 62.5 x 97 cm, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi.

bulunan Halil Paﬂa, Avrupa’da bulundu¤u süreçte, Empresyonist/‹zlenimci ak›m› ve bu ak›m›n önde gelen ismi olan Edouard Manet’yi (1832-1883) tan›ma f›rsat› bulmuﬂtur. Halil Paﬂa, akademik etkili ilk dönem resimlerinden sonra,
1888’den sonra yapt›¤› ‹stanbul manzaralar› ile Türk resminde izlenimci ak›m›n
öncüsü olmuﬂtur.93 Türk resminde izlenimcili¤i yayg›laﬂt›ran Türk ‹zlenimcileri/1914 Kuﬂa¤›’ndan daha önce Türk resminde izlenimcili¤in etkilerini Halil Paﬂa’n›n resimlerinde görmek mümkündür. Ancak, kendisi ile 1937’de yap›lan bir
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röportajda modern resim ile ilgili görüﬂlerini soran Malik Aksel’e verdi¤i cevap,
ilgi çekicidir. Manet ve izlenimci sanatç›lara karﬂ› oldu¤unu belirten Paﬂa’n›n
cevab›, Aksel’in aktard›¤›na göre:
“Hiç bir fikrim yoktur ve bir ümidimde yoktur.” “Ben Paris’te iken (Manet) isminde bir ressam Impresiyonist resimler yapard›. Çizgisi zay›f oldu¤undan her
ﬂeyi renk ile gösterme¤e çal›ﬂ›rd›. Daha sonra bu tarz resimler büsbütün mübalagal› bir ﬂekil ald›. Adeta bütün Pariste moda oldu. Pariste bir sergide mavi
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Halil Paﬂa'n›n Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdas› için haz›rlad›¤› “Bihruz Bey arabas›yla Göksu'da…”
(Servet-i Fünun, No:278, 28 Haziran 1312)

domuz sürülerini gösteren bir resim gördüm ki köylüler bile buna gülüyorlard›.
Fransada eskiden çok kuvvetli ressamlar vard› fakat onbeﬂ sene evvel Parise gidiﬂimde resmin berbat bir hale geldi¤ini, zay›f boyalar, çizgisiz renkler ve zay›f
desenler gördüm. Bunlar hep (Manet)in tesiriyle olmuﬂtu. Bundan çok müteessir oldum. Mamafih ﬂimdi Fransa’da tekrar yeni klasik üstadlar yetiﬂme¤e baﬂlad›. Ne ise çok ﬂükür.”94
Halil Paﬂa’n›n resimlerinde, desen, ›ﬂ›k ve renk de¤erleri önemlidir. Sezer Tansu¤, Halil Paﬂa’y› resimde ›ﬂ›k ö¤esinin büyük devrimcisi sayar.95 Sanatç›n›n izlenimci etkiler taﬂ›yan resimlerinde, desen, çizgi önemini hep korumuﬂtur.
Halil Paﬂa, kendinden daha önce Fransa’da resim ö¤renimi gören ﬁeker Ahmet
Paﬂa (1841-1907) ve Osman Hamdi Bey (1842-1910) gibi Jean-Léon Gérôme’un
ö¤rencisi olmuﬂtur. Gérôme, Oryantalizm’in en güçlü temsilcisi olarak tan›n›r.
Osman Hamdi Bey, yapt›¤› resimlerin konular› itibariyle Oryantalist olarak de¤erlendirilir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, Halil Paﬂa da ‹stanbul’u ve daha Do¤u’yu
M›s›r’› resimlerine aktarm›ﬂt›r. Konu itibariyle Halil Paﬂa’n›n baz› ‹stanbul ve
M›s›r görünümü sunan resimleri, oryantalist konulu resimler olarak görülür.
Ancak, bu resimleriyle Halil Paﬂa, Bat›l› sanatç›lar›n bak›ﬂ aç›s›n› yans›tan nitelikte bir Oryantalist de¤il, içinde yetiﬂmiﬂ oldu¤u kültürü de resimlerine taﬂ›yan
bir sanatç›d›r. Sanatç›, Bat›l› oryantalist ressamlar ve Osman Hamdi Bey gibi resimlerinde foto¤raftan yararlanmay› tercih etmemiﬂtir.
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Servet-i Fünun, Alemdar, ‹kdam ve Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nin
de¤iﬂik say›lar›nda Halil Paﬂa’dan bahsedilmiﬂ ve sanatç›n›n resimlerine yer verilmiﬂtir. Resimli olarak bas›lan Servet-i Fünun’da, Recaîzâde Mahmut Ekrem’in
“Araba Sevdas›” tefrika edilirken 1311-1312 [1896]’da Halil Paﬂa, “Araba Sevdas›” için aralar›nda, Göksu, Fenerbahçe ve Çaml›ca’dan görünümler de sunan sekiz illüstrasyon haz›rlam›ﬂt›r.96
Sanatç›n›n hayatta iken baz› resimlerinin, çok yüksek fiyata, özellikle son dönemlerinde ise düﬂük fiyata da sat›lm›ﬂ oldu¤u çeﬂitli yaz›lardan anlaﬂ›lmaktad›r. 1937’de Ankara Halkevi’nde açt›¤› sergideki fiyatlar›n düﬂük oldu¤u, yaz›l›
kaynaklardan anlaﬂ›lmaktad›r.97 Ölümünden y›llar sonra ise Halil Paﬂa’n›n
“Göksu’da Sandal Sefas›” resmi, Kile Sanat Galerisi’nin 16 Ocak 1994 tarihindeki müzayedesinde, 2.7 milyarla en yüksek fiyata sat›lan tablo olmuﬂtur.98
Sanatç›n›n ölümünün ard›ndan çok say›da sergide resimleri yer alm›ﬂt›r. 12 Nisan-3 May›s 1980’de Moda Cumal› Sanat Galerisi’nde, 3-28 Kas›m 1984’te Maçka Destek Sanat Galerisi ve 22 Mart-15 Nisan 1994’te Yap› Kredi Kaz›m Taﬂkent
Sanat Galerisi’nde aç›lan sergiler bunlar aras›ndad›r.
Üsküdar Beylerbeyi’nde dünyaya gelen, yetiﬂen ve baﬂar›l› ö¤rencilik dönemi ard›ndan resim ö¤renimi için Fransa’ya gönderilerek, sekiz y›l burada dönemin
ünlü sanatç›lar›n›n yan›nda varl›k gösteren Halil Paﬂa, Osmanl› ve Türkiye
Cumhuriyeti dönemlerinde, dünya çap›nda tan›nan önemli sanatç›lardand›r.
1889’da Üniversal Paris Sergisi’nde bronz madalya ile ödüllendirilmesi, o dönem için 1880’ler düﬂünüldü¤ünde, daha yeni geliﬂmeye baﬂlayan Bat›l› tarzda
Osmanl›-Türk resmini, uluslararas› düzeyde tan›tan isimlerden biri olmas› aç›s›ndan önemlidir. Portre alan›ndaki baﬂar›s› yan›nda, yine uluslararas› alanda
1936 y›l›nda Viyana’da kazand›¤› alt›n madalya ise natürmort alan›ndaki baﬂar›s›n› sergiler. Yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda çok say›da sergiye kat›lan ve eserleri
resmi ve özel koleksiyonlarda yer alan Halil Paﬂa’n›n mimariyi de içeren manzaralar›, sanatsal de¤erleri yan›nda, de¤iﬂen ‹stanbul için görsel belge de¤eri de
taﬂ›r. Resimlerinde yok olan ya da de¤iﬂerek günümüze ulaﬂabilen yap›lar› görmek mümkündür.
Halil Paﬂa, dönem sanatç›lar›ndan, kendisi gibi hem asker kökenli bir paﬂa, hem
de Üsküdarl› bir ressam olan ancak, Avrupa’ya gitmeyen Hüseyin Zekai Paﬂa ile
birlikte Türk resminde izlenimci ak›m›n öncülerinden kabul edilir. Hem asker
ressam, hem de izlenimci kuﬂak sanatç›lar› aras›ndaki sayg›n yeriyle Osmanl›’n›n 19. yüzy›l sonu-20. yüzy›l baﬂ› ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi sanatç›lar› aras›nda bir köprü oluﬂturan sanatç›, gerek resimleri, gerekse e¤itimci yönüyle Türk resminin geliﬂmesine büyük katk› sa¤lam›ﬂt›r.
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Üsküdarl› Yâver Ressamlardan:
Hüseyin Zekai Paﬂa
N A C ‹ Y E
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Araﬂt›rmac›

XVIII. yüzy›lda baﬂlayan Bat›l›laﬂma hareketi, Türk Resim Sanat›’n› da etkilemiﬂ; bat› tarz› resimde, özellikle Sultan Abdülmecid (1839–1861) ve Sultan
Abdülaziz (1861- 1876) dönemlerinde büyük ilerleme kaydedilmiﬂtir;1 XIX.
yüzy›l›n son çeyre¤i ile XX. yüzy›l›n baﬂlar›n› kapsayan II. Abdülhamid
(1876–1909) döneminde de; özgür bir ortam olmamas›na karﬂ›n, bilim ve sanat
hayat›nda Osmanl› toplumu için önemli say›labilecek geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r.
Ayr›ca II. Abdülhamid, genel olarak sanata ve sanatç›ya karﬂ› olumlu yaklaﬂ›m
göstermiﬂtir.2
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda uzun süre kalan Avrupal› sanatç›lar›n varl›¤›;3
1851’den sonra resim derslerinin resmî ve özel bütün Türk Mektepleri’ne kabul
edilmiﬂ olmas›; bat› tarz› resim alan›ndaki de¤iﬂimleri etkinleﬂtirdi. Sanayi
Nefise Mektebi aç›l›p, Osman Hamdi Bey’in çabalar›yla bu alanda sanatç› muallimler yetiﬂinceye kadar tarih, co¤rafya, riyaziye, fizik vb dersler gibi resim dersi
de; askeri muallimler taraf›ndan verilmiﬂtir. Böylece XIX. yüzy›l baﬂ›ndan
itibaren, pentür çal›ﬂan ve ilk Türk ya¤l›boya ressamlar› olarak da bilinen
kuﬂa¤›n; askeri mekteplerle; mühendishane ve Darüﬂﬂafaka mezunu ressamlar
olduklar› görülmektedir. Bu kuﬂa¤›n ressamlar› albüm foto¤raflar›n› resmetmiﬂlerdir. Kas›mpaﬂal› Hilmi’nin Y›ld›z Bahçesi’nde Köﬂkler, ﬁefik’in Y›ld›z
Saray›’nda Yemek Salonu, Giritli Hüseyin’in Y›ld›z Saray› Bahçesi adl› tablolar›
bu konuda örnek verilebilir.4 XIX. yüzy›ldan itibaren geleneksel biçimlerin yerini peyzaj/ manzara resmi alm›ﬂt›r. Sultan III. Selim (1789-1807)’in baﬂlatt›¤›
bat›l›laﬂma hareketi, özellikle Tanzimat döneminde aﬂ›r› bat›l›laﬂmaya
dönüﬂtü¤ü zaman, Osmanl› saray çevreleri Avrupa’dan ‹stanbul’a gelen pek çok
ya¤l› boya ressam›n› tan›d›. Bunun sonucunda levantenlerin evlerini süsleyen
perspektifli duvar resimleri/ peyzaj, Müslüman esnaf s›n›f›n›n evlerini de
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Mekteb-i Harbiye ﬁakirdan›ndan
Hüseyin Zekai Efendi
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Hüseyin Zekai Paﬂa, ﬁehabeddin (Uzluk), “Türk Ressamlar› VII:
‘Zekai Paﬂa’”; Milli Mecmua, 12.06.1924, s.252.

süslemeye baﬂlam›ﬂt›r. ﬁeker Ahmet Paﬂa (1841–1906? 1907), Hüseyin Zekai
Paﬂa (1859/1860–1919), gibi peyzaj ressamlar›n›n yetiﬂmesini sa¤layan bu süreç;
önemli bir geçiﬂ dönemidir.5 Ayn› zamanda Üsküdarl› olan bu sanatç›lara Hoca
Ali R›za Bey (1858–1930), Süleyman Seyyid Bey (1842–1913) ve Halil Paﬂa
(1857–1939)’n›n ismini de eklemek gerekir. Zira ülkemizde peyzaj›n gelenekselleﬂmesi ad›na öncülük etmiﬂ bu ustalar, eserleriyle Üsküdar’›n tan›nmas›na
da önemli katk›lar sa¤lam›ﬂlard›r.6
Bu tebli¤de, XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan, XX. yüzy›l baﬂlar›na kadar, Üsküdar’›n ‹hsaniye Mahallesi’ne ba¤l› Paﬂakap›s›’nda, bir müzeyi and›ran meﬂhur
kona¤›nda yaﬂayan Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n sanat anlay›ﬂ› ile görevleri, dönemin
genel sanat ortam› ile iliﬂkilendirilerek ve baz› eser örnekleri sunularak aç›klanmaya çal›ﬂ›lacakt›r.
I- Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n Hayat›
Ailesi
Hüseyin Zekai Paﬂa 12767(1859/1860)’da Üsküdar’da dünyaya geldi. ‹brahim
Efendi’nin o¤lu, asker ressamlar›m›zdan ve Kuleli Askerî Lisesi’nin Resim
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Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n O¤lu, Dr. Cevad Nüzhet Zekai Bill ( 1895-1942) Fethi Erden,
Türk Hekimleri Biyografisi, ‹stanbul 1948, s. 267.

Muallimleri’nden Üsküdarl› Hasan R›za Bey’ (1864-? )in kardeﬂidir.8 Osmanl›ca el
yap›m› bir haritaya düﬂülen, “…Mirliva Zekai Paﬂa Hazretleri’nin zevce-i
muhteremeleri Hatice ‹ffet Han›mefendi…”9notundan ise; eﬂinin ismini ö¤renmekteyiz. Yine ulaﬂ›labilen bilgilerden, Enver ve Cevad Nüzhet Zekai ad›nda iki
erkek çocu¤a sahip olduklar› anlaﬂ›lmaktad›r. 1905 tarihini taﬂ›yan bir belge, o¤lu
Enver Bey’in devlet memuriyetine al›nmas›yla ilgilidir. Belgede “Yâverân-›10
hazret-i ﬂehriyârîden Mirliva sa‘adetli Zekai Paﬂa’n›n mahdûmu Enver Bey…”11
ifadesi geçmektedir. T›p e¤itimi alan di¤er o¤lu Cevad Nüzhet Zekai (1895- 1942)
Bey ise; 1920’de Toptaﬂ› Bimarhanesi Baﬂhekimli¤i’ne atanan Doktor Mazhar
Osman Bey döneminde, stajyer psikiyatrist hekim olarak görev yapm›ﬂ12 ve
uzmanl›¤›n› burada tamamlam›ﬂt›r.13
E¤itimi
Zekai Paﬂa, e¤itimine 1283 (1866/1867)’te ‹hsaniye Mahallesi’nde bulunan
F›st›kl› Mektebi’nde14 baﬂlad›. ‹lerleyen y›llarda Askeri ‹dadi’ye devam etti.
Harbiye Mektebi’nde önce Osman Nuri Paﬂa (1839-1906)’dan, daha sonra
Süleyman Seyyid (1842-1913) Bey’den e¤itim ald›.15 Sultan II. Abdülhamid’e
sundu¤u tablolardan “Cülûs Gecesi’nde Ayasofya” adl› ya¤l› boya çal›ﬂmas›yla,
ödüllendirildi ve padiﬂah iradesiyle yaver ressam olarak saray hizmetine al›nd›.
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B.O.A., ‹.DH 1251/98110, 1309 L 20; “Yaverandan Zekai Bey’in Kaymakaml›¤a terfii.”

Henüz ikinci s›n›ftayken gerçekleﬂtirdi¤i bu çal›ﬂma, ilk ve önemli
baﬂar›lar›ndand›r.16 Kuﬂkusuz bu sonuca ulaﬂ›lmas›nda; Hüseyin Zekai
Paﬂa’dan baﬂka, resimle ilgilenen ve aralar›nda Hoca Ali R›za’n›n da yer ald›¤›
beﬂ alt› Harbiyeli ö¤rencinin rolü olmuﬂtur. Ressam Hoca Ali R›za’n›n
belirtti¤ine göre, 1296 (1878/1879)’da askerî ‹dadi’de e¤itim alan bu ö¤renciler,
mektepte bir resimhane kurulmas› için dilekçeyle dönemin Erkân› Harp Reisi
Edhem Paﬂa’ya baﬂvurdular; istekleri kabul edildi ve ilk muallimleri Osman
Nuri Paﬂa’n›n rehberli¤inde çal›ﬂmalara baﬂlad›lar. Hoca Ali R›za, sözlerini
ﬂöyle sürdürür. “Bu suretle bir sene zarf›nda yapm›ﬂ oldu¤umuz tablolar ilk defa
Abdülhamid merhuma takdim edilerek mazhar-› ihsan ve mükâfat olduk”17 Bu
konuda baﬂar› gösteren ö¤rencilere verilmiﬂ bir de belge bulunmaktad›r:
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Mekteb-i Harbiye-i ﬁâhâne ﬂâkirdân›ndan Ali R›za ve Hüseyin Zekai ve Hasan
R›za Efendilerin ya¤l› boya ile bi’t-tersîm takdim etmiﬂ olduklar› levhalarda
göstermiﬂ olduklar› asâr-› mahâretden dolay› kendilerine mükâfâten beﬂinci
rütbeden niﬂân-› zîﬂân-› mecîdî ihsân buyuruldu¤undan iktizâs›n›n icrâs› ﬂerefsunûh ve sudûr buyurulan emr u ferman-› hümâyûn-› cenâb-› cihânbânî mantûk› münîfinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.
Fî 3 N sene [12]96 (21.08.1879)
Bende
Süreyya18
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Mehmet Emin A¤a Sebili, ‹mza “Zekai Kullar›” 1312 sene 2)/ 1896, Topkap› Saray› Koleksiyonu

Ald›¤› Terfiler ve Görevleri
1298 (1880/1881)’de Harbiye’den Mülaz›m-› Sani rütbesiyle mezun olan
Hüseyin Zekai Paﬂa; ﬁahabeddin [Uzluk] Bey19’in belirtti¤ine göre mezuniyetinden önce, “…yaverlikle saraya devam ediyordu.” Mezun olduktan sonra
ise, “Mabeyin Ser-ressam› ﬁeker Ahmed Paﬂa’n›n refakatine tayin olundu.”20
“1884’te Yüzbaﬂ›/ 1885’te Kola¤as›/ 1890’da Binbaﬂ›/ 1891’de Kaymakam/
1899’da Miralay/ 1902’de Mirliva olmuﬂtur.”21
Kaymakaml›¤a terfi etti¤ini gösteren belge:
Y›ld›z Sarây-› Hümâyûnu
Baﬂkitabet Dâiresi
Numara: 2333
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Yâverân-› hazret-i ﬂehriyârîden Piyade Binbaﬂ›s› Zekai Bey’in ehliyyet ve hüsn
hizmetine mebnî bir derece terfî‘-i rütbesi ﬂeref-sâd›r olan irâde-i seniyye-i hazreti hilâfet-penâhî iktizâ-y› celilinden olmakla ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyü’l-emrindir.
Fî 27 Rebiülâhir sene 1309 / 18 Teﬂrin-i Sânî sene 1307 (29.11.1891)
Serkatib-i Hazret-i ﬁehriyârî
Süreyya22
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Özbekler Tekkesi, (Ekim 2008)

“Kaymakaml›¤› s›ras›nda irade-i seniyye ile padiﬂah›n cülûsundan itibaren inﬂa
edilen emâkin-i askeriyenin foto¤raflar›n› almaya memur edilmiﬂ, 1 Aral›k
1892’de bu albümü takdim etmiﬂtir.”23 “1894/1895 senelerinde ise eski eserler ve
güzel tabiat manzaralar›ndan oluﬂan bir foto¤raf albümü tertip etmekle
görevlendirilmiﬂtir”. Bu konuyla ilgili belgede ﬂu aç›klamalara yer verilmiﬂtir:
ﬁeref-sudûr ve müte‘allik buyurulan irâde-i merhamet-âde-i cenab-› tâcdârî
iktizâ-y› celîli vecihle abd-i memlukleri makam-› vâlâ-y› seraskerîye lede’l-müraca‘a foto¤raflar için lüzûm görülecek âlât ve edevât ve levâz›mât-› sâ’irenin
mübâya‘as›na mahsus olmak üzere ﬂimdilik yirmi beﬂbin kuruﬂ i‘tâ k›l›nm›ﬂ ve
refakat-i abîdânemde bulunmas› icab eden zabitân kullar›n›n ise taraf-› memlûkânemden intihâb edilmesi ifâde-i ﬂifâhiye-i seraskeri iktizâs›ndan bulunmuﬂ
ve ol sûretle ezkiyâ-yi zâbitândan olup her hususda iktidâr ve liyakatleri
müsellem olan zâbitân bendegân kullar›n›n esâmîleri ma‘rûzdur fermân.
Mekteb-i Harbiye-i ﬁâhâneleri Resim Muavini Kol A¤as› Ali R›za Efendi kullar›24
Bu dahi Mekteb-i ‹dadi Harbî-i ﬁâhâneleri Resim Muallimlerinden Yüzbaﬂ›
Hasan R›za Efendi kullar›
Bu dahi Mekteb-i ‹dadî-i Harbî-i ﬁâhâneleri Lisan Muallimlerinden Yüzbaﬂ›
Vekili Ratib Efendi kullar›
Bu dahi Bahriye-i ﬁâhâneleri inﬂaat›nda Yüzbaﬂ› ‹smail Hakk› Efendi kullar›
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Kona¤›n Günümüzdeki Görünümü, (Ekim 2008)

Bu dahi Mekteb-i ‹dadi-i Harbî-i ﬁâhâneleri dâhiliye zâbitân›ndan Mülâz›m
Hakk› Efendi kullar›
Bu dahi Bahrîye-i ﬂâhâneleri Erkân-› harbiyesinde Mülâz›m-› Evvel Mehmed
Efendi kullar›
Bu dahi Mekteb-i Harbî-i ﬂâhâneleri Foto¤raf Muallimi Mülkiyeden R›fat Efendi
kullar›
Bâb-› Vâlâ-y› Seraskerîleri Levâz›m Dördüncü ﬁubesi Ketebesinden Nazmi Efendi
kullar›.
Foto¤raflar emâkin-i atîka ve cedîde ve tarihin gösterece¤i eﬂyâ-y› atîka-i Osmânî
ve tabiat›n latif manzaralar›n› ve âsâr-› ümrân-› mâziye safahât›n›n elde
edilebilecek her nev numûnelerinden ya¤l› ve sulu boyalar ile mimarî esliha melbûsât mensûcât ve eﬂyâ-y› nefîseyi renk-i asliyeleriyle irâ’e eden musavver
albümler teﬂkîli ve fenn-i mimari-i Osmânî ve madeniyat ve co¤rafya-i tabî‘î
resim ve planlar› ve bunlara ait izâhât ve tafsilât tertib ve takdim-i huzûr-› âlî-i
cenab-› hilâfet-penâhî k›l›naca¤›ndan yine her halde irâde ve ferman veliyy-i
nimet-i cihân ﬂevket-me’âb padiﬂah›m›z efendimiz hazretlerinindir.
Yâver-i Hazret-i ﬁehriyârîlerinden
Piyâde Kaymakam› kullar›
Hüseyin Zekai25
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Hüseyin Zekai Paﬂa, 1895’te, Sultan II. Abdülhamid döneminde Y›ld›z Porselen
Fabrikas›’nda porselen ressam› olarak görev yapm›ﬂt›r. Bu dönemde Mustafa
Vasfi Paﬂa, Halid Naci, Osman Nuri Paﬂa, Hoca Ali R›za, Ömer Adil Bey, ﬁeker
Ahmed Paﬂa, Enderunlu Nuri Bey, Enver Bey, Behzad Bey, Mardiros Efendi ve
Fausto Zonaro gibi dönemin tan›nm›ﬂ sanatç›lar› da önemli eserler
çal›ﬂm›ﬂlard›r.26 Sanatç› burada üzerinde Zekai kullar› imzas› yer alan 33, 5 cm
çap›nda bir duvar taba¤› çal›ﬂm›ﬂt›r. Fabrikan›n ikinci y›l›nda çal›ﬂ›lan taba¤›n
arkas›nda fabrikan›n damgas› ve (1312 sene 2)/ 1896 tarihi bulunmaktad›r.
Zekai Paﬂa bu çal›ﬂmas›nda Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camii
karﬂ›s›ndaki, Mehmet Emin A¤a Sebili’ni resmetmiﬂtir.27
ﬁahabeddin Bey, Hüseyin Zekai Paﬂa’ya özel ilgilerinin bir sonucu olarak tarihî
eserlerle ilgili görevler verildi¤ini belirtmektedir: “Paﬂa “Natürmort= meyve ve
çiçek”, peyzaj = manzara” resimleri yap›yordu; câmi‘leri, çinileri, türbeleri,
çeﬂmeleri, eski Türk iﬂlerini bir bir tetkîk ediyordu. Bursa ve civâr›nda müte‘addid
def‘alar âsâr-› atîka taharrîsinde bulundu. Bu merak› dolay›s›yla Almanya
‹mparatoru Vilhelm’in [1898] Suriye Seyahati’nde -âsâr-› atîka me’mûrlu¤uylayan›nda bulundu. Y›ld›z’da Mahmud ﬁevket Paﬂa merhûm ile beraber bir “Esliha
Müzesi”[1905/ 1906] te’sîsine u¤raﬂd› ki ﬂimdiki askerî müzesindeki âsâr›n bir
ço¤u bu müzeden nakl edilmiﬂdir.”28 Zonaro’nun an›lar›nda belirtti¤ine göre,
müzenin kuruluﬂunda “Bir albay, bir binbaﬂ›29, iki yüzbaﬂ› ve iki topçu te¤men”
de görev ald›. Her biri özel bir görevden; biri foto¤raf çal›ﬂmalar›ndan, öbürü
silahlar›n tasnif edilmesinden ve katalo¤un haz›rlanmas›ndan, bir üçüncü de
silahlar›n temizlenmesinden ve parlat›lmas›ndan sorumluydu.30 Zonaro,
komisyon üyeleri aras›nda Hüseyin Zekai Paﬂa, Hoca Ali R›za, Sami Bey, Katip
Hüsnü (Tengüz) ve Ahmed Ziya Bey (Akbulut)’un yer ald›¤›n› belirtmektedir.31
Zekai Paﬂa, “1900 y›l›nda Yaveran-› Hazret-i ﬁehriyari’den Miralay Zekai Bey
olarak, ‹stanbul’a gelen ‹ran ﬁah› Muzaffereddin ﬁah’›n ziyaretini foto¤raflamakla görevli komisyonun baﬂkanl›¤›n› yapm›ﬂt›r. 1906’da ﬁeker Ahmet Paﬂa’n›n
ölümünden sonra Mabeyn [Baﬂ] Ressam› ve yabanc› misafirler teﬂrifatç›s›
olmuﬂtur”. 32 “Abdülhamid’in [1876-1909] hal’ine kadar bu vazifede kald›. Sonra
paﬂay› 21. Redif Liva Kumandanl›¤›’na tayin ettiler. 35, 40 seneden beri resim ile
iﬂgal eden paﬂa bu vazifeyi pek gülünç buldu ve kabul etmedi tekaütlü¤ü istedi.
[1909/ 1910] 1333 [1914-1915] tarihinde Maarif Nezareti taraf›ndan teﬂkil olunan “Sanayi-i Nefise Encümeni” azal›¤›na tayin edildi. Büyük ümitler umulan
mezkûr encümen mütarekeyi müteakip Ali Kemal’in Maarif Naz›rl›¤›’nda
bütçede tasarruf maksad›yla kald›r›ld›.”33
Ressam›n Hayat›na Üsküdar’›n Etkisi
Bütün hayat›n› Üsküdar’da geçiren Hüseyin Zekai Paﬂa, “…dünyâya gözlerini
açt›¤› zaman kendisini güzellikten mürekkeb bir muhît içinde buldu.”34 Yetiﬂti¤i
çevre do¤al olarak kiﬂili¤ine de yans›d›. Çocukluk arkadaﬂ› Hoca Ali R›za, dilin130
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den a¤›r bir kelime, hiddetli bir ses, k›r›c› bir söz iﬂitilmedi¤ini belirtirken;
ressam arkadaﬂlar› da paﬂay› riyas›z, hürmetkâr ve tatl› bir dille tan›m›ﬂlard›r.35
Ayr›ca “Zekai Paﬂa çok nazikdi. ‹ntizâm› pek severdi. Muvaffakiyetin ancak
intizâmla elde edilece¤ini söylerdi. Kad›n ile erke¤i tefrîk etmezdi. Harem ve
selâml›k teﬂkîlât›na ﬂiddetle mu‘âr›zd›. Kad›n›n da hayâtda bir mevkî‘i oldu¤unu
isterdi. Pek tatl› latîfede bulunurdu. Her ﬂeyde bir güzellik arard›.
Misafirperverli¤i çok severdi. Memleketin münevver han›mlar› ve erkekleri ile
konuﬂurdu. ‹ctimâ‘î, ilmî, fennî mevzû‘lar üzerine musâhabeleri büyük bir zevk
ile dinlerdi…”36 Bazen Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’nin sohbet ortamlar›na da
kat›l›rd›. ‹brahim Edhem Efendi’nin döneminde “…bir fikir ve sanat mahfili…”oldu¤u bilinen Özbekler Tekkesi’ne dönemin ünlü alim, ﬂair ve sanatç›lar›
devam ediyorlard›. Hüseyin Zekai Paﬂa’dan baﬂka meﬂhur matematikçilerimizden Salih Zeki Bey (1864-1921), Harbiye Mektebi Naz›r› Galip Paﬂa, …ve
zaman›n›n en tan›nm›ﬂ hat üstatlar›ndan Sami Efendi (1838-1912) bunlar
aras›ndad›r.37
Üsküdar’da tablo ve nefis eﬂyalarla donat›lm›ﬂ bir müzeye benzeyen kona¤›nda
yaﬂad› Hüseyin Zekai Paﬂa.38“…en büyük zevki, en tatl› saatleri tablolar› ve
müzesi aras›nda geçirdi¤i zamanlard›.”39 Kendisini kona¤›nda ziyaret edenlerden Sami Yetik’in gözlemleri ﬂöyledir: “Zekai Paﬂa, eski Türk eserlerine ve nefis
eﬂyaya son derece merakl› bir ressamd›. Türk eﬂyalar›yla süslü atölyesi, kendilerini ziyaret etti¤im gün bana o zamana kadar görmedi¤im bir müzede bulunuyorum hissini vermiﬂti. Eski nak›ﬂ sanat›m›z›n ve eﬂyalar›m›z›n meftunu olan
üstat, ecdad›m›z›n güzel sanatlara karﬂ› besledi¤i muhabbeti oymalar, yaz›lar,
tezhipler ve birçok güzel sanat eserleri taﬂ›yarak bana birer birer anlatm›ﬂ müstefid etmiﬂti. Yemeni oyalar›ndan, yazma mendil çiçeklerinden, sar› bir kap›
halkas›n›n ﬂeklinden, bir tahta raf›n üslubundan, bir çekmecenin bir
kalemt›raﬂ›n, bir divitin bir maktan›n vücudundan bin mana ç›kararak unutulmuﬂ tarih olmuﬂ güzellikleri teﬂrih ediﬂi o gün bana hassas milletimin en hassas
bir asker ressam› karﬂ›s›nda bulundu¤umu ö¤retmiﬂtir”.40
Zekai Paﬂa, Üsküdar Paﬂakap›s›’nda yer alan bu konakta, dönemin sanatç›lar›yla
toplant›lar düzenler; ‹stanbul’u ziyarete gelen yabanc› sanatç›larla dostluk kurar
ve onlarla sanat sohbetleri ederdi. Neo-‹mpresyonizimin en güçlü temsilcilerinden olan Paul Signac 1905’de ‹stanbul’a geldi¤i zaman, kendisine yak›nl›k
göstermiﬂ ve özel olarak kona¤›na davet etmiﬂtir. Signac’›n Paris’e yazd›¤› bir
mektubunda bu ziyaretten heyecanla söz etti¤i söylenir.41
Sanatç›n›n dostlar›yla bir araya geldi¤i bu gösteriﬂli konak; varisleri taraf›ndan
1950 y›l›nda sat›ﬂa ç›kar›lm›ﬂ ve eski Üsküdarl›lardan ‹smail Hakk›
Kalafatç›o¤lu taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂt›r. ‹smail Hakk› Bey’in o¤lu At›lay
Kalafatç›o¤lu, konak hakk›nda ﬂu bilgileri aktarm›ﬂt›r: “Babam Ressam Zekai
Paﬂa’n›n Köﬂkü’ diye bahsederdi bu yap›dan. Esas parsel 500m2 arsa…150 m2
civar› bina yükselmiﬂ. Büyük bir giriﬂi vard›. Zemin yaklaﬂ›k 80x80 cm
ebatlar›nda beyaz mermerlerle kapl›yd›. Çok müthiﬂ ﬂeyler vard›. Özel yap›lm›ﬂ
bir bina oldu¤u belliydi. Salon, büyük bir salondu. Ortadayd› ve dört köﬂesinde
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odalar yer al›yordu. Oda kap›lar› salona aç›l›rd›. Salonun tavan› oldukça yüksekti. Yaklaﬂ›k 1,5 m boyunda kristal bir avize vard›. Camilerdeki büyük taﬂl›
avizelere benziyordu. Zamanla taﬂlar› düﬂtü ve nihayet kullan›lamaz duruma
gelince yerinden söküldü. Kap› giriﬂlerini de alt›n yald›zl› bezemeler süslüyordu.
Odalar›n kenarlar›nda yar›m ay ﬂeklinde balkon benzeri süslemeli ö¤eler ve yanlar›nda k›l›ç koymak için yap›lm›ﬂ küçük yar›m daireli bölümler bulunuyordu.
Evin inﬂa stilinde haremlik- selaml›k yoktu. Yap›n›n esas oturma yeri en üst katt›.
Alt katlarda daha küçük odalar bulunuyordu. Bu odalar mutfak, hizmetçi odalar›
vb gibi amaçlarla kullan›lm›ﬂ olabilir. Nitekim yap›n›n ana giriﬂinden baﬂka yan
taraf›nda da giriﬂi vard›. Köﬂkün giriﬂinden sonra ahﬂap merdivenler bulunuyordu. Merdivenlere ç›kmadan yanda boﬂluk vard›. Oradan bahçeye geçiliyordu.
Yani bahçeye ç›k›lan kap›s› da vard›. Bahçede küçük mermer bir havuzu;
Akasya, Atkestanesi gibi a¤açlar vard›. Köﬂkün önündeki Atkestanesi de o dönemlerden kalm›ﬂt›r. Üç kattan oluﬂan köﬂkün 1. ve 2. kat› kiraya verildi o dönemlerde. En üst kat›nda ise biz oturuyorduk. 1973’e kadar bu konakta yaﬂad›k. Yap›,
iki kez yang›n tehlikesi atlatt›. ‹tfaiye yak›n oldu¤u için kurtuldu. Son dönemlerde
fazlas›yla y›prand› bina ve 1991’de yeniden yap›lmas›na karar verildi. An›tlar
Kurulu’nun izniyle baﬂlayan inﬂaat 1994’te tamamland›.”42 ‹smail Hakk› Bey’in
ad› verilen bu kona¤›n adresi, eskiden ‹hsaniye Mahallesi, ‹hsaniye Soka¤›
olarak bilinmekteydi. ﬁimdi ise; “Bestekâr Selahattin P›nar Sokak” olarak
de¤iﬂtirilmiﬂ ve Sinan Paﬂa Mahallesi’ne ba¤lanm›ﬂt›r.
II-Eserleri
Hüseyin Zekai Paﬂa, yaln›z pentürle ilgilenmemiﬂ, foto¤raf, eski mimarl›k
örnekleri,
arkeolojik eserler, Türk Sanat› üzerine araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. Mevcut bilgilere
göre; sanatç›n›n araﬂt›rmalar›n› Mübeccel Hazineler isimli kitab›nda toplad›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r. Buna göre eserleri, foto¤raf, kitap ve pentür çal›ﬂmalar›
ﬂeklinde grupland›r›labilir.
Foto¤raf ve Kitap Çal›ﬂmalar›:
Sultan II. Abdülhamid döneminde Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›
ve aralar›nda R›fat, Sami, Behçet, Haz›m gibi isimlerin yer ald›¤› bir komisyon
taraf›ndan; Bursa, Bilecik çevreleri ile; ‹ran ﬁah› Muzaffereddin’in 1900’de ‹stanbul’a yapt›¤› ziyareti gösteren ortalama üç yüz k›rk adet görünüm foto¤raf
karelerine aktar›lm›ﬂt›r. Bu foto¤raflar Y›ld›z Albümleri’nde yer almaktad›r.43
Mübeccel Hazineler isimli kitab›nda ise; ‹stanbul ve d›ﬂ›ndaki ﬂehirlerden baz›
mimarl›k örnekleri dikkat çeker.
1329 (1913)’da bas›lm›ﬂ olan bu eser, “…‹stanbul ve Anadolu âsâr›na dair birçok
müfid malumat› ihtiva etmektedir.”44 “…bu kitapta; eski eserler, ören yerleri ve
her türlü arkeolojik malzeme uzun uzun anlat›lmaktad›r. Ayr› ayr› bölümlerde;
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tezyinat, güzel sanatlar ve arkeoloji e¤itiminin önemi vurgulan›rken gözlemler
foto¤raflarla desteklendi¤i için verilen bilgiler belge de¤eri taﬂ›maktad›r.”45
Sanatkâr›m›z›n bu eserinde Üsküdar- Karacaahmet’te Sadeddin Efendi Sebili,
Çinili Camii, Valide-i Atik Camii gibi baz› mimarl›k örneklerine de¤indi¤i
görülmektedir; ancak bu eserlerle ilgili foto¤raflar yoktur. Bununla birlikte,
Zekai Paﬂa’n›n imzas›n› taﬂ›yan ve kendisine ait olma ihtimali bulunan Validei Atik Camii’nin iç mekân›n›n görüldü¤ü suluboya bir çal›ﬂma bulunmaktad›r.
Çal›ﬂmada duvar çinileri ve üzerinde kuﬂak ﬂeklinde yer alan Âyetü’l-Kürsî
yaz›s› ayr›nt›l› olarak resmedilmiﬂtir.
Üsküdar’da Atîk Vâlide Sultân Câmi-i ﬁerîfi
“991[1583-1584] târîh-i hicriyesinde cennet-mekân Nurbanu Sultân Hazretleri
taraflar›ndan inﬂâ buyurulmuﬂ olan Üsküdar’da kâ’in Atîk Valide Sultân Câmi‘i ﬂerîfi umûmiyetle tan›nm›ﬂ bir ibâdetgâh-› mu‘azzamd›r …Câmi‘-i ﬂerîf-i
mezkûrun dâhilinde büyük ve küçük k›t‘alarda müte‘addid maksûreler46 vard›r.
‹ﬂbu maksûrelerin tavanlar› zemînleri k›rm›z› renkli üslûb-› zarîf-i ‹rânîyi taklîd
eden ince dekorasyonlarla müzehheb kabartma saklar ve minakârî file ve çiçeklerle müzeyyen bir çok k›ta‘ât-› latîfe ile tefrîﬂ ve tevﬂîh k›l›nm›ﬂlard›r ki en küçük
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bir parças›n›n bile büyük bir k›ymeti vard›r. Takrîben onbeﬂ sene mukaddem icrâ
k›l›nm›ﬂ olan bir ta‘mîr hengâm›nda bu tavanlar›n ya¤l› boya ile telvîni hât›ra
gelir ve iﬂe baﬂlan›r bir büyük maksûrenin tavân› ya¤l› boyan›n kurbân› oldukdan ve di¤erine mübâﬂeretden mukaddem her nas›lsa ashâb-› vukûfdan bir zât
yetiﬂip hemen ameleyi bu iﬂden ferâgatla me’mûru taraf›ndan icrâ edilmekde
olan iﬂbu küstahâne hareketin unutulmaz bir hareket-i nâ-becâ olaca¤›n›
anlatarak di¤er maksûrelerin tavanlar›n› ve ziyâ‘-› nâgehân›n dest-i tahrîbinden
kurtarm›ﬂd›r.”47
Üsküdar’da Karacaahmet Sultan Türbe-i ﬁerîfesi ‹ttisâlinde
Sa’deddin Efendi Sebîlhânesi
“1154 [1741-1742] târîh-i hicrîsinin âsâr-› fevâ’id küsterinden olup Üsküdar’da
Karacaahmed Sultân türbe-i ﬂerîfesi ittisâlinde bulunan üç cebheli bir bâb sebîlhânenin inﬂâs› için ecdâd›m›z taraf›ndan sarf olunan himmetin derecât›n› takdîr
erbâb-› vukûf ve insâf için güç bir keyfiyyet olmay›p bu âbide-i âlîye salâbet-i
dîniyyenin bir mirât-› feyz âyât› ﬂeklinde nümâyân olmakdad›r denilse
becâd›r…Baz› mahallerde dahi mebânî-i âliyenin mermerleri aralar›nda hüdâ-y›
nâbit nev‘inden zuhur ile devâm-› neﬂv ü nemâlar›na terk olunan incir ve servi
a¤açlar› mevcûddur ki baz› kimseler bu kabîl eﬂcâr-› muz›rray› garâ’ib-i tabî‘at
veya kerâmet diye telakkî ve izhâr-› muhabbet eylemekde olduklar›ndan def‘-›
mazarratlar›na aslâ r›zâ göstermezler ve bu a¤açlar mahallerinden ç›kar›ld›¤›
takdirde ahvâl-i elîme ve nâ-hoﬂnudî zuhûr edebilece¤i i‘tikâd›n› dahi beslemekde olduklar›ndan mezkûr a¤açlar ekseriyâ alâ hâlihî terk olunmakda olduklar› ve bunlar bilâhare daha ziyâde kesb-i kuvvet ve irtifâ‘ peyda ederek mermerlerin intizâm ve vaz‘iyyet-i mi‘mâriyelerini ihlâl eylemekde bulunduklar›
nazar-› te’essüf ve te’essürle müﬂâhede olunmaktad›r.”48
Üsküdar’da Çinili Câmi-i ﬁerîfi
“1050 [1640-1641] târîh-i hicrîsinde Sultân ‹brahim Hân hazretlerinin vâlideleri
Kösem Sultân hazretleri taraf›ndan inﬂâ edilmiﬂ olan Üsküdar’da kâ’in Çinili
Câmi‘-i ﬂerîfinin letâfet ve zerâfet-i mi‘mâriyesinde müﬂâhede olunan fevkalâdelik beﬂeriyyetin ne azîm bir mevhibe-i zekâ ile tebcîl k›l›narak beyne’l-mevcûdât
temeyyüz etmiﬂ bir k›sm-› k›ymetdâr› oldu¤una ﬂüphe b›rakmaz ma‘bed-i ﬂerîf-i
me‘âlî redîfin derûnunda hangi tarafa meyl-i nazar k›l›nm›ﬂ olsa ol cihetin
mücellâ bedî‘alar› güyâ râsid›n takdîrât›na mazhariyetle meydân-› müsâbaka-i
letâfetde ihrâz-› tefevvuk için yekdi¤erine rekâbet edercesine arz-› dîdâr-› ma‘rifet
olmak üzere bir meﬂher-i hazâ’in ﬂeklini ahz eylemiﬂ olduklar› zann›n› husûle
getirir.”49
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Resim Çal›ﬂmalar›
Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n, ulaﬂ›labilen çal›ﬂmalar›ndan portre, peyzaj, natürmort,
enteriyör, hayvan figürlü kompozisyonlar haz›rlad›¤› görülmüﬂtür. Bunun
yan›nda insan figürüyle de ilgilendi¤i düﬂünülmektedir. U¤ur Derman’›n
aktard›¤›na göre; Özbekler Tekkesi’nde yer alan Hezarfen Edhem Efendi’nin
ya¤l›boya portresi, Hüseyin Zekai Paﬂa taraf›ndan çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.50 Bu portre,
ressam›m›za ait oldu¤u tespit edilen tek örnektir. Eserleri, Milli Saraylar Resim
Koleksiyonu, M.S.Ü. ‹stanbul Resim Heykel Müzesi, Ankara Resim Heykel
Müzesi, Sabanc› Üniversitesi Sak›p Sabanc› Müzesi gibi resmî ve özel koleksiyonlarda yer almaktad›r.
Üslûp Özellikleri
Hüseyin Zekai Paﬂa, e¤itimini XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, (1298/1880-1881)
tamamlad›¤› zaman; ‹stanbul’un sanat ortam›nda pek çok bat›l› ressam bulunmaktayd›. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 3 Mart 1883’te hizmete girmesinden sonraki süreçte ise; yerleri doldurulamayacak kadar güçlü olmayan Valeri, Varniya
gibi ressamlar Osman Hamdi Bey taraf›ndan uzun y›llar akademinin resim
bölümünde tutuldular.51 Buna karﬂ›l›k ﬁeker Ahmed Paﬂa, Süleyman Seyyid ve
Zekai Paﬂa gibi Türk kökenli sanatç›lar akademiye pek yaklaﬂt›r›lmad›lar. Bu
dönemlerde Sanayi-i Nefise Mektebi’nde oryantalist e¤itimcilerle akademik bir
e¤itim uygulan›p, figür çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verilmekteydi. Oysa asker
kökenlilerin sanat anlay›ﬂlar› farkl›yd›. 1794’te askerî okullarda baﬂlayan resim
derslerine hemen hemen peyzajla baﬂlanm›ﬂ ve bu mekteplerde dönemin terbiye anlay›ﬂ› nedeniyle figür çal›ﬂmalar›na yer verilmemiﬂtir. Bunun sonucunda
Zekai Paﬂa’n›n ça¤daﬂlar›ndan Hoca Ali R›za gibi; pek çok asker ressam, peyzaja yöneldiler. Resim alan›nda üstün baﬂar› gösteren talebelere ise; Avrupa’da
e¤itim olana¤› sa¤lanm›ﬂ; baz›lar› portre ve kompozisyon haz›rlayacak duruma
gelebilmiﬂlerdir. Bu talebeler aras›nda Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n hocalar›ndan
Süleyman Seyyid Bey ile mesai arkadaﬂlar›ndan ﬁeker Ahmet Paﬂa da bulunmaktad›r. Avrupa’daki atölyelerde akademik bir e¤itim uygulanmaktayd›. ﬁeker
Ahmet Paﬂa, Gustave Boulanger (1824-1888) ile Jean-Léon Gerôme (1824-1904)
atölyelerinde e¤itim al›rken; Süleyman Seyyid Alexandre Cabanel’in (18231889) atölyesinde çal›ﬂt›.52
Sanatç›, konular›n› genel olarak aç›k hava manzaralar› ile mimarî yap›lardan
seçti. Sanatç›, eserlerini resmederken; gerçekçi bir görüﬂle ayr›nt›lara iner, kompozisyonlar›n› do¤aya ba¤l›, do¤ru ve titiz bir iﬂçilikle geliﬂtirirdi. Ayr›nt›lar
eserine yal›n ve rahat bir hava kazand›r›r. ﬁeker Ahmet Paﬂa kadar öznel bir
görüﬂe sahip olmasa da teknik olarak baﬂar›l› oldu¤u bilinmektedir. Çizgi ve
renk perspektifi konusundaki derin bilgisini kullanarak biçimi belirleyen ›ﬂ›kgölge ba¤›nt›lar›n› düzenlemiﬂ, kompozisyonlar›na inand›r›c› bir derinlik
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Eski Türk Evleri, tuval üz. yb.,59x84,5 cm.
Envanter no: 3/316, Bulundu¤u Yer: Milli Saraylar Resim Koleksiyonu.

kazand›rm›ﬂt›r.53 Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n peyzaj çal›ﬂmalar› 1-Foto¤rafa
yaklaﬂabilen gerçekçi dönem, 2- Klasik eylemsel kuruluﬂlar dönemi ve 3- ‹zlenimcilik dönemi olmak üzere üç dönem halinde incelenebilir.54
Sanatç›n›n, peyzajlar›nda, birbirinden ba¤›ms›z temalara yer verdi¤i görülmektedir. Eski ‹stanbul’un pitoresk köﬂelerinden geleneksel Türk evleri; gösteriﬂli
ahﬂap konaklar; Y›ld›z Park› çal›ﬂmalar›; ‹stanbul’un günlük yaﬂam ortam›n›
yans›tan görünümler; Enteriyör örnekleri; kuﬂ ve deve motifi gibi hayvan figürlü kompozisyonlar; Türklerin Rodos Adas›’na Ç›k›ﬂ› adl› eserinde oldu¤u gibi tarihî olaylar, seçti¤i temalardan baz›lar›d›r.
Dahilî çal›ﬂmalar› aras›nda Ayasofya Camii Hünkâr Mahfili adl› eseri dikkat
çeker. Foto¤raf kadar ince ayr›nt›lara dayanan çal›ﬂma, oldukça gerçekçidir.
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Kompozisyonda zarif ayaklar›n üzerinde yükselen hünkâr mahfilindeki a¤aç
iﬂlerinde ince bir iﬂçilik görülmektedir. Ayr›ca seçilen renklerle, pencerelerden
iç mekâna süzülen ›ﬂ›¤›n objeler üzerine yans›mas›; izleyiciyi bütün
çarp›c›l›¤›yla mistik bir mekâna sürüklemektedir.
Sanatç›n›n çal›ﬂmalar› aras›nda bulunan natürmortlar, kompozisyon düzeni
bak›m›ndan genel olarak kalabal›kt›r. Porselen vazo, meyvelik gibi günlük
yaﬂam objelerini; natürmortlar›na aktarm›ﬂt›r. Dolmabahçe Saray›’nda yer alan
H.1320 (1902/1903) tarihli “Karpuzlu natürmort” adl› kompozisyonunda kavun,
karpuz, üzüm, ﬂeftali vb meyve motifleriyle, porselen vazoya yerleﬂtirilmiﬂ gül
buketleri ve porselen obje yer almaktad›r. Iﬂ›¤›n objeler üzerindeki etkisi, aç›kkoyu ve ›ﬂ›k-gölge oyunlar›yla verilmiﬂ ve objeler oldukça gerçekçi bir ﬂekilde
resmedilmiﬂtir. Objelerin yer ald›¤› zemin daha aç›k lekelerle oluﬂturulurken,
arka fon koyu renklerle belirgin hale getirilmiﬂtir. Eski ‹stanbul Evleri, adl›
eserinde bulutlu bir gökyüzü, k›y› ﬂeridi boyunca tekrar eden a¤aç motifleri, ön
planda bir avlu kap›s› ve devam›nda, cumbal› evler tasvir olunmuﬂtur.
Kompozisyonun ana temas›n› bu ahﬂap evler oluﬂturmaktad›r. Ön plandaki ev,
bir sonrakine göre daha ufak, mütevaz› ve s›cakt›r. Perdelerin düzenlili¤i, iç
mekânda bir yaﬂant›n›n varl›¤›n› göstermektedir. Bitiﬂi¤indeki ev ise daha gösteriﬂli olup; ahﬂap kepenkli pencereleri ve yar› aç›k perdesiyle yine yaﬂamsall›¤›
yans›t›yor. Eserde göz, direk ufuk çizgisine kayarak kompozisyondaki derinli¤i
alg›lamaktad›r. Bu da sanatç›n›n kompozisyon kurgusunda çizgi ve renk perspektifine verdi¤i önemin aç›k bir göstergesi… Çal›ﬂman›n a¤›rl›k noktas›n› k›z›l
kahve, toprak, pastel mavi ve yeﬂilin tonlar› oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca koyu, orta,
aç›k lekeler, ›ﬂ›k- gölge etkisi, ahﬂap ve taﬂ dokusunun gerçekçili¤iyle dengeli bir
kompozisyondur.
Sanatç›n›n hayvan figürlü çal›ﬂmalar› aras›nda yeralan ve Develer olarak
adland›r›lan kompozisyonunun ön plan›nda; bir deve ile yavrusu bulunmaktad›r. Deve figürleri, kompozisyonun ana temas›n› oluﬂturur. Sanatç›n›n naif bir
duyarl›l›kla yorumlad›¤› bu çal›ﬂmada ilginç bir kurgulama vard›r. Renk tonlar›n›n daha s›n›rl› oldu¤u; ön plandaki ›ﬂ›k-gölge etkisine karﬂ›n, koyu renklerin daha yo¤un oldu¤u; bunun da sert bir etki yaratt›¤› ve mimarî yap›lar›n
kompozisyon alan›na s›k›ﬂt›¤›; bu ﬂekilde izleyicinin gözünde yorgunluk hissi
uyand›rd›¤› söylenebilir
Tarihî bir olay›n canland›r›ld›¤› Türklerin Rodos Adas›’na Ç›k›ﬂ›, tema ve kompozisyon bak›m›ndan sanatç›n›n di¤er çal›ﬂmalar›ndan farkl›d›r. Keskin koyu ve
aç›k lekelerle betimlenen çal›ﬂmada; deniz üzerinde dalgalarla mücadele veren
Osmanl› bayraklar›yla donat›lm›ﬂ filikalar ve içlerinde figür gruplar› dikkat çekmektedir. Kompozisyonda yönü kaleye çevrili top mermileri ve bunlardan ç›kan
yo¤un duman etkisi; fethedilmek üzere olan kale; arka plandaki belli belirsiz üç
gemi motifi ve ön plandaki figür gruplar›n›n tasviri ilgi çekicidir. Figürler, dönemin giysileriyle gerçekçi ve ayr›nt›l› bir ﬂekilde resmedilmiﬂtir. Bunun yan›nda
renk perspektifi ve serbest f›rça tuﬂlar›n›n yaratt›¤› soyut biçimlerle, kompozisyonun genel olarak düﬂsel bir etki uyand›rd›¤› söylenebilir.
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‹stanbul’un günlük yaﬂama ortam›n› yans›tan Küçüksu Çeﬂmesi, adl› eser
“Abdullah Biraderler’e ait Küçüksu Çeﬂmesi’ni ve günlük yaﬂam› gösteren siyahbeyaz bir foto¤raftan yararlan›larak gerçekleﬂtirilmiﬂtir.55 Bu kompozisyonda
oldu¤u gibi; sanatç›n›n foto¤raftan yararlansa dahi, kendi üslubundan bir ﬂeyler
katma çabas› içinde oldu¤u ve özgün yorumuyla çal›ﬂman›n yaﬂamsall›k boyutunun güçlendi¤i söylenebilir. Burada insan ve hayvan figürleri ile çeﬂmenin
mermer dokusu ve üzerindeki bezemeler ayr›nt›yla çal›ﬂ›lm›ﬂt›r
Bir dönem Üsküdar peyzajlar› çal›ﬂm›ﬂt›r Zekai Paﬂa. Bu ba¤lamda kendisine ait
oldu¤u belirtilen Salacaktan-‹stanbul adl› kompozisyonunda Üsküdar’›n
Salacak k›y›lar›ndan bir görünümü yans›tm›ﬂt›r. Eski Üsküdar evlerinin yer
ald›¤› kompozisyonun ön plan›nda bahçe içinde gösteriﬂli bir konak ve k›y›
ﬂeridine do¤ru inen ahﬂap evler dikkat çekmektedir. Arka planda ise deniz
üzerinde ilerlemekte olan gemilerle, Sarayburnu ve Eminönü sahili resmolunmuﬂtur. Naif bir duyarl›l›kla yorumlanan eserde; ahﬂap yap›lar›n köhne
görünümleri baﬂar›yla aktar›lm›ﬂt›r; muhtemelen do¤a önünde çal›ﬂ›lm›ﬂ eserin
arka plan›nda ise, renk perspektifiyle derinlik verilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Zekai Paﬂa’n›n peyzajlar›n›n bir k›sm› ise; Çaml›ca çevrelerine aittir. Eserin
üzerindeki imzalardan dolay›, Zekai Paﬂa’ya ait oldu¤u söylenilen Çaml›ca
S›rtlar› adl› eser, güneﬂli ve ayd›nl›k bir günde Çaml›ca’n›n yazl›k köﬂklerini
göstermektedir. Güneﬂin yo¤un etkisini azaltmak için pencerelere beyaz perdeler çekilmiﬂtir. Kahve tonlar›ndan, yeﬂilin bin bir tonuna kadar zengin bir palet
ve renklerin coﬂkusuna eﬂlik eden serbest f›rça tuﬂlar›yla eserde empresyonist
bir hava sezilmektedir.
Hüseyin Zekai Paﬂa,1916’da düzenlenen 1.Galatasarayl›lar Yurdu Resim
Sergisi’ne Meyve (2 adet), Çaml›ca Menâz›r›ndan/ Manzaras› ve Salon adl›
çal›ﬂmalar›yla kat›lm›ﬂt›r. Bu sergide Çaml›ca Manzaras› adl› eseri; Maarif
Vekâleti taraf›ndan ödüllendirilip, Elvah-› Nakﬂiye Koleksiyonu’na al›nm›ﬂt›r.
Halil Edhem Bey, 1924 tarihli Elvah-› Nakﬂiye isimli kitab›nda, 39 s›ra no ve
(125) defter kay›t numaras› ile verdi¤i eserin ad›n›; Çaml›ca Manzaras›; ebatlar›n› 0,60: 0,80 olarak belirtmiﬂtir.56 Sami Yetik, 1940’ta yay›mlanan
Ressamlar›m›z adl› eserinde ayn› çal›ﬂmaya Çaml›ca’dan Bir Köﬂe (Resim
Müzemizden) notunu düﬂmüﬂtür. Pertev Boyar, 1948’de yay›mlanan Türk
Ressamlar› Hayatlar› ve Eserleri adl› kitab›nda eserin ad›n› Erenköy’den
Manzara, ebatlar›n› 60x 80 cm olarak verir. Celal Esad Arseven, Türk Sanat›
Tarihi adl› eserinde, Zekai Paﬂa’n›n bu çal›ﬂmas›ndan Çaml›ca Manzaras›…57
ﬂeklinde bahseder. Turgut Day›mo¤lu, 1967’de kaleme ald›¤› makalede ayn›
esere ‹çerenköyü’nden notunu düﬂerken;.58 Nüzhet ‹slimyeli Çaml›ca…59olarak
bahseder. Sonuçta Hüseyin Zekai Paﬂa’n›n Çaml›ca Menâz›r›ndan, (Manzaras›)
adl› eseri; Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi Koleksiyonu
kay›tlar›na muhtemelen 1937’de, Erenköy’den ad›yla geçti¤i söylenebilir.
Envanter kay›tlar›nda tuval üzerine ya¤l›boya olarak yer alan ve 60x81 cm ebatlar›nda ölçülendirilen eserin, 20.09.1937’de60 Ankara Halkevi’nden geldi¤i belirtilmektedir.61
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Çaml›ca S›rtlar›, 1325/ 1907, tuval üz. yb., 37x55 cm, Bulundu¤u Yer: Özel Koleksiyon, ‹stanbul Sanat Evi

Sanatç› taraf›ndan empresyonist üslupta gerçekleﬂtirilen Çaml›ca Manzaras›;
güneﬂli bir yaz gününü ça¤r›ﬂt›rmaktad›r. Eski Çaml›ca’n›n bakir tepeleri ve
eteklerine serpiﬂtirilmiﬂ yazl›k büyük bahçelerin çevreledi¤i ahﬂap köﬂkler,
do¤ayla iç içedir. Ana temay› bu köﬂkler oluﬂturmaktad›r. Kompozisyonun ön
plan›nda tonal de¤erlerin zenginli¤iyle karﬂ›laﬂan seyirci; sanatç›n›n sa¤lam bir
bak›ﬂla kurgulad›¤› çizgi ve renk perspektifi sayesinde arka plana do¤ru bir
çekim hisseder. Bulut kümeleri; a¤aç motifleri aras›ndaki oran-orant› iliﬂkileri
ve biçimsel z›tl›klarla, bunlar› karﬂ›layan gölgeler, ›ﬂ›k- gölge oyunlar› ve kompozisyondaki di¤er unsurlar uyum içindedir.
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De¤erlendirme ve Sonuç
Türk resminde empresyonist ak›m ortaya ç›k›ncaya kadar, XIX. yüzy›l ressamlar›n›n eserlerindeki ortak temalar›n d›ﬂ›nda, eserleriyle kabul gören birkaç
ressam dikkat çeker. Bazen Türk Klasikleri olarak da de¤erlendirilen bu
sanatkârlar; ﬁeker Ahmet Paﬂa, Hüseyin Zekai Paﬂa, Süleyman Seyyid ve Osman
Hamdi Bey’dir. Ayn› zamanda XIX. yüzy›l Türk resim sanat›n›n geliﬂim zincirinde ön planda göze çarpan bu isimlere, Halil Paﬂa ve Hoca Ali R›za’y› da
eklemek gerekir.62
Zekai Paﬂa, Y›ld›z Porselen Fabrikas›; Eski Silahlar Müzesi gibi farkl› mekânlarda çal›ﬂma ortamlar›n›, yerli ve yabanc› sanatç›larla paylaﬂt›. Paris atölyelerinde
e¤itim alan 1914 Çall› kuﬂa¤› ressamlar›yla, Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’nin
çat›s› alt›nda bir araya geldi.63 Yine 1914 kuﬂa¤› sanatkârlar›, asker ressamlar ve
sanayi-i nefise mezunu ressamlarla birlikte, Galatasaray Sergilerine kat›ld›.
Bat›l› ressamlar›, primitifleri, Rönesans ve son dönemin sanatkârlar›n› dikkatle
inceledi. Hüseyin Zekai Paﬂa, Avrupa’ya gitmedi¤i halde, Avrupa müzelerini
gezip görmüﬂ bir sanat tarihi uzman› gibi ayr›nt›l› bilgilere sahipti. O dönemlerde Sanayi-i Nefise Mektebi’nde Empresyonizme karﬂ›, akademik bir e¤itim
verilirken, ça¤daﬂ sanat ak›mlar›n› izlemiﬂ olmas›; “…ﬁark ve garb musikisini
bilmesi…”; bat›l› müzisyenlerden Schopen’e olan hayranl›¤›; ayd›n kiﬂili¤inin
bir göstergesidir. Kendisi, Halil Paﬂa’yla birlikte Türk Resim Sanat›’n›n ilk
‹mpresyonist ressamlar› olarak sanat dünyas›ndaki yerini ald›.64
Zekai Paﬂa, ya¤l›boya eserlerinde farkl› imzalar kullanm›ﬂt›r. Son dönemlerinde
çal›ﬂt›¤› düﬂünülen eserlerinin bir k›sm›nda; Osmanl›ca ve Latin harfleriyle
Zekai imzas› yer almaktad›r. Daha eski çal›ﬂmalar›nda ise; Kullar› Zekai imzas›
dikkat çeker. Gerek Zekai Paﬂa’n›n, gerekse di¤er sanatç›lar›n eserlerinde,
kullar› deyimini kullanm›ﬂ olmalar›ndan; resimlerini bir ihsan karﬂ›l›¤› saraya
sunduklar› düﬂünülebilir.65 Ressam›m›z›n pentür çal›ﬂmalar›nda da, farkl› yöntemler denedi¤i görülmüﬂtür. Erenköy’den/ Çaml›ca Manzaras› adl› eserinde
oldu¤u gibi, bir k›s›m peyzaj çal›ﬂmalar›n› muhtemelen tabiat önünde gerçekleﬂtirmiﬂ; Küçüksu Çeﬂmesi adl› eserinde izlendi¤i gibi; baz› çal›ﬂmalar›nda
foto¤raftan yararlanm›ﬂt›r. Bir k›s›m resimlerini ise; bat›l› ustalar›n reprodüksiyonlar›ndan çal›ﬂm›ﬂ oldu¤u belirtilmektedir. Ahmet Muhip D›ranas; bu
ba¤lamda Courbet’ye ait iki kopya çal›ﬂmadan bahseder: Bir antikac›
dükkan›nda gördü¤ü ve Zekai Paﬂa taraf›ndan çal›ﬂ›ld›¤› belirtilen resimlerden
biri peyzajd›r; üzerinde Zekai Kullar› imzas›n› taﬂ›maktad›r. ‹mzas›z olan di¤er
resim ise; iddia edildi¤ine göre, paﬂan›n son günlerinde çal›ﬂt›¤› yar›m kalan bir
kad›n figürüdür. “Ressam Léopold Lévy’ bu çal›ﬂmalar›n Courbet’den kopye
oldu¤unu…” söylemiﬂtir.66
Tebli¤de ortaya ç›ken en önemli sonuçlardan biri de; Zekai Paﬂa’ya yaver
ressaml›k kap›lar›n› açan “Cülûs Gecesi’nde Ayasofya” isimli eseridir. Onun
1882’de gerçekleﬂtirdi¤i bu çal›ﬂma; Yetik’in belirtti¤ine göre Bo¤aziçi’nin bir yaz
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Eski Türk Evleri, tuval üz. yb.,59x84,5 cm.
Envanter no: 3/316, Bulundu¤u Yer: Milli Saraylar Resim Koleksiyonu.

mevsimine tesadüf eden donanma gecesindeki gösteriﬂli halini tasvir etmektedir.
Bu kompozisyonda Ayasofya’n›n gecenin gizemli ›ﬂ›klar›yla muhteﬂem bir
görünüme büründü¤ü düﬂünülebilir; ancak üzerinde kullar› yaz›s›n›n olmas›
gerekti¤i düﬂünülen, bu tablonun nerede oldu¤u tespit edilememiﬂtir. Saray
Koleksiyonu’nda yer alma ihtimali olan bu eser, muhtemelen 1908 Y›ld›z
ya¤mas›nda veya 1910 Ç›ra¤an Saray› yang›n›nda yok olan tablolar aras›ndayd›.67
Yaverlik görevi içinde yaln›z ressaml›k yapmad› Zekai Paﬂa. Foto¤rafç›l›k,
albüm çal›ﬂmalar›, eski eser uzmanl›¤›, tasar›m çal›ﬂmalar›, müzecilik
çal›ﬂmalar›, yazarl›k gibi farkl› alanlarda çal›ﬂt›. Bu nedenle pentür
çal›ﬂmalar›nda fazla üretken olamad› belki… Ancak; ressam›n o¤lu Doktor
Cevad Nüzhet Bey’den edindi¤i bilgilerle 1924’te bir makale haz›rlayan
ﬁahabeddin Bey’in belirtti¤i gibi: “…Zekai Paﬂa tedkik edilme¤e ﬂayan bir
ressam›m›zd›r. Paﬂa… yaln›z f›rças›yla hizmet etmemiﬂ, atîk›yyât sahas›nda da
büyük iyiliklerde bulunmuﬂtur. [Osman] Hamdi Bey’den sonra Türkler içerisinde
iyi bir arkeologdu…Avrupa’y› görmeyerek ﬁark semâs› alt›nda yetiﬂen bu ince
rûhlu Türk san‘atkâr› kendisinden daha k›ymetli eserler beklendi¤i bir zamanda
öldü”. 12 Eylül 1335/ 12.09.1919’de idrar s›k›ﬂ›kl›¤›ndan vefat eden sanatç›n›n
kabri Karacahmet ﬂehitliktedir.68
Bu tebli¤de, Türk Plastik Sanatlar›’nda yaver ressam ve önemli bir kültür adam›
olarak tan›nan, Üsküdarl› sanatkârlardan Hüseyin Zekai Paﬂa (1859/1860141
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1919)’n›n az bilinen ya da bilinmeyen yönlerine katk› sa¤layacak yeni bilgiler
sunmay› amaçlad›k. Dile¤imiz Türk Sanat›’yla ilgili bundan sonra yap›lacak
çal›ﬂmalarda, Zekai Paﬂa hakk›nda yeni bilgilerin araﬂt›r›lmas›; anma günleri
düzenlenen Üsküdarl›lar aras›na Zekai Paﬂa’n›n da dahil edilmesi; Üsküdar’da
bir mekana isminin verilmesi ve kendisinin Karacahmet ﬂehitlikte yer alan
kabrinin araﬂt›r›larak ortaya ç›kart›lmas›d›r.
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Osmanl› Mimari Eserleri
Bezemelerinde Üsküdar
Sanca¤›'ndan Görüntüler
D O Ç .

D R .

C A N D A N

N E M L ‹ O ⁄ L U

Sanatsal eserleri ve do¤al dokusuyla “Üsküdar Sanca¤›”n›n sanatkârlar›n daima
ilgisini çekti¤i günümüze kadar ulaﬂabilen duvar ve tavan resimleri örnekleriyle
anlaﬂ›l›r.
Dolmabahçe Saray›’n›n yap›m›yla duvar ve tavanlara manzara resimlerinin
iﬂlenmeye baﬂland›¤› bilinir. Bu etki zamanla kendini ‹stanbul’da ve
Anadolu’daki varl›kl› ailelerin konaklar›nda ve köﬂklerinde kendini göstermiﬂ,
pek çok aile özellikle Üsküdar Sanca¤›’ndan-K›z Kulesi, Fenerbahçe’nin Feneri,
ﬁerefâbâd Kasr›, Anadolu Hisar›- gibi görüntüleri yap›lar›n›n tavan ve duvarlar›na ‹stanbullu ya da yöresel sanatç›lara resmettirdiler.
1. Üsküdar Sanca¤›ndan Görüntüler
A. ‹stanbul’un Genel Görüntüsünde Üsküdar
1- Birge Çak›ra¤a Kona¤›’nda; (R.1)
XIX. yüzy›la tarihlenen üç katl› yap›da ‹stanbul manzaras› üst kat›n sokak
taraf›na bakan yazl›k baﬂ odan›n kuzey cephesinde, yüklüklerin -niﬂli
dolaplar›n- üst k›sm›nda tavana kadar olan yüzeyde yer al›r.1 Duvar›n üst
k›sm›n› tamamen kaplayan ‹stanbul manzaras› üç kara parças› ve aralar›ndaki
denizin (‹stanbul Bo¤az›-Haliç) görünümüyle sunulmuﬂtur. Denizde Osmanl›
Donanmas›na ait yelken açm›ﬂ kad›rgalar seyir halindeyken k›y› ﬂeridinde de
pek çok demir atm›ﬂ deniz araçlar› yo¤un deniz ulaﬂ›m›n›n oldu¤unu gösterir.2
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Birgi Çak›ra¤a Kona¤› (R.1)

Üç bölümde sunulan kara parçalar›ndaki mimari eserlerin asl›na uygun oldu¤u pek
söylenemez. K›z Kulesi dendanl› duvar›yla bir kale görünümündedir. Beﬂik çat›l›
tek katl› yap›lar Türk evi mimari özelli¤i taﬂ›maz. Cami kubbeleride so¤an kubbeyi
and›d›r. Ayr›ca sa¤ ve sol k›y› ﬂeridindeki öndeki çift katl› yap›lar Osmanl› sahil
saraylar› özelli¤ini yans›tmazlar. ‹stifleme düzeniyle s›ralanan evler tasvir sanat›
(minyatür) özelli¤indedir. Resimdeki hareketlilik seyir halindeki deniz araçlar› ve
hafif bulutlu gökyüzündeki s›ra halinde uçan kuﬂlarla sa¤lanm›ﬂt›r.3
‹stanbul manzaras›n› resmeden sanatç›n›n ‹stanbul’u görmedi¤i resimdeki
yap›lar›n çiziminden anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak sanatç› ‹stanbul’un Osmanl›’n›n
Payitaht› (baﬂkent) oldu¤unu düﬂünerek yo¤un deniz ulaﬂ›m› ve bitiﬂik nizam
konutuyla sunmuﬂtur.
Sade görünümlü manzarada yap›lar›n çat›lar› kiremit rengi, yap›lar bir ton daha
aç›k k›rm›z›(aﬂ› boyas›/demir oksit) renkte, kubbeleri kurﬂun renginde, deniz ve
gökyüzü mavi tonlar›nda, bulutlar ve yelkenler beyazd›r.4
2- Birge Sand›ko¤lu Kona¤›’nda; (R.2)
XIX. yüzy›l ilk çeyre¤ine5 tarihlenen iki katl› yap›da,6 ‹stanbul manzaras› yap›n›n baﬂ
odas›n›n kuzey cephedeki yüklü¤ün üst k›sm›nda dikdörtgen bir panoda yer al›r.
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Sand›ko¤lu Kona¤› (R.2)

Üç kara parças›n›n bulundu¤u ‹stanbul manzaras›’nda kara parçalar›n›n
yerleﬂtirilme düzeni ve üzerindeki yap›lar hayal ürünü olup ‹stanbul’un mimari
özelliklerini yans›tmaz.
K›z kulesi, resmin sol taraf›nda Topkap› Saray› olarak düﬂünülüp çizilen
bölüme daha yak›n gösterilmiﬂtir. Sa¤ taraftaki kara parças› Anadolu yakas›
görünümünü yans›tmaz. Birinci katta yaln›zca giriﬂ kap›s› ikinci katta
pencereleri bulunan iki katl› dar ve uzun konik çat›l› evler de çift kubbeli çizilen
camilerde Osmanl› mimari özelli¤i taﬂ›mazlar. Hafif dalgal› denizde seyir halindeki yelkenliler resme derinlik katar. Binalar ve kara parçalar›n›n gerçe¤e uygun
olmayan görüntüsü nakkaﬂ›n ‹stanbul’u görmeden tasvir sanat› (minyatür)
tarz›nda hayali olarak iﬂledi¤i düﬂünülür.
3- Yeniﬂehir, Semâki Evi’nde; (R.3-3a)
Yöre halk› ﬁemâkilerin XVIII. yüzy›lda ﬁamahi’den7 göç ederek Yeniﬂehir’e
yerleﬂti¤ini belirtir. S.H.Eldem üç sofal› plan tipi grubunda tan›tt›¤› yap›y› XVIII.
yüzy›la tarihler.8 ‹ki katl› yap›da9 ‹stanbul manzaralar›n›n bulundu¤u bezemeli
odalar üst kattad›r. ‹kinci katta L biçimindeki sofan›n eyvan oluﬂturan k›sm›nda
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Yeniﬂehir ﬁemâki Kona¤› (R.3-3a)

eyvan›n sol taraf›ndaki büyük odan›n yüklü¤ünün üst k›sm›nda ‹stanbul manzaras› yer al›r. ‹ki sütun aras›nda gibi görüntülenen dikdörtgen panoda denizle birbirinden ayr›lan üç kara parças› ile ortadaki K›z Kulesi görünümü ‹stanbul’u
an›msat›r. Kara parçalar› üzerine iﬂlenen yap›lar, Osmanl› mimari özelli¤ini
yans›tmaz.10 K›z Kulesi’ninde çizimi asl›na uygun de¤ildir. Oysa denizde seyir
halindeki iki büyük kalyon, saltanat kay›klar› ve di¤er yelkenliler ile küçük
kay›klar (piyade)11 Osmanl›lar›n deniz ulaﬂ›m›ndaki baﬂar›s›n› belgeler niteliktedir.
Manzaran›n sa¤ taraf› Üsküdar, sol taraf› Sarayburnu ve karﬂ› tarafta Galata
olarak de¤erlendirilse de12 hiçbir yap› bu semtlerde bulunan yap›lar›n özelli¤ini
taﬂ›maz. Nakkaﬂ›n ‹stanbul’u görmeden hayal eti¤i ﬂekilde ve kitap tasvir sanat›
tarz›nda iﬂledi¤i görülür.
Tasvirde derinlik üç kara parças› aras›ndaki deniz, karﬂ› taraftaki yap›lar, arka
taraftaki a¤açlar gökyüzü ve uçan kuﬂlar ile sa¤lanm›ﬂt›r.
3a; Oval çerçeve içinde benzer özellikte di¤er ‹stanbul manzaras› güneye bakan
küçük odada yüklü¤ün üzerinde yer al›r.13 Her iki panonun merkezinde yer alan
K›z Kulesi biraz farkl› görünümdedir. Büyük odadaki K›z Kulesi alt›gen gövde üzerine piramit ﬂeklinde çat› ile örtülü ve her yüzeyde bir kap›n›n var oldu¤u görüntüsünde iken, küçük odadaki panoda kare gövde yine piramit çat› ile örtülüdür.
4. Datça-Reﬂadiye, Mehmed Ali A¤a Kona¤› (R.4)
G.Renda, iki katl› kona¤›n14 verilere dayanarak 1206/1791 yada 1216/1801
y›llar›ndan birinde yap›ld›¤›n› ve tasvirlerin üslup özelli¤i bak›m›ndan Sultan
III.Selim Han Dönemine ait olabilece¤ini belirtir.15
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Manisa, Bayramtaﬂtepe Evi (R.5)

Kona¤›n baﬂ odas›nda yüklü¤ün(niﬂli dolaplar›n) üst k›sm›nda, duvarda beﬂ
tasvir yer al›r. Ortadaki tasvirde üç kara parças›, K›z Kulesi ve deniz ulaﬂ›m
araçlar›-kalyonlar, saltanat kay›¤›, yelkenliler, piyadeler vd. tan›t›lmak istenen
yerin ‹stanbul oldu¤unu gösterir. Denizdeki mart›lar, yunuslar ve su y›lanlar›
denizin görüntüsüne ve tasvire canl›l›k katar.
Sa¤ ön tarafta küçük kara parças› pek özelli¤ini yans›tmasa da Üsküdar’›, sol
taraftaki geniﬂ a¤açl›kl› alan, bir Selatin camii ile Sarayburnu’nu sa¤ arka taraf ise
Tophane k›y›lar›n› an›msat›r. Tasvirde evler Osmanl› mimar› özelli¤ini yans›tmaz.
K›z Kulesi, alt bölümü daha geniﬂ iki katl› kare bir yap› olup üzeri piramit çat› ile
örtülüdür. Oldukça primitif özellik taﬂ›yan tasvir yöre sanatç›s›n›n eseri olmal›d›r.
5. Manisa, Bayramtaﬂtepe Evi’nde; (R.5)
1818 tarihli16 evin baﬂ odas›nda iki kara parças› eve K›z Kulesi görünümüyle
‹stanbul manzaras› yer al›r.
Tasvirde Salacak’tan, Sarayburnu görüntülenmiﬂ ancak Salacak olarak nitelenen k›y› ﬂeridi ve küçük bir tepede tek bir mimari eser yoktur. Yaln›zca a¤açl›kl›
bu alan Sultanlar›n ava ç›kt›klar› alan ya da mesire yeri özelli¤indedir. Aradaki
denizde, baﬂ ve orta taraflarda oldukça k›vr›k kancabaﬂ ya da zevrakçe olarak
adland›r›lan kay›klar seyir halindedir.
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Kastoria-Nanzi Evi (R.6)

K›z Kulesi küçük bir kale görünümündedir. Karﬂ› taraftaki kara parças›nda
öndeki sahil surlar› ile arkadaki iki Selatin Caminin bulundu¤u yo¤un yap›lar
‹stanbul’un “Osmanl› Baﬂkenti” görünümünü de belgeler.
Resmin ‹stanbul’u gören bir sanatç› taraf›ndan çizildi¤i söylenemez.
6. Kastoria-Nanzi Evi’nde; (R.6)
‹stanbul manzaras› evin baﬂodas›nda yüklüklerin bulundu¤u duvar›n üst
k›sm›nda yer al›r. G.Renda odadaki bezeme örneklerini Sultan I. Abdulhamid
Han ve Sultan III.Selim Han Dönemlerine tarihler.17 Tasvirde, üzerlerinde
yo¤un mimari ö¤elerinin bulundu¤u üç kara parças› yine yo¤un deniz ulaﬂ›m›
görüntüsüyle sunulmuﬂtur.
Resimde sa¤ taraf Üsküdar sol taraf Sarayburnu karﬂ› taraf Galata k›y› ﬂeridi
olmal›d›r. Ancak hiçbir bölge kendi özelli¤ini yans›tmaz.
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Y›ld›z Saray› Küçük Mabeyi (R.7)

B. K›z Kulesi Tasvirlerinden Örnekler:
1. Y›ld›z Saray› Küçük Mabeyi’nde; (R.7)
XIX. yüzy›l ikinci yar›s›nda art nouveau üslubunda18 inﬂa edilen yap›n›n salonlar›n›n tavan ve tavan eteklerinde kartuﬂlar içinde çeﬂitli manzara resimlerinden
birinde K›z Kulesi resmedilmiﬂtir.
Barok bir çerçeve içinde kare gövde üzerinde yükselen kulenin dilimli barok
kubbesi alt›gen kaide üzerine oturmuﬂtur. Kulenin görünümü XIX. yüzy›lda
T.Allom ve WH.Bartlette taraf›ndan yap›lan çizimlerle benzerlik göstermektedir.19 Resmin arka taraf›nda derinli¤i sa¤layan kara parçalar› belli bir bölgenin
özelli¤ini yans›tmaz.
2. Beﬂiktaﬂ Baﬂmabeynci20 Kona¤›’nda; (R.8)
Ihlamur caddesinde bulunan üç katl› kona¤›n konuk odas›nda manzara resimleri aras›nda K›z Kulesi tasviri bulunur. G.Renda-T.Erol’un21 Sultan
II.Abdulhamid Han (hd.1876-1909) dönemine tarihlendi¤i tavan resimlerinin
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Kayserili Ahmed Paﬂa Kona¤› (R.9)

birinde çevresi ampir özelli¤i taﬂ›yan ﬂekillerle bezeli eﬂkenar dörtgen içinde K›z
Kulesi resmedilmiﬂtir.
Salacak’tan bak›larak resmedilen K›z Kulesi’nin dilimli kubbesi kare kaide üzerine dört dilimli olarak çizilmiﬂtir. Arkada Sarayburnu siluet halinde görüntülenmiﬂtir. Deniz ulaﬂ›m› ise birkaç kay›k ve yelkenli ile baﬂkent ihtiﬂam›n› yans›tmaz.
3. Kayserili Ahmed Paﬂa Kona¤›’nda; (R.9)
Yap›n›n Kayserili Ahmet Paﬂa (1806-1878) taraf›ndan sat›n al›nd›¤› belirtilir.22
Kona¤a selaml›k giriﬂi olarak düﬂünebilece¤imiz kap› giriﬂinin tavan›nda içinde
manzara resimleri bulunan sekiz bölümlü bir daire yer al›r.
Üsküdar taraf›ndan görüntülenen K›z Kulesi, kare gövdesindeki d›ﬂar› do¤ru
ç›kmas›yla ilginç bir görüntü sergiler. Salacak k›y› ﬂeridi denizle ba¤lant›l›d›r.
Di¤er resimlerden farkl› olarak denizde buharl› gemi ve içinde insanlar›n oldu¤u
kay›k resmedilmiﬂtir. Arka tarafta ise Ayasofya ve Sultanahmet Camii anlaﬂ›l›r
nitelikte olmas›na karﬂ›n k›y› ﬂeridi siluet halindedir.
4. Sultanahmet, Abud Efendi Kona¤›’nda; (R.10)
Sultanahmet, Alemdar Caddesinde bulunan bodrum ve çat› kat› ile beﬂ katl›
yap› ﬁam’dan gelerek ‹stanbul’a yerleﬂen Abud ailesi taraf›ndan XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda inﬂa ettirilmiﬂtir.23
Rokoko ﬂekillerle çevreli 0,62x0,42 m. ölçülerindeki kartuﬂ içinde yer alan K›z
Kulesi tasviri üçüncü kat›n ön salon tavan›nda bulunmaktad›r. Tasvirde, kara
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Gaziantep Abdulkadir Kimya Evi (R.11)

parças› Salacaktan K›z Kulesine do¤ru deniz seviyesinden biraz yüksekçe burun
oluﬂturmaktad›r. Salacak k›y› ﬂeridi, K›z Kulesi, denizdeki tek yekkenli ve arka
tarafta siluet halindeki Sarayburnu nu do¤al renklerle iﬂlenmiﬂ manzara görüntüsündedir. K›z Kulesi di¤er örneklere göre yap›lar› ve dilimli barok kubbesi ile
en do¤ru ﬂekilde resmedilmiﬂ oldu¤u fikrini verir.
5. Gaziantep Abdulkadir Kimya Evi’nde; (R.11)
Evin kap› üzerindeki tarih kayd›na göre, 1271/1856 y›l›nda yap›ld›¤› anlaﬂ›l›r.24
Geleneksel Gaziantep evinde K›z Kulesi tasviri evin kubbe ile örtülü en büyük
odas›nda giriﬂ duvar›n›n üzerinde yer al›r.25 Tasvir, iki taraf›nda sütunlar›n
yuvarlak kemerle ba¤land›¤› mimari bir mekândan K›z Kulesi ve Sarayburnu
seyrediliyor ﬂeklinde sunulmuﬂtur.
Kulenin gövdesi alt›gendir. Yine di¤er tasvirlerden farkl› olarak Kuleye bitiﬂik
iki katl› bir yap› daha vard›r. Kubbe kasna¤›na göre alt› dilimli kubbe biraz
bas›kt›r. Sarayburnu tasvirindeki camii Sultanahmet Camii özelli¤i yans›tmaz.
6. Gaziantep Güllüo¤lu Evi’nde; (R.12)
Günümüzde var olmayan26 K›z Kulesi’nin bu tasviri Kayserili Ahmet Paﬂa
Kona¤›ndaki tasvirle benzerlik göstermektedir. Barok ﬂekillerle çevrili elips kartuﬂun
içinde K›z Kulesi günümüz mimari özelli¤ini yans›t›r. Ancak arka planda oldukça
yak›ndan görüntülenen Sarayburnu tasviri XIX. yüzy›l ikinci yar›s›ndaki özelli¤i
taﬂ›maz. ‹stanbul’u görmeden resmeden yöre sanatç›s›n›n bir çal›ﬂmas› olmal›d›r.
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Dolmabahçe Saray› 212 numaral› giriﬂ salonunda (R.13)

C. Fenerbahçe Tasvirlerinden Örnekler
1. Dolmabahçe Saray› 212 numaral› giriﬂ salonunda;(R.13)
Salonun tavan eteklerinde yer alan ‹stanbul’dan dört ayr› görünümden biri
Fenerbahçe tasviridir.27
Fenerin 1837/8 y›l›nda Sultan II.Mahmud Han Döneminde yap›ld›¤› belirtilir.28
25 m yükseklikteki Fener ve bahçesi’nin yak›ndan görüntüsü iﬂlenen tasvirde
bahçenin mesire yeri olarak kullan›ld›¤› insan ve hayvan tasvirlerinden
anlaﬂ›l›r. Karﬂ› yakada Sultanahmet Camii ve semtin görünüﬂü silüet tarz›nda
belirtilmiﬂ olsa da semtin niteliklerini yans›t›r özelliktedir.
2. Y›ld›z Saray›, ﬁale Köﬂkü 16 nolu odada; (R.14)
Üç bölümden oluﬂan köﬂkün29 üst kat›nda 16 nolu odan›n tavan resimlerinden
birinde Fener ve Fenerbahçe tasviri bulunur.30 Elips ﬂeklindeki barok çerçeve
içinde Fener, yeﬂillikli bir burunda günümüz örne¤ine göre biraz farkl›
resmedilmiﬂtir. Deniz ulaﬂ›m›nda tek bir buharl› gemi oluﬂu ilginçtir.
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3. Y›ld›z Saray›, Tiyatro Binas›’nda; (R.15)
Saraydaki tiyatro binas› Sultan II.Abdülhamid Han taraf›ndan mimar Raimonda
d’Aronco’ya yapt›rt›ld›¤› bilinir.31
Tiyatro binas›nda sahnenin ete¤inde beﬂ bölüm içinde yer alan tasvirlerden sa¤
baﬂ taraftaki dikdörtgen çerçeve içindeki tasvir Fener ve Fenerbahçe görüntüsünü yans›t›r. Fenerin bulundu¤u a¤›rl›kl› ve kayal›kl› mekan›n görüntüsü
oldukça sunidir. Ayr›ca Fenerin yan›nda iki ve üç katl› iki bina görülmektedir.
Denizde iki buharl› gemi seyir halindedir. Sarayburnu siluet ﬂeklindeki görüntüsü asl›n› yans›tmaz.
4. Sultanahmet, Abud Efendi Kona¤›’nda; (R.16)
Fenerbahçe tasviri kona¤›n üçüncü kat› ön salon tavan›nda bulunur. Rokoko
tarz›nda ﬂekillerle çevrili kartuﬂ içinde Fenerbahçe pek gerçek görüntüsünde olmamas›na karﬂ›n deniz ulaﬂ›m›ndaki yelkenli ve buharl› gemi ile Sultanahmet semtinin görüntüsü asl›na uygundur. Ayr›ca denizin içinde fener ﬂeklindeki görüntü
dönemin deniz malzemelerinden bir örne¤i tan›tmas› aç›s›ndan önemlidir.
5. Trabzon, Kostaki Köﬂkü’nde; (R.17)
Zeytinlik Mahallesinde, barok tarz›nda inﬂa edilen dört katl› yap›n›n 1900’lü
y›llarda Kostaki Teophylaktov taraf›ndan ‹talyan mimara yapt›rd›¤› düﬂünülür.32
Yap›n›n zemin kat›ndaki tüm odalar›n tavanlar› bezemelidir. Fenerbahçe tasviri
konuk odas›n›n tavan›ndaki dört madalyonun birinin içinde yer al›r. Fener
a¤açl›kl› bir burunda görüntülenmiﬂtir.
Güneybat› yönünden görüntülenen Fener ve Fenerbahçe’de di¤er örneklerde
olmayan dalgak›ran›n yap›lm›ﬂ oldu¤unu ve küçük bir limana dönüﬂerek hizmet
verdi¤ini gösterir. Tablodaki deniz ulaﬂ›m araçlar› limandaki yelkenli ile seyir
halindeki buharl› gemidir.
6. Gaziantep, Abdulkadir Kimya Evi’nde; (R.18)
Fenerbahçe tasviri evin bir nolu odas›nda odaya giriﬂin sa¤land›¤› kap›n›n
bulundu¤u duvarda kap› üzerinde yer al›r.33 Do¤u cephesinden görüntülenen
Fenerin yan›nda k›rma çat›l› bir ev vard›r. Sararm›ﬂ yaprakl› a¤açlar›yla sonbahar görüntüsü yans›tan resimde deniz de sakindir. Küçük bir koyda içinde iki
insan›n bulundu¤u kay›k k›y›ya do¤ru yanaﬂ›rken, önde bir yelkenli ve tam
fenerin karﬂ›s›nda yandan çarkl› vapur seyir halindedir. Arkada Sarayburnu
anlaﬂ›lamayacak ﬂekilde siluet halinde gösterilmiﬂtir.
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Sultanahmet, Abud Efendi Kona¤› (R.16)

D. ﬁerefâbâd Kasr› Tasvirlerinden Örnekler
1. Topkap› Saray› Harem Dairesi’nde; (R.19)
Harem Dairesi, Kad›n Efendi dairesi’ndeki duvar niﬂinde Üsküdar-ﬁemﬂipaﬂa
ﬁerefâbâd Kasr›’n›n tasviri vard›r. S.H.Eldem kasr›n görünümünün Sultan
II.Mahmud Han dönemindeki onar›mdan sonraki (1212/1816) durumuna ait
oldu¤unu belirtir.34
G.Renda Harem Dairesi duvar resimlerini Sultan I.Abdulhamid Han ve Sultan
III.Selim Han Dönemine tarihlendirir.
‹stanbul’un en güzel seyir mekânlar›ndan olan ﬁemsipaﬂa’daki kas›r ayn›
zamanda bir yal›d›r. Yal›n›n önünde seyir halindeki kalyonlar, saltanat
kay›klar›, yelkenliler,peremele ve piyadeler XIX. yüzy›l baﬂlar›nda ‹stanbul’un
yo¤un deniz ulaﬂ›m›n› belgeler. Hafif meyilli r›ht›m duvar› üzerine inﬂa edilmiﬂ,
üç ya da dört taraftan ç›kmal› iki katl› ahﬂap köﬂk Osmanl› yal› mimarisinin zarif
örneklerinden biridir. Kasr›n arkas›nda duvarla çevrili içinde çeﬂitli a¤aç türlerinin bulundu¤u büyükçe bir bahçe görülmektedir. Resmin sa¤ taraf›nda ise
özelli¤i pek belirgin olmayan K›z Kulesi bulunur. Bu zarif kasr›n görüntüsünü
iki yanda yüksek sütunlardan oluﬂan çerçeve ve perdelerin düzeni gölgede
b›rakmaktad›r. ‹nsan tasvirlerinin bulunmad›¤› resimde önde deniz, kas›r,
bahçe ve arkadaki gökyüzü ile baﬂar›l› bir derinlik sa¤lanm›ﬂt›r.
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Trabzon, Kostaki Köﬂkü (R.17)

2. Çengelköy, Sadullah Paﬂa Yal›s›’nda: (R.20)
E.Esin, vak›f kay›tlar›na göre Sultan I.Abdulhamid Han (1774-1789) döneminde var
olan yap›n›n Sadullah Paﬂa taraf›ndan sat›n al›narak bu adla an›ld›¤›n› kaydeder.35
‹ki katl› yal›n›n plan›n› merkezi büyük sofa ve dört köﬂesine yerleﬂtirilen dört
odan›n sa¤lad›¤› düzen oluﬂturur. Üst kattaki sofan›n üzeri beyzi bir kubbe ile
örülüdür. E.Esin üst kattaki resimlerinin bulundu¤u odalar› mavi, sar›, yeﬂil ve
pembe odalar olarak adland›r›r.36 Yal›n›n üst kat›nda güneybat› (sar›) odadaki
niﬂin içinde Üsküdar-ﬁemﬂipaﬂa’daki ﬁerefâbâd Kasr› resmedilmiﬂtir.37
T.Okçuo¤lu, ﬁemﬂipaﬂa, ﬁerefâbâd Kasr›’n›n ﬁevkiye Köﬂkü’ndeki38 (Sarayburnu)
gölgelik (baldaken)39ten görüntülendi¤ini düﬂünmektedir.40 Kasr› tam cepheden
görebilen bu havuzlu ve gölgelikli mekan karﬂ› k›y›daki bir has bahçe köﬂkü de
olabilir. Harem Dairesindeki örne¤e göre kas›r burada tam cepheden ve daha
geniﬂ gösterilmiﬂ olup ahﬂap pencerelerde kafesler vard›r. Yap› önde ve yanlardaki kademeli ç›kmalar›yla Osmanl› Yal› mimari özelli¤ini yans›t›r.
Tasvirin bulundu¤u niﬂin sa¤ üst taraf›nda bir kahvehane ile Göksu yer al›rken
sol tarafta Göksu Kasr› resmedilmiﬂtir. 41
E. Göksu (Küçüksu) Kasr› ve Çeﬂmesi’nden Örnekler
1. Çengelköy Sadullah Paﬂa Yal›s›’nda: (R.21)
E.Esin’in42 Göksu Kasr›’n›n olabilece¤ini düﬂündü¤ü tasvir yal›n›n Kuzeydo¤u
odas›ndaki (yeﬂiloda) niﬂin içinde yer al›r. G.Renda43 ve T.Okçuo¤lu44 tasvirin
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Çengelköy, Sadullah Paﬂa Yal›s› (R.20)

‹stanbul Bo¤az›ndaki herhangi bir k›y› kasr› olabilece¤ini belirtirler. Tasvirdeki
Küçüksu Kasr›’na göre daha büyük bir yap› görüntüsü vermesine karﬂ›n sütunlu giriﬂ mekan› üç bölümlü mimari yap›s›45 ve çeﬂmesiyle de Küçüksu Kasr›’n›n
özelliklerini yans›t›r.
Tasvirde, derinli¤i de sa¤layan arka taraftaki k›y› ﬂeridinde sahil yal›lar› ve iki da¤
aras›nda bir yerleﬂim alan› gösterilmiﬂtir. ‹ki k›ta aras›nda yer alan ‹stanbul Bo¤az›nda
bir kalyon, yelkenliler, saltanat kay›klar› ve çeﬂitli küçük kay›klar seyir halindedir.
2. Dolmabahçe Saray› 212 Numaral› Giriﬂ Salonu’nda; (R.22)
Salonun tavan eteklerindeki ‹stanbul’un dört ayr› görünümünden biri de
Küçüksu Çeﬂmesi’nin bulundu¤u mesire yeridir.
Sultan III.Selim Han’›n (hd.1789-1807) annesi için Göksu ve Küçüksu dereleri
aras›nda yer alan mesire yerinde yapt›rd›¤› çeﬂme barok ve ampir bezeme özelliklerini taﬂ›r. Kitabesine göre 1221/1806 tarihli, 3.20x3.90 m ölçülerindeki
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Çengelköy Sadullah Paﬂa Yal›s› (R.21)

çeﬂmenin gövdesini geniﬂ bir saçak ve köﬂelerle küçük dört küçük kubbe ile
ortadaki büyük kubbe örter.46
Küçüksu çeﬂmesi, mesire alan› içinde zarif bir görüntüyle sunulmuﬂtur.
Oldukça geniﬂ çay›rl›kta iki, üçlü gruplar halinde sohbet ederek dinlenen insan
tasvirleri mesire yerinin özelli¤ini vurgulamaktad›r. Tasvirde sa¤ tarafta siluet
halinde Anadolu Hisar› yer al›rken Bo¤az›n sular›nda buharl› gemi ve iki üç
kay›k seyir halindedir. Sahilde iki çifte piyade beklemektedir.47
Selma Ekrem, küçük halas›yla büyük babas› Celal Paﬂa’dan izin alarak, güneﬂten
korunmak için beyaz tenteli zarif bezemeli mavi-yeﬂil ve beyaz renkli kay›kla
Göksu’daki mesire yerine gitti¤ini, orada tiyatro gösterileri yap›ld›¤›n› ve çok
sevdi¤ini patlam›ﬂ m›s›r yedi¤ini…büyük bir özlemle anlat›r.48
Tasvirde, arka görüntüde siluet ﬂeklinde s›ralanan da¤lar›n en soldakinin
üzerinde oldukça büyük bir yap› vard›r. Bu Balmumcu semtindeki k›ﬂla
yap›lar›ndan biri olmal›d›r.
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Y›ld›z Saray›, ﬂale
Köﬂkü 16 nolu
odada (R.14)

Y›ld›z Saray›,
Tiyatro Binas›
(R.15)

3. Kandilli, Edip Efendi Yal›s›’nda; (R.23)
‹nﬂa tarihi bilinmeyen yal› 1887 y›l›nda Edip Efendi taraf›ndan sat›n
al›nm›ﬂt›r.49 Haremlik ve selaml›k olmak üzere iki bölümden oluﬂan iki katl›
yal›da tavan resimleri selaml›¤›n güney cephesindeki odas›nda yer al›r.
Çeﬂmenin de görüntülendi¤i tasvirde daha çok mesire yerinin özelli¤i
iﬂlenmiﬂtir. A¤açlar›n alt›nda ikili üçlü insanlar›n gruplar halinde oturup sohbet ettikleri ve ayr›ca çeﬂmenin çevresinde gezindikleri resmedilmiﬂtir.50 Göksu
mesire yeri bat› resim tekni¤i tarz›nda olup manzara resmi niteli¤indedir.
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Kandilli, Edip Efendi Yal›s› (R.23)

Trabzon Kostaki Köﬂkü (R.24)

F. Anadolu Hisar›’ndan örnek:
1. Trabzon Kostaki Köﬂkü’nde: (R.24)
Köﬂkün konuk odas› tavan›ndaki panolardan birinde Anadolu Hisar› tasvir edilmiﬂtir. Hisar özgün görünümüyle yans›t›lmam›ﬂt›r.Anadolu Hisar›’n›n solunda
Hisardan daha yüksek olan yap› asl›nda yoktur. Hisar›n sa¤ taraf›ndaki denize
do¤ru ç›kmal› üç katl› ev, XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Hisarla ilgili resimlerde
hep görüntülenmiﬂtir. Avrupa resim sanat› tarz›nda sunulan resim Anadolu
Hisar›’n›n duvar ve tavan resimlerindeki tek örne¤idir denilebilir.
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Sultanahmet Abud Efendi Kona¤› (R.25)

G. Kanl›ca S›rtlar›ndan Örnek:
1. Sultanahmet Abud Efendi Kona¤›’nda: (R.25)
Bo¤az’dan ‹stanbul’un tasviri, kona¤›n ikinci kat›ndaki ön salonun tavan›nda
yer al›r. Güneﬂ bat›ﬂ›nda ‹stanbul un görüntüsü Aivazovski’nin “‹stanbul’da Gün
Bat›m›” tablosunu an›msat›r. Resimde sa¤ tarafta Rumeli Hisar› sol tarafta ise
Anadolu Yakas› siluet halinde görüntülenmiﬂtir. Arka tarafta ise Süleymaniye
Camii ve çevresi görülür. Bo¤az›n sular›nda bir yük gemisi ve zarif yelkenliler
Bo¤az›n k›vr›mlar› do¤rultusunda seyir halindedirler.
Tablo niteli¤indeki bu ‹stanbul Manzaras› duvar ve tavan resimlerinde tek
örnektir denebilir.
II. De¤erlendirme ve Öneriler
A. De¤erlendirme
Anadolu ve Balkanlardaki konak ve evlerin duvarlar›nda yer alan ‹stanbul
tasvirleri nakkaﬂlar›n ve o bölgelerde yaﬂayanlar›n “Osmanl›’n›n baﬂkenti”
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Dolmabahçe Saray› 212 numaral› Giriﬂ Salonu (R.22)

‹stanbul’a duyulan özlemin bir yans›mas› olmal›d›r.
Üç kara parças›n›n deniz ulaﬂ›m›yla büyüleyici görünümünde “K›z Kulesi”
kentin sembolü olarak her tasvirde yerini alm›ﬂt›r.
K›z Kulesi yaln›zca genel görünümlerde de¤il birim olarak da son derece zarif
iﬂleniﬂiyle ‹stanbul’da saray ve konaklarda görüntülendi¤i gibi Anadolu’daki
yap›larda da resmedilmiﬂtir. Bu efsanelerle dolu yap› günümüzde de ‹stanbul’un sembolü olma özelli¤ini taﬂ›maktad›r.
ﬁimdiye kadar yap›lan
araﬂt›rmalarda oniki K›z Kulesi tasvirine ulaﬂ›ld›. Bu tasvirlerden alt› tanesi resimleriyle tan›t›ld›. Di¤er K›z Kulesi tasvirleri Dolmabahçe sar›y› veliaht dairesi
tavan›nda51, Y›ld›z ﬁale Köﬂkü, alt kat odalar›ndan 16 nolu odan›n tavan›nda ve
çay salonunda52 Eski Harbiye Nezareti ve Profesörler evi giriﬂ holü tavan›nda
bulunur.53
Fenerbahçe’nin Feneri K›z Kulesi gibi ‹stanbul’u sembolü özelli¤ini kazand›¤›
iﬂlenen tavan resimlerinden anlaﬂ›lmaktad›r. Tablo tarz›nda iﬂlenen bu tasvirler
ayn› zamanda dönemin do¤al ve yaﬂam biçimini belgeleyen eserlerdir. Di¤er
bilinen Fenerbahçe tasvirleri Göksu Kasr› ve II. Hareket Köﬂkü’ndeki tavan resimlerinde yer al›r.54
Biri Topkap› Saray›, harem Dairesi, Kad›n Efendi Dairesindeki duvar niﬂinde,
di¤eri ise Çengelköy Sadullah Paﬂa Yal›s› üst kat güneybat› odas›ndaki duvar
niﬂinde tasvir edilen ﬁemﬂipaﬂa Serefabad Kasr›, Üsküdar, k›y› ﬂeridindeki bir
kasr›n örne¤ini sunmalar› bak›m›ndan iki önemli duvar resmi örnekleridir.
Göksu Kasr› ve Çeﬂmesinin bulundu¤u tasvirlerde çeﬂmenin bulundu¤u Göksu
Çay›r›n›n mesire yeri olarak ta de¤erlendirildi¤i görüntülenmiﬂtir. ‹nsan tasvirlerinin genellikle duvar ve tavan resim sanat›nda yer almas›na ra¤men Göksu
çay›r›n›n mesire yeri olarak kullan›ld›¤›n› belgelemek amac›yla olmal› ki insan
163

Ü S K Ü D A R

Gaziantep, Abdulkadir Kimya Evi’nde; (R.18)

S E M P O Z Y U M U

V I

Topkap› Saray› Harem Dairesi’nde; (R.19)

tasvirleri özellikle de kad›n (feraceli) tasvirleri resmedilmiﬂtir.
Di¤er Göksu Çeﬂmesi tasvirleri Beﬂiktaﬂ Baﬂmabeyinci Kona¤›’nda ve Kayserili
Ahmed Paﬂa Kona¤›’nda görülebilinir.
Günümüze de¤in yap›lan çal›ﬂma ve araﬂt›rmalar›n sonucunda Anadolu Hisar›
da Kanl›ca s›rtlar›nda ‹stanbul görüntüsü tasvirle duvar ve tavan resimlerinde
tek olma özelli¤i taﬂ›d›¤› anlaﬂ›l›r.
Üsküdar Sanca¤›n›n farkl› yerlerinden çeﬂitli görüntülerin sunuldu¤u bu tasvirler birer tarihi belge niteli¤indedirler. Yeni araﬂt›rmalar ›ﬂ›¤›nda daha pek çok
örne¤e ulaﬂ›labilece¤i inanc›nday›m.
XVIII. ve XIX. yüzy›l duvar ve tavan resimleri önceleri kuru s›va ve ahﬂap üzerine do¤al boyalarla kalem iﬂi tekni¤inde uygulanm›ﬂ daha sonralar› ise ya¤l›
boya kullan›lm›ﬂt›r. Baz› yap›larda tavana tuval (keten bezi) gerilerek tasvirler
tuval ya da muﬂamba üzerine uygulanm›ﬂt›r.
Resimleri kimlerin yapt›¤› kesin olarak bilinmemekle birlikte baz› yap›lardaki
sanatç› imzalar› dönemin tüm yap›lar›nda yan› sanatç›n›n çal›ﬂm›ﬂ olabilece¤i
fikrini verir.55
B. Öneriler
• Ayn› konunun iﬂlendi¤i tasvirler benzerlik gösterse de her birinin özgün olma
özelli¤i dikkate al›narak, resimleri çekilerek arﬂivlenmeli !
• Birer tarihi belge niteli¤i taﬂ›yan bu örnekler tarihi yap›lar›n koruma ve
onar›m uygulamalar› süresinde de¤erlendirilmeli!
• ﬁemﬂipaﬂa, ﬁerefâbâd Kasr›n›n yeniden inﬂa edilerek, ‹stanbul’un eﬂsiz güzel164
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li¤inin görülebilindi¤i bu mekanda seyir köﬂkü, ya da zarif Türk Osmanl› ev
mimarisi olarak hizmete sunulmal›d›r.
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XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra Osmanl› kent dokusunda fonksiyonel aç›dan yepyeni yap› türlerine ihtiyaç duyulmuﬂtur. Kentin genel bütünlü¤ü içinde
yap›sal anlamda biçimlenmesinde büyük de¤iﬂiklikler kaydedilmiﬂtir. ﬁimdiye
kadar Osmanl›’ya yabanc› olan yap› tipleri ve mekânsal kurgulama Bat›’dan örnek al›narak inﬂa edilmiﬂtir. De¤iﬂen haberleﬂme ve ulaﬂ›m sistemine, ticarî ve
yönetimsel örgütlenmeye, yeni e¤itim ve sa¤l›k anlay›ﬂ›na cevap verebilecek,
toplumun her kesimine hitap eden nitelikte yap›lar gündeme gelmiﬂ, kentin
imar ve planlama faaliyeti h›z kazanm›ﬂt›r.1 Bu dönemde yeni yap› teknolojisi,
inﬂa teknikleri ve yöntemleri ile biçimlenen bu yeni yap› tipleri, ‹stanbul’un tarihî ﬂehir dokusu içinde yer alan geleneksel Osmanl› mimarisi ile de z›t bir görünüm sergilemiﬂtir. Sözü edilen yap› tiplerinin baﬂ›nda; postane, istasyon, hükümet ve belediye gibi kamu yönetim ve hizmet binalar›, bankalar, çok katl› iﬂhanlar›, oteller, sosyal konutlar ve depolar gelmektedir.
Nemlizâde Tütün Deposu ile birlikte depo, antrepo gibi bat›ya özgü bir yap› tarz› ﬂehir dokusu içinde yer ald›¤› görülmektedir2. ﬁark Tütün Deposu olarak da
tan›nan yap›, Üsküdar- Kuzguncuk aras›nda Paﬂaliman› Caddesi 106 pafta, 528
ada 25 parsel üzerinde yer almaktad›r3. Yap›n›n bugünkü sahibi Ciner Grubu’dur. Kurumun merkez yönetim binas› olarak hizmet vermektedir. Halka yönelik kullan›ma aç›lmad›¤›ndan yap›y› sadece d›ﬂtan görüntüleme imkan›m›z
olmuﬂtur. ‹ç mekân s›n›rl› olarak görülmüﬂtür. Bu aç›dan yap›n›n plan ﬂemas›ndan çok, cephe kurgusu ve dönemsel özellikleri üzerinde durulmuﬂtur. Kullan›lan baz› görüntü ve bilgiler VI numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu’nun arﬂivinden temin edilmiﬂtir.4
Anadolu’dan ‹stanbul’a gönderilen tütünler ﬁark/Nemlizâde tütün deposunda
depolan›p, kalitesine göre s›n›fland›r›l›r, s›k›ﬂt›r›l›p, balyalanarak, yurt d›ﬂ›na
ihraç edilirdi. Pervititch taraf›ndan 1931 tarihinde haz›rlanan 67 numaral›
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Üsküdar paftas›nda, binay› detaylar›yla görebilmek mümkündür.5 Yap›n›n üzerinde “export tabacco c orient lim” cümlesi okunmaktad›r. Malzeme olarak da
betonun kullan›ld›¤›n› yine üzerindeki “beton” kelimesinden anlaﬂ›lmaktad›r.
Bilindi¤i gibi tütünde en önemli sorunlar›n baﬂ›nda tütünün saklanmas›, korunmas› ve depolanmas› gelmektedir. Bu aç›dan bu tip yap›lar›n yer seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerin baﬂ›nda tütünün iﬂlendi¤i kurumun fabrikalara
yak›nl›¤›, kara, deniz ve demiryollar› ile ba¤lant›lar›n›n güçlü olmas›, kolay ve
ucuz taﬂ›mac›l›¤a imkan vermesi gelmektedir.6 Üsküdar-Paﬂaliman› bölgesi de bu
yüzy›l›n baﬂ›ndan itibaren tütün imalat›, tütünle ilgili servis binalar›n›n ve depolar›n etkili bir biçimde inﬂa edilmesi ile tan›nmaktayd›. ‹ﬂte bu ba¤lamda Nemlizâde Tütün Deposu iﬂlevine uygun bir mevkide konumlanm›ﬂt›r. Sedad Hakk›
1931 tarihli bir yaz›s›nda, Bo¤aziçi’nde yüksek tütün depolar›n›n inﬂa edilerek
zamanla buran›n bir sanayi ve fabrika bölgesi olaca¤› endiﬂesini dile getirmiﬂtir.7
Münevver Ayaﬂl› da konuyla ilgili kaleme ald›¤› hat›ralar›nda daha keskin bir
eleﬂtiride bulunmuﬂtur. Üsküdar’›, “çirkin bir tütüncüler sanayii m›nt›kas›” olarak nitelendirirken, tütün deposunu da “çimento y›¤›n›” olarak betimlemiﬂtir.8
Oysa, yap› kendi türü içinde günümüze kadar gelmiﬂ nadir örneklerden biridir.
I. Ulusal Mimarl›k Dönemi’nin bir ürünüdür. Özgün mimarisi ve yap›sal nitelikleri ile bu dönemin genel özelliklerini en sade ﬂekilde yans›tmaktad›r. I. Ulusal
Mimarl›k Dönemi’ndeki mimarî anlay›ﬂ›, Türk milliyetçilik ak›mlar›n›n oluﬂtur168
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maya çal›ﬂt›¤› ulusal bilincin bir uzant›s› biçimlendirmiﬂtir. Türk mimarl›k tarihinde bu dönem, XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan baﬂlayarak II. Meﬂrutiyet ve Cumhuriyet’in ilan› ile birlikte devam eden, 1930’larda son bulan bir süreçtir.9 Mimar›,
ulusal mimarl›k dönemi öncülerinden Vedad Tek’tir (1873-1942). Yap›n›n inﬂa
tarihi kesin olarak bilinmiyor. Ancak 1923 ve 192510 tarihleri üzerinde durulmaktad›r. Kaynaklar, Vedad Tek’in k›z› Selime Iﬂ›tan’dan al›nan bilgiler neticesinde 1923 y›l›nda inﬂa edilmiﬂ olabilece¤ini öne sürmektedir.11
Bina, Bo¤aziçi’nin Anadolu yakas›n› ﬂekillendiren, kendine özgü karakter veren
önemli yap›lardand›r. Bo¤aziçi co¤rafî konumu, do¤al güzelli¤i, tarihî ve kültürel dokusu ile önceli¤i ve özel bir de¤eri olan bölgedir. Genel olarak I. Ulusal Mimarl›k Dönemi’nde yap›n›n çevre ile uyumu konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemiﬂse de,12 biçimsel aç›dan fonksiyonelli¤i ön plana ç›kartan Vedad Bey,
yapt›¤› binalar›n iﬂlevine uygun, çevre dokusuyla uyumu aç›s›ndan bir kayg› da
her zaman taﬂ›m›ﬂt›r.13 Bu aç›dan Nemlizâde Tütün Deposu günümüzde çarp›k
kentleﬂme olarak adland›rd›¤›m›z plans›z, düzensiz ve denetimsiz yap›laﬂman›n
olmad›¤› bir dönemin ürünü olmas›na ra¤men, konumland›¤› mevki aç›s›ndan
Bo¤aziçi k›y› ﬂeridinin sakin siluetini sarsacak kadar da kütlesel bir biçimde
yükselmesi ile dikkat çekmektedir.14
Nemlizâde Tütün Deposu’nun yerinde daha önce Sadrazam Hüseyin Avni Paﬂa’ya (1820-1876) ait büyük, ahﬂap bir yal›n›n bulundu¤u bilinmektedir15. ﬁehsuvaro¤lu bu yal›n›n plan ﬂemas› ve salonlar›ndaki manzara resimleri hakk›nda
bilgi verirken, Abdülaziz’in taht›ndan indirme planlar›n›n yap›ld›¤›, gizli
169

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

toplant›lar›n tertip edildi¤i bir yal› olarak da nitelendirmektedir.16 Hüseyin Avni Paﬂa’dan sonra yal› Sultan Abdülmecid’in k›z› Cemile Sultan taraf›ndan sat›n
al›nm›ﬂt›r. Burada bir süre Cemile Sultan’›n k›z› Ayﬂe S›d›ka Han›m Sultan oturmuﬂtur. Yal› daha sonra II.Abdülhamid’in en büyük ﬂehzadesi Mehmet Selim
Efendi taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Hanedan mensuplar›n›n yurtd›ﬂ›na ç›kar›lmas›ndan sonra sat›lan yal›, bak›ms›z bir ﬂekilde kalm›ﬂ, bir süre tütün deposu olarak kullan›lm›ﬂt›r. Daha sonra y›k›larak yeni bir tütün deposu inﬂa edilmiﬂtir.
Yeni tütün deposunu önce tütüncü Selanikli Katipzade Sabri Bey sat›n alm›ﬂt›r.
Son olarak da yap›ya ad›n› veren Karadeniz’in tan›nm›ﬂ ailelerinden Nemlizâdelere mensup Midhat Nemli Bey’e intikal etmiﬂtir. 17 Yap› sadece depo olarak de¤il, Nemlizâdelerin ticaretle ilgili toplant›lar›n›n gerçekleﬂtirildi¤i yaz›hane olarak da kullan›lm›ﬂt›r. Midhat Nemli, Nemlizâdeler’in Samsun-Çarﬂamba kolundand›r.18 Nemlizâde ailesinin tütünle meﬂguliyetini ‹stanbul’da sürdüren baﬂar›l› iﬂadamlar›ndan biridir. Yaﬂam›n›n çeﬂitli dönemlerinde uzun y›llar ‹stanbul
Ticaret Odas› yönetim kurulu baﬂkanl›¤› ve yine ayn› kurumda meclis baﬂkanl›¤› yapm›ﬂt›r.19 ‹kinci Dünya Savaﬂ› ile birlikte malî aç›dan zor günler geçiren
Midhat Bey, 1955 de tütün deposunu elinden ç›kartmak zorunda kalm›ﬂt›r.20 Bu
tarihten itibaren yap› çeﬂitli kurumlar taraf›ndan kullan›lm›ﬂt›r. Kimi zaman
as›l fonksiyonu ile ba¤daﬂmayan kullan›mlara maruz kalm›ﬂ, kimi zamanda
uzun süre boﬂ ve bak›ms›z olarak ayakta kalmay› baﬂarm›ﬂt›r. En son olarak yukar›da da belirtildi¤i gibi Ciner Grubu’nun merkez yönetim binas› olarak hizmet
vermektedir.
Nemlizâde ailesinin sahip olduklar› ya da kiralad›klar› baﬂka tütün depolar› da
mevcuttur. Konumuz olan bu tütün deposundan ayr› olarak, bugünkü Paﬂaliman› Park›’n›n bulundu¤u yerde bir tütün deposu daha vard›r. Ayr›ca Beﬂiktaﬂ, Ortaköy, Cankurtaran ve Ah›rkap›’da bu aileye ait tütün depolar›n›n oldu¤u ifade
edilmektedir.21
Yap› yedi katl› olup, derz imitasyonu, tu¤la üzerine s›va ile kaplanm›ﬂt›r. Denize bakan bat› taraf›nda zemin kat r›ht›mla ayn› seviyede iken, do¤u cephesinde
ilk kat, kot fark› nedeniyle cadde seviyesinin alt›nda kalm›ﬂt›r. Bu bak›mdan yol
taraf›ndaki cephe 6 kat ﬂeklinde de¤erlendirilmiﬂtir. Pervititch haritas›nda bu
kot fark›n›, yap›n›n üzerinde r›ht›m taraf›nda 7, yol taraf›nda 6 kat ibarelerinden
anl›yoruz. Bina her bir cepheden tek bir kütle olarak alg›lanan kübik bir görünümdedir. A¤›r, hacimsel etki ve dura¤anl›k dikkati çeker. Bu dura¤an görüntüyü hareketlendiren unsur, döneminin tipik özelliklerini taﬂ›yan cephe düzenlemesidir. Binan›n cephesi; ikinci ve beﬂinci katlar›n bitiminden itibaren yatay
olarak boydan boya uzanan silmelerle zemin kat, ara kat ve çat› kat› olarak üç
bölüme ayr›lm›ﬂt›r. Silmelerden çat› kat›na yak›n olan› diﬂli s›ra olup, cepheye
rölyef verecek ﬂekildedir. ‹ki silme aras›nda yer alan orta bölüme, pencere aralar›na üç kat boyunca yükselen sade pilastrlar yerleﬂtirilerek, yüzey alan›nda yatay ve düﬂey denge sa¤lanm›ﬂt›r. Yap›n›n ana beden duvarlar› ritmik bir düzende ard arda s›ralanm›ﬂ pencerelerle hareketlendirilirken, katlar aras›ndaki ay›r›m, farkl› pencere düzenlemeleri ile belirginleﬂtirilmiﬂtir. Zeminden yukar›
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do¤ru bir ve ikinci ana bölümde düz atk›l› dikdörtgen pencereler, üçüncü ana
bölümde de geniﬂ sivri kemerli pencereler ve her bir sivri kemerli pencerenin
üzerine denk gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ ›ﬂ›kl›k olarak tabir edilen üç küçük
tepe pencereleri bulunmaktad›r. Yap› geniﬂ saçakl›, kiremit kapl› k›rma çat› ile
örtülmüﬂtür. Çat›n›n e¤imli yüzeylerinde pencere s›ralar› yer almaktad›r.
Denize bakan bat› cephesinde de ayn› düzenleme görülmektedir Kuzeybat› köﬂesinde zeminden çat›ya do¤ru uzanan üç köﬂeli, küçük bir ç›kma, cepheye hareket kazand›rm›ﬂt›r. Bu köﬂeli ç›kman›n her bir cephesinde dar, uzun birer pencere yer almaktad›r. A. Lakﬂe taraf›ndan haz›rlanan restitüsyonda bu köﬂede cihannümay› and›ran çat›n›n tepesinde dört taraftan da görülebilen konik örtülü
bir seyir kulesi yer almaktad›r22. Döneminin tipik bir özelli¤i olarak Osmanl› mimarisinin bir hat›ras› burada yaﬂat›lmak istenmiﬂtir. Pervititch haritas›nda da
yap›n›n kulesi aç›kça görülmektedir. Bu kule gözetleme kulesi niteli¤i de taﬂ›maktad›r. Di¤er aç›dan konumu itibar› ile yap›ya fener iﬂlevi ile de hizmet etmiﬂtir. Paﬂaliman›’n›n eski sakinleri, Kuleli Askeri Lisesi’nin kulesi ile büyük
benzerlik taﬂ›d›¤›n› ve bak›ms›z harap bir ﬂekilde 1948-49 y›llar›nda y›k›larak
çat› ile örtüldü¤ünü ifade etmektedirler.23 Ayr›ca ayn› restitüsyonda bu cephede kap› yokken, günümüzde kuzeybat› köﬂesine do¤ru pencere aç›kl›klar›ndan
biri kap› haline getirilmiﬂtir.
Binan›n güney cephesinden okunan “U” ﬂeklindeki plan ﬂemas› fonksiyonel
amac›na uygun olarak tasarlanm›ﬂt›r. “U” plan›n yaratt›¤› kanatlar›n oluﬂturdu¤u
bir orta avlu mevcuttur. Yap›n›n içine do¤ru al›nan k›s›m da özellikle denizden
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gelen rüzgara karﬂ› korunakl› bir alan yarat›larak, tütünün rahatl›kla giriﬂ-ç›k›ﬂ›n›n gerçekleﬂtirildi¤i bir servis kap›s› aç›lm›ﬂt›r.24 Bu kap›n›n sade görünümü yap›n›n kütlesel görüntüsü ile tezat oluﬂturmaktad›r. Geniﬂ, yar›m daire kemerli bu
servis kap›s›n›n hemen üzerinde farkl› boyutta üç s›ra halinde kademeli ya da di¤er bir ifade ile basamakl› olarak yukar› do¤ru yükselen pencere s›ras› yer almaktad›r. Merdiven kovas›n› ayd›nlatan bu ara kat pencerelerinin, beﬂinci s›ras›ndakiler, silmeli sivri kemerlerle sonlanarak cepheye bir yumuﬂakl›k katm›ﬂt›r. Ayr›ca di¤er üç cephenin kitlesel görüntüsüne karﬂ›l›k, bu “U” ﬂeklindeki güney
cephede ›ﬂ›k-gölge ile birlikte biraz daha hareketlilik söz konusudur.
Genel olarak cephe aç›s›ndan bakt›¤›m›zda; cephenin silmelerle üç ana bölüme
ayr›larak, her bir bölümün bir bütün olarak ele al›n›p, farkl› pencere düzenekleriyle ritmik bir görüntü sergilemesi Rönesans dönemi saray mimarisinin bir
özelli¤idir. Bu tarz uygulaman›n XIX. yüzy›l eklektik (seçmeci) Bat› mimarisinde de yer ald›¤› bilinmektedir. Plandaki simetrik ve aksiyal kurgulama, kütle düzenlemelerindeki oran anlay›ﬂ›, ölçüleme gibi baz› tasar›m ilkelerinin ana karakteri ulusal Türk mimarisine de yans›m›ﬂt›r. Bu dönemde cephe düzenlemesinde
kaynak, geleneksel Türk mimarisi olmuﬂtur. Ulusallaﬂma bilincinden hareketle
Selçuklu ve klasik Osmanl› mimarisinin yap› elemanlar› ve süsleme programlar› kullan›larak özellikle ön cephe, di¤er cephelere göre daha özenilerek vurgulanm›ﬂt›r.25 Ancak Nemlizâde’de cepheler; dönemin geleneksel cephe anlay›ﬂ›ndan daha farkl› olarak, oldukça sade ve yal›n bir ﬂekilde ele al›n›p her cephede
tek tip süsleme unsurlar›na ve kurgulamaya yer verilmiﬂtir. Cephelerdeki bu
mütevaz›l›¤a karﬂ›l›k, Afife Batur taraf›ndan, üzerinde “çok çal›ﬂ›lm›ﬂ bir tasar›m” olarak nitelendirilecek kadar da yap›m›yla ilgili yeni tekniklere yer verilmiﬂtir..26 Batur, yap›da tütün depolar›n›n en önemli özelli¤i olan havaland›rma
sistemi konusunda taﬂ›y›c› sisteme yönelik yeni bir denemenin uyguland›¤›na
iﬂaret ederek, ana taﬂ›y›c› sisteminin betonarme kolon ve kiriﬂlerden oluﬂan bir
karkas kabukdan meydana geldi¤ini ve kabu¤un iç k›sm›na da kiriﬂler ve direklerden oluﬂan ba¤›ms›z bir karkas›n daha yerleﬂtirildi¤ini ifade etmiﬂtir.27 Bu
kurgulama tütün depolar›nda olmas› gereken havaland›rmay› sa¤layan bir sitemdir.
Nemlizâde, kareye yak›n dikdörtgen plan› ile iﬂlevine uygun olarak basit ve sade bir ﬂekilde düzenlenmiﬂtir28. Her kat birbirini tekrar eden plan ﬂemas›na sahiptir. Dolay›s›yla her katta tütünlerin ay›klan›p, kalitesine göre s›n›fland›r›ld›¤› atölye olarak tasarlanan “U” ﬂeklinde bir salon ve “U” plan›n›n orta kütlesinde merdiven ve asansör kovas› yer almaktad›r.
Çelik iskelet ve betonarme gibi yeni inﬂaat tekniklerinin yan›s›ra merkezî ›s›tma
sistemi, asansör gibi yenilikler de bu dönemde benimsenip, yayg›n olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.29 Nemlizâde de betonarme kullan›m›n›n ilk örneklerindendir. Beden duvarlar› betonarme ile tu¤la kagirin birlikte uygulanmas›ndan
meydana gelmiﬂtir. Döküm kaleriferli ›s›tma sistemi ile yük ve yolcunun birlikte taﬂ›nd›¤› asansör döneminin yine ilk uygulamalar›ndand›r.
Vedat Tek’in inﬂa etti¤i bir di¤er tütün deposu da Bursa’daki Kaz›m Emin Tütün
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Nemlizade Tütün
Deposu’nun genel
görünüﬂü.

Deposu’dur. Günümüze gelmeyen bina ile ilgili Onur, 1909 y›l›nda yap›ld›¤› ve
1960’larda y›k›larak yerine hükümet binas› inﬂa edildi¤i bilgisini vermektedir.30
Mevcut foto¤raflar›ndan kütlesel gövdesi, düz atk›l› ve bas›k kemerli ritmik pencere s›ralamas› ile Nemlizâde’nin daha erken tarihli bir benzeri oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Giriﬂ cephesinin Osmanl› ça¤r›ﬂ›ml› geniﬂ sivri kemerli büyük portali
ve cephe yüzeyinden d›ﬂa do¤ru taﬂan ç›kmas› ile tipik I. Ulusal Mimari Dönemi’nin cephe özelliklerini taﬂ›maktad›r.
Bilindi¤i gibi yap›n›n mimar› Vedad Bey’in farkl› meslek kollar›na hitap eden
fonksiyonel aç›dan yeni yap› tipleri içinde ticarî yap›lar›, bu dönem mimarisinin kilit taﬂlar›ndand›r. Nemlizâde Tütün Deposu da cephe tasar›m›, sanayi yap›lar›na özgü plan ﬂemas›, kullan›lan teknik ve malzeme ile I. Ulusal Mimarl›k
Dönemi’nin en dikkat çekici endüstriyel yap›s› olarak mimarl›k tarihimizdeki
yerini alm›ﬂt›r.
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Kültür ve e¤itim yap›s› olan kütüphanelerin Anadolu’da mimari bir kimlik ortaya koymaya baﬂlad›¤› dönem XVI. yüzy›la denk gelmektedir. ‹stanbul’da ise XVII.
yüzy›l ortalar›nda karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.1 Anadolu’da erken dönemlerde, el yazmalar›n›n de¤erli ve az say›da olmas›ndan dolay› geniﬂ kapsaml› kütüphanelere
ihtiyaç duyulmam›ﬂt›r ve cami, medrese, tekke vb. bir yap›n›n bir bölümü, bir
odas› veya bir kitapl›k dolab› kütüphaneyi temsil etmiﬂtir. Matbaan›n kurulmas›
ile birlikte basma eserlerin ço¤almas› ve kitap talebinin artmas›yla bu mekanlar
ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiﬂ, gerek bir yap›ya bitiﬂik gerekse ba¤›ms›z
olarak çok say›da kütüphane inﬂa edilmiﬂtir. Vak›f yoluyla Anadolu’nun pek çok
merkezinde ve özellikle de ‹stanbul’da yo¤un olarak inﬂa edildi¤i bilinen kütüphaneler, zaman içinde ya amaçlar› d›ﬂ›nda kullan›lm›ﬂ ya da yavaﬂ yavaﬂ yok olmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Bu çal›ﬂmam›zla, Üsküdar’da, kütüphane iﬂleviyle hizmet
etmek üzere tasarlanarak inﬂa edilmiﬂ olan beﬂ kütüphane yap›s›n›, mimari ve
plan özellikleri bak›m›ndan çizim ve foto¤raflar eﬂli¤inde tan›tarak bu kütüphanelerin Anadolu’daki kütüphane mimarisi içindeki yerini belirlemeyi ve bir de¤erlendirme yapabilmeyi amaçlamaktay›z.
Üsküdar’da gerek bir yap›ya bitiﬂik gerekse herhangi bir yap›yla organik ba¤› olmadan ba¤›ms›z olarak inﬂa edilmiﬂ toplam beﬂ kütüphane mevcuttur. Bunlar, Ahmediye Kütüphanesi, Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi, Hac› Selim A¤a Kütüphanesi, Pertev Paﬂa Kütüphanesi ve Aziz Mahmut Hüdâyî (Lütfi Bey) Kütüphanesi’dir.2
Ahmediye Kütüphanesi
Ahmediye semti Gündo¤umu Caddesi, Ehram ve Esvapç› Sokaklar›n›n kesiﬂti¤i
köﬂede yer almaktad›r. Kütüphane; bir cami, bir medrese, bir sebil, iki çeﬂme,

Hac› Selim A¤a
Kütüphanesi
(arka sayfa)
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bir türbe ve hazireden meydana gelen Ahmediye Külliyesi’nin bir parças›d›r.3
Fevkani olarak yap›lm›ﬂ olan kütüphane, külliyenin iki giriﬂinden Esvapç› Soka¤›’na aç›lan ve “Kütüphane Kap›s›” olarak da adland›r›lan avlu giriﬂinin sa¤›ndad›r. Kütüphane, günümüzde Üsküdar Müftülü¤ü’ne ba¤l› Kur’an Kursu olarak
kullan›lmaktad›r.
Kütüphane, e¤imli bir arazi üzerine inﬂa edilmiﬂ olan külliyenin kuzeybat› köﬂesinde yer alan tuvaletler ile beﬂik tonozlu bir koridorun üst kat›na kurulmuﬂtur. Alt katta soka¤a bakan kütüphane cephesinin e¤rili¤i, üstte kademeli bir
konsolla d›ﬂa do¤ru taﬂ›r›larak kare bir plan elde edilmiﬂtir. Düzgün kesme taﬂlarla inﬂa edilmiﬂ olan kütüphanenin bat›s›ndaki ç›k›nt›l› bölüm taﬂ ve tu¤la ile
örülmüﬂtür. Kare planl› üstü bir kubbeyle örtülü kütüphanenin ön k›sm›nda üç
birimli bir revak bulunmaktad›r. Kütüphanenin güney kesiminde beﬂik tonozlu
bir koridor ve bunun gerisinde aynal› manast›r tonozuyla örtülü bir tuvalet yer
almaktad›r. Revak birimlerinden ortadaki bir kubbeyle, iki yandakiler ise aynal› manast›r tonozuyla örtülüdür.
Kare planl› kütüphane mekan›n›n, sekizgen prizma ﬂekilli bir kasnak üzerine
oturan kubbesi ile revak birimlerini örten kubbe ve manast›r tonozlar› d›ﬂtan
kurﬂunla kaplanm›ﬂt›r. Bat› cephesi üzerinde tuvalete aç›lan kare ﬂekilli bir pencere ile, kütüphaneye aç›lan altl› üstlü yerleﬂtirilmiﬂ birer pencere bulunmaktad›r. Alttaki pencere dikdörtgen ﬂekilli, üstteki ise sivri kemerlidir. Kuzey ve bat› cepheleri üzerinde de altl› üstlü yerleﬂtirilmiﬂ pencerelerin düzeni ayn›d›r.
Kuzey cephesi üzerinde üçer pencereye yer verilmiﬂken, bat› cephesi üzerinde
ikiﬂer adettir. Alt s›ra pencereleri demir parmakl›klara sahiptir.
Kütüphane, güneyden medrese odalar›na bitiﬂiktir. Revak kemerlerinin ortas›nda
birer gülbezek yer almaktad›r. Alt kattaki beﬂik tonozlu koridora bas›k kemerli bir
giriﬂ ile ulaﬂ›lmaktad›r. Bu koridordan bir merdivenle revak›n orta birimine geçilmektedir. Üç birimli revak kemerleri yuvarlakt›r. Revak kemerlerini taﬂ›yan dört
sütun, baklava ﬂekilli baﬂl›klara sahiptir. Kemer aralar› camekanlarla kapat›lm›ﬂt›r.
Kare planl› kütüphane mekan›n›n giriﬂi bas›k kemerlidir. Giriﬂin çerçevesi, kemeri ve söveleri mermerdendir. Söveler üzerinde palmet, rumi ve lotus motiflerinden oluﬂan bir süsleme ile mukarnas dizisine yer verilmiﬂtir. Kütüphanenin
üstü bir kubbeyle örtülüdür. Duvarlar üzerinde yer alan pencereler içte de ayn›
düzen ve forma sahiptir. Alt s›ra pencerelerinin çerçeveleri mermerdendir. Bat›
duvar› üzerinde, dikdörtgen kesitli bir ocak niﬂi ile dikdörtgen kesitli bir dolap
niﬂi yer almaktad›r. Oca¤›n mermerden yap›lm›ﬂ ön kesiminde, silmelerle oluﬂturulmuﬂ üç kartuﬂ yer almaktad›r. Kenardaki köﬂeli kartuﬂlar›n içinde birer gülbezek motifi, kartuﬂlar›n birleﬂti¤i kesimlerde ise palmet, rumi ve lotus motiflerinden oluﬂan bitkisel bir süsleme görülmektedir. Güney duvar› üzerinde dikdörtgen kesitli büyükçe bir dolap niﬂi ile daha küçük ve üst üste yerleﬂtirilmiﬂ
dikdörtgen kesitli üç niﬂ vard›r. Duvar›n do¤u kesiminde yer alan dikdörtgen ﬂekilli pencere dolap ﬂekline dönüﬂtürülmüﬂtür. Güney kesimde yer alan üstü beﬂik tonozla örtülü koridorun dip duvar› üstünde tuvalete giriﬂi sa¤layan bas›k
kemerli aç›kl›k bulunmaktad›r.
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Kütüphanenin inﬂa kitabesi yoktur. Külliyenin “Tekke Kap›s›” olarak adland›r›lan di¤er avlu giriﬂi üzerindeki kitabesine göre daha önce var olan ve y›k›lmaya
yüz tutmuﬂ mescidin yerine H.1134 / M.1721-22 tarihinde, Tersane Emini Hac›
Ahmed A¤a taraf›ndan cami yapt›r›lm›ﬂt›r.4 H.1139 / M.1727 tarihli bir vakfiyede kütüphane odas›na ﬁami Mehmed Efendi marifetiyle elli kitap koyuldu¤u5
belirtildi¤ine göre kütüphane bu tarihten önce mevcuttur. Kütüphane de külliyenin bir parças› oldu¤una göre kütüphanenin de H.1134 / M.1721-22 tarihinde
yap›ld›¤›n› kabul etmek mümkün görünmektedir.
Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi
Sultantepe’de, Hacce Hasna Hatun Mahallesi’nde, Servilik Caddesi ile Kiriﬂçi
Soka¤›’n›n kavﬂa¤›ndad›r. Mirzazade ﬁeyhülislam Mehmet Efendi Camisi’nin
güneyinde yer alan kütüphane, günümüzde büyük ölçüde y›k›lm›ﬂ durumdad›r.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi’ndeki rölövesinden yap›n›n dikdörtgen planl›,
dar kenar› üzerinde giriﬂinin yer ald›¤› ve üstünün aynal› manast›r tonozuyla örtülü oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.6
Bugün yap›n›n sadece iki duvar› ayaktad›r. Küçük boyutlu bir yap› olan kütüphanenin duvarlar› moloz taﬂ ve tu¤la ile örülmüﬂtür. Giriﬂ cephesi ortas›nda yer
alan aç›kl›k bas›k kemerlidir. Kemer ve söveleri kesme taﬂtand›r.
Kütüphanenin kitabesi yoktur. Camide harimin bat› duvar› üzerinde as›l› bulunan ve saray hocalar›ndan Ahmet Rak›m Efendi taraf›ndan H.1317 / M.18991900 tarihinde yeniden yaz›ld›¤› anlaﬂ›lan manzumeye göre cami, ﬁeyhülislam
Mirzazade Mehmet Efendi taraf›ndan H.1143 / M.1730-31 tarihinde yapt›r›lm›ﬂt›r.7 Kütüphane de ayn› tarihte inﬂa edilmiﬂ olmal›d›r.
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi
Selami Ali Efendi Caddesi’ndedir. Bitiﬂi¤indeki s›byan mektebi ile birlikte inﬂa
edilmiﬂtir. Mektep, zamanla geniﬂletme çal›ﬂmalar› s›ras›nda y›k›l›p yerine yeni bir
bina yap›lm›ﬂt›r.8 Buras› günümüzde Hac› Selim A¤a ‹lkokulu ad›yla kullan›lmaktad›r. Kütüphane de günümüzde iﬂlevini sürdüren ender yap›lardand›r. Kütüphane, bir avlu içinde yer almaktad›r. Avluda meﬂruta binas›, bir çeﬂme, ve bani ile ailesine ait buraya sonradan nakledilmiﬂ küçük bir hazire bulunmaktad›r.
Kütüphane, kare planl› bir okuma salonu, büyük bir kemerle buraya aç›lan dikdörtgen planl› bir kitap deposu ve okuma salonu önünde yer alan üç birimli bir
revaktan meydana gelmektedir. Revak› çevreleyen ahﬂaptan geniﬂ bir saçak bulunmaktad›r. Duvarlar› s›val› ve boyal› oldu¤undan yap›n›n inﬂa malzemesi görülememektedir. Kitap deposunun üç cephesi üzerinde dikdörtgen ﬂekilli birer
pencere vard›r. Okuma salonunun kuzey ve güney cephesi üzerinde altl› üstlü
olarak yerleﬂtirilmiﬂ üçer pencere görülmektedir. Üst s›radaki pencereler yuvarlak
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kemerlidir ve ortadaki pencere yanlardakine göre daha yüksek tutulmuﬂtur. Alt
s›ra pencereleri dikdörtgen ﬂekillidir. Bat› cephesi üzerinde ortada yuvarlak kemerli giriﬂ aç›kl›¤› iki yanda dikdörtgen ﬂekilli birer pencere yer almaktad›r. Demir parmakl›klara sahip alt s›ra pencerelerinin çerçeveleri mermerden yap›lm›ﬂt›r. Bat› cephesi önünde yer alan revak›n zemini avlu zemininden yükseltilmiﬂtir. ‹ki basamakla ulaﬂ›lan revak birimleri, dört mermer sütun üzerine oturan yuvarlak kemerlerle birbirinden ayr›lm›ﬂt›r. Birimlerin üstü birer aynal› manast›r
tonozuyla örtülüdür.
Giriﬂ aç›kl›¤›n›n yuvarlak kemeri iki renkli mermerden yap›lm›ﬂt›r. Kare planl›
okuma salonunun üstü, pandantif geçiﬂli bir kubbeyle örtülüdür. Pencere düzeni ve formlar› içte de ayn›d›r. Kitap deposu, okuma salonuna büyük bir yuvarlak kemerle aç›lmaktad›r. Kemerin içi demir parmakl›klarla kapat›lm›ﬂt›r. Kitap
deposuna bir basamakl› merdiven ile ulaﬂ›lmaktad›r. Kitap deposunun zemini
okuma salona göre yüksek tutulmuﬂtur. Kitap deposunun üstü, aynas› büyük tutulmuﬂ bir manast›r tonozuyla örtülüdür.
Kütüphanenin yuvarlak kemerli giriﬂ aç›kl›¤›n›n üstünde yar ala yan yana üç
kartuﬂtan oluﬂan tek sat›rl›k kitabe sülüsle yaz›lm›ﬂt›r9.
Kitabenin transkripsiyonu ﬂu ﬂekildedir:
Kâlellahu tebâreke ve te’âla
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Mirzazade Efendi Kütüphanesinden geriye kalanlar

Fihâ kütübün kayyime10
Sadakallâhu’l-azîm Ketebehû Osman
Bu kitabeyi Hattat Osman yazm›ﬂt›r.
Kütüphanenin avlu giriﬂi üstündeki mermer inﬂa kitabesi, yan yana üçer kartuﬂtan oluﬂan beﬂ sat›rdan meydana gelmektedir. Kitabe ta’likle yaz›lm›ﬂt›r.
Kitabenin Latin harfleriyle transkripsiyonu ﬂu ﬂekildedir:
1- Cenâb-› umde-i erkân-› devlet mefharü’l-eﬂbâh
Sütûde menba’i lûtf u mürüvvet-i zât-› âlî-câh
Emîn-i matbah-› ﬁâhen-ﬂehî Hac› Selim A¤a
2- Ki evsâf-› cemîli nâsa olmuﬂ zîver-i efvah
Fenâ-y› devlet-i pâ-der-rikâb-› dehri derk idüb
Tedarük itdi azm-i menzil-i ukbâya zâd-› râh
3- ‹düb ilm-i ﬂerîfe izzet ü erbâb›na ikrâm
Mükemmel bir kütüb-hâne binâ itdi li-vechi’llâh
Sigar-› ümmete mekteb kibâr›na kütüb-hâne
4- Binâs›na muvaffak oldu ol sâhib-dil-âgâh
‹düb her harf-i evrâk-› kitab›nca sevâb ihsân
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Dü âlemde murâd›n vire Hakk ber-sûret-i dil-hâh
5- Duâ-gûne didi itmâm›n›n târihîni Tevfîk
Zihî dârü’l-kütüb ecrin mükemmel eyleye Allah 1196
Ketebehu el-fâkir Mehmed Es’adü’l-Yesarî gufire zünûbehu
ﬁair Tevfik Efendi’nin kaleme ald›¤› ve Yesari Mehmed Esad Efendi’nin hatt› ile
yaz›lm›ﬂ olan kitabesine göre kütüphane ve s›byan mektebi H. 1196 / M.17811782 tarihinde Matbah Emini Hac› Selim A¤a taraf›ndan inﬂa ettirilmiﬂtir11. Kitabede tarihhem ebcedle hem de rakamla verilmiﬂtir. Ebced hesab›yla da H.1196
tarihi ç›kmaktad›r. Ayr›ca Selim A¤a’n›n H. Muharrem 1197 / M. Aral›k 1782 tarihli bir de vakfiyesi bulunmaktad›r. Vakfiyesinden kütüphanede ö¤retimin ön
planda tutuldu¤u, tayin edilecek üç haf›z-› kütübden ikisinin bu görevlerinin
yan› s›ra kütüphanede müderrislik yapmalar›n›n ﬂart koﬂuldu¤u ö¤renilmektedir.12
Pertev Paﬂa Kütüphanesi
Çiçekçi’de T›bbiye Caddesi, Cami Sokak’ta Selimiye Tekkesi ve Camisi’nin avlusunda yer almaktad›r.13 Günümüzde cami görevlisinin lojman› olarak kullan›lmaktad›r.
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Kütüphane, kare planl› bir mekan ve önündeki dikdörtgen planl› geçiﬂ mekan›ndan meydana gelmektedir. Zeminden yükseltilmiﬂ bir platform üzerine inﬂa
edilmiﬂ olan kütüphanenin duvarlar› boyal› ve s›val› oldu¤undan inﬂa malzemesi görülememektedir. Yap›n›n üstü, d›ﬂtan iki yöne e¤imli, üstü kiremit kapl› beﬂik bir çat›yla örtülmüﬂtür.
Kütüphanenin kuzey ve güney cepheleri üzerinde ikiﬂer, bat› cephesinde üç, do¤u cephesinde ise bir adet dikdörtgen ﬂekilli pencere vard›r. Bat› duvar›n›n güney kesimindeki pencere günümüzde örülerek kapat›lm›ﬂt›r. Pencereler demir
parmakl›klara sahiptir. Güney cephesinin do¤u kesimindeki dikdörtgen ﬂekilli
aç›kl›k ile kütüphanenin ön mekan›na girilmektedir. Üstü düz tavanla örtülü bu
mekan›n bat› duvar› üstündeki bir aç›kl›kla okuma salonuna ulaﬂ›lmaktad›r. Üstü aynal› manast›r tonozuyla örtülü kütüphanenin lojman olarak kullan›lmas›
nedeniyle içi perde duvarlarla bölümlere ayr›lm›ﬂ ve bir asma kat oluﬂturulmuﬂtur.
Yap›n›n günümüze ulaﬂan bir kitabesi yoktur. H.1252 / M:1836-1837 tarihli vakfiyesine göre Dahiliye Naz›r› Mehmet Sait Pertev Paﬂa’n›n, III. Selim taraf›ndan
inﬂa ettirilmiﬂ olan Selimiye Tekkesi’nin etraf›na, derviﬂ hücreleri, yemekhane,
kütüphane yapt›rd›¤› ö¤renilmektedir. Bu dergâh, 13 ﬁaban 1251 / 4 Aral›k
1835’te, II. Mahmud’un da kat›ld›¤› bir törenle aç›lm›ﬂt›r.15 Vakfiyeden zengin
bir koleksiyona sahip kütüphanede, oldukça yüksek maaﬂla iki haf›z-› kütübün
görevlendirildi¤i de anlaﬂ›lmaktad›r15.
Sonuç olarak kütüphanenin Mehmet Sait Pertev Paﬂa taraf›ndan inﬂa ettirildi¤i
ve 13 ﬁaban 1251 / 4 Aral›k 1835 tarihinde hizmete aç›ld›¤›n› söylemek mümkündür.
Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi (Lütfi Bey) Kütüphanesi
Do¤anc›lar’da, Ahmet Çelebi Mahallesi’nde Hüdâyî Mahmud ve Aziz Efendi
Mektebi sokaklar›n›n bulundu¤u arsada Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi’nin
içinde yer almaktad›r. Cami-tevhidhanenin karﬂ›s›nda bulunan kütüphanenin
bat› kesimi bani ve ailesi için türbe olarak planlanm›ﬂt›r.16 Yap› günümüzde,
Aziz Mahmud Hüdâyî Vakf› Kurban ve Ba¤›ﬂ Kabul Yeri olarak kullan›lmaktad›r.
Sar›ms› renkli taﬂlarla inﬂa edilmiﬂ olan dikdörtgen planl› kütüphanenin güney
duvar›n›n türbe olarak ayr›lan bat› kesimi girintilidir. Üstü aynal› manast›r tonozuyla örtülü yap›, zeminden yükseltilmiﬂ bir platform üzerine inﬂa edilmiﬂtir.
Tonoz d›ﬂtan kurﬂunla kapl›d›r. Kuzey ve bat› cepheleri sa¤›r olan yap›n›n güney ve do¤u cepheleri üzerinde yuvarlak kemerli ikiﬂer pencere yer almaktad›r.
Do¤u cephesi üzerindeki pencereler yuvarlak kemerli bir çerçeve içine al›nm›ﬂt›r. Pencere aralar›nda ve köﬂelerde, ikiﬂer adet, iyon baﬂl›kl› yivli pilastrlar bulunmaktad›r. Baﬂl›klar›n üst k›sm›nda silmelere yer verilmiﬂtir. Silmelerin üst
kesiminde pilastrlar daha k›sa tutulmuﬂ ve ortalar›na birer kabartma rozet
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iﬂlenmiﬂtir. Pilast›rlar aras›nda kalan üç kartuﬂ içinde yap›n›n kitabesi vard›r.
Yuvarlak kemerli giriﬂ aç›kl›¤› güney cephesinin ortas›ndad›r. Yüksekçe bir platform üzerine inﬂa edilmiﬂ oldu¤undan giriﬂe dokuz basamakl› bir merdivenle
ulaﬂ›lmaktad›r.
Dikdörtgen planl› kütüphanenin üstü aynal› manast›r tonozuyla örtülüdür. Tonoz ve iç duvarlar, çeﬂitli panolar oluﬂturalarak kalemiﬂi süslemelerle bezenmiﬂtir. Süslemeler bitkisel motiflere sahiptir. Duvarlar üzerindeki aç›kl›klar içte de
ayn› forma sahiptir. Yap›n›n ahﬂap do¤ramal› camekanlarla ayr›lm›ﬂ bat› kesimi
bani ve ailesine ait bir türbe olarak düzenlenmiﬂtir.
Giriﬂ cephesinin üst kesimindeki üç kartuﬂ halindeki kitabe ta’likle yaz›lm›ﬂt›r.
Kitabenin Latin harfleriyle transkripsiyonu ﬂu ﬂekildedir:
Makam-› kurb-i Mahmud’a çün oldu türbe-i inﬂa t›râz-› manevidir ana17 feyz-i
rahmet-i Rahmân
O yatd›kça ilâhi necl-i pâkin hânedan›yla muammer eyle devletle bihakk-› sûrei Furkân
Dua ile didim tarih-i tam›n Hakk›yâ ben18 de
Na’îm-i huldi mesken eyleye Lûtfi Bey’e sübhân
Fi 27 Muharrem sene 1317
Kitâbeye göre kütüphane, Sultan II. Abdülhamid’in a¤alar›ndan Lütfi Bey taraf›ndan H.27 Muharrem 1317 / M.6 Haziran 1889 tarihinde inﬂa ettirilmiﬂtir.19
Karﬂ›laﬂt›rma ve De¤erlendirme
Üsküdar’da mevcut beﬂ kütüphanenin XVIII-XIX. yüzy›llarda inﬂa edildi¤i görülmektedir. Özellikle XVIII. yüzy›l, kütüphane yap›m› ve mimarisi aç›s›ndan
çeﬂitlilik sunmaktad›r. Bunda bat›ya aç›l›ﬂ›n etkisi bir gerçektir. Bu dönemde
toplumdaki ilgi alanlar›n›n çeﬂitlenmesiyle buna yönelik yap›lar›n inﬂa edildi¤i
bilinmektedir. Birer vak›f kuruluﬂu olan kütüphaneler, bir yap›ya bitiﬂik olarak,
bir külliyenin avlusu içinde ve ba¤›ms›z olarak inﬂa edilebildikleri gibi özellikle XVIII. ve XIX. yüzy›llarda etraf›ndaki meﬂruta yap›lar›, çeﬂme, bani ve ailesine ait küçük bir hazirenin bir araya gelmesiyle oluﬂturulmuﬂ kütüphane merkezli küçük külliyeler ﬂeklinde de inﬂa edilmiﬂlerdir. Üsküdar’da inﬂa edilmiﬂ
olan beﬂ kütüphaneden Ahmediye Kütüphanesi bir yap›ya bitiﬂik olarak, di¤erleri ise herhangi bir yap›yla organik ba¤› olmaks›z›n ba¤›ms›z olarak inﬂa edilmiﬂtir. Bunlardan Hac› Selim A¤a Kütüphanesi sözünü etti¤imiz, kütüphane merkezli küçük bir külliye niteli¤indedir. Mirzazade Mehmet Efendi, Pertev Paﬂa ve
Aziz Mahmut Hüdâyî (Lütfi Bey) Kütüphanesi ise bir külliyenin avlusu içinde ba¤›ms›z olarak inﬂa edilmiﬂlerdir.
Kare planl› okuma salonu ve önündeki üç birimli revaktan meydana gelen Ahmediye Kütüphanesi’ne benzer plana sahip örnekler aras›nda, ‹stanbul Köprülü
Kütüphanesi (1661)20, ‹stanbul Amcazade Hüseyin Paﬂa Kütüphanesi (1755),21
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Akhisar Zeynelzade Hac› Ali Efendi Kütüphanesi (1797-98)22 ve Tire Necip Paﬂa
Kütüphanesi (1826-28)23 say›labilir.
Dikdörtgen planl› tek mekana sahip Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi ve
Aziz Mahmut Hüdâyî (Lütfi Bey) Kütüphanesi’nde mekan hem okuma salonu hem
de kitap deposu olarak kullan›lm›ﬂt›r. Aziz Mahmut Hüdâyî (Lütfi Bey) Kütüphanesi’nde kütüphanenin bat› kesimi bani ve ailesine ait bir türbe olarak düzenlenmesi aç›s›ndan farkl›d›r. Dikdörtgen planl› ve üstü aynal› manast›r tonozuyla örtülü kütüphanelere örnek olarak Trabzon-Of- Hac› Ahmed Ziyaeddin Efendi Kütüphanesi (1867-68),24 ‹stanbul Cabirzade Kütüphanesi25 verilebilir.
Kayseri Raﬂit Efendi Kütüphanesi (1826),26 ‹zmir Salepçio¤lu Ahmet Efendi Kütüphanesi (1883-84)27 kare planl› bir okuma salonu ve buna bitiﬂik bir ön mekana sahip olan Pertev Paﬂa Kütüphanesi’ne benzer örneklerdir. Ancak bu kütüphaneler bir yap›ya bitiﬂik olarak inﬂa edilmiﬂlerdir.
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde de¤iﬂik bir plan ﬂemas› uygulanm›ﬂt›r. Önündeki üç birimli revak›, okuma salonu ve buraya aç›lan kitap deposuyla iki mekanl›
bir kütüphane örne¤idir. ‹stanbul Halet Efendi Kütüphanesi (1818)28’nde okuma
salonu ve kitap deposu dikdörtgen planl› olup birer aynal› manast›r tonozla örtülüdür. Kastamonu Ahmet Hicabi Efendi Kütüphanesi (19.yüzy›l›n 2.yar›s›)29 ise
kare planl› bir okuma salonu ve buraya aç›lan dikdörtgen planl› kitap deposuyla
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’ne benzemektedir. Genellikle tek mekândan ibaret
olan kütüphanelerde, mekân, hem okuma salonu hem de kitap deposu olarak tasarlanm›ﬂ ve kullan›lm›ﬂt›r. Türk kütüphane mimarisinde birbirine bitiﬂik iki
mekanl› ba¤›ms›z kütüphanelerin XVIII. yüzy›lda daha yo¤un olmak üzere XVIII. ve XIX. yüzy›llarda inﬂa edildikleri görülmektedir. Bu örneklerde öndeki büyük mekân okuma salonu, arkadaki daha küçük mekân kitap deposudur.
Kütüphaneler genellikle hava ak›m›n›n sa¤lanmas› ve nemin kitaplara zarar vermesini engellemek amac›yla ya bir platform üzerine, ya tonozlu bir geçit üzerine,
ya bir bodrum kat› üzerine ya da zeminleri yerden yükseltilerek inﬂa edilmiﬂlerdir. Ahmediye Kütüphanesi, tonozlu bir alt kat üzerine, Pertev Paﬂa Kütüphanesi
ile Aziz Mahmud Hüdâyî (Lütfi Bey) Kütüphanesi bir platform üzerine inﬂa edilmiﬂlerdir. Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde ise revak ve okuma salonu zemini avludan iki basamakla, kitap deposu zemini ise okuma salonu zemininden yine bir
basamakla yükseltilerek yap›lm›ﬂt›r. Büyük k›sm› y›k›lm›ﬂ olan Mirzazade Mehmet Efendi Kütüphanesi’nin de zemini yükseltilmiﬂ olmal›d›r.
Üsküdar’da inﬂa edilmiﬂ kütüphanelerden sadece Ahmediye Kütüphanesi’nde
dolap niﬂlerine yer verilmiﬂtir. Di¤er yap›larda muhtemelen sa¤›r tutulmuﬂ duvarlar önünde kitap dolaplar› bulunmaktayd› ve dolay›s›yla kitaplar›n güneﬂ
›ﬂ›nlar›ndan korunmas› amac›yla baz› cepheler sa¤›r b›rak›lm›ﬂt›. Ahmediye Kütüphanesi, içinde bir oca¤a sahip tek örnektir. Genellikle kütüphanelerde yang›n tehlikesine karﬂ› ocak tercih edilmemiﬂtir. Burada muhtemelen kütüphane
görevlisinin akﬂamlar› ikamet etti¤i düﬂünülebilir. Keban Yusuf Ziya Paﬂa Kütüphanesi (1797-98)30 de içinde ocak bulunan ender örneklerdendir.
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Aziz Mahmud Hüdâyî Külliyesi (Lütfi Bey) Kütüphanesinden bir kesit

Kütüphanelerde ayd›nlatma gün›ﬂ›¤› ile sa¤land›¤›ndan mümkün oldu¤unca geniﬂ ve büyük pencerelere sahip olduklar› görülmektedir. Yang›n ve h›rs›zl›k tehlikesine karﬂ› pencerelerin demir parmakl›klar› vard›r.
Ahmediye Kütüphanesi bir yap›ya bitiﬂik di¤er dört kütüphane ise ba¤›ms›z olarak inﬂa edilmiﬂtir. Hac› Selim A¤a Kütüphanesi okuma salonu ve kitap deposu
olmak üzere iki mekana sahip bir yap›d›r. Di¤er dört kütüphanede okuma salonu ve kitap deposu tek mekanda toplanm›ﬂt›r. Aziz Mahmud Hüdâyî (Lütfi Bey)
Kütüphanesi’nin bat› kesimi türbe olarak düzenlenmiﬂtir. Mirzazade Mehmed
Efendi Kütüphanesi günümüzde mevcut de¤ildir, sadece duvar kal›nt›lar› vard›r.
Üsküdar kütüphaneleri içinde günümüzde de kütüphane iﬂlevini sürdüren tek
yap›, Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’dir.
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Üsküdar kütüphanelerinin de di¤er kütüphaneler gibi devlet yönetiminde ileri
gelen kiﬂiler olan sadrazam, darüssaade a¤as›, ﬂeyhülislam, matbah emini, tersane emini gibi kiﬂler taraf›ndan inﬂa ettirildikleri görülmektedir.
Sonuç olarak tüm bu özellikleriyle Üsküdar kütüphaneleri, kütüphane mimarisinin karakteristik özelliklerini taﬂ›malar›n›n yan› s›ra inﬂa edildikleri dönemin
mimari özelliklerini de yans›tmalar› bak›m›ndan önemli ve korunmas› gereken
örneklerdir.
D‹PNOTLAR
1
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Restorasyon Projesi, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Restorasyon Anabilim Dal›
Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1995; H. Dölgen, Kütüphaneler, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Bina Bilgisi Program› Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul 1997; A. ﬁahin, ‹stanbul’daki Osmanl› Dönemi Kütüphane Yap›lar› Üzerine Bir Araﬂt›rma ve Hac› Beﬂir A¤a Kütüphanesi, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarl›k Anabilim Dal› Rölöve-Restorasyon Program› Yüksek Lisans Tezi,
‹stanbul 1997; A. Yetiﬂkin Kubilay, XVIII. Ve XIX. Yüzy›l ‹stanbul Kütüphanelerinin Mimarisi, ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bilim Dal› Doktora Tezi, ‹stanbul 1998.
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Üsküdar Ahmediye Külliyesi ve
Lâle Devri Mimarisi ‹çinde
Bir De¤erlendirme
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Giriﬂ
Üsküdar’da kurucusunun ad›yla an›lan semtte yer alan Ahmediye Külliyesi,
XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Osmanl› mimarisinde Lâle Devri (1703-1730 )
olarak adland›r›lan dönemde Eyüp, Ka¤›thane ve Bo¤aziçi sahilleri baﬂta olmak
üzere ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerinde yo¤un bir imar faaliyetinin sürdürüldü¤ü
zaman dilimi içinde Tersane Emini Ahmed A¤a (ö.1730) taraf›ndan 1134 /
1722’de inﬂa ettirilmiﬂtir.1 Birbiri ile ba¤lant›l› cami, medrese, kütüphane, sebil,
çeﬂme ve hazireden meydana gelen külliye yap›lar› bezeme özellikleri aç›s›ndan
da Lâle Devri taﬂ süsleme uslubunun karakteristik motiflerini büyük ölçüde
koruyarak günümüze ulaﬂm›ﬂ olmas› ile dikkati çeker.
Vakfiye kayd›n›n bulunmad›¤› ancak kitabeleri ile birlikte etrafl› bir biçimde
tan›t›lan Ahmediye Külliyesi’nin XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›na kadar önemli bir yol
güzergah› olan Üsküdar ‹skelesi’nden baﬂlay›p çarﬂ› yolunu önce Karacaahmet
Türbesi’ne, ‹brahima¤a yolunu eski Ba¤dat yoluna ba¤layan Eski Menzilhane
yokuﬂu2 denilen bugün Gündo¤umu Caddesi ad›n› taﬂ›yan uzun yolun üzerinde
Ahmed A¤a’n›n külliye ile ayn› tarihli namazl› bir çeﬂmesi ile birlikte yer almas›
külliyenin ﬂehir dokusu içindeki konumunu göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir.
Külliyenin Plan Kuruluﬂu
Gündo¤umu Caddesi ile Esvapç› Soka¤›’na bakan iki cephe halinde s›ralanan
külliye yap›lar›na giriﬂ iki ayr› kap›dan sa¤lanmaktad›r. Gündo¤umu Caddesi
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üzerinde sa¤›nda bir çeﬂme solunda da bir sebili olan Tekke ya da Dershane
Kap›s› denilen kitabeli as›l giriﬂ kap›s› yer al›r.3 Kap›n›n üzerinde ise medresenin dershanesi oturtulmuﬂtur. Ayn› cephe aﬂa¤›ya do¤ru hazirenin alt› kemerli penceresi ve tunç ﬂebekeli çevre duvar› ile devam eder. Köﬂeye yak›n avlu
duvar› önüne oturtulan kitabesiz beyaz mermerden ikinci çeﬂme ile bat› cephesi tamamlan›r. Külliyenin ikinci kap›s›n›n yer ald›¤› Esvapç› Soka¤›’na bakan
kuzey cephede ise yükseltilmiﬂ zemin kat› üzerine oturtulan kütüphane binas›
yer al›r. Her iki kap›dan geçilerek ulaﬂ›lan iç avlunun bat› ve güney yönünü ise
L biçiminde medrese odalar› çevreler.
Külliyeye Ba¤l› Yap›lar›n Mimari ve Süsleme Özellikleri
Cami
Cadde ve soka¤›n birleﬂti¤i köﬂede yer alan kare planl›, tek kubbeli cami, inﬂa
malzemesi düzgün olmayan taﬂ ve tu¤la kar›ﬂ›m› moloz taﬂ›ndan minare ise
düzgün kesme taﬂtan yap›lm›ﬂt›r. Caminin ﬂâir Selim taraf›ndan haz›rlanan
sülüs hatl› inﬂa kitabesi ile kitabenin sa¤›na ve soluna iﬂlenen kabartma çiçekli
süslemesi bugün giriﬂ saça¤›n›n alt›nda kald›¤›ndan tamam› görünmemektedir.
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Ahmediye Külliyesi

1722 tarihli bu kitabede, yerinde bulunan Kefçe Dede mescidinin harap
oldu¤unu yerine Hac› Ahmed A¤a’n›n bu camii yeniden yapt›rd›¤› ve minber
koydurdu¤u yaz›l›d›r.4 Caminin 1277/ 1860 tarihli bir di¤er onar›m kitabesi ‹. H.
Konyal› taraf›ndan tesbit edilmiﬂ ancak günümüzde mevcut de¤ildir.5
Onar›mlar sonucu k›smen de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤› resimlerden tesbit edilebilen
caminin son cemaat yeri mevcut de¤ildir. 1965’ten sonra yap›lan onar›mda ise
ahﬂap son cemaat yeri kald›r›lm›ﬂt›r. Giriﬂ kap›s›n›n üstü bu gün küçük bir sundurma ile kapat›lm›ﬂ olup son cemaat yeri duvar›n›n sa¤›ndad›r.Bu cephe
üzerinde ortada bir mihrap ve sol üstte kap› ve pencerenin varl›¤› kad›nlar mahfilinden buraya bir geçiﬂ olarak kullan›lm›ﬂ olabilir.6 Günümüze ulaﬂan duvar
kal›nt›lar›ndan caminin iç avludan girilen bir kap›s› ve hazire ile birleﬂen bir
çevre duvar› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
‹ç mekanda kubbe dilimli tromplar arac›l›¤› ile duvarlara oturmaktad›r. Sekizgen
kasnakla takviye edilen kubbenin her kenar›nda sivri kemerli birer pencere
aç›lm›ﬂt›r. Duvarlarda ise iki s›ra halinde yedisi altta sekizi üst s›rada dikdörtgen
aç›kl›kl› kesme taﬂ söveli pencereler yer al›r. Hafifletme kemerleri taﬂ ve tu¤la
kar›ﬂ›m› almaﬂ›k düzende yap›lm›ﬂt›r. ‹ç mekanda ahﬂap direkler üzerine oturan
kad›nlar mahfelinin sonradan yap›ld›¤› ileri sürülür.7 Mihrap bu gün sade bir niﬂ
ﬂeklindedir. ‹. H. Konyal›’n›n kaydetti¤i mihrap içini süsleyen XVIII. yüzy›la ait
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Ahmediye Sebili

yeﬂil zeminli Kâbe tasvirli panodan iz kalmam›ﬂt›r. Mermer minber ise,
geometrik ve bitkisel süslemeli ajurlu aynal›k ve korkuluk k›s›mlar› ile cami
içinde Lâle Devri bezeme anlay›ﬂ›n› yans›t›r.8 Minber merdivenini taﬂ›yan üçgen
al›nl›k k›sm›n›n alt bölümünde dikdörtgen çerçeveler içine al›nm›ﬂ, her birinin
çevresinde natüralist uslupta çiçekler bulunan iki sivri kemerli göz bulunmaktad›r. Merdiven baﬂlang›c›na yak›n olan üçüncü göz içi oyulmay›p mermer yüzey
üzerine gövdesi taral› selvi a¤ac› motifi iﬂlenmiﬂtir. Bir s›ra profille çevrelenmiﬂ
olan merdiven korkulu¤unun bezemesi de oyularak yap›lm›ﬂ y›ld›z ve alt›genlerin kayd›r›larak diziliﬂinden oluﬂur. Üçgen al›nl›¤›n ortas›na ise ajurlu bir gülbezek motifi yerleﬂtirilmiﬂtir. Minbere ç›kan merdivenlerin baﬂlang›c›ndaki giriﬂ
üst k›sm›nda bir yaz›t ile içi rumi ve stilize palmet motifleriyle bezeli tepeli¤i yer
al›r. Baklava baﬂl›kl› dört sütun üzerine taﬂ›nan içte kubbe, d›ﬂta konik örtülü
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minber külah›nda bir hadis yaz›l›d›r. Minberin köﬂk k›sm›n›n sa¤ ve sol alt
köﬂelerine silmelerle çerçevelenmiﬂ dikdörtgen panolar içine birer adet geniﬂ
gövdeli dar boyunlu vazo içinden ç›kan bu¤day baﬂa¤›na benzeyen lâle ve
simetrik gül motifleri kabartma olarak iﬂlenmiﬂtir. ‹ç mekanda ayn› özellikleri
taﬂ›yan di¤er bir eleman üç köﬂeli mermer vaaz kürsüsüdür. Her bir yüzeyin
kaide k›sm›na aç›lan sivri kemerli gözlerin köﬂe üçgenlerine iﬂlenen kabartma gül
motifi dikkati çeker.
Medrese
Günümüzde bir bölümü Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Üsküdar ‹mareti,
di¤er bir bölümü Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’na ba¤l› Kur’an kursu olarak kullan›lan Ahmediye Medresesi, orta avluyu bat› ve güney yönünden L ﬂeklinde
kuﬂatan onbir oda ile Gündo¤umu Caddesi’ne aç›lan giriﬂin üzerindeki dershane
mekan›ndan oluﬂur.9 Beﬂi güneyde alt›s› do¤uda yer alan kubbeli odalar›n
önünde mermer sütunlu, baklava baﬂl›klarla, yuvarlak kemerlere oturan kubbeli revak uzan›r. Kare planl› medrese odalar›, pandantifli kubbeler, reva¤a aç›lan
birer kap›, dolap niﬂleri ve birer baca ile donat›lm›ﬂlard›r. Güney yönünde
abdest musluklar›n›n bulundu¤u yerde dört mermer sütuna oturan yuvarlak
kemerli, tonozla örtülü ikinci bir revak parças› medresenin dershanesine
birleﬂir. Giriﬂ kap›s›n›n üzerinde yüksek konumu ile dershane mekan›, sekizgen planl›, merdivenlerle ç›k›larak ulaﬂ›lan bas›k kemerli kap›s› önünde mukarnas baﬂl›kl› alt› mermer sütuna oturan, ortas› çapraz tonoz yanlar› kubbe ile
örtülü revak bulunmaktad›r. Mermer söveli kap›n›n üzerindeki ﬂair Selim’e ait
beﬂ m›sral›k kitabe 1134/1722 tarihini taﬂ›r.10 ‹ç mekanda giriﬂ ve mihrap duvar›
d›ﬂ›nda di¤er cephelere altl› üstlü birer pencere aç›lm›ﬂt›r. Mermer mihrab› beﬂ
s›ral› mukarnasl› ve d›ﬂa do¤ru ç›k›nt›l›d›r.
Dershanenin XIX. yüzy›l içinde R›fai tekkesi haline getirildi¤i sonradan
buran›n bir tekke için dar gelmesi nedeniyle, caminin son cemaat yerine ahﬂap
bir ilave yapt›r›larak taﬂ›nd›¤› ileri sürülmektedir. 1915’li y›llara ait foto¤raflarda görülen ahﬂap ilave 1931’de çökmüﬂ ve kalan izlerden 1965’li y›llara kadar
duran bir son cemaat yeri yap›lm›ﬂt›r.11 Dershane ile medrese aras›ndaki dört
kemerli tonoz örtülü revakta dokuz adet abdest muslu¤u bulunmaktad›r.
Kütüphane
Külliyenin Esvapç› Soka¤› taraf›ndaki kap›n›n yan›nda yükseltilmiﬂ bodrum
kat› üzerinde yer alan kütüphaneye içerden iki dirsekli bir merdivenle ç›k›l›r.
Önde taﬂl›k arka tarafta tuvaleti ve çeﬂmesi bulunan ara mekandan reva¤a
geçilir. Baklava baﬂl›kl› dört mermer sütunun taﬂ›d›¤› yuvarlak kemerlere oturan
üç bölümlü revak, tonozlu giriﬂin üstünde olup avluya bakmaktad›r ve ortada
kubbe yanlarda aynal› tonozla örtülüdür.
Kare planl› ana mekan kubbe ile örtülüdür.Kubbe d›ﬂtan tu¤la ve taﬂ almaﬂ›¤› ile
örülüp, sekizgen kasnakla yükseltilerek kurﬂunla kaplanm›ﬂt›r. Pencere düzeni,
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sekizi altta dikdörtgen ve düz atk›l›, alt›s› üst s›rada sivri kemerli olup ayn› hizada aç›lm›ﬂt›r.
Günümüzde Kur’an kursu olarak kullan›lan yap›n›n iç mekan›nda bir ocak, iki
dolap ve iﬂlemeli üç mermer niﬂ bulunmaktad›r. Kütüphanenin sokak cephesinde zemin katla üst kat aras›n› dolduran üç s›ral› konsol dizisi ile üst hizada
sivri kemerli pencerelerin aras›na yerleﬂtirilen konsollar üzerine bindirilmiﬂ
konut tipinde iki küçük kuﬂ evi görülür. Burada uygulanan küçük boyutlu kat
odalar›n›n zemin kat›na konsollarla bindirilen cumbal› cephe düzenlemesi özellikle XVIII. yüzy›l›n kütüphane ve s›byan mekteplerinde yayg›nl›k kazanm›ﬂt›r.
1732 tarihli Hekimo¤lu Ali Paﬂa , 1715 Vefa ﬁehit Ali Paﬂa Kütüphanesi ile 1728
Aksaray Süleyman Halife S›byan Mektebi bunlar›n en iyi bilinen örnekleri
aras›ndad›r.12
Sebil ve Çeﬂmeler
Külliyenin ana caddeye aç›lan giriﬂ kap›s›n›n solunda yer almaktad›r.Onar›mlar
sonucu k›smen de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤› günümüze ulaﬂan foto¤raflardan anlaﬂ›lan
sebil, tamamen mermerden ve üç cepheli olarak düzenlenmiﬂtir. Önceki dönemlere ait geniﬂ ve süslemeli ahﬂap saça¤› son onar›mda tekrar yerine konmuﬂtur.
Her cephe , içi dilimli yuvarlak kemer ile bunun üzerinde iki beyit ,alt›nda bir
beyitlik kitabe ile pirinç ﬂebekeden meydana gelir.13 Cepheler aras› mukarnas
baﬂl›kl› sütunlarla bölünmüﬂtür. Kemerlerin köﬂeliklerini dolduran rumili
süslemenin d›ﬂ›nda sebil sade bir görünüme sahiptir.
Giriﬂ kap›s›n›n sa¤›na dershane duvar›na yerleﬂtirilen ilk çeﬂme sebille ayn›
uslupta oldu¤unu gösterir. Dikey oturtulmuﬂ bir dikdörtgenden meydana gelen
çeﬂmenin cephesi beyaz mermerle kapl›d›r. Dikdörtgen bir çerçeve içine
al›nm›ﬂ, dilimli, sa¤›r kemeri iﬂlenmeden sade b›rak›lm›ﬂ olan ayna taﬂ›n›n
üzerinde 1863 tarihli onar›m kitabesi yer al›r. Orta k›sm› yan taraftaki sebilde
oldu¤u gibi, içi onbir dilimli niﬂle dolgulanm›ﬂ, bunun üzerine beﬂ beyitlik
talik hatl› inﬂa kitabesi yerleﬂtirilmiﬂtir.14 Yuvarlak kemerli dilimli niﬂ iki yanda
palmet tepelikle biten sütunçelerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Çeﬂme cephesini içte tek
s›ral› mukarnasl› bir bordür, d›ﬂta ise k›vr›k dal ve rumilerden oluﬂan geniﬂ bir
bördür çevreler. En üstte iki taraf›nda iri birer rozet bulunan, içi k›vr›k dallarla
dolgulanm›ﬂ dilimli gövdeli bir tepelik ile taçlan›r. Bu motif tepede bir iki ve iki
yanda yar›m palmet motifleriyle son bulmaktad›r.
Cadde ve soka¤›n birleﬂme noktas›na yak›n avlu duvar›na bitiﬂik durumdaki
ikinci çeﬂme, tamamen mermer kapl› cephesi, sivri kemerli niﬂi, dikdörtgen
çerçeve içine al›nm›ﬂ boﬂ kitabe taﬂ› ile klasik çeﬂme özelliklerini taﬂ›r. Kaﬂ
kemerli ayna taﬂ›n›n iki yan›na simetrik olarak yerleﬂtirilen lâle motifinin
d›ﬂ›nda süsleme yoktur.
Ahmediye Camii’nin
içinden bir görünüm
(karﬂ› sayfa)
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Hazire :
Hazire, caminin her iki yan›na yay›lm›ﬂ olarak güney ve kuzey cephe üzerinde
iki bölüm halindedir. Ana caddeye bakan taraf alt› kemerli pencere duvar› ile
kuﬂat›lmaktad›r. Di¤er bölüm soka¤›n köﬂesinden baﬂl›yarak giriﬂ kap›s›
üzerinde sona erer. Hazirede baﬂta Eminzade Ahmet A¤a (ö.1730) ile iki o¤lu,
k›zlar›, eﬂinin mezartaﬂlar› ile çok say›da dönemi için karakteristik süslemeli
mezar taﬂ› örne¤i bulunmaktad›r.15 Lahid biçimindeki Eminzade Ahmed
A¤a’n›n 1143/1730 tarihli kitabesinin yaz›l› oldu¤u mezartaﬂ› kavuksuz ve
köﬂeli bir sütun biçiminde b›rak›lm›ﬂt›r. 1159/ 1743 tarihli Ahmed A¤a’n›n o¤lu
Osman A¤a ile ayn› tarihli di¤er o¤lu Emin Mehmet (Muhammed) A¤a’ya ait
lahitli ve kâtibî baﬂl›kl› mezartaﬂlar› Lâle Devrinin zarif vazolar içinden ç›kan
çiçek motifli kompozisyonlar›n›n güzel bir örne¤idir. Her iki lahdin kâtibî tipi
kavu¤unun üzerine dal›, yapra¤› ile birlikte iﬂlenmiﬂ kabartma gül motifleri
Üsküdar için nadir örneklerdir.16
De¤erlendirme ve Sonuç :
Yap›m› 1722 y›l›nda tamamlanan Ahmediye Külliyesi, Osmanl› mimarisinde ve
kültür tarihinde Lâle Devri olarak adland›r›lan (1703-1730) ve klasik dönemden
sonra Bat›l›laﬂma dönemine geçiﬂte önemli bir yeri olan zaman dilimi içinde
Üsküdar’da geçmiﬂte Menzilhane yokuﬂu denilen günümüzde Gündo¤umu caddesi ad›yla an›lan önemli bir güzergahta inﬂa edilmiﬂ geniﬂ kapsaml› bir külliyedir. Bu dönemde Üsküdar’da yap›lan Yeni Valide Külliyesi (1710), Beyaz›t’ta
Kaptan ‹brahim Paﬂa (1708), Divanyolu’nda Çorlulu Ali Paﬂa (1708), ﬁehzadebaﬂ›’nda Damad ‹brahim Paﬂa (1720) külliyeleri ile birkaç cami d›ﬂ›nda imar
faaliyetleri, Osmanl› mimarisinde ilk defa saray, konak, kas›r, köﬂk, sebil, çeﬂme
ve bahçe düzenlemeleri gibi sivil mimari alan›nda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r. Ahmediye
Külliyesi ile ayn› tarihlerde inﬂa edilen Ka¤›thane (Sadabad) köﬂkleri bahçe ve
su yollar› düzenlemeleri ile ünlenmiﬂtir. 1730’daki Patrona ‹syan›’n›n ard›ndan
sivil yap›lar›n ço¤unun yok edilmesi ile ‹stanbul’da dönemin mimari özelliklerini günümüze taﬂ›yan s›n›rl› say›da yap› kalm›ﬂt›r. Bunlar yukar›da say›lan
külliye ve camiler ile çok say›da çeﬂme ve Topkap› Saray›’nda III. Ahmed
Kütüphanesi ile Yemiﬂ Odas› olarak an›lan III. Ahmed Kasr›’d›r.
Külliye ve camilerde mimari aç›dan büyük bir de¤iﬂiklik görülmemekle birlikte,
çeﬂme ve sebil cephelerinde III. Ahmed Kasr›’n›n bezeme program›ndaki
panolar halinde düzenlenmiﬂ natüralist uslupta vazo içinde çiçek buketleri ve
tabaklar içinde meyve motifleri dönemin geliﬂtirdi¤i bir yeniliktir ve mimaride
de¤iﬂikli¤in bezeme alan›nda ortaya ç›kt›¤›na iﬂaret etmektedir.
K›saca özetledi¤imiz mimari ortamda inﬂa edilen Ahmediye Külliyesi, cami,
medrese, dershane, kütüphane, sebil, çeﬂmeden oluﬂan program› ile ‹stanbul’da
XVII. yüzy›lda genel olarak karﬂ›laﬂ›lan medrese, türbe, sebil, çeﬂme ve s›byan
mektebinden oluﬂan ve bir kompozisyon bütünlü¤üne sahip orta ölçekli külliye
anlay›ﬂ› ile planlanm›ﬂt›r. Genel yerleﬂme düzeninde, dönemin di¤er

Ahmediye Camii
Haziresi’ndeki
mezar taﬂlar›ndan
biri
(karﬂ› sayfa)
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Ahmediye Camii süslemelerinden örnekler

külliyelerinde oldu¤u gibi yap›lar birbirine dik gelecek ﬂekilde iki cephe halinde
s›ralanm›ﬂ, bu s›ralan›ﬂta görsel ve iﬂlevsel yönden etkileyici yap›lar olan sebil
ve çeﬂmeler D. Kuban’›n ifadesiyle daha önce olmayan ölçüde ve yo¤unlukta
kent mobilyalar›na dönüﬂmüﬂtür. 17
Türk kültür hayat›na giren matbaan›n da etkisiyle XVIII. yüzy›l baﬂlar›ndan
itibaren külliye programlar›na kütüphane yap›lar›n›n dahil edilmesi bu döneme
özgü bir yenilik olarak de¤erlendirilebilir. Çorlulu Ali Paﬂa (1708), ﬁehzadebaﬂ›
Damad ‹brahim Paﬂa (1720) ve Üsküdar Ahmediye Külliyeleri’nde kütüphane
yap›s› di¤er yap›lardan ba¤›ms›z ve soka¤a cephe verecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂlerdir.
Tek kubbeli cami ve medrese, plan ﬂemas› aç›s›ndan büyük bir de¤iﬂiklik göstermez. Burada dikkati çeken husus sekizgen planl› dershane mekan›n›n ö¤renci
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odalar›ndan ayr› tutularak giriﬂ cephesinde sebilin üzerine al›nm›ﬂ olmas›d›r.
XVIII. yüzy›l baﬂlar›ndan itibaren su ögesinin mimaride kazand›¤› önem çeﬂme
tasar›m›n›n geliﬂmesine neden olmuﬂ, klasik sivri kemerli çeﬂme niﬂinin yerini
içleri dilimli niﬂlerle dolgulanm›ﬂ, yuvarlak kemerli istiridye kabu¤u ﬂeklindeki
derin niﬂler almaya baﬂlam›ﬂt›r.18 Ahmediye Külliyesinin caddeye bakan cephesine oturtulan çeﬂme ve sebilin istiridye niﬂli yuvarlak kemerleri benzer bir
be¤eni anlay›ﬂ›na iﬂaret etmektedir. Çeﬂme tasar›m›ndaki doruk noktas› küçük
meydanlar›n ortalar›nda dört cepheli ve geniﬂ bir saçakla son bulan an›tsal meydan çeﬂmeleri ile gerçekleﬂir. Topkap› Saray› önündeki III.Ahmed Çeﬂmesi
(1728) ile ayn› tarihli Üsküdar III. Ahmed Çeﬂmesi (1728-29) bu anlay›ﬂ›n en
önemli örneklerini oluﬂturmaktad›r.
Lâle Devri bezeme alan›nda kullan›lan natüralist uslupta yap›lm›ﬂ vazo içinde
çiçek buketleri Ahmediye Cami minberinde, haziredeki mezar taﬂlar›nda ‹stanbul’daki di¤er örneklerine benzer kalitede yap›lm›ﬂt›r.
Sonuç olarak Üsküdar Ahmediye Külliyesi genel hatlar›yla klasik Osmanl›
mimarisinin bir devam› olarak görülmekle birlikte, yap›lar›n daha çok soka¤a
bakan cephelere ve yükseltilmiﬂ bodrum katlar› üzerine oturtulmas› görünüﬂ
olarak yeni yaklaﬂ›mlard›r. Osmanl› mimarisinde bat›l›laﬂma yolundaki
de¤iﬂimlerin ilk defa 1734 tarihli Hekimo¤lu Ali Paﬂa Camii’nde görülmeye
baﬂlad›¤› ileri sürülse de Barok mimari yolundaki de¤iﬂimlerin gerek bezeme
alan›nda gerekse genel tasarlama e¤ilimlerinde kavranabilen yeniliklerinin ilk
iﬂaretlerinin (ﬁehzadebaﬂ› ‹brahim Paﬂa Külliyesi 1720) Lâle Devri’nde
baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz.
D‹PNOTLAR
1 Cami ile dershane aras›ndaki hazirede gömülü olan külliyenin banisi Ahmet A¤a hakk›nda bk.
M.Süreyya, Sicill-i Osmani, I, 245; R.E.Koçu, “Ahmed A¤a”, ‹stanbul Ansiklopedisi, I, 319-320, 378.vd.;
‹. H. Konyal›, Üsküdar Tarihi, I, 322-323; Mehmet Raif, Mirat-› ‹stanbul (yay.haz.Günay Kut-Hatice
Aynur), ‹stanbul 1996, s.149-155; M. Nermi Haskan; Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 64.
2 Bu konuda kaynaklarda dolayl› bilgilere yer verilmektedir. bk. Necdet ‹ﬂli, “Karacaahmet Mezarl›¤›”,
Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, IV, 444-447; ‹. H. Konyal›, a.g.e., II, 388-89; M. N. Haskan, a.g.e.,
II, 981-82; ‹smail Orman, “Osmanl› Çeﬂme Mimarisinde Namazgahl› Çeﬂmeler”, II.Üsküdar
Sempozyumu Bildiriler, II, 398-99; Engin Özdeniz, ‹stanbul’daki Kaptan-› Derya Çeﬂme ve Sebilleri,
‹stanbul 1995, s.144-145.
3 Külliyenin kapsam›n› ,yerini,banisini daha önceden burada bulunan Kefçe Mescidinin y›kt›r›larak
yerine külliyenin caminin inﬂa edildi¤ini, aç›kça belirten 1134 / 1722 tarihli sekiz beyitlik talik hatl›
manzum kitabesi için bk. H.Ayvansarayi, Hadikatü’l-Cevami, II, 206-209; ‹. H. Konyal›, a.g.e., II, 287288; M. Nermi Haskan, a.g.e., I, 63-68.
4 ‹. H. Konyal›, a.g.e., I, 88; M.Raif, a.g.e., s.150. Kitabenin tarih beytini verirken, R. E. Koçu; “Ahmediye
Camii ve Külliyesi”, ‹stanbul Ansiklopedisi, I, 378-379; M.Nermi Haskan, a.g.e., I, 63’de tamam› verilir.
5 ‹. H. Konyal›, a.g.e., I, 89.
6 ‹. Ayd›n Yüksel, “Ahmediye Külliyesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, I,136-137.
7 ‹.Ayd›n Yüksel, a.g.m., s.137.
8 Gülçin Erol Canca, Bir Geçiﬂ Dönemi Olarak ‹stanbul’da III. Ahmet Devri (1703-1730) Mimarisi, Mimar
Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 1999.
9 Mübahat Kütüko¤lu, XX. Asra Eriﬂen ‹stanbul Medreseleri, Ankara 2000, s. 317-318. Medresenin plan
ve mimari özellikleri yan› s›ra 1792, 1869, 1914 ve 1918 y›llar›ndaki durumu hakk›nda bilgi vard›r.
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kullan›ld›¤› belirtilir.
12 G.Erol Canca, a.g.e., s. 286 vd.
13 Sebilin 1134 / 1722 tarihli talik hatl› kitabesi için bk. M.Raif, a.g.e., s.155; H.Ayvansarayi, Mecmuai Tevarih (haz. F.Derin- V.Çabuk), ‹stanbul 1978, s.61; Koçu, a.g.m, s. 378-379; Konyal›, a.g.e., II, 127128; Affan Egemen, ‹stanbul’un Çeﬂme ve Sebilleri, ‹stanbul 1993, s. 94-97; ‹zzet Kumbarac›lar, ‹stanbul
Sebilleri, ‹stanbul 1938, s. 33; resim 40; Hatice Aynur-Hakan Karateke, III. Ahmet Devri ‹stanbul
Çeﬂmeleri, s. 151; E.Özdeniz, a.g.e., s.147.
14 1134/ 1722 tarihli çeﬂme kitabesi için bk. dipnot 13’deki kaynaklar.
15 Ahmediye Külliyesi Haziresine ait mezar taﬂ› kitabeleri için bk. M.Nermi Haskan, a.g.e., 64-68.
16 Halit Çal, “‹stanbul Eyüp’teki Erkek Mezar Taﬂlar›nda Baﬂl›klar”, Eyüp Sultan Sempozyumu Tebli¤ler
III, ‹stanbul 2000, s. 209-213’de Eyüp’teki kavuk tipi mezar taﬂ› baﬂl›klar›nda görülen ön yüze tutturulmuﬂ çiçeklerin XVIII. yüzy›l modas› oldu¤unu ileri sürer.
17 Do¤an Kuban, Osmanl› Mimarisi, ‹stanbul 2007, s. 509-520.
18 H. Örcün Bar›ﬂta, ‹stanbul Çeﬂmeleri (Kabataﬂ Hekimo¤lu Ali Paﬂa Çeﬂmesi), Ankara 1993; a.g.y.,
‹stanbul Çeﬂmeleri (Bereketzade Çeﬂmesi); a.g.y., ‹stanbul Çeﬂmeleri (Beyo¤lu Cihetindeki Meyva Taba¤›
Motifleriyle Bezenmiﬂ Tek Cepheli An›t Çeﬂmeler).
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1. Giriﬂ
Üsküdar, ‹stanbul’un en çok selâtin camii bulunan ilçelerindendir. Padiﬂahlar,
han›m sultanlar veya ﬂehzadeler taraf›ndan yapt›r›lan selâtin camileri ise Osmanl› mimarisinin en önemli örneklerini teﬂkil eder. ‹stanbul’un köklü ve sayg›n yerleﬂim bölgelerinden biri olmas›, sultanlar›n ve yak›nlar›n›n Üsküdar’da
külliyeler ve camiler inﬂa ettirmelerine etki etmiﬂtir. Bu eserler, siyasi ve kültürel önemleri gere¤i genellikle en iyi mimarlar, ustalar ve sanatkârlar taraf›ndan
meydana getirilmiﬂtir.
Kuﬂak yaz›lar›, hat sanat›n›n mimarideki geliﬂiminin daha iyi anlaﬂ›lmas›n› sa¤layan celî yaz›lard›r. Bununla birlikte, camilerin genellikle iç mekânlar›nda yer
alan ve dikkat çekici boyutlarda olan kuﬂak yaz›lar›, inﬂa kitabelerinin bilgilendirici fonksiyonlar›ndan farkl› olarak, içerikleriyle mekâna anlam katan, estetik
zenginlikleriyle dekorasyonun bask›n tezyinî unsurlar›ndan olan ve özellikle
camilerin birer ibadethane hüviyeti kazanmas›nda önemli paya sahip olan yaz›lard›r.
Kuﬂak yaz›lar›n›n, engin bir hattatl›k tecrübesi ve zor, titiz bir iﬂçilik gerektirmesi, bu yaz›lara hat sanat› ve mimari dekorasyon aç›s›ndan özel bir önem atfedilmesine sebep olmuﬂtur. Hat sanat›n›n en iyi icra edildi¤i ﬂehir olarak kabul edilegelen ‹stanbul’da, mümtaz hattatlar›n yaﬂad›¤› Üsküdar’a yap›lm›ﬂ olan selâtin
camilerindeki kuﬂak yaz›lar›n›n, Türk sanat› bak›m›ndan ne kadar büyük bir
öneminin oldu¤u ise ortadad›r. Kuﬂak yaz›lar›n›n bir di¤er özelli¤i, baﬂka yaz›lar ve kitabeler için ayr›lacak yerden daha fazla, daha özel bir alan›n kuﬂak yaz›s› için ayr›lmas› zaruretidir. Bu zaruret, di¤er yaz›lara göre kuﬂak yaz›lar›n›

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

mimari tasar›m ile daha çok ba¤lant›l› hale getirmiﬂtir. Yani, baz› mimari tasar›m örnekleri, kuﬂak yaz›s› için elveriﬂli olmayabilmektedir. Hem bu sebeple
hem de uygulamas›ndaki zorluklar sebebiyle kuﬂak yaz›lar›na her yap›da yer verilmemiﬂtir. Üsküdar’da kuﬂak yaz›s› bulunan selâtin camileri, Atik Vâlide Camii, Çinili Cami, Beylerbeyi Hamidiye Camii ve Üsküdar Selimiye Camii’dir.
2. Kuﬂak Yaz›s›
Kuﬂak, kelime olarak “bir ﬂeyin etraf›na sar›lan, boyu enine göre daha uzun ﬂerit” anlam›na gelir. Bu kelime gerçek ve mecazî olarak, birçok alana yönelik anlamlar kazanm›ﬂt›r. Hat sanat›nda “kuﬂak yaz›s›” denilince akla ilk olarak mimaride yer alan uzun yaz› ﬂeritleri gelir. Dolay›s›yla kuﬂak yaz›s› tabirinin, mimari
eserlerle birlikte düﬂünülmesi gerekir. Bir ‹slâm sanat› olan hat sanat›n›n, di¤er
‹slâm sanatlar›yla birlikte cami, türbe gibi yap›lar› tezyin edece¤i tabiîdir.
Hangi yaz›lar›n kuﬂak yaz›s› olarak nitelendirilebilece¤i, hangilerinin ise kuﬂak
yaz›s› say›lamayaca¤› konusunda, kaynaklarda ayr›nt›l› bir malûmat yoktur. Ancak kaynaklarda “kuﬂak yaz›s›” olarak nitelendirilmiﬂ olan yaz›lar› inceledi¤imizde ortaya ç›kan sonuca göre; bir kuﬂak yaz›s›n›n mümkün oldu¤unca kesintiye u¤ramaks›z›n, uzunca ve birbiriyle devaml›l›k arz eden bir metni ihtiva etmiﬂ olmas›1 gerekti¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu tabir, hat uzmanlar› ve hattatlar aras›nda
da genellikle böyle anlaﬂ›lmaktad›r.2
Kuﬂak yaz›s›n› di¤er yaz›lardan ay›rdetmek için ﬂu kriterleri esas alabiliriz:
Kavuﬂma: Yaz›n›n zarûret d›ﬂ›nda kesintiye u¤ramaks›z›n devam ederek mümkünse metnin baﬂlad›¤› noktaya kadar gelip burada sona ermesi.
Uzunluk: Yaz›n›n, kuﬂak halinde alg›lanabilecek belli bir uzunlu¤a sahip olmas›.
ﬁekil Birli¤i: En, malzeme, teknik, yaz› çeﬂidi, kalem kal›nl›¤› ve renk bak›m›ndan yaz›n›n birlik sergilemesi.
Anlam Bütünlü¤ü: Metnin birbiriyle anlam bak›m›ndan ba¤lant›l› olan parçalardan meydana gelmesi.
Kesintisizlik (Süreklilik): Yaz›n›n ilk bak›ﬂta, aralar›nda bariz fas›lalar olan ve
birbirinden kopuk panolar halinde de¤il, uzunca bir kuﬂak izlenimi verebilecek
bütünlükte alg›lanmas›.3
Bu durumda; pano görünümündeki kap› üstü yaz›lar›n›, pencere al›nl›klar›ndaki yar›m daire veya dikdötgen alanlara yaz›lm›ﬂ yaz›lar›, mihrap üstü yaz›lar›n›,
minber kap›s›ndaki yaz›lar›, çehar yâr-› güzîn levhalar›n›, yap› inﬂa ve tamir kitabelerini4 kuﬂak yaz›lar› s›n›f›na dahil edemeyiz. Kubbe göbe¤indeki yaz›lar5 da
bir merkez etraf›nda dönen dairevî yaz›lar oldu¤u ve “kubbe yaz›lar›” olarak adland›r›ld›¤› için kuﬂak yaz›lar› s›n›f›na girmez.
Kuﬂak yaz›s› diyebilece¤imiz yaz›lar; kubbe kasnaklar›nda, kubbe eteklerinde,
cami hariminin duvarlar›nda, son cemaat mahallinde, hünkâr mahfilinde, bü204
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yük filayaklar›nda, türbe duvarlar›nda, çeﬂme duvarlar›nda karﬂ›laﬂabilece¤imiz
ve yukar›da say›lan kriterlere büyük ölçüde uyan uzun, birbiriyle ba¤lant›l› ve
yekâhenk yaz›lard›r. Ayn› zamanda bu büyük çapl› ve emek mahsülü yaz› programlar›, hattatlar›n istif hünerlerini sergiledikleri önemli celî yaz›lar içerdi¤i
için, celînin geliﬂimini ve hattatlar›n gücünü ortaya koyan en dikkat çekici örneklerdir.
3. Üsküdar Atik Valide Camii
3.1. Camiin Mimarî Özellikleri
Camiin baniyesi Nurbânû Sultan’d›r ki, kendisi Sultan III. Murad’›n annesi ve
Sultan II. Selim’in zevcesidir. Nurbânû Sultan, Venedik as›ll›d›r; fakat gayet
dindar bir kimse oldu¤u bilinir. Mimar Sinan eseri olan ve yap›m›na 1577’de
baﬂlanan külliye, 1583 (991 h.)’te tamamlanm›ﬂt›r.6 III. Murad, Koca Sinan’›n
gördü¤ü son padiﬂaht›r ve bu cami de Sinan’›n yapt›¤› son eserlerdendir.
Camiin plan› dikdörtgen olup mihrab› d›ﬂar›ya ç›k›nt›l›d›r. Mabedin tek kubbesi, alt› sütun üstündedir ve iki yandan birbirine bitiﬂik ikiﬂer yar›m kubbeyle
çevrelenmiﬂtir. Mihrap sofas› üzerinde de beﬂinci yar›m kubbe vard›r. Kubbe,
köﬂelere çeyrek kubbelerle ba¤lan›r. Üç tarafta galeriler ve üst mahfiller vard›r.
Parmakl›klarla kapat›lm›ﬂ hünkâr mahfili bat› taraftad›r. Bu mahfiller 32 sütun
üzerine oturtulmuﬂtur. Ferah bir iç atmosfer sözkonusudur.7 Hadîka’da “cami
asl›nda tek kubbeli ve etraf› yar›m kubbelerle çevrili bir plana sahipti. Ancak Mütevellî Pîr Ali, iki tarafa birer kubbe ilâve ettirmiﬂtir” denilmektedir. Yap›n›n, plan› ve ilk inﬂaat›ndan sonra Mimar Davud A¤a taraf›ndan tamamland›¤›n› kaydedenler de vard›r. Son cemaat yeri alt› sütuna dayal› beﬂ kubbeli olup önünde yine sütunlar üzerine yap›lm›ﬂ ilâve bir saçak vard›r. Bu saçak, son cemaat yerini
üç taraftan çevrelemektedir. Cami bu görüntüsüyle, yine bir Mimar Sinan eseri
olan Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’ni hat›rlatmaktad›r. Cami, di¤er selâtin
camiler gibi merkezî bir yerde de¤ildir. Denize hâkim bir tepe üzerine, tenha sokaklar aras›na inﬂa edilmiﬂ, huzur ve sükûn ortam› bahﬂeden bir muhit meydana getirmiﬂtir. Çifte minareli olan caminin ﬂad›rvan avlusunun üç taraf›nda, 31
sütuna dayanan ve 40 kubbeyle örtülü medrese odalar› bulunmaktad›r.
Mimarinin verdi¤i geniﬂlik, iç mekândaki tezyinat ile desteklenmektedir. Sinan’›n hemen bütün eserlerinde oldu¤u gibi, Atik (Eski) Valide Sultan Camii’nde de nispetlerin ahengi ile anlam kazanan d›ﬂ cephelerde tezyinat çok azd›r. Buna karﬂ›l›k, iç mekânda oldukça zengin bir tezyinat ve yaz› program› göze çarpar. Meselâ mahfil tavan› nefis motiflerle süslenmiﬂtir.8 Atik Valide Camii’nin bu kalemiﬂleri, çinileri kadar önemli ve görülmeye de¤er idi. Ancak ﬂu
anda bu motifli k›s›mlar›n sadece bir bölümü mevcuttur ve di¤er k›s›mlar ya¤l›
boya ile boyanm›ﬂt›r. ‹lki 1930’larda yap›lan restorasyonda orijinal tezyinata sad›k kal›nmam›ﬂ; son derece kaba hatayîler ve formlar› bozuk rûmîler uygulanm›ﬂt›r.
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3.2. Mihrap Sofas›ndaki Kuﬂak Yaz›s›
Hattat: Hasan Üsküdarî (ö. 1614)
Yaz› Çeﬂidi: Celî sülüs
Malzeme ve Teknik: Çini üzerine s›ralt› tekni¤i
Renk: Lâcivert zemin üzerine beyaz
Dil: Arapça
Metnin Türkçe Anlam›
Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
Allah kendisinden baﬂka hiçbir ilâh olmayand›r. Diridir, kayyumdur. O’nu ne
bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku! Göklerdeki her ﬂey, yerdeki her ﬂey
O’nundur. ‹zni olmaks›z›n onun kat›nda ﬂefaatte bulunacak kimdir? O, kullar›n
önlerindekileri ve arkalar›ndakileri (yapt›klar›n› ve yapacaklar›n›) bilir. Onlar
O’nun ilminden, kendisinin diledi¤i kadar›ndan baﬂka bir ﬂey kavrayamazlar.
Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplay›p kuﬂatm›ﬂt›r. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez.
O yücedir, büyüktür.9 Allah do¤ru söyledi.
De¤erlendirme
Kuﬂakta imzas› bulunmamas›na ra¤men, kuﬂak yaz›s›ndan baﬂka celîler de ihtiva eden10 Üsküdar Atik Valide Camii celîlerinin hattat› olarak kaynaklarda Hasan Üsküdarî’nin11 ad› geçmektedir. Dört asr› aﬂk›n bir zamand›r camii süsleyen
celî sülüs kuﬂak yaz›s›n›n üzerinde bulundu¤u çiniler renk ve desen itibariyle
ender niteliktedir. ‹znik çinicili¤inin en parlak dönemlerini yaﬂad›¤› XV. ve XVI.
yüzy›llar›n kalitesini yans›tan bu çiniler, hem teknik hem de renk ve kompozisyon aç›s›ndan oldukça baﬂar›l› örneklerdir. Bu dönemde, klasik renkler olan kobalt mavisi ve beyaz›n yan› s›ra yeﬂil, turkuaz, firuze ve ilk örnekleri Süleymaniye Camii ile Hürrem Sultan Türbesi çinilerinde görülen kabar›k k›rm›z› (mercan k›rm›z›s›) da kullan›lm›ﬂt›r. Kabar›k k›rm›z›n›n ‹znik moru yaln›zca yirmi
y›l kadar kullan›lm›ﬂ; k›rm›z› bulunduktan sonra bir daha görülmemiﬂtir. K›rm›z›, s›ralt› renkler içinde belki de en zor elde edilen renkti. Baz› ‹znik çinilerinde
görülen parlak domates ya da mercan k›rm›z›s›na baﬂka hiçbir seramik gelene¤inde rastlanmam›ﬂt›r.12
Atik Valide Camii de bu önemli ça¤›n son y›llar›nda yap›lm›ﬂ ve hepsi s›ralt›
tekni¤iyle imâl edilmiﬂ en güzel çini örnekleri ile bezenmiﬂtir. Camideki çini
tezyinat unsurlar› içinde en önemlileri, mihrap sofas›n›n yan duvarlar›nda yer
alan birbirinin ayn› iki büyük panodur. Müzehhip Karamemi13 etkili bu panolarda mercan k›rm›z›s› zemin üzerine beyaz rûmîlerle süslü bir vazodan birbirlerine ba¤l› iki ﬂemse ç›kmaktad›r. ﬁemselerin içinde lâcivert zemin üzerine beyaz, k›rm›z› noktal› lâle, menekﬂe, karanfil, gül motifleri ve yeﬂil yapraklarla
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Atik Valide Camii
kuﬂak hatlar›ndan
örnekler
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zenginleﬂtirilmiﬂ bir kompozisyon yer almaktad›r. Vazo ve iki ﬂemsenin d›ﬂ›n›
zarif k›vr›mlarla yükselen bahar dallar› sarmalar. Bahar a¤ac› motifi, Çin’den
‹ran yoluyla Osmanl› tezyinat›na girmiﬂ ve ilk defa ﬁehzâde Mehmed’e ithaf edilen “K›rk Hadis” yazmas›nda kullan›lm›ﬂt›.14
Çini üzerine yaz›lar›n nas›l geçirildi¤ine daha önceki bölümde de¤inilmiﬂti. Camiin mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› da sözkonusu safhalardan geçerek Camii süslemiﬂtir. ‹znik çinicili¤inde karﬂ›m›za ç›kan ve daha önce k›saca bahsetti¤imiz geliﬂmelerin etkisi, kuﬂak yaz›lar›na da yans›m›ﬂt›r. Çünkü yeni icat edilmiﬂ olan baz›
teknikler ve renkler ilgi çekici olmalar› sebebiyle, özellikle icat ediliﬂlerinin hemen
ard›ndan daha fazla kullan›l›r. Bu yenilikler ilk baﬂlarda, uygun olan ya da olmayan pek çok yerde görülse de zamanla olgunlaﬂarak en do¤ru yerini ve en ideal k›vam›n› bulur. Zira, tezyinî çinilerde kullan›lan renklerin, bu camideki yaz› kuﬂa¤›
çevresinde de kullan›lm›ﬂ olmas› normal ve uyumlu görülse bile istiflerin aras›ndaki çeﬂitli motiflerin, geometrik ﬂekillerin ve hançer yapraklar›n›n, o dönemde yeni geliﬂen üsluplar›n ve tekniklerin etkisiyle bolca kullan›lmas› ilginç gelmektedir.
Bunun yan› s›ra yaz›lar›n aras›na serpiﬂtirilen hançer yapraklar, saz üslubunun en
güzel örneklerini sergiler. Saz üslubu yaprak, Osmanl› tezyinat›na 1526-1556 y›llar› aras›nda saray baﬂnakkaﬂ› olan Tebrizli ﬁahkulu15 taraf›ndan kazand›r›lm›ﬂt›r.
Bat› yönünden ve minberin hemen yan›ndan baﬂlayarak mihrapta kesilen ve mihrab›n solundan itibaren tekrar devam eden kuﬂak yaz›s› lâcivert zemin üzerine beyaz renkle yaz›lm›ﬂt›r. Çini üzerinde yaz› varsa genellikle zemin koyu mavi veya
lâcivert, yaz› ise beyazd›r. Çok renkli s›r tekni¤inde tüm duvarlar›n kaplanmas› Mimar Sinan yap›lar›n›n birço¤unda, zemin renklerinin koyulu¤u sebebiyle tercih
edilmemiﬂ olabilir. Çünkü Sinan sadelik ve ferahl›k arayan bir mimard›. Günlük
kullan›m eﬂyas› üretiminde de kullan›lan beyaz zeminli, çok renkli s›ralt› tekni¤iyle duvar çinisi imal edilmesine Mimar Sinan öncü olmuﬂtur, denilebilir.16
Lâcivert zeminli kuﬂak yaz›s›n›n etraf›na mercan k›rm›z›s› ile ince bir cetvel çekilmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›na da turkuaz zemin üzerine lâcivert, beyaz ve mercan k›rm›z›s› ile renklendirilmiﬂ motifler uygulanm›ﬂt›r. Bütün çini yaz›lar› çevreleyen
bordürde hurde rûmîler ters simetri yaparak zarif bir mekik formu oluﬂturmuﬂtur. Devrinin karakteristik kompozisyonu olan bu form, günümüz müzehhiplerinin çal›ﬂmalar›na da kaynak olmaktad›r. Bu çinilerden baz›lar› k›r›lm›ﬂ, sökülmüﬂ ya da dökülmüﬂ vaziyettedir. Bunlar›n yerlerine orijinaline uymayan parçalar monte edilmiﬂtir. Ayr›ca yaz›n›n zemininde de yer yer harflerin aras›ndan
geçen k›rm›z›, yeﬂil ve beyaz renkli hançer yapraklarla küçük çiçekler, rozetler
ve geometrik geçmeler yer almaktad›r. Bu görüntü bize, tezyinatla yaz›n›n iç içe
vaziyette s›kça kullan›ld›¤› Selçuklu döneminni hat›rlatmaktad›r. Camiin yap›m
tarihini de dikkate alacak olursak, yaz›dan henüz Selçuklu etkilerinin tamamen
silinmedi¤i anlaﬂ›l›r. Bu camideki kuﬂak yaz›s›nda karﬂ›m›za ç›kan, Selçuklu
dönemine nispetle farkl› bir uygulamaya örnek, “vesi’a” kelimesindeki ‘ayn’›n
karn›na yap›lm›ﬂ geometrik geçmeli motiftir (F. 6).
Atik Vâlide Camii’nin kuﬂak yaz›s›, harim zemininden 2.65 m. yüksektedir. Kuﬂa¤›n kal›nl›¤› 92 cm., yaz›n›n kalem kal›nl›¤› ise yaklaﬂ›k 4 cm.’dir. Mihrap so208
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fas›n›n bat› ve do¤u duvar›nda her biri 3.1 m., mihrap duvar›nda ise 1.6 m.’si
mihrab›n sa¤›nda, 1.6 m.’si de solunda olmak üzere 3.2 m. uzunlu¤unda kuﬂak
yaz›s› mevcuttur (F. 2). Dolay›s›yla toplam 9.4 metre kadar uzunlu¤a sahip olan
bir kuﬂak sözkonusudur. Bununla birlikte, gerek Camiin içindeki gerekse son
cemaat yerindeki pencere al›nl›klar›nda, yine çini üzerinde ve yine Hasan Üsküdarî’ye ait olan yaz›lar mevcuttur; ancak bunlar kuﬂak yaz›lar› s›n›f›na girmemektedir.
Kuﬂak, Besmele ile baﬂlam›ﬂ ve devam›nda “Âyete’l-Kürsi” yaz›lm›ﬂt›r.17 Bu âyetin faziletleri hakk›nda hadis-i ﬂerifler vard›r. Sözkonusu âyet namazlardan sonra da okundu¤u için cami ile ba¤lant›s› aç›kt›r. Ebû Hureyre (r.a.)’den yap›lan rivayete göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) ﬂöyle buyurmuﬂtur: “Her ﬂeyin bir ﬂerefesi
var. Kur’ân-› Kerîm’in ﬂerefesi de Bakara Sûresi’dir. Bu sûrede bir âyet vard›r ki
Kur’an âyetlerinin efendisidir: Âyete’l-Kürsî.”18
Bu camideki yaz› kuﬂa¤›n›n sat›r düzeni, ne baﬂtan baﬂa tek sat›r ne çift sat›r ne
de üç sat›r ﬂeklinde tam olarak izah edilebilir. Çünkü yer yer tek sat›r halinde
ilerleyen yaz›, baz› yerlerde üç, hatta dört sat›ra kadar ç›kmaktad›r. Yine kelimelerin istiflenmesinde istikrarl› bir düzen takip edilmemiﬂ; kelimeler baz› yerlerde aﬂa¤›dan yukar›ya, baz› yerlerde yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru okunacak ﬂekilde
istiflenmiﬂtir.
Yaz›ya ilk bak›ﬂta, üst k›s›mda iki paralel çizgi halinde iki cephe boyunca uzanan yâ-y› ma’kûslar dikkati çekmektedir (F. 5). Bunlar, “fi’s-semâvât” ve “fi’lard” kelimelerinde geçen fî harf-i cer’ine ait yâ harflerinin keﬂidesidir. Bu çizgisel keﬂidenin baz› noktalar›nda, monotonluktan kurtulmak için olsa gerek, çeﬂitli ﬂekillerde geçmeler vard›r (Çizim 1). Böyle geçmelerle, önceki dönemlerde
daha ziyade kûfî yaz›da rastlamak mümkündür. Ancak, yaz›n›n tezyinî motiflerden tamamen ar›n›p yaln›zca harflerle, harekelerle ve mühmel iﬂaretlerle kendi
estetik hüviyetine kavuﬂmas› için henüz erkendir. Üstelik bu kuﬂakta hareke ve
di¤er iﬂaretler az kullan›lm›ﬂ, hattâ ihmal edilmiﬂ olmas›na ra¤men bu ﬂekilde
tezyinata yer verilmesi ilginçtir. Çünkü öncelik s›ras›, teﬂrifat kaideleri icab›nca
evvelâ noktalarla harekelerin, sonra da di¤er iﬂaretlerle mühmel harflerindir.
Kuﬂak, harf anatomileri bak›m›ndan incelendi¤inde, harflerin olgun estetik yap›lar›na tam olarak kavuﬂamad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü yaz›n›n süzüle süzüle en güzel k›vama eriﬂmesi için henüz yüzy›llar vard›r.
Yaz› kuﬂa¤› Besmele ile baﬂlam›ﬂ ve Besmele k›sm›, üstünden geçen iki yâ çizgisini saymazsak tek sat›r halinde yaz›lm›ﬂt›r (F. 3, Çizim 1). Elif, lâm gibi dikey
harfler, kalem c›l›zl›¤› sebebiyle yatay harflere oranla fazlaca uzun görünmektedir.19 Bu durumda, ancak yaz›n›n daha olgun oldu¤u devrelerde ideal ölçüsünü
ve biçimini bulan Lafzatullah’da, lâm harfleri ile elif harfi aras›ndaki tenasüp,
elifin nispeten uzun olmas› sebebiyle bozuktur. Özellikle âyetin baﬂ›ndaki Lafzatullah’da bu orans›zl›k daha da belirgindir (F. 3, Çizim 1). Yine dikey harflerde bir çizgisellik hâkimdir. Baz› harekeler ihmal edilmiﬂtir. ﬁedde, hemze, ötre
gibi iﬂaretler net bir ﬂekle kavuﬂmam›ﬂt›r. Çift ötre, daha sonralar› yayg›nlaﬂan
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yaz›m ﬂekillerindeki gibi de¤il, iki tane ötre üstüste konarak yaz›lm›ﬂt›r. Zülfelerde ise bir sertlik göze çarpmaktad›r.
“Vemâ fi’l-ard”daki vav ile mim harflerinin baﬂ› müﬂterek kullan›lm›ﬂt›r ki; harflerin bu ﬂekilde yaz›lmas›na “tetâbuk” denmektedir (F. 4). Ancak benzer harflerin anatomileri de zamanla birbirlerinden net bir ﬂekilde farkl›laﬂ›nca, önceleri
s›kça karﬂ›laﬂ›lan bu tür tetâbuklu yaz›l›ﬂlar terk edilmiﬂtir. Çünkü vav’›n baﬂ›
ile mim’in baﬂ› birbirinden farkl› ﬂekiller alarak geliﬂmiﬂtir. “Men ze’l-lezî”deki
zâl harfleri ile, ölçüleri benzer oldu¤u için meselâ vav’lar› karﬂ›laﬂt›racak olursak, zâl’lerin ne kadar küçük kald›¤›n› görürüz (F. 4). Demek ki bu dönemde, istif alan›ndaki zaruretler sebebiyle harflerin boyutlar›yla oynanmas› caiz görülebiliyordu. Hatta Selçuklu dönemine ait yaz›larda bununla çok daha s›k olarak
karﬂ›laﬂmak mümkündür.
Bu kuﬂakta dikkatimizi çeken bir baﬂka husus, ‘ayn, lâmelif, he, vav, fe, kaf, mim
gibi küçük gözlü harflerin ço¤unun göz boﬂluklar›n›n firuze veya mercan k›rm›z›s› renkleriyle doldurulmuﬂ olmas›d›r. Cezmlerin ve ötrelerin gözlerinde de ayn› uygulama vard›r (F. 5). Buna mukabil, sad, dat, t›, z›, ha (müselles ve goncevî ha) gibi iri gözlü harflerde ise böyle bir yönteme baﬂvurulmam›ﬂt›r. Bunun sebebi, renkli iri gözlerin fazlaca dikkat çekmesini engellemek olabilir.
Mihrab›n solundan devam eden kuﬂakta da uzun ve düz keﬂideler kullan›lm›ﬂt›r ve böylelikle bu k›s›m ile mihrab›n sa¤ taraf› aras›nda bir uyum yakalanm›ﬂt›r. Buradaki keﬂideler de yâ ve te harflerine verilmiﬂtir. Fakat sa¤ taraftaki keﬂidelerin birbirleriyle aralar›ndaki mesafelerle, sol taraftakilerin birbirleriyle aralar›ndaki mesafeler farkl›d›r.
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Kalem kal›nl›¤›na göre harflerin büyüklükleri farkl› farkl›d›r. Buna örnek olarak,
âyetin sonundaki “sadekallahü’l-‘azîm”in “sadekallah” k›sm›n› gösterebiliriz (F.
7). Yine, “aliyyü’l-azîm” ile “sadekallahü’l-‘azîm” k›s›mlar›ndaki ay›n’lar›n boyutlar›nda da hemen göze çarpan bir farkl›l›k sözkonusudur. Ayr›ca sad, t›, z› gibi harflerde de orans›zl›k vard›r. Bu özellikler bizi, harflerde istikrar›n henüz geliﬂmedi¤i fikrine götürmektedir. Yani hattat, istif alan›ndaki dar ya da geniﬂ boﬂluklar›, harflerin boyutlar›yla oynayarak doldurma yolunu seçmiﬂtir. Bu yola sadece harflerde de¤il noktalarda da baﬂvurulmuﬂtur. Meselâ “sadeka”daki kaf’›n
noktalar› oldukça küçük ve yuvarlak yap›lm›ﬂt›r. Buna karﬂ›l›k “azîm” kelimelerindeki her ik z› harfinin de noktas› konulmam›ﬂt›r (F. 7). “‹llâ bimâ ﬂâe”deki
lâmelif harfinin zülfesi içinden “ﬂâe”nin elif’i ilginç bir ﬂekilde geçmiﬂtir (F. 6).
Bu kuﬂaktaki harf gözlerinin renklendirilmesi ve kelime aralar›na motiflerin,
k›vr›k dallar›n serpiﬂtirilmesi gibi tasarruflar›n Hattat Hasan Üsküdarî’nin iste¤i
ya da bilgisi dahilinde yap›l›p yap›lmad›¤› ve hattat›n yaz› kal›plar›n› çini ustalar›na teslim ettikten sonra tekrar kontrol edip etmedi¤i kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ﬂuras› unutulmamal›d›r ki; hattatlar cami yaz›lar›n›n kal›plar›n› yazarlarken, aksi gerekmedikçe siyah mürekkep kullan›rlar ve harf gözlerini
farkl› renklerle doldurmak gibi bir yönteme baﬂvurmazlar. Hattâ, istifteki boﬂluklar› hareke ve di¤er tezyinî unsurlarla kendileri doldururlar. Çünkü bu da istif iﬂleminin bir parças›d›r. Bu yüzden sözkonusu kuﬂaktaki motiflerin, k›vr›k
dal vb. çiçeklerin, harf gözlerindeki renklendirmenin hattat taraf›ndan de¤il; çini ustalar› taraf›ndan yap›lm›ﬂ olmas› ihtimali yüksektir.
4. Üsküdar Çinili Cami
Plan No: 2
Foto¤raf No: 8-15
Çizim No: 2
4.1. Camiin Mimarî Özellikleri
Üsküdar, Nuhkuyusu, Çinili Mescit Sokak’ta bulunan Çinili Cami’nin baniyesi,
Sultan I. Ahmed’in zevcesi, Sultan IV. Murad ile Sultan ‹brahim’in valideleri
olan Mahpeyker Kösem Sultan’d›r ki;20 1650’de öldürülmüﬂtür. Kitabesindeki
tarih m›sra›ndan21 1640 (1050 h.) y›l›nda tamamland›¤› anlaﬂ›lan bu Camiin mimar› Kas›m A¤a’d›r. Cami kare planl› ve tek kubbelidir. Ön cepheyi, ahﬂap sütunlar üzerine oturan bir saçak çevrelemektedir. Küçük bir külliye olarak düﬂünülen yap›da,22 Cami ile ayn› avlu içinde yer alan medrese, ayr› bir blok halinde asimetrik planda güneydo¤u köﬂe üçgenine yerleﬂmiﬂtir. Camiin mihrab› ve
duvarlar›, dönemin özelliklerini taﬂ›yan çeﬂitli çinilerle bezelidir. Mermer minberi de nefis bir eser olup külah› yine çinilidir. Son cemaat yeri de çinilidir. Bu
zengin çinilerinden dolay› cami Çinili Cami olarak tan›nm›ﬂt›r. Bu çinilerde
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XVI. yüzy›l motiflerinin XVII. yüzy›l ortalar›nda mavi ve gri renklerle s›n›rlanm›ﬂ bir devam› sözkonusudur. Tek ﬂerefeli bir minaresi, ﬂad›rvan› ve hünkâr
mahfili vard›r.23 Ancak ﬂad›rvan, Camiin küçüklü¤üne k›yasla nispetsiz bir büyüklüktedir.24
4.2. Camiin Kuﬂak Yaz›s›
Hattat: Kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur. Kaynaklarda da bu kuﬂak yaz›s›n›n hattat› hakk›nda herhangi bir bilgi bulunamam›ﬂt›r.
Yaz› Çeﬂidi: Celî sülüs
Malzeme ve Teknik: Çini üzerine s›ralt› tekni¤i
Renk: Mavi zemin üzerine beyaz
Dil: Arapça
Metnin Türkçe Anlam›
Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
1. ﬁüphesiz biz sana apaç›k bir fetih verdik.
2-3. Tâ ki Allah, senin geçmiﬂ ve gelecek günahlar›n› ba¤›ﬂlas›n, sana olan nimetini tamamlas›n, seni do¤ru yola iletsin ve Allah sana ﬂanl› bir zaferle yard›m etsin.
4. O, inananlar›n imanlar›n› kat kat art›rmalar› için kalplerine huzur ve güven
indirendir. Göklerin ve yerin ordular› Allah’›nd›r. Allah hakk›yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5. Bütün bunlar Allah’›n; inanan erkek ve kad›nlar›, içlerinden ›rmaklar akan,
içinde temelli kalacaklar› cennetlere koymas›, onlar›n kötülüklerini örtmesi
içindir. ‹ﬂte bu, Allah kat›nda büyük bir baﬂar›d›r.
6. Bir de, Allah’›n, hakk›nda kötü zanda bulunan münaf›k erkeklere ve münaf›k
kad›nlara, Allah’a ortak koﬂan erkeklere ve Allah’a ortak koﬂan kad›nlara azap
etmesi içindir. Kötülük girdab› onlar›n baﬂ›na olsun! Allah onlara gazap etmiﬂ,
onlar› lanetlemiﬂ ve kendilerine cehennemi haz›rlam›ﬂt›r. Oras› ne kötü bir var›ﬂ yeridir!
7. Göklerin ve yerin ordular› Allah’›nd›r. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.
15. Onlar, “bizi k›skan›yorsunuz” diyeceklerdir. Hay›r, onlar pek az anlarlar.
16. Bedevîlerin (savaﬂtan) geri b›rak›lanlar›na de ki: “Siz, güçlü kuvvetli bir kavme karﬂ› teslim oluncaya kadar savaﬂmaya ça¤r›lacaks›n›z. E¤er itaat ederseniz
Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndü¤ünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir azaba u¤rat›r.”
17. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. (Bunlar savaﬂa kat›lmak zorunda de¤illerdir.) Kim Allah’a ve Peygamber’ine itaat ederse,
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Allah onu, içlerinden ›rmaklar akan cennetlere koyar. Kim de yüz çevirirse, onu
elem dolu bir azaba u¤rat›r.
18. ﬁüphesiz Allah (a¤aç alt›nda sana bîat ederlerken inananlardan) hoﬂnut olmuﬂtur…25
De¤erlendirme
Camiin ana mekân›, mihrap dahil, zeminden baﬂlayarak üst pencerelere kadar
Kütahya çinileriyle kapl›d›r. S›ralt› tekni¤iyle yap›lan beyaz zemin üzerine mavi, firuze ve yeﬂil rengin hâkim oldu¤u ﬂakay›k, lâle ve sümbüllerden oluﬂan natüralist kompozisyonlu çiniler, klasik Türk çini sanat›n›n son örneklerini teﬂkil
etmeleri aç›s›ndan ayr› bir önem taﬂ›rlar.26 Mavi, firuze ve yeﬂilin hâkim oldu¤u
çinilerin camiye girer girmez insan› saran atmosferi, pencere al›nl›klar›ndaki yaz›l› çini panolarla ve cami üç yandan çevreleyen kuﬂak yaz›lar›yla daha s›cak bir
görünüme kavuﬂmaktad›r. Ancak bu çiniler, klasik ‹znik çinilerinden olmad›¤›
için kalite bak›m›ndan elbette biraz düﬂüktür.
Pencere al›nl›klar›ndaki panolar›n ve buradaki yaz›lar›n irili¤i, kuﬂak yaz›s›ndan daha fazla dikkat çekmektedir. Ancak baz› çini al›nl›klar tam olarak pencere üzerine denk gelecek ﬂekilde tasarlanmam›ﬂ durumdad›r. Meselâ; mihrapla
minber aras›ndaki büyük al›nl›k buna örnektir. Bunun sebebi ise, minberin pencere önünü ve üstünü kapatmas› olsa gerektir. Aksi takdirde, al›nl›kta yaz›lar›n
olmas› bir anlam ifade etmeyecekti ve yaz›lar minberin arkas›nda kalaca¤› için
okunamayacakt›.
Ço¤u orijinal olan çiniler üzerindeki celî sülüs yaz› kuﬂa¤›, mihrab›n sa¤›ndan
“Besmele” ile baﬂlamaktad›r. Kuﬂak paftalar›n›n baﬂ ve son k›s›mlar›nda içleri
bulut motifleriyle süslenmiﬂ köﬂebentler yer almaktad›r. Besmelenin yaz›l› oldu¤u çiniler muhtemelen sonradan yap›ld›¤›ndan renkler soluk ve kirli görünmektedir. Bu Besmelenin daha net alg›lanabilmesi ve di¤er kuﬂak yaz›lar›ndaki Besmelelerle karﬂ›laﬂt›r›labilmesi için çizimi yap›lm›ﬂt›r (Çizim 3). Yine kuﬂak yaz›s›n›n bu bölgesindeki zencerek motifinin bozuklu¤u da baz› çinilerin sonradan
yap›lan bir restorasyonda eklenmiﬂ olabilece¤i ihtimalini kuvvetlendirmektedir.
Ne yaz›k ki; kuﬂak yaz›lar›n›n malzemesi ne olursa olsun yap›lan restorasyonlara iliﬂkin bir tamir kitabesine hiçbir camide rastlanmam›ﬂt›r. Bu ihmal, araﬂt›rmac›lar›n teknik ve üslup konusunda bazen yanl›ﬂ hükümler vererek bilimsel
yan›lg›lara düﬂmeleri tehlikesini beraberinde getirecek kadar ciddi sorunlar do¤urabilir.
Kuﬂak yaz›s›, harim zemininden 3.5 metre yukar›da baﬂlam›ﬂt›r ve kuﬂa¤›n kal›nl›¤› 22 cm.’dir. Kuﬂak yaz›s›n›n 1.7 m.’lik bölümü, mihrapla minber aras›ndaki baﬂlang›ç k›sm›nda, 3.6 m.’lik bölümü mihrab›n sol k›sm›ndad›r. Buradan camiin do¤u duvar›na dönen kuﬂak 6.1 m. daha devam etmektedir. Bat› duvar›ndan tekrar baﬂlayan kuﬂak yaz›s›n›n 6.1 metresi de bu duvardad›r. Kuﬂak yaz›s›n›n son k›sm› ise, bat› duvar› ile minber aras›na yaz›lm›ﬂ olup sadece 80 cm.
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uzunlu¤a sahiptir. Böylece, Camideki yaz› kuﬂa¤›n›n toplam uzunlu¤u 18.7 metreyi bulmaktad›r.
Çinili Cami’deki yaz› kuﬂa¤›nda istif genellikle iki sat›r halindedir. Harflerin anatomileri ile hareke ve tefriﬂ unsurlar›n›n bünyeleri, bu devrin ulaﬂm›ﬂ oldu¤u seviyenin nispeten gerisindedir. Harf noktalar› bazen harf kaleminden daha küçük
bir kalemle konulmuﬂtur. Bu küçük noktalar baklava dilimi ﬂeklinde de¤il, yuvarlakt›r.27 Hareke seyrek olarak kullan›lm›ﬂ olup ço¤unlukla ihmal edilmiﬂtir. Birbirini kesen harflerin di¤erini delip geçiyormuﬂ gibi görünmesini sa¤layan tahrirler
çizilmiﬂtir. Ra, ze, sin, ﬂ›n, sad, dat, kaf, kef, lâm, mim, nun, vav gibi harflerin çanaklar› ve kuyruklar› ile kef’lerin serenleri ço¤unlukla sat›ra fazla meyil yapmaks›z›n, hatta nerdeyse paralel biçimde yap›lm›ﬂt›r. Baz› harflerin noktalar› konulmam›ﬂt›r. Baz› harflerin birbirleriyle orant›s› bozuktur. Meselâ; “nasran azîzâ”daki ze harfi ile hemen arkas›ndan gelen “hüvellezî enzele”deki vav ve ze’nin büyüklüklerini mukayese edecek olursak, dikkat çekici bir orans›zl›¤›n oldu¤u fark edilir. Yine “kânellahü ‘alîmen hakîmâ”daki üç kelimenin iﬂgal etti¤i alan ile hemen
sa¤›ndaki tek bir harfin, lâmelifin iﬂgal etti¤i alan nerdeyse birbirine denktir. “Lilmuhallefîn”in baﬂ›ndaki iki lâm harfinin boyu haddinden fazla k›sa tutulmuﬂtur.
“Lafzatullah”larda he harfinin çengelli de denilen mahdûde ﬂekli de¤il; kestaneye
benzetilen mukastale ﬂekli kullan›lm›ﬂt›r. Elif, lâm gibi dikey harfler bazen sa¤a
bazen sola meyilli yap›lm›ﬂ; bazen uzun bazen çok k›sa tutulmuﬂtur ve birbirlerine göre istikrarl› bir paralellik sözkonusu de¤ildir. Harfler, inceliklerine fazla riayet edilmeksizin ve küt biçimde yaz›lm›ﬂt›r. Harflerin bozuklu¤una ve orans›zl›¤›na buna benzer pek çok örnek vard›r. Yapt›¤›m›z bu de¤erlendirmeler bizi, Çinili Cami’deki kuﬂak yaz›lar›n›n, döneme göre iyi bir seviyede olmad›¤› ve bu yaz›lar›n hattat›n›n güçlü bir sanatkâr olmad›¤› sonuçlar›na ulaﬂt›rmaktad›r.
Etraf› zencerekle çevrili olan ve beyaz renkle yaz›lm›ﬂ olan kuﬂak yaz›s›n›n zemini lâciverttir. Bununla birlikte, cim, ha, h›, sad, dat, t›, z›, ayn, ¤ayn, fe, kaf,
kef, mim, vav, lâmelif ve he gibi gözlü harflerin (yahut baz› hallerde gözlü olarak yaz›lan harflerin) ve cezm, ötre gibi harekelerin gözleri yeﬂille doldurulmuﬂtur. Bu yap›l›rken, daima yap›ld›¤› gibi, bu gözlerin tamamen kapal› olmas› esas
al›nm›ﬂt›r. Buna ilâveten, beﬂinci âyette geçen “cennâtin tecrî”deki elif ile yân›n
aras›nda oluﬂan boﬂluk bile yeﬂil renkle doldurulmuﬂtur. ‹stifte, tek bir harfe ait
olmay›p birden fazla harfin kesiﬂmesi sonucu oluﬂmuﬂ baﬂka boﬂluklar da olmas›na ra¤men sadece sözkonusu yerdeki boﬂlu¤un doldurulmuﬂ olmas› ilginçtir.
Bunun sebebi, çini ustas›n›n dikkat etmeyerek bu boﬂlu¤u da bir harf gözü zannedip yeﬂile boyamas› olabilir. Yahut bu sadece bir estetik espridir. Nitekim yaz› kuﬂa¤›ndaki bütün gözlü harflerin gözleri doldurulmam›ﬂt›r.
Çinili Cami’deki kuﬂak yaz›s›nda tercih edilen âyetlerin Fetih Sûresi’nden seçilmiﬂ olmas›n›n da bu camiyle ya da camiin baniyesiyle herhangi özel bir iliﬂkisinin olmad›¤›n› tahmin ediyoruz. Fetih Sûresi, Kur’an-› Kerim’in en çok bilinen,
ezberlenen ve hattatlar taraf›ndan yaz›lm›ﬂ sûrelerinden biridir. Çünkü sûrenin
fazîletleri hakk›nda hadis-i ﬂerifler rivayet edilmiﬂtir. Fetih Sûresi’yle ilgili bir rivayet ﬂöyledir: “Enes (r.a.) anlat›yor: ‘ﬁüphesiz biz sana apaç›k bir fetih verdik.
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Tâ ki Allah, senin geçmiﬂ ve gelecek günahlar›n› ba¤›ﬂlas›n, sana olan nimetini tamamlas›n, seni do¤ru yola iletsin (el-Feth, 1-2)’ âyetleri Hudeybiye dönüﬂü Hz.
Peygamber (s.a.v.)’e nâzil oldu. Âyette geçen ‘apaç›k zafer (feth-i mübîn)’ Hudeybiye zaferidir. Âyet inince ‘Ey Allah’›n Rasûlü, ne mutlu! Allah Te’âlâ senin için
ne yapaca¤›n› sana aç›klad›. Acaba bize ne yapacak?’ dediler. Bunun üzerine ﬂu
âyet indi: Bütün bunlar Allah’›n; inanan erkek ve kad›nlar›, içlerinden ›rmaklar
akan, içinde temelli kalacaklar› cennetlere koymas›, onlar›n kötülüklerini örtmesi
içindir. ‹ﬂte bu, Allah kat›nda büyük bir baﬂar›d›r (el-Feth, 5).”28
Sadece Çinili Cami’de de¤il, baﬂka baz› camilerde de Fetih Sûresi’nin tamam›n›n veya bir k›sm›n›n yaz›lm›ﬂ oldu¤una ﬂahit oluruz.29 Ancak bu camide ilginç
bir uygulamayla karﬂ› karﬂ›ya kal›yoruz. Bu ise, Sûre’nin baﬂ›ndan yedinci âyetine kadar yaz›ld›ktan sonra sekizinci âyetten itibaren yedi âyetin atlanarak 15.
âyetten tekrar yaz›n›n devam etmesi ve üç âyet daha yaz›larak 18. âyetin baﬂ k›sm›yla birlikte kuﬂak yaz›s›n›n nihayet bulmas›d›r. 18. âyetin de kalan k›sm› olmadan sadece bu kuﬂaktaki kadar› “ﬂüphesiz Allah hoﬂnut olur” ﬂeklinde, anlam
bütünlü¤ü olmayan bir yar›m cümledir. Bu âyetin yar›m b›rak›lm›ﬂ olmas›n›,
minberden dolay› art›k yazacak mesafe kalmamas›na ba¤layabiliriz. Atlanan yedi âyetin sebep atlanm›ﬂ olabilece¤ini ise belki bu âyetlerin anlam›na bakarak
tahmin edebiliriz. Çünkü atlanan âyetlerde, a¤›rl›kl› olarak münaf›klardan, inkârc›lardan ve bunlar›n helâk oluﬂlar›ndan, azaba çarpt›r›lacaklar›ndan bahsedilmektedir. Herhalde bu konular yerine, ibadethaneye gelen Müslümanlar›n,
meselâ 18. âyette geçen “içinden ›rmaklar akan Cennetler”e konulacaklar›n›
müjdeleyen âyetlerle karﬂ›laﬂarak huzura kavuﬂmalar› arzu edilmiﬂ olmal›d›r.
5. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii
Plan No: 3
Foto¤raf No: 16-22
Çizim No: 3
5.1. Camiin Mimari Özellikleri
Beylerbeyi ‹skelesi civar›ndaki Camiin banisi Sultan I. Abdülhamid’dir. Cami
1778 (1192 h.)’de yap›lm›ﬂ olup30 mimar› Mehmed Tahir A¤a ve Bina Emini
Mustafa Efendi’dir. I. Abdülhamid, validesi Rabia Sultan ad›na yapt›rd›¤› için,
Beylerbeyi Valide Camii olarak da bilinen bu Cami, barok tarz›nda ve tek kubbelidir. Kubbenin çap› 15 metredir. Mihrap k›sm› d›ﬂar›ya ç›k›nt›l›d›r. 1982’de
ç›kan yang›nda zarar gören kubbenin ahﬂap oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. ‹stavroz Saray›’ndan getirilen çinileri, XVI. yüzy›ldan baﬂlayarak muhtelif dönemlere aittir.
Kürsü, dolap kapa¤› gibi a¤aç iﬂleri oldukça güzeldir.
Sütunlar üzerinde, son cemaat yeri üzerinde hünkâr dairesi ve mahfili vard›r.
Buradaki pencerelerin dikdörtgen olmas›, bu k›sma mesken havas› vermektedir.
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Cami tek minareli iken, deniz kap›s›ndaki kitabede belirtildi¤i üzere, Sultan II.
Mahmud 1811’de bir minare daha ilâve ettirmiﬂ ve muvakkithane yapt›rm›ﬂt›r.31
Camiin a¤aç ve sedef kakma tekni¤iyle yap›lm›ﬂ minberi dikkat çekicidir.
5.2. Mihrap Sofas›ndaki Kuﬂak Yaz›s›
Hattat: Kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur. Kaynaklarda da bu kuﬂak yaz›s›n›n hattat› hakk›nda herhangi bir bilgi bulunamam›ﬂt›r.
Yaz› Çeﬂidi: Celî sülüs
Malzeme ve Teknik: Çini üzerine s›ralt› tekni¤i
Renk: Mavi zemin üzerine beyaz
Dil: Arapça
Metnin Türkçe Anlam›
Allah kendisinden baﬂka hiçbir ilâh olmayand›r. Diridir, kayyûmdur. Onu ne bir
uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her ﬂey, yerdeki her ﬂey onundur.
‹zni olmaks›z›n onun kat›nda ﬂefaatte bulunacak kimdir? O, kullar›n önlerindekileri ve arkalar›ndakileri (yapt›klar›n› ve yapacaklar›n›) bilir. Onlar onun ilminden,
kendisinin diledi¤i kadar›ndan baﬂka bir ﬂey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün
gökleri ve yeri kaplay›p kuﬂatm›ﬂt›r. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür.32
De¤erlendirme
Camiin orijinal oldu¤undan ﬂüphe duyulmayan kuﬂak yaz›lar›, mihrap sofas› k›sm›ndad›r ve çini üzerindedir. Mihrap ile kesintiye u¤rayan kuﬂak, mihrab›n sa¤›ndan devam eder. Beyaz renkle yaz›lm›ﬂ olan celî sülüs yaz›n›n zemini, yaz›l›
çinilerde genellikle oldu¤u gibi lâciverttir. Üsküdar Atik Valide Camii’nde oldu¤u gibi burada da “Âyete’l-Kürsî” yaz›l›d›r. Âyet, Besmele olmaks›z›n baﬂlam›ﬂt›r.
Yaz› kuﬂa¤›n›n etraf›ndaki yeﬂil zeminli bordür, hatâyî grubu motifleriyle tezyin
edilmiﬂtir. Baz› çinilerde k›r›klar ve bozulmalar vard›r. Özellikle yaz›n›n sonundaki üç dört parça çini kaybolmuﬂ; yerlerine çok kötü bir restorasyonla uyumsuz
çini plakalar yerleﬂtirilmiﬂtir. Kuﬂak yaz›s›n›n “sadekallahu’l-‘azîm” ile sona erdi¤ine iliﬂkin baz› ipuçlar› vard›r. Meselâ, âyetin sonundaki “aliyyü’l-‘azîm”den
sonra kuﬂakta bir miktar boﬂ yer vard›r. Buraya “sadekallahu’l-‘azîm” ibaresi s›¤abilir. Ayr›ca en sondaki yaz›l› çini parças›nda kaf harfinin çana¤›na benzer bir
hareket vard›r ki bu kaf, “sadeka” kelimesine ait olabilir. Ancak “el-‘azîm” kelimesinin üstünden geçen muhtemelen yâ-y› ma’kûs hatt›, kuﬂak yaz›s›n›n asl›nda
nas›l sona erdi¤ini tahmin etmeyi güçleﬂtirmektedir. Bu bölgeye sonradan yap›ﬂ218
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t›r›lm›ﬂ olan çinilerde metinle alâkas› olmayan harf parçalar› yaz›l›d›r. Hattâ çinilerden sola yat›r›larak yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r ki; bu çini üzerindeki harflerin ters duruﬂundan, bu tamirat›n ne kadar bilinçsizce yap›ld›¤› anlaﬂ›labilir.
Buradaki kuﬂak yaz›s›n›n estetik özelliklerine geçmeden önce ölçülerini aç›klayacak olursak; yaz› harim zemininden 2.9 metre yüksektedir. Kuﬂak yaz›s›n›n
baﬂlad›¤› bat› duvar›nda 2.35 m., mihrab›n sa¤›nda ve solunda ikiﬂer metre, do¤u duvar›nda ise yine 2.35 m. uzunlu¤a sahip olan yaz› kuﬂa¤›n›n toplam uzunlu¤u 8.7 metredir. Kuﬂak kal›nl›¤› 45 cm., kalem kal›nl›¤› ise 2.5 - 3 cm. kadard›r.
Yer yer tek sat›r olmak üzere genellikle iki sat›r halinde istiflenen yaz›, dönemin
özelliklerini yans›tmaktad›r. Yaz›n›n titizlikle yaz›larak çiniler üzerine uyguland›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Genel olarak ferah bir istif sözkonusudur. Bu ferahl›¤›n
önemli bir sebebi, hareke ve tefriﬂ unsurlar›n›n az kullan›lm›ﬂ olmas›d›r. Harf
noktalar›, ﬂeddeler, cezmler, ötreler ve med iﬂaretleri pek ihmal edilmemiﬂken,
üstüne çok az yer verilmiﬂtir. Esre ise bir yerde (“sinetün”de) kullan›lm›ﬂt›r. Bu
ihmallerin sebepleri ﬂunlar olabilir:
-Yaz›lan metin, herkesin bildi¤i bir âyet oldu¤u için ve istif de girift olmad›¤›
için okumakta güçlük çekilmesi ihtimali çok zay›ft›r.
- Bu dönemde harekelerin eksiksiz konmas› gibi bir gelenek henüz tamamen
yerleﬂmemiﬂ; yani bu gibi istif kurallar› netleﬂmemiﬂtir.
- Yaz› zeminlerinin özellikle çini üzerindeyse tezyinatla doldurulmas› gelene¤i
devam etmektedir. Bu sebeple, okutucu iﬂaretler olan hareke ve mühmel iﬂaretlerin ihmali pahas›na, yaz› aç›s›ndan herhangi bir fonksiyonu olmayan tezyinat
ile estetik gaye güdülerek boﬂluklar doldurulmaktad›r.
- Hat esteti¤inde harflere harekelerden daha çok önem verilmektedir.
-Hattat harekeleri koymuﬂ olsa bile çini atölyesinde bu yaz›lar› çiniye uygulayan
çini ustalar›n›n veya desinatörlerin, hareke yerine motif yerleﬂtirmiﬂ olmalar›
ihtimalini zay›f da olsa hesaba katmak gerekir.
Kuﬂaktaki istif düzeni ve harf esteti¤i, yaz›n›n daha geliﬂmeye devam etti¤ini
göstermektedir. Yani yaz› en olgun estetik seviyeye henüz ulaﬂmam›ﬂt›r. Ötre,
tirfil, cezm, mühmel harf gibi iﬂaretler ve zülfeler olgun ﬂekillerini almam›ﬂlard›r. Bununla birlikte, kesinlikle vasat›n üstünde ve döneme göre oldukça güzel
bir yaz› ile karﬂ› karﬂ›ya bulunuyoruz. Yaz› zeminindeki boﬂluklar tam üsluplaﬂm›ﬂ (hatâyî, gonca, penç ve yaprak), yar› üsluplaﬂm›ﬂ (lâle) motifler ve rûmîlerle dengelenmiﬂtir. Harflerin daha net görünmesini sa¤lamak ve koyu mavi zeminle beyaz›n kar›ﬂmamas›n› sa¤lamak için, harflerin ve harekelerin etraf›na ince, siyah tahrirler çekilmiﬂtir. Harf ve cezm gibi hareke gözleri veya yaz›y› istiflerken oluﬂan baz› gözler (“ellezî yeﬂfe’u”daki zâl harfinin gayesi ile yâ harfinin
mebde’inin birleﬂtirilmesi sonucu ortaya ç›kan gözde oldu¤u gibi) genellikle yeﬂile, iki yerde ise istisnaî olarak k›rm›z›ya boyanm›ﬂt›r. Nerdeyse bütün gözler
yeﬂil renkle doldurulurken sadece “h›fzuhümâ”daki fe gözüyle ve he’nin bir gözünün k›rm›z›yla doldurulmuﬂ olmas› ilginçtir. Dolay›s›yla bu iki k›rm›z› göz,
bütüne bak›nca yaln›z kalm›ﬂt›r. Yine, sadece buradaki “aynü’l-h›rre” (kedi
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gözü) ﬂeklindeki he’nin iki gözü farkl› renklerle doldurulmuﬂken, ayn› ﬂekildeki di¤er he harflerinde her ikiﬂer gözün de yeﬂille doldurulmuﬂ olmas›, “h›fzuhümâ”daki istisnai durumu pekiﬂtirmiﬂtir.
“Ellezî yeﬂfe’u”da yâ’n›n çana¤› ile ‘ayn’›n karn› birleﬂtirilmiﬂtir ve ﬂ›n üzerindeki biri zâl’e ait dört tane nokta güzel bir ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂtir (F. 20). Mihrab›n sa¤›nda kuﬂa¤›n kesilmesi sebebiyle “eydîhim”in mim harfinin cevher k›sm› mihrap sa¤›nda kalm›ﬂken, ﬂemreli k›sm› mihrap solundaki kuﬂakta kalm›ﬂt›r (F. 20). Bu küçük ayr›nt› bize, hattat›n camii görüp kendisi ölçü almadan, sipariﬂte bildirilen ölçüye göre yaz›y› haz›rlay›p teslim etti¤i ihtimalini düﬂündürmektedir. Zira, e¤er hattat yaz›n›n uygulanaca¤› alan› görseydi, yaz›s›n› ona göre tasarlar; âyetin nereden bölünüp nereden devam edece¤ini gözönünde bulundururdu. Böylece burada oldu¤u gibi, bir harf ortas›ndan parçalanmam›ﬂ olurdu. Bu gibi estetik kusurlar genellikle, hattat›n baﬂka bir yer için haz›rlad›¤› yaz›n›n tekrar kullan›lmas›ndan da kaynaklanabilmektedir.
Camiin mihrab› üzerinde yer alan daire ﬂeklindeki celî sülüs ‹hlas Sûresi ise ‹stanbul Süleymaniye Camii mihrab›n›n sa¤›nda ve solunda bulunan celî sülüs
Fatiha Sûresi’ne çok benzemektedir. Zira, gerek Süleymaniye Camii’ndeki sözkonusu yaz›lar gerekse Hamid-i Evvel Camii’ndeki bu ‹hlas Sûresi, malzeme (çini), istif tarz›, yaz› çeﬂidi, renk ve merkezdeki geometrik örgü ﬂekli bak›m›ndan
ayn›d›r. Dairevi bir sat›r üzerine istiflenen âyetlerdeki dikey harfler merkeze
do¤ru uzat›larak ortada geçmelerle geometrik bir ﬂekil meydana getirilmiﬂtir.
Özellikle ortadaki geometrik ﬂeklin nerdeyse tamamen ayn› olmas› ilginçtir.
Bunlar kuﬂak yaz›s› olmamas›na ra¤men bu yaz›lar aras›ndaki benzerli¤e temas
etmemizin sebebi, Süleymaniye Camii kitabesi ile çini üzerindeki yaz›lar›n›n
hattat› olan Hasan Çelebi (ö. 1594?)’nin, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’ndeki
bu yaz›ya etki etmiﬂ oldu¤una dikkat çekmektir.
5.3. Kubbe Kasna¤›ndaki Kuﬂak Yaz›s›
Hattat: Kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur. Kaynaklarda son olarak Halim Özyaz›c› (1898-1964) taraf›ndan yaz›ld›¤› belirtilen kuﬂak yaz›s›, 1983 y›l›nda ç›kan yang›nda büyük ölçüde zarar gördükten sonra bozuk bir biçimde yenilenmiﬂtir.
Yaz› Çeﬂidi: Celî sülüs
Malzeme ve Teknik: S›va üzerine kalemiﬂi tekni¤i
Renk: Siyah zemin üzerine sar›
Dil: Arapça
De¤erlendirme
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nin kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s›n›n ilk olarak Yesârîzâde Mustafa ‹zzet Efendi taraf›ndan celî sülüsle yaz›ld›¤›; ancak bu
yaz›lar›n 1945 y›l›ndaki tamirde Halim Efendi taraf›ndan yenilendi¤i baz› kay220
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naklarda belirtilmektedir.33 Ancak, 1983 y›l›nda ç›kan bir yang›nda, ahﬂap olan
kubbesi büyük ölçüde hasar görmüﬂtür.34 Bu yang›nda yanan kubbeyle birlikte
kasnaktaki yaz›lar da büyük ölçüde zarar görmüﬂ olmal›d›r ki; yap›lan tamiratta bu yaz›lar›n kötü bir ﬂekilde restore edildi¤i, Halim Efendi elinden ç›kt›¤› düﬂünülemeyecek kadar bozuk yaz›lardan anlaﬂ›lmaktad›r. En az›ndan ﬂu anki durumunu tespit ve tevsik maksad›yla, kasnaktaki yaz›ya da yer vermeyi uygun
gördük. Metinle ilgili bir âyetle son bulan kuﬂakta “Esmâ-i Hüsnâ” (Allah’›n
isimleri) yaz›l›d›r.35
Orijinalli¤i kayboldu¤u ve asl›na uygun da restore ettirilmemiﬂ oldu¤u için, kasnaktaki yaz›n›n derinlemesine sanatsal de¤erlendirmesine girilmeyecektir. Yaz›larda yap›lan bozuk restorasyonda harflerin veya kelimelerin baz› yerlerde yar›m b›rak›ld›¤› ve okunamaz hale getirildi¤i göz önünde bulundurulacak olursa,
bu yaz›lar› tamir eden kiﬂinin ne yazd›¤›n› bile bilmeyecek kadar konuyla ilgisiz bir kimse oldu¤u anlaﬂ›labilir.
Kasnaktaki yaz›lar için genel ve k›sa bir de¤erlendirme yapacak olursak ﬂunlar›
söyleyebiliriz: 45 metre kadar uzunlu¤a, 55 cm. kal›nl›¤a sahip olan ve harim zemininden 12 metre kadar yüksekte bulunan kuﬂaktaki celî sülüs yaz›, siyah zemin üzerine sar› renkle yaz›lm›ﬂt›r. Hattat› tespit edilememiﬂtir. Hareke ve mühmel iﬂaretlerle di¤er tezyinat unsurlar› mevcut olup çok az da olsa aralara küçük
ama uydurma çiçek resimleri yap›lm›ﬂt›r.
6. Üsküdar Selimiye Camii
Plan No: 4
Foto¤raf No: 23-27
Çizim No: 4
6.1. Camiin Mimari Özellikleri
Camiin banisi Sultan III. Selim’dir. Bina emini ise Uzun Yusuf Efendi’dir. Kap› kitabesine göre 1804 (1219 h.) y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. 36 Hadîka’da yap›m›na
1801’de baﬂland›¤› ve Camiin 1805’te tamamland›¤› belirtilir.37 Barok tarz›ndaki
Camiin plan› kare olup tek kubbe ile örtülüdür. Kubbeyi tutan kemerler ayn› tarzda konsollarla güçlendirilmiﬂtir. Camiin yan›nda hünkâr dairesi vard›r. Minaresi
kal›n göründü¤ünden inceltilmiﬂ ve 1822’de f›rt›nada harap oldu¤u için tamir
edilmiﬂtir.38 Camiin kubbesi Nuruosmaniye Camii’ni and›r›r. A¤›rl›k kuleleri kare
biçiminde ve kubbeciklerle örtülü olup alt k›s›mlar›nda barok k›vr›ml› konsollar
vard›r. Cami, dikdörtgen geniﬂ bir avlu içinde yer al›r. Son cemaat yeri tonozlarla
örtülüdür. Camiin d›ﬂ duvarlar›nda zarif kuﬂ köﬂkleri vard›r. Giriﬂte sa¤ tarafta bulunan hünkâr mahfili aynal› tonozla örtülü olup yald›zl› kafesleri vard›r.39 Korkuluk levhalar› mermerdendir ve kuﬂak yaz›s› bu korkulu¤un solundan devam eder.
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6.2. Camiin Kuﬂak Yaz›s›
Hattat: Kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur. Kaynaklarda da bu kuﬂak yaz›s›n›n hattat› hakk›nda herhangi bir bilgi bulunamam›ﬂt›r.
Yaz› Çeﬂidi: Celî sülüs
Malzeme ve Teknik: Mermer üzerine zemin oyma tekni¤i
Renk: Siyah zemin üzerine alt›n varak
Dil: Arapça
Metnin Türkçe Anlam›
Rahmân ve Rahîm olan Allah’›n ad›yla.
1. ﬁüphesiz biz sana apaç›k bir fetih verdik.
2-3. Tâ ki Allah, senin geçmiﬂ ve gelecek günahlar›n› ba¤›ﬂlas›n, sana olan nimetini tamamlas›n, seni do¤ru yola iletsin ve Allah sana ﬂanl› bir zaferle yard›m
etsin.
4. O, inananlar›n imanlar›n› kat kat art›rmalar› için kalplerine huzur ve güven
indirendir. Göklerin ve yerin ordular› Allah’›nd›r. Allah hakk›yla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5. Bütün bunlar Allah’›n; inanan erkek ve kad›nlar›, içlerinden ›rmaklar akan,
içinde temelli kalacaklar› cennetlere koymas›, onlar›n kötülüklerini örtmesi
içindir. ‹ﬂte bu, Allah kat›nda büyük bir baﬂar›d›r.
6. Bir de, Allah’›n, hakk›nda kötü zanda bulunan münaf›k erkeklere ve münaf›k
kad›nlara, Allah’a ortak koﬂan erkeklere ve Allah’a ortak koﬂan kad›nlara azap
etmesi içindir. Kötülük girdab› onlar›n baﬂ›na olsun! Allah onlara gazap etmiﬂ,
onlar› lanetlemiﬂ ve kendilerine cehennemi haz›rlam›ﬂt›r. Oras› ne kötü bir var›ﬂ yeridir!
7. Göklerin ve yerin ordular› Allah’›nd›r. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve
hikmet sahibidir.
8. (Ey Muhammed!) ﬁüphesiz biz seni bir ﬂâhit, bir müjdeci ve bir uyar›c› olarak gönderdik.
9. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamber’ine inanas›n›z, ona yard›m edesiniz, ona sayg›
gösteresiniz ve sabah akﬂam Allah’› tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik).
10. Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiﬂ olurlar. Allah’›n eli onlar›n ellerinin üzerindedir. Verdi¤i sözden dönen kendi aleyhine dönmüﬂ olur. Allah’a verdi¤i sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir.
11. Bedevîlerin (savaﬂtan) geri b›rak›lanlar› sana, “bizi mallar›m›z ve ailelerimiz
al›koydu; Allah’tan bizim için af dile” diyecekler. Onlar kalplerinde olmayan›
dilleriyle söylerler. De ki: “Allah sizin bir zarara u¤raman›z› dilerse, yahut bir
222
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yarar elde etmenizi dilerse, ona karﬂ› kimin bir ﬂeye gücü yeter? Hay›r, Allah
yapt›klar›n›zdan haberdard›r.”
12. (Ey münaf›klar!) Siz asl›nda, Peygamber’in ve inananlar›n bir daha ailelerine geri dönmeyeceklerini sanm›ﬂt›n›z. Bu, sizin gönüllerinize güzel gösterildi de
kötü zanda bulundunuz ve helaki hak eden bir kavim oldunuz.
13. Kim Allah’a ve Peygamber’e inanmazsa bilsin ki; ﬂüphesiz biz, inkârc›lar
için alevli bir ateﬂ haz›rlad›k.
14. Göklerin ve yerin hükümranl›¤› Allah’›nd›r. O, diledi¤ini ba¤›ﬂlar, diledi¤ine ceza verir. Allah çok ba¤›ﬂlayand›r, çok merhamet edendir.
15. Savaﬂtan geri b›rak›lanlar, siz ganimetleri almaya giderken, “b›rak›n biz de
sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah’›n sözünü de¤iﬂtirmek isterler. De ki:
“Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah önceden böyle buyurmuﬂtur.” Onlar,
“bizi k›skan›yorsunuz” diyeceklerdir. Hay›r, onlar pek az anlarlar.40Allah do¤ru
söyledi.
De¤erlendirme
Üsküdar Selimiye Camii’nin s›va üzerine kalemiﬂi tekni¤iyle uygulanm›ﬂ kubbe
yaz›lar›n›n, Camiin yap›m›ndan daha sonra ‹smail Hakk› Altunbezer (ö. 1946)
taraf›ndan yaz›ld›¤› bilinmektedir. Ancak hattat imzas› bulunmayan kuﬂak yaz›s›n›, Cami 1804’te tamamland›¤›na göre ‹smail Hakk› Efendi’nin yazm›ﬂ olmas›
düﬂünülemez. Eyüp Camii kuﬂak yaz›s›n›n hattat›na iliﬂkin olarak yapt›¤›m›z
de¤erlendirmeler çerçevesinde, Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s›n›n hattat›
ile Eyüp Camii kuﬂak yaz›s›n›n hattat›n›n ayn› kiﬂi olabilmesi ihtimal dahilindedir. Ancak daha önce de belirtildi¤i gibi, her iki kuﬂak aras›ndaki baz› farkl›l›klar sebebiyle, bu konuda kesin bir hüküm vermek do¤ru de¤ildir.
Üsküdar Selimiye Camii yaz› kuﬂa¤› mihrab›n sa¤›ndaki pencerenin üzerinden
“Besmele” ile baﬂlar (F. 25). Buradan mihraba kadarki k›sa bir mesafeden sonra
mihrap sebebiyle kuﬂak kesilmektedir. Mihrab›n sa¤›ndan itibaren Camiin mihrap sofas›n› dolanarak harimin kuzeyindeki üst kat mahfiline kadar devam eden
kuﬂak burada yine kesilir ve bat›daki hünkâr mahfilinin solundan tekrar baﬂlayarak mihrab›n sa¤›ndaki kuﬂak baﬂlang›c›na kadar ilerleyip son bulur.
Kuﬂak yaz›lar›nda bu gibi zaruri kesintilerle s›k s›k karﬂ›laﬂ›labilmektedir. Kesintiler en çok mihrap k›sm›nda görülmektedir. Baz› camilerde ise kuﬂa¤›, mihraptan baﬂka minber de keser. Yine yaz› kuﬂaklar›ndaki en uzun kopukluklar camilerin kuzey k›s›mlar›nda karﬂ›m›za ç›kar. Bunun temel sebebi, cümle kap›s› ile
üst kat mahfilinin burada olmas›d›r. Mahfilde namaz k›l›naca¤› için, e¤er mahfil
korkulu¤undan veya korkulu¤un hemen alt›ndan yaz› kuﬂa¤› geçecek olsa, burada namaz k›lanlar âyetlerin üzerinde olmuﬂ olacaklard›r ki; bu dinî edebe ayk›r›d›r. Buralarda yaz› olmay›ﬂ›n›n en önemli gerekçesi bu olsa gerektir. Nitekim, Üsküdar Selimiye Camii’nde de yaz› kuﬂa¤›n›n hünkâr mahfili korkulu¤unun
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alt›ndan de¤il de mahfilden sonra devam etmesi bu ihtimali kuvvetlendirmektedir. Baz› camilerde ise cümle kap›s›ndan baﬂka, do¤u ve bat› taraflar›nda da birer kap› vard›r. ‹ﬂte bu kap›lar da bazen kuﬂa¤›n kesilmesine sebep olabilmiﬂtir.
Mihraplar›n, kuﬂak yaz›lar›n› ço¤u camide kesti¤ini belirtmiﬂtik. Baz› camilerde
ise (bk. Tophane Nusretiye Camii) kuﬂa¤›n, deve boynuna benzetilen hareketlerle mihrab›n üzerinden geçti¤i görülür. Mihrapta kesintiye u¤rayan veya mihrab›n üzerinden geçerek kesintisiz devam eden kuﬂaklar elbette mihraptan daha
yüksekte olmayan kuﬂaklard›r. Zira Nuruosmaniye Camii’ndeki gibi, kuﬂak yaz›s›n›n çok yüksekten geçti¤i durumlarda böyle bir kesintiye zaten ihtiyaç yoktur. Fakat mihrap üzerine yaz›lmas› gelenek halini alm›ﬂ olan “küllemâ dehale…” ve “fevelli vecheke…” âyetleri ço¤u yerde kuﬂakla ayn› renklerde oldu¤u ve
ayn› tekniklerle uyguland›¤› için, sanki kuﬂa¤›n devam›ym›ﬂ gibi alg›lanmakta,
bu da kuﬂaktaki kesilmenin etkisini hafifletmektedir. Üsküdar Selimiye Camii’ndeki uygulamay› buna örnek olarak gösterebiliriz.
Üsküdar Selimiye Camii’nin celî sülüs ile yaz›lm›ﬂ olan ve mermer üzerine zemin
oyma tekni¤iyle iﬂlenmiﬂ olan kuﬂak yaz›s› toplam 40 metre uzunlu¤a sahiptir.
Kuﬂa¤›n harim zemininden yüksekli¤i 4.5 metre, kal›nl›¤› ise 50 cm.’dir. Zemini
siyah olan yaz›lar alt›n varakla renklendirilmiﬂtir. Çini kullan›m›n›n önceki dönemlere göre azald›¤› geç dönem camilerindeki kuﬂak yaz›lar›, giderek burada oldu¤u gibi mermer üzerine zemin oyma tekni¤iyle ve siyah zemin üzerine alt›n varakl› ﬂekilde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Zira, ‹stanbul’daki selâtin camileri içerisinde
bu görüntüyle ilk kez, geç dönem Osmanl› camilerinin öncüsü konumundaki Nuruosmaniye Camii’nde karﬂ›laﬂm›ﬂt›k. Selâtin camilerinin daha küçük boyutlarda
yap›lmaya baﬂlanmas›, klasik üslubun terk edilerek barok, rokoko anlay›ﬂlar›n›n
revaç bulmas› gibi pek çok iﬂaret, “Devlet-i Âl-i Osmaniyye”nin maalesef giderek
zay›flamakta ve benli¤ini yitirmekte oldu¤unun göstergesidir. Bununla birlikte,
ﬂunu özellikle ifade etmek gerekir ki; kuﬂak yaz›lar›n›n çini üzerine de¤il de, mermer veya taﬂ gibi malzemeler üzerine iﬂlenmeye baﬂlanmas›, hat sanat› aç›s›ndan
geriye gidiﬂ olarak yorumlanmamal›d›r. Tam tersine, yaz› giderek olgunlaﬂmaktad›r ve bu olgunlaﬂma malzemenin de¤iﬂmesine ba¤l› de¤ildir. Sadece hat sanat›n›n kendi içindeki geliﬂmeler ve katetmiﬂ oldu¤u merhaleler ile malzemelerin
farkl›laﬂmas›n› do¤uran zaruretler zamanda ve mekânda örtüﬂmüﬂtür.
Üsküdar Selimiye Camii’ndeki yaz› kuﬂa¤›nda baz› yerlerde üstüste iki, baz› yerlerde üç sat›rl›k bir istif düzeni sözkonusudur. “Besmele” ile baﬂlayan kuﬂakta,
“er-Rahîm”in ha’s›na yine keﬂide verilmiﬂ ve bu keﬂide Besmele boyunca uzat›lm›ﬂt›r (F. 25). Baﬂlang›ç k›sm›nda böyle bir tasar›m yap›lmas› dikkat çekici bir
görüntü meydana getirmiﬂtir. Elif’lerin ço¤unun alt k›s›mlar› sola do¤ru fazlaca
k›vr›lm›ﬂt›r. “Leke” kelimelerindeki ve baﬂka baz› kelimelerdeki kef’lerin ortas›ndaki iﬂaretler, örne¤i görülmemiﬂ birer orijinal biçime sahiptir (F. 25). “Ve kânellahu ‘alîmen hakîmâ” k›sm›ndaki köﬂeleri dönmek zorunda kalan harflerin
estetik bütünlü¤ü bozulmuﬂtur (F. 25). “Ve’l-mü’minâti cennâtin tecrî”deki
“mü’minât”›n te’si ile “tecrî”nin yâ-y› ma’kûs’u birbirine dokundurularak tek bir
kelimeymiﬂ gibi gösterilmiﬂtir. “Kâne zâlike ‘›ndellahi fevzen ‘azîma” k›sm›nda226
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ki mürsel vav’›n kuyru¤u “kâne” kelimesinin kef’ine seren de olmuﬂtur. “Se yekulü lekel mühallefûne minel a’rabi” k›sm›ndaki “el-muhallefûn”un harf-i tarif’indeki lâm çok k›sa tutulmuﬂtur. Bu gibi tasarruflar istif gere¤i mazur görülse bile buradaki k›sal›k mübala¤al› say›labilir. Ayn› kelime ilerleyen âyetlerde
tekrar geçmektedir; ancak lâm’›n oradaki uzunlu¤u normale yak›nd›r. Yine bu
kelimdeki h› harfinin keﬂidesi lâm ile birleﬂirken “mine’l-a’râbi”nin lâmelif’iyle
de birleﬂiyormuﬂ gibi görünmüﬂtür. “Mine’l-a’râbi”deki ra harfi hem küçük olmuﬂ hem de bunun ﬂemresi k›sa b›rak›lm›ﬂt›r. Böyle olunca da hemen alt›ndaki
irice mürsel vav harfiyle nispetsiz durmuﬂtur. “Bi-elsinetihim”in mim’inin ﬂemresi “fî”nin üzerindeki med ile birleﬂtirilince hareketli ve güzel bir alan oluﬂmuﬂtur. “Yemlikü leküm”deki “leküm”ün boru kef’i mim ile orijinal bir ﬂekilde
birleﬂtirilmiﬂtir. Bu gibi farkl› terkipler, istifteki zorluklar› aﬂmaya yarayan ihtiyaç mahsülü buluﬂlard›r. Hattat›n hüneri böyle durumlarda daha ziyade sergilenme f›rsat› bulur.
Bu Camiin minberi yaz› kuﬂa¤›n›n kesilmesine yol açmam›ﬂt›r; fakat 15. âyetteki
“izen talaktüm ila me¤anime li te’huzûha zerûna netteb›’küm yürîdûne” k›sm›
minberin arkas›na ve mihrap sofas›n›n köﬂesine denk geldi¤i için tam cepheden
okunamamaktad›r. Bu köﬂede de di¤er köﬂede oldu¤u gibi çok küçük, içbükey girintiler ve ç›k›nt›lar oldu¤u için harfler tek bir bak›ﬂ aç›s›ndan alg›lanamamaktad›r. Âyetin sonundaki “sadekallahu-l’azîm”in “el-‘azîm” k›sm› daha ince bir kalemle yaz›larak buraya s›¤d›r›lm›ﬂt›r ve bununla da yaz› kuﬂa¤› sona ermiﬂtir.
Üsküdar Selimiye Camii’nin kuﬂak yaz›s›n›, yukar›daki tespitlerden sonra genel
bir de¤erlendirmeye tabi tutacak olursak ﬂunlar› söyleyebiliriz: ‹stif düzeni bak›m›ndan ak›c›, hareketli, tasar›m esprileri içeren bir döneme girilmekte oldu¤u
ortadad›r. Harfler en olgun ﬂekillerini almaya yön tutmuﬂtur. Baz› kusurlarla
birlikte, harflerin birbirlerine nispetleri yerli yerindedir. Teﬂrifata riayet edilmiﬂ;
özellikle “Lafzatullah”lar üst taraflara yerleﬂtirilmiﬂtir. Kompozisyonda dengeli
bir leke da¤›l›m› sözkonusudur. Hareke konusunda ise hâlâ istikrarl› bir tav›r
yoktur. Bu kuﬂakta harf noktalar› ihmal edilmemiﬂ; ancak pek çok hareke konulmam›ﬂt›r. Üstün ve esre, yok denecek kadar az kullan›lm›ﬂt›r. Ötreye de çok az
yer verilmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, cezm, med, ﬂedde gibi harekelerle t›rnak ve tirfil
gibi iﬂaretler çokça kullan›lm›ﬂt›r. T›rnaklar, boﬂluk durumuna göre muhtelif kal›nl›klarda yap›lm›ﬂt›r. Cezm, ihtiyaç olsa da olmasa da tezyinat unsuru gibi kullan›lm›ﬂt›r. Med’ler genellikle k›sa ve kal›n yap›lm›ﬂt›r. Yaz› zemininden tezyinat tamamen kalkm›ﬂt›r. Mühmel harflere k›smen yer ayr›lm›ﬂt›r. Tirfiller henüz
ﬂekil aray›ﬂ› içindedir ve bu yaz›daki tirfillerin de aç›lar› geniﬂtir. Ayr›ca boylar› k›sad›r. Zülfeler henüz en güzel ﬂekillerini bulmam›ﬂt›r ve harflere nispetle genel olarak k›sa kalm›ﬂt›r.
‹stif ve harf güzelli¤i bak›m›ndan art›k en ince ayr›nt›lar›n sözkonusu olmaya
baﬂlad›¤› bir dönemin habercisi olan Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s›, çok
k›sa bir zaman diliminden sonra Türk hat sanat› tarihinde Mustafa Râk›m Efendi’nin açaca¤› ç›¤r›n ve yapaca¤› ink›lab›n iﬂaretlerini bünyesinde taﬂ›maktad›r.
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7. Genel De¤erlendirme
Üsküdar selâtin camilerindeki kuﬂak yaz›lar›; yaz› çeﬂitleri, hattatlar, istif düzenleri, harf anatomileri, harekeler, mühmel harfler, zemin tezyinat›, malzeme, teknik, renkler, ölçüler, yaz›lar›n yap›daki yerleri ve kuﬂaklardaki metinler gibi
muhtelif aç›lardan de¤erlendirilebilir.
Kuﬂak yaz›s›yla karﬂ›laﬂt›¤›m›z en erken tarihli selâtin camii, 1583’te tamamlanan Üsküdar Atik Vâlide Camii’dir. Kuﬂak yaz›s› bulunan ‹stanbul selâtin camileri içinde Mimar Sinan’›n eseri olan tek cami de budur. Hat sanat›n›n klasik dönemi kabul edilen ve celî yaz›lar›n en olgun, en güzel k›vama eriﬂti¤i yüzy›l olan
XIX. yüzy›lda yap›lan selâtin camilerinde, önceki yüzy›llarda yap›lan selâtin camilerine göre kuﬂak yaz›lar›n›n daha fazla oldu¤u görülmüﬂtür. Ayr›ca, cami mimarisindeki ve malzeme kullan›m›ndaki de¤iﬂikliklerin de kuﬂak yaz›lar›n›n tasar›m›n› ve görünümünü etkiledi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Buna mukabil; mimaride ve
di¤er sanatlarda zamanla yabanc› ak›mlar›n etkisine girilmiﬂ olsa bile, hat sanat›nda böyle bir etkilenme olmaks›z›n, bu sanat›n kendi mecras›nda ilerleyerek
estetik olgunlu¤a ulaﬂt›¤› anlaﬂ›lm›ﬂt›r.
7.1. Yaz› Çeﬂitleri
Üsküdar selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›nda sadece celî sülüs yaz› ile karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r.
Celî sülüsün kuﬂak yaz›lar›nda en çok tercih edilen yaz› olmas›n›n sebepleri ise
ﬂunlar olmal›d›r:
- Bu yaz›n›n istif yapmaya en elveriﬂli yaz› olmas›,
- Sülüs ile birlikte celî sülüsün, hem zarif hem heybetli duruﬂuyla Türk estetik
zevkini en çok yans›tan yaz› olmas›,
- Mimari eserlerin abidevî görüntüleri ile celî sülüsün heybet, azamet ve asalet
hisleri telkin eden yap›s› aras›nda benzerlik olmas›,
- Celî sülüsün, hattatlar›n sanattaki bütün hünerlerini sergileyebilecekleri kadar
estetik güzelli¤e sahip olmas›,
- Celî sülüste hareke, t›rnak, tirfil, mühmel harf gibi unsurlarla boﬂluklar›n dengeli biçimde doldurulabilmesi,
- Celî divânînin saray kaynakl› ferman, berat vb. üst düzeydeki resmî belgelere
münhas›r bir yaz› olmas›; böyle olmasa bile bu yaz›n›n herkes taraf›ndan okunamayacak kadar girift ve yo¤un bir istifle yaz›lmas›,
- Celî ta’lik yaz› harekesiz yaz›ld›¤› için baz› kiﬂilerin âyetleri yanl›ﬂ okumalar›na sebebiyet vermeme düﬂüncesi.
‹ﬂte bütün bu sebeplerden dolay›, mimaride celî sülüs en çok tercih edilen yaz›
çeﬂidi olmuﬂ; böylece, celî yaz›lar içinde en çok geliﬂme f›rsat› bulan celî sülüsün
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kaideleri iyice yerleﬂmiﬂtir. Celî ta’lik de mimaride ve mezartaﬂlar›nda çokça kullan›lan bir yaz›d›r. Ancak selâtin cami kuﬂak yaz›lar›ndan hiçbiri celî ta’likle yaz›lmam›ﬂt›r. Buna ra¤men, kitabelerde çok kullan›lm›ﬂ olan celî ta’lik yaz›n›n kurallar› da yerleﬂmiﬂtir. Celî divânî ise, yukar›da belirtilen sebepden dolay› mimaride tercih edilmemiﬂ ve muhtemelen bu sebeple henüz geliﬂimini tamamlayamam›ﬂ bir yaz›d›r. Belki celî divânî de mimaride ve kitabelerde s›kça kullan›lan
bir yaz› çeﬂidi olsayd›, günümüzde bu yaz›yla meﬂgul olan hattatlar birbirlerinden farkl› tarzlarda yazmazlard› ve celî divânîdeki estetik aray›ﬂlar, karars›zl›klar
devam ediyor olmazd›.
7.2. Hattatlar
Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur. Fakat kaynaklarda bu camideki yaz›lar›n, dönemin meﬂhur hattat› Hasan Üsküdarî (ö. 1614)
taraf›ndan yaz›ld›¤› belirtilir.
Üsküdar Çinili Cami’nin çini üzerindeki kuﬂak yaz›s›nda hattat imzas› yoktur ve
kaynaklarda da bu yaz›lar›n hattat›na iliﬂkin bir bilgiye rastlanamam›ﬂt›r. Ayr›ca, yaz›lar›n bozuklu¤undan, dönemin tan›nm›ﬂ bir hattat› taraf›ndan yaz›lmad›¤›, muhtemelen çini imalat› esnas›nda amatör bir kimse taraf›ndan yaz›ld›¤›
anlaﬂ›lmaktad›r.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nin kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s›n›n ilk olarak Yesârîzâde Mustafa ‹zzet Efendi taraf›ndan celî sülüsle yaz›ld›¤›; ancak bu
yaz›lar›n 1945 y›l›ndaki tamirde Halim Efendi taraf›ndan yenilendi¤i baz› kaynaklarda belirtilmektedir. 1983 y›l›nda ç›kan yang›nda ahﬂap kubbenin tamamen yand›¤› ve sonra tamir ettirildi¤i de bilinmektedir. Bu yang›nda yanan kubbeyle birlikte kasnaktaki yaz›lar da büyük ölçüde zarar görmüﬂ olmal›d›r. Zira,
yap›lan tamiratta bu yaz›lar›n da kötü bir ﬂekilde restore edildi¤i, Halim Efendi
elinden ç›kt›¤› düﬂünülemeyecek kadar bozuk yaz›lardan anlaﬂ›lmaktad›r. Ayn›
camiin mihrap sofas›ndaki çiniler üzerinde yer alan kuﬂak yaz›s›nda yine hattat
imzas› olmad›¤› gibi, bu yaz›lar›n hattat›n›n kim oldu¤una dair kaynaklarda da
herhangi bir bilgiye rastlanamam›ﬂt›r.
1805’te tamamlanan Üsküdar Selimiye Camii’nin kuﬂak yaz›s›nda da hattat imzas› yopktur. Ancak, bu kuﬂa¤›n özellikle Besmele k›sm›, Eyüp Camii kuﬂak yaz›s›na çok benzemektedir. Bununla birlikte, Camiin banisi olan Sultan III. Selim’in döneminde yaﬂay›p kaynaklarda ad› geçen birkaç ünlü hattat vard›r. Bunlar; Mahmud Celâleddin (ö. 1829), ‹brahim Afif damad› Deli Osman (ö. 1805),
Abdülkadir ﬁükrü (ö. 1806), ‹smail Zühdü (ö. 1806), Abdurrahman Hilmi (ö.
1805), Ali b. Mustafa (ö. 1805) ve Galatal› Ahmed Nailî (ö. 1813) gibi hattatlard›r. Bunlardan Abdülkadir ﬁükrü Efendi, Sultan III. Selim’e hat dersleri veren
ve bir müddet sarayda hat hocal›¤› yapan usta bir hattatt›r. Padiﬂah’a yak›nl›¤›
ve dönemin ünlü bir hattat› olmas› sebepleriyle Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak
yaz›lar›n›n kendisine yazd›r›lm›ﬂ oldu¤u düﬂünülebilir; fakat bu camideki yaz›230
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larla Abdülkadir ﬁükrü Efendi’nin sülüs yaz›lar›n› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda bir tarz
farkl›l›¤› görülmektedir. Meselâ eliflerin alt k›s›mlar› kuﬂakta genel olarak fazlaca sola k›vr›lm›ﬂken, Abdülkadir ﬁükrü Efendi’nin baz› k›talar›ndaki sülüslerde
böyle bir özellik olmad›¤› gibi, di¤er harflerin bünyeleri de bu kuﬂaktaki harflerle tam olarak benzeﬂmemektedir. Ayr›ca, sözkonusu hattat›n, son y›llar›n› Yozgat’ta geçirdi¤i41 ve bu y›llar›n da yaklaﬂ›k olarak Camiin yap›ld›¤› y›llara tekabül etti¤i dikkate al›n›rsa, Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s›n›n Abdülkadir
ﬁükrü Efendi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olabilece¤i ihtimali oldukça zay›flar. Bu kuﬂak
yaz›s›nda, dönemin bir baﬂka önemli hattat› olan Mahmud Celâleddin’in ekolünü and›ran özelliklerin mevcudiyeti fark edilebilir; ancak, eliflerin alt k›s›mlar›n›n sola fazla k›vr›lm›ﬂ olmas› gibi, bu ekole uymayan baz› özelliklerin bulunmas› sebebiyle kuﬂak yaz›s›n›n Mahmud Celâleddin taraf›ndan yaz›lm›ﬂ olmas›
ihtimali de zay›ft›r.
Mermer üzerine zemin oyma, s›va üzerine kalemiﬂi veya çini üzerine s›ralt› tekniklerinden hangisi uygulanm›ﬂ olursa olsun hiçbir kuﬂak yaz›s›nda mermer ustas›n›n, çini ustas›n›n ya da kalemkâr›n imzas› bulunmamaktad›r.
7.3. ‹stif Düzenleri
‹nce bir ﬂerit halinde ilerledi¤i için, kuﬂak yaz›lar› ilk bak›ﬂta tek bir sat›ra dizilmiﬂ gibi görünür. Halbuki bu ince ﬂerit üzerinde bile, bazen dört sat›ra kadar ç›kan bir istif düzenine rastlamak mümkündür. Hat sanat›nda istifleme genellikle aﬂa¤›dan yukar›ya do¤ru yap›ld›¤› için, yaz›lar› okurken de bu s›ray› takip etmek neticeye ulaﬂmay› kolaylaﬂt›r›r. Yine de, istif icab› teﬂrifatta bazen yukar›dan aﬂa¤›ya do¤ru devam edildi¤ini görmek mümkündür. Üstüste birkaç sat›rl›k
bir düzenle oluﬂturulan kuﬂak yaz›lar›nda, önce en alttaki birinci sat›r sonuna
kadar okunup sonra üstteki di¤er sat›rlara geçilmez. Bir kelimenin devam› hemen üstündeki sat›ra, onun da devam› yine bir üstteki sat›ra yaz›lm›ﬂ olabilir.
Sonra tekrar en alt sat›ra inilip ordan üst sat›rlara do¤ru ç›k›l›r. Yani zikzakl› bir
seyir izlenmiﬂ olur. ﬁunu da belirtmek gerekir ki; en alt sat›r›n üstündeki sat›rlar düz bir ﬂekilde devam etmeyebilir. Yine istif icab› olarak, baz› harfler aﬂa¤›ya ya da yukar›ya do¤ru biraz kayd›r›lm›ﬂ olabilir. Osmanl› hattatlar›, elif, lâm
gibi dikey harflerin aﬂ›r› derecede uzamas› gibi estetik mahzurlar›n yan› s›ra
okumada artan güçlükten çekindikleri için istifte üç kat›n fazlas›na pek iltifat etmeyip yaz› teﬂrifat›na uymaya özen göstermiﬂlerdir. Ana dilleri Arapça olan hattatlar okumakta güçlük çekmedikleri için ço¤u zaman teﬂrifat› ihmal ederlerken,
Türk hattatlar bilhassa âyet ve hadislerin hatal› okunmas›na mahal vermemek
için teﬂrifata hassasiyetle riayet etmiﬂlerdir.42
Kuﬂa¤›n geniﬂli¤ine ve yaz›lacak metnin uzunlu¤una göre sat›r say›s› de¤iﬂmektedir. Tek sat›ra yaz›lm›ﬂ olan kuﬂak yaz›lar› daha seyrek ve ferah görünmekte; sat›r
say›s› artt›kça istifler giriftleﬂmektedir. ‹nceledi¤imiz selâtin camilerinden Üsküdar
Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›nda k›smen tek sat›rl›k bir düzen sözkonusuyken,

Çinili Camii
(arka sayfa)
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yer yer iki, üç, hattâ dört sat›ra kadar ç›k›ld›¤› görülmüﬂtür. Bazen dördüncü sat›rda tek bir harf bile olabilmektedir. Bu camideki çok uzun yâ-y› makuslar sayesinde istifteki yatay dikey dengesi sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. ‹stifte, harfler aras›nda
meydana gelen boﬂluklar çeﬂitli motiflerle ve az say›da harekeyle doldurulmuﬂtur.
Üsküdar Çinili Cami kuﬂak yaz›s›nda genel olarak iki sat›rl›k bir istif düzeni varsa da bu yaz›, dönemin özelliklerini yans›tacak nitelikte olmayan, bozuk bir yaz›d›r. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nin mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› yer
yer tek, genellikle iki sat›ra istif edilmiﬂtir. Kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s›n›n
istif düzeni de böyle olmakla birlikte üçüncü sat›ra yerleﬂtirilmiﬂ olan baz› harfler sebebiyle istifin sat›r say›s› k›smen artm›ﬂt›r. Bu yaz› orijinalli¤ini kaybetmiﬂ
olup baz› harfleri yar›m b›rak›lacak kadar kötü bir restorasyon geçirdi¤i için istif de¤eri aç›s›ndan esasl› bir incelemeye tabi tutulmam›ﬂt›r.
Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s› baz› yerlerde iki sat›ra baz› yerlerde üç sat›ra oturacak ﬂekilde istiflenmiﬂtir. Bu camiin kuﬂak yaz›lar›nda istif güzelli¤i ve
harf bünyeleri bak›m›ndan ayr›nt›lara önem verildi¤i görülmektedir.
Sonuç olarak; incelenen kuﬂak yaz›lar›n›n istiflerinde en çok rastlanan yerleﬂtirme düzeni iki sat›r üzerinedir. Bazen sat›r say›s› üçe ç›kabilmektedir. Eni çok da
geniﬂ olmayan kuﬂak yaz›lar› için üst üste beﬂ sat›r, hattâ dört sat›r bile çok fazla olacakt›r. Bu yüzden sat›r say›s› aç›s›ndan en ideal olan›n iki veya k›smen üç
sat›r oldu¤unu söyleyebiliriz. Kuﬂak geniﬂli¤i artt›r›lmaks›z›n istif bundan daha
fazla sat›ra yerleﬂtirilirse ortaya çok girift bir görüntü ç›kacakt›r. Hattatlar aras›nda, istifteki sat›r say›s›na göre “iki katl› istif”, “üç katl› istif” vb. tabirler de kullan›lmaktad›r.
‹stifteki sat›r düzeni nas›l olursa olsun, XVI. yüzy›ldan XIX. yüzy›l›n sonuna kadar, kuﬂak istiflerinin giderek daha da güzelleﬂti¤i görülmüﬂtür. ‹stiflerde, zamanla harflerin, harekelerin ve mühmel harflerin anatomileri netleﬂtikçe kurallar artm›ﬂ; böylelikle dengeli bir istif yapabilmek için daha çok emek sarfedilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
7.4. Harf Anatomileri
Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›nda harf bünyeleri henüz net bir ﬂekle kavuﬂmam›ﬂt›r. Harf ölçüleri de tam oturmad›¤›ndan ayn› harf bir yerde küçük bir
yerde büyük yaz›labilmiﬂ; böylelikle harfler aras›nda orans›zl›klar meydana gelmiﬂtir. Dikey harfler küt ve düz oldu¤u için yaz›da ak›c›l›k yoktur. Dönüﬂlerdeki
incelikler yans›t›lamad›¤› için harf köﬂeleri estetik de¤ildir. Zülfe uçlar› çok sivridir. Sad, dat, kaf, nun, yâ gibi harflerin çanaklar› çok çukur de¤il, düze yak›nd›r.
Elifler genellikle c›l›z kalm›ﬂt›r. Bir harf her seferinde ayn› ﬂekilde yaz›lmam›ﬂt›r.
Kuﬂa¤›n baz› yerlerinde tetâbuka yer verilmiﬂtir. Kalemin gayesi denilen k›s›mlarda harf bazen gere¤inden çok incelmiﬂtir, bazen de haddinden fazla kal›nlaﬂm›ﬂt›r. Bütün bunlara ra¤men, kuﬂa¤›n yaz›ld›¤› dönemi dikkate alacak olursak bu yaz›lar›n celî sülüsün geliﬂimi aç›s›ndan önemli yaz›lar oldu¤unu belirtmeliyiz.
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Üsküdar Çinili Cami kuﬂak yaz›s›ndaki harfler, camiin yap›ld›¤› döneme göre
daha geri durumdad›r. Harfler aras›nda bazen bariz orans›zl›klarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Meselâ; mürsel vav’lardan birinin kuyru¤u k›sa yap›lm›ﬂken bir di¤erinin kuyru¤u nerdeyse iki misli uzat›lm›ﬂt›r. Kef sereni, nun çana¤› gibi harf
parçalar›n›n meyilleri çok az tutulmuﬂtur. Harflerin yaz›l›ﬂ ﬂekillerinde ve ölçülerinde istikrar yoktur.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kuﬂak yaz›s›ndaki harfler k›smen c›l›z görünmektedir; fakat harf incelikleri yans›t›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Baz› dikey harfler birbirine
çok yak›n yaz›lm›ﬂt›r. Bir yerde de ya harfinin çana¤›yla ayn›n gövdesi birleﬂtirilerek tetâbuk yap›lm›ﬂt›r. Zülfeler genel olarak güzeldir. Harf ölçüleri bak›m›ndan
belli bir istikrar sözkonusu olup harfler aras›ndaki nispetler de dengelidir.
Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s›ndaki harfler, celî yaz›da kurallar›n art›k
yavaﬂ yavaﬂ kesinleﬂmeye baﬂlad›¤›n› göstermektedir. Ancak baz› harflerde ölçülerle henüz oynanabildi¤i görülür. Bir yerde meselâ ra harfi normal ölçüsünden daha k›sa yaz›lm›ﬂken bir baﬂka yerde de nun veya be harfleri normal ölçülerinden daha büyük yaz›lm›ﬂt›r. Lafzatullah genel olarak tokçad›r. Eliflerin alt
k›s›mlar› fazlaca sola k›vr›lm›ﬂt›r. Baz› elif zülfeleri harf boyuna göre daha k›sad›r. Zülfeli olmas› gereken baz› harflere ise hiç zülfe konulmam›ﬂt›r. Mürsel vav
kuyru¤unun kef sereniyle tetâbuklu yaz›l›ﬂlar›na bu kuﬂakta da rastlamak mümkündür. Nun, kaf, yâ gibi harflerin çanaklar› genellikle çok çukurlaﬂt›r›lmadan,
daha düz yap›lm›ﬂt›r. Üsküdar Atik Valide Camii ve Üsküdar Selimiye Camii
kuﬂak yaz›lar›nda bazen tetâbuklara baﬂvurulmuﬂtur.
‹ncelenen selâtin camilerinden, orijinalli¤ini kaybetmeksizin günümüze ulaﬂabilen ve yaz›n›n geliﬂimi aç›s›ndan fikir verebilecek mahiyette olan kuﬂak yaz›lar›ndan seçti¤imiz “Lafzatullah” ve “vav” örneklerinin çizimlerinden de anlaﬂ›laca¤› üzere aralar›nda farkl›l›klar vard›r. Üsküdar Atik Valide Camii’ndeki kuﬂak yaz›s›nda elif harfinin harfin Lafzatullah’a göre oldukça uzun oldu¤u ve düz
bir ﬂekilde indi¤i görülür. Zülfeler ise küttür. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nde elif düz ve küttür. Lafzatullah’›n zülfesi yok gibidir ve lâm harflerinin
boyu uzat›lm›ﬂt›r. Üsküdar Selimiye Camii’nde elif kal›ncad›r, Lafzatullah Eyüp
Camii’ndekini and›rmaktad›r, zülfeler ise küt bir görünümdedir
Ayn› camilerin kuﬂak yaz›lar›ndaki vav harflerine gelince; Üsküdar Atik Valide
Camii’ndeki vav harfi oldukça kal›nd›r, harf gözü ise ise küçüktür. Beylerbeyi
Hamid-i Evvel Camii’ndeki vav çana¤› ise daha çkurcad›r; ayr›ca, harfin uç k›sm› yukar›ya çok ç›kar›lm›ﬂt›r. Üsküdar Selimiye Camii’ndeki vav fazlaca tok görünmektedir.
Sonuç olarak; celî sülüs kuﬂak yaz›lar›ndaki harflerin XIX. yüzy›la do¤ru daha
da güzelleﬂti¤ini söyleyebiliriz. Bunda, harf bünyelerinin belli bir ﬂekle kavuﬂmas›n›n rolü büyüktür. Harf ölçüleriyle ﬂekillerinin yerleﬂmesi, istif esteti¤ini
de önemli ölçüde etkilemiﬂtir. Çünkü istifi oluﬂturan temel unsurlar harfler ve
bunlar›n terkip özellikleridir.
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7.5. Harekeler, Mühmel Harfler ve Zemin Tezyinat›
Harekeler; üstün, esre, ötre, cezm, med ve ﬂedde gibi okutucu iﬂaretlerdir. Mühmel harfler; ha, sin, sad, t›, ayn, mim, he gibi noktas›z harflerin alt›na ya da üstüne konulan küçük harflerdir. Di¤er tezyinat iﬂaretleri ise t›rnak ve tirfil gibi,
okutucu görevi olmayan ﬂekillerdir. Bunlardan baﬂka, estetik fonksiyonu olan
mimli tirfil ve okunmayacak elifleri belirten s›la iﬂaretleri de vard›r. Bütün bu
iﬂaretlerin kullan›m yo¤unluklar› ve anatomileri yaz›n›n geliﬂim sürecine ba¤l›
olarak farkl›l›klar sergilemiﬂtir.
Harekeler, mühmel harfler ve t›rnak, tirfil gibi tezyinat ve tefrîﬂat iﬂaretleri, harf
bünyelerindeki geliﬂmeye paralel olarak XIX. yüzy›l›n sonuna gelinceye kadar
farkl› ﬂekillerde yap›lm›ﬂt›r. Önceleri istif zeminlerinde hançer yapraklara, geçme motiflerine, rûmîlere ve çeﬂitli çiçeklere de yer verilmiﬂ ve harekelerle di¤er
tezyinat iﬂaretleri fazla kullan›lmam›ﬂt›r.
Üsküdar Atik Valide Camii’nin çini üzerindeki kuﬂak, zeminde harekeyle birlikte sözkonusu tezyinata da yer verilen bir kuﬂak yaz›s›d›r. Buradaki hançer yapraklar ve çiçekler, mercan k›rm›z›s›, mavi, yeﬂil ve beyazla renklendirilmiﬂ, yaz› ile tezyinat iç içe ele al›nm›ﬂt›r. Yapraklar ve dallar baz› harflerin ortas›ndan
geçirilmiﬂtir. Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›nda harekelere çok fazla yer verilmemiﬂtir. Üstün, ötre ve esre çok az kullan›lm›ﬂ, cezmler yuvarlak yap›larak içleri renklendirilmiﬂtir. Med iﬂaretleri kal›n ve küt yap›lm›ﬂt›r. T›rnak hiç yokken
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tirfile k›smen yer verilmiﬂtir. Mühmel harflere de yer verilmiﬂtir. Harf noktalar›nda s›kl›kla büyüklük de¤iﬂmiﬂtir. Daire ﬂeklindeki noktalardan baﬂka, baklava dilimi ﬂeklinde olan noktalar bile harf kaleminden ince bir kalemle yap›labilmiﬂtir. Nitekim, daha sonraki yüzy›llarda harf noktalar› küçük yap›laca¤›nda
baklava dilimi ﬂeklinde de¤il sadece daire ﬂeklinde yap›lacakt›r. Hemzelerin alt
çizgileri sola do¤ru fazlaca uzundur. Dolay›s›yla, gerek harekelerin ve gerekse
di¤er iﬂaretlerin bünyeleri henüz güzel bir ﬂekle kavuﬂmam›ﬂt›r.
Üsküdar Çinili Cami kuﬂak zemininde yaprak, çiçek vb. motiflere yer verilmemekle birlikte, yaz›n›n üst ve alt s›n›r çizgilerine, belli aral›klarla yaz› zeminini k›smen
iﬂgal eden yar›m çiçek motifleri yerleﬂtirilmiﬂtir. Bunlar›n d›ﬂ›nda bir tezyinat unsuru yoktur. Hareke çok az kullan›lm›ﬂ ve harfler gibi bunlar da oldukça bozuk yap›lm›ﬂt›r. T›rnak kullan›lmam›ﬂken, mühmel harfe çok az yer verilmiﬂtir; tirfil ise
bunlara nispeten daha çok kullan›lm›ﬂt›r. Ancak, bu tezyinat unsurlar›n›n ﬂekilleri oldukça bozuk oldu¤u için dönemin seviyesine göre daha kötüdür.
Çini üzerindeki kuﬂak yaz›lar›na bir baﬂka örnek Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s›d›r. Burada hem harekeye hem tezyinata az
yer verilmiﬂtir. Kuﬂak yaz›s› genel olarak sade vaziyette b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak kuﬂa¤›n son k›s›mlar›na do¤ru zemine biraz daha yo¤un bir tezyinat yap›lm›ﬂt›r.
Bu tezyinat, yapraklardan, lâle ve çiçek motiflerinden oluﬂmaktad›r. Tirfillerin
alt taraflar› bu kuﬂakta da çok bitiﬂik yap›lm›ﬂt›r. Cezm ve ötrelerin gözleri yeﬂil
renkle doldurulmuﬂtur. Mühmel harfe k›smen yer verilmiﬂtir. Netice itibariyle,
hareke ve di¤er tezyinat unsurlar›n›n bünyeleri henüz olgunlaﬂmam›ﬂt›r.
Celî sülüs kuﬂak yaz›lar›n›n zemininde tezyinata yer verilmesi bak›m›ndan, Üsküdar selâtin camilerine iliﬂkin bir hükme varacak olursak; zeminde tezyinat ile
sadece çini üzerindeki kuﬂak yaz›lar›nda karﬂ›laﬂ›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Çünkü
mermer üzerine zemin oyma veya s›va üstüne kalemiﬂi tekni¤iyle uygulanm›ﬂ
olan di¤er kuﬂak yaz›lar›ndan hiçbirinin zemininde tezyinat yoktur.
Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s›nda üstün ve esrenin çok az kullan›ld›¤›
görülmektedir. Üstün yerine birçok yerde med iﬂareti konulmuﬂtur. Mühmel
harflere, t›rnak ve tirfil gibi iﬂaretlere de yeterince yer verilmiﬂtir. T›rnaklar›n
kollar› çok aç›kt›r; sa¤ kollar çok k›vr›lm›ﬂt›r. Tezyinata yer verilmeyen yaz› zemini harekeye ve tefrîﬂata da bo¤ulmad›¤›ndan kuﬂak ferah görünmektedir.
Özetle; celî sülüs kuﬂak yaz›lar›n›n zeminlerinde tezyinat unsuruna sadece çini
üzerindeki kuﬂaklarda rastlanm›ﬂt›r. Harekeler ve di¤er iﬂaretler XVI-XVIII. yüzy›llara ait kuﬂak yaz›lar›nda k›smen ihmal edilebilmekteyken, XIX. yüzy›la ait
kuﬂak yaz›lar›nda harekelerin, mühmel harflerin ve di¤er tefrîﬂat unsurlar›n›n
eksiksiz kullan›lmas›na özen gösterilmiﬂtir. Bütün bu iﬂaretlerin anatomik yap›lar› da XIX. yüzy›lda en estetik biçime kavuﬂmuﬂtur. Tirfil iﬂaretinin, “XIX. yüzy›la kadar ra ve sin gibi noktas›z harfleri noktal›lardan ay›rmak maksad›yla kullan›ld›¤›” Kalem Güzeli’nde43 belirtilmekteyse de, inceledi¤imiz kuﬂak yaz›lar›nda bu iﬂaretin böyle bir maksatla de¤il, boﬂluk doldurarak istifte leke dengesini
sa¤lamak maksad›yla kullan›ld›¤› görülmüﬂtür.
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7.6. Malzeme ve Teknik
Üsküdar Atik Valide Camii’nin kuﬂak yaz›s›, s›ralt› tekni¤iyle imal edilmiﬂ k›ymetli ‹znik çinileri üzerindedir. Yaz›n›n çiniye uygulan›ﬂ› düzgündür. Üsküdar
Çinili Cami’nin kuﬂak yaz›s›, zengin çini dekorasyonu sebebiyle Camiin bu
isimle an›lmas›n› sa¤layan Kütahya çinileri üzerindedir. Bu çinilerde de s›ralt›
yöntemi uygulanm›ﬂt›r; fakat yaz›lar›n iyi bir hattat elinden ç›kmad›¤› ve/veya
çini üzerine güzel aktar›lmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nin mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› s›ralt› tekni¤iyle yap›lm›ﬂ ‹znik çinileri üzerinde olup yaz›n›n çiniye aktar›l›ﬂ›nda önemli bir sorun göze çarpmamaktad›r. Ancak ﬂimdi yerinde olmayan ve kuﬂak yaz›s›n›n da bir k›sm›n› eksilten baz› çini parçalar›n›n yerine uygun olmayan çini
plakalar yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayn› camiin kubbe ete¤inde yer alan kuﬂak yaz›s› ise
s›va üzerine kalemiﬂi tekni¤iyle yaz›lm›ﬂt›r; fakat 1982’de ç›kan yang›nda kubbe büyük zarar gördü¤ünden bu yaz›lar›n orijinalli¤i ve güzelli¤i kaybolmuﬂtur.
Yap›lan restorasyonda, yaz›lar yine s›va üzerine kalemiﬂi tekni¤iyle, ama oldukça kötü biçimde geçirilmiﬂtir. Üsküdar Selimiye Camii’nin kuﬂak yaz›s› ise mermer üzerine zemin oyma tekni¤iyle iﬂlenmiﬂtir. Yaz› k›sm› çukurlaﬂt›r›larak, zemini yaz›ya göre yukar›da tutulan kitabeler estetik aç›dan makbul olmay›p yaz›y› daha güzel gösteren teknik, yayg›n ad›yla “mermer üzerine zemin oyma”
olarak bilinen tekniktir. Bu camide girift bir istif ve daha yo¤un hareke ve mühmel harf kullan›m› sözkonusudur. Buna ra¤men mermer iﬂçili¤i gayet titizdir.
Bu duruma göre; Üsküdar’da farkl› yüzy›llarda inﬂa edilmiﬂ olan sözkonusu selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›nda malzeme ve teknik bak›m›ndan ortak bir
hükme varmak mümkün de¤ildir. Çünkü baz› camilerin kuﬂak yaz›lar› çini üzerine s›ralt› tekni¤iyle, baz› camilerin kuﬂak yaz›lar› mermer üzerine zemin oyma
tekni¤iyle, baz› camilerin kuﬂak yaz›lar› ise kalemiﬂi tekni¤iyle uygulanm›ﬂt›r.
Bununla birlikte, bir camide birden fazla malzeme ile tekni¤in kullan›ld›¤› da
görülmüﬂtür. XVI. ve XVII. yüzy›llar aras›nda yap›lan selâtin camilerindeki kuﬂak yaz›lar›nda genellikle çini üzerine s›ralt› tekni¤i uygulanm›ﬂt›r. Beylerbeyi
Camii (1778)’nde, çini üzerine s›ralt› tekni¤inden baﬂka, s›va üzerine kalemiﬂi
tekni¤iyle yaz›lm›ﬂ kuﬂak yaz›lar› da mevcuttur. XIX. yüzy›lda inﬂa edilen selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›nda ise en çok rastlanan malzeme mermer, teknik
ise zemin oyma tekni¤idir.
‹znik çinicili¤inin XVII. yüzy›l›n baﬂlar›ndan itibaren giderek zay›flamas› ve çinilerdeki kalitenin azalmas› sonucunda yaz› ve motifler baz› yap›larda çiniye çok
düzgün aktar›lamam›ﬂt›r. Klasik renklerdeki canl›l›k zamanla kaybolmuﬂ; boyalarda akmalar meydana gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Çinide bu gerilemeler yaﬂan›rken,
hat sanat› giderek daha da olgunlaﬂmakta ve celî yaz›lar daha güzel yaz›lmaktad›r. Nitekim bu ilerlemenin sonucu olarak hat sanat›, özellikle XIX. yüzy›lda en
parlak dönemini yaﬂam›ﬂt›r. Bu döneme gelinceye kadar pek çok safhadan geçen
celî yaz›, art›k bu yüzy›lda iyice olgunlaﬂarak kemâle ermiﬂtir. Osmanl›’n›n en
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meﬂhur celî hattatlar› bu yüzy›lda yetiﬂmiﬂtir. ‹stif ve harf güzelli¤inin temini,
mühmel harflerin kullan›m›, teﬂrifat kaidelerine riayet edilmesi, kalem kal›nl›¤›nda ideal ölçünün tutturulmas›, perspektif kurallar›n›n dikkate al›nmas› gibi
önceleri pek de önemsenmeyen ayr›nt›lar bu dönemde titizlikle ele al›nm›ﬂt›r.
Dolay›s›yla, hat sanat›n›n en olgun döneminde, harflerin anatomilerini daha güzel bir ﬂekilde vurgulayan mermer üzerine zemin oyma tekni¤inin tercih edilmesi dikkate de¤erdir. Ayn› zamanda, kuﬂak yaz›lar›n›n kal›c›l›¤› aç›s›ndan en sa¤lam malzeme mermerdir. Kalemiﬂi tekni¤iyle yaz›lan yaz›lar s›va üzerinden zamanla dökülebilmekte, çiniler ise maalesef k›r›l›p sökülerek çal›nabilmektedir.
7.7. Renkler
Kuﬂak yaz›lar›n›n renkleri, kullan›lan malzemeye ve tekni¤e göre de¤iﬂiklik arz
etmektedir. Örneklerden hareket edecek olursak; Üsküdar Atik Valide Camii’nin
çini üzerindeki kuﬂa¤›n zemini koyu mavi, yaz›lar› beyazd›r. Baz› harflerin gözleri mercan k›rm›z›s› ve firuze renkleriyle doldurulmuﬂtur. Üsküdar Çinili Cami’nin yine çini üzerindeki kuﬂak yaz›s› lâcivert zemin üzerine beyaz harflerle
yaz›lm›ﬂt›r. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii’nin mihrap sofas›ndaki çiniler üzerinde bulunan kuﬂak yaz›s› da koyu mavi zemine beyaz renkle yaz›lm›ﬂt›r. Harf
gözlerinin firuze renklerle doldurulmas› özelli¤i sözkonusudur.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s› kuﬂak yaz›s› siyah
zemin üzerine alt›n varak rengine benzetilmeye çal›ﬂ›lan bir sar›yla yaz›lm›ﬂt›r.
Mermer üzerine zemin oyma tekni¤iyle yaz›lm›ﬂ olan Üsküdar Selimiye Camii
kuﬂak yaz›s› siyah zemin üzerine alt›n varakla renklendirilmiﬂtir. Zemini oymal› mimari yaz›lar›nda ve kitabelerde en çok bu renkler kullan›lmaktad›r. Çünkü
yaz› en güzel ﬂekilde bu renklerle kendini göstermektedir.
7.8. Ölçüler
Kuﬂak yaz›lar›n›n ölçüleri camilerin büyüklüklerine ve kuﬂak yaz›lar›na ayr›lan
yerlere göre de¤iﬂmektedir. E¤er kuﬂak yaz›s› camiin bütün duvarlar›n› dolan›yorsa ve cami de büyük boyutlu ise, haliyle kuﬂak yaz›s› çok uzun olacakt›r. Ancak cami ne kadar büyük olursa olsun, kuﬂak yaz›s› bazen camiin sadece belli
bir k›sm›na yaz›lm›ﬂt›r. Mihrap sofas›, hünkâr mahfili, kubbe ete¤i ya da kasna¤› ile son cemaat yeri bunlara örnektir.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤› kuﬂak yaz›s› 45 metre uzunluktad›r. Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s› da 40 metredir.
Üsküdar Çinili Cami kuﬂak yaz›s› 18.7 metre, Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak
yaz›s› 9.4 metre, Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› 8.7 metredir. Buna göre; Üsküdar selâtin camileri içindeki en k›sa kuﬂak yaz›s› Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s›d›r.
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Kuﬂak yaz›lar›, harim zeminine olan yükseklikleri bak›m›ndan da farkl›l›k arz
etmektedir. En yüksekteki kuﬂak yaz›lar›n›n çok büyük boyutlu camilerin kubbe eteklerindeki ya da kasnaklar›ndaki yaz›lar olaca¤› ﬂüphesizdir. Beylerbeyi
Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s› 12 metre yüksekliktedir.
Üsküdar Selimiye Camii kuﬂak yaz›s› 4.5 metre yüksektedir. Üsküdar Çinili Cami’deki kuﬂak yaz›s›n›n yüksekli¤i 3.5 metredir. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› 2.9 metre, Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s› ise 2.65 metre yüksektedir. Bu durumda, zemine en yak›n yükseklikte olan kuﬂak yaz›s› Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›d›r.
Kuﬂak yaz›lar›, kuﬂak kal›nl›klar›; yani alt ve üst s›n›r çizgileri aras›ndaki mesafeler bak›m›ndan da farkl› farkl›d›r. E¤er kuﬂak çok yüksekten geçiyorsa, perspektif kurallar› gere¤ince kalem kal›nl›¤› ve kuﬂak kal›nl›¤› da artacakt›r. Baz›
camilerde ise kuﬂak yaz›s› çok yüksekte olmad›¤› halde kuﬂak çok kal›nd›r. Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›n›n zemine yüksekli¤i 2.65 metre kadar
iken kuﬂak 92 cm. kal›nl›¤a sahiptir. Dolay›s›yla hem en kal›n kuﬂak yaz›lar› sayabilece¤imiz, hem de zemine en yak›n kuﬂak yaz›lar›ndan olan bu yaz›lar oldukça iri görünmektedir. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›ndaki
kuﬂak yaz›s›n›n kal›nl›¤› 55 cm., Üsküdar Selimiye Camii, 50 cm.’dir. Bu camilerdeki kuﬂak yaz›lar›n›n kal›nl›klar›, yüksekliklerine göre orant›l›d›r. Sadece 22
cm. kal›nl›¤a sahip olan Üsküdar Çinili Cami kuﬂak yaz›s› ise, ‹stanbul selâtin
camileri içindeki en ince kuﬂak yaz›s›d›r.
Kuﬂak yaz›lar›n›n kalem kal›nl›klar› 2.5 cm. ile 5 cm. aras›nda de¤iﬂmektedir.
Yaklaﬂ›k 3 cm. civar›nda kal›nl›¤a sahip olan kalemler, kuﬂak yaz›lar›nda en çok
tercih edilen kalemler olmuﬂtur. Tabii ki, kuﬂak zeminden yükseldikçe yaz›n›n
c›l›z görünmemesi için kalem kal›nl›¤› da artt›r›lm›ﬂt›r.
7.9. Yaz›lar›n Yap›daki Yerleri
Üsküdar selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›, camilerin iç mekânlar›nda ve en dikkat çekici, en özel yerlerinde bulunmaktad›r. Mihrap duvarlar›nda veya mihrap
sofalar›nda kuﬂak yaz›s›na rastland›¤› gibi camiin kuzeydeki hariç bütün duvarlar›nda veya kubbe kasna¤›nda da kuﬂak yaz›s› olabilmektedir. Üsküdar Atik
Valide, Üsküdar Çinili, Beylerbeyi Hamid-i Evvel ve Üsküdar Selimiye Camilerinin tamam›nda kuﬂak yaz›lar› mihrap sebebiyle kesintiye u¤ram›ﬂt›r.
Camilerin harim duvarlar›nda bulunan kuﬂak yaz›lar›ndan birço¤u kuzey duvar›ndan geçmemektedir. Burada genellikle üst kat mahfilinin bulunmas› bunun
en önemli sebebidir. Mahfil korkulu¤u alt›ndan yaz› geçti¤i takdirde burada namaz k›lanlar›n, âyetlerin üzerinde durmalar›na sebebiyet vermemek için olsa
gerektir ki; kuﬂak yaz›lar› genellikle k›ble, do¤u ve bat› duvarlar›na yaz›lm›ﬂt›r.
Kubbe kasnaklar› ve kubbe etekleri de kuﬂak yaz›lar›na rastlad›¤›m›z di¤er yerlerdir. Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›s› buna
örnektir.

Atik Valide Camii
içinden bir kesit
(arka sayfa)
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7.10. Metinler
Üsküdar Atik Valide Camii ve Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kuﬂak yaz›lar›nda Bakara Sûresi’nin 255. âyeti yaz›l›d›r. Bu âyet, faziletleri hakk›nda hadis-i ﬂerifler bulunan bir âyet olup Allah’›n birli¤inden, yüceli¤inden, kudretinden ve
ilminden söz etmektedir. ‹çerisinde geçen “O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplay›p kuﬂatm›ﬂt›r” cümlesinden hareketle “âyet el-kürsî” olarak bilinen bu âyet, ad›
geçen camilerin mihrap duvarlar›ndaki kuﬂak k›sm› için ideal bir uzunlu¤a ve
Allah’›n s›fatlar›yla isimlerini özetleyen bir anlam zenginli¤ine sahip olmas› sebebiyle tercih edilmiﬂ olabilir.
Üsküdar Çinili Cami kuﬂak yaz›s›nda Fetih Sûresi’nin bir k›sm› (1-7. ve 15-18.
âyetler) yaz›l›d›r. 18. âyetin baﬂ taraf›ndan sonraki k›s›m yaz›lmam›ﬂt›r ve âyet
burada anlam bütünlü¤ü olmayacak ﬂekilde yar›m b›rak›lm›ﬂt›r. Üsküdar selâtin cami kuﬂak yaz›lar› içinde sebebini tespit edemedi¤imiz ve ﬂ›k olmayan bir
ﬂekilde son bulan tek kuﬂak yaz›s› budur. Üsküdar Selimiye Camii’nde ayn› sûrenin ilk 15 âyeti yaz›l›d›r.
Üsküdar selâtin camileri aras›nda Allah’›n isimlerinin, yani “Esmâ-i Hüsnâ”n›n
yaz›l› oldu¤u tek kuﬂak yaz›s› Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe ete¤indedir. Fakat Esmâ-i Hüsnâ’n›n kuﬂak yaz›s› halinde olmayan birçok ﬂekline camilerde rastlamak mümkündür. Özellikle pencere al›nl›klar›na veya küçük panolara parçalar halinde yaz›lm›ﬂ pek çok Esmâ-i Hüsnâ yaz›s› mevcuttur. Zira, “Allah’›n evi”nde “Allah’›n isimleri”nin yaz›l› olmas› gayet yerindedir. Bunlara örnek olarak, ‹stanbul Süleymaniye Camii ile Eminönü Yeni Cami’nin üst kat
mahfillerindeki pencerelerin üzerine ayr› ayr› panolar halinde yaz›lm›ﬂ olan Esmâ-i Hüsnâ yaz›lar›n› gösterebiliriz. Ancak birbirinden kopuk pek çok parçadan
meydana gelen bu yaz›lar› kuﬂak yaz›lar› s›n›f›na dahil edemeyece¤imizi daha
önce aç›klam›ﬂt›k.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii mihrap sofas›ndaki kuﬂak yaz›s› hariç, Üsküdar
selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›n›n tamam› “Besmele” ile baﬂlam›ﬂt›r.
Sözkonusu camilerdeki kuﬂak yaz›lar›ndaki ibarelerin tercihine ﬂu faktörler etki etmiﬂ olabilir:
- Sözkonusu sûrelerin veya âyetlerin faziletlerine iliﬂkin hadis-i ﬂeriflerin olmas›,
- Fetih Sûresi’nde geçen “apaç›k bir fetih”, “ﬂanl› bir zafer”, “göklerin ve yerin ordular›” gibi tabirlerin Hz. Peygamber ile ve dolay›s›yla onun halifesi olan bütün
muzaffer ‹slâm komutanlar›yla ilgisinin olmas›, ayr›ca, ‹stanbul’un fethi ile “Fetih Sûresi” ve “fetih hadis-i ﬂerîfi”44 aras›nda ba¤lant› kurulmas›, bu camileri
yapt›ran sultanlar›n, Fatih Sultan Mehmed’in torunlar› olmas› ve selâtin camilerinden bir k›sm›n›n fetihlerden elde edilen ganimetle inﬂa edilmesi.
- Allah’›n evi olarak bilinen camide Allah’›n isimlerini yazman›n anlaml› olmas›.
Üsküdar selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›nda tercih edilen metinlere iliﬂkin
olarak genel bir de¤erlendirme yapacak olursak; bunlar›n nerdeyse tamam›n›n
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Kur’an-› Kerim’den seçilen sûre veya âyetlerden teﬂekkül etti¤ini söyleyebiliriz.
Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe ete¤indeki kuﬂak yaz›s›nda Esmâ-i Hüsnâ yaz›l›d›r; ancak bunlar da Kur’an-› Kerim’in muhtelif âyetlerinde geçen isimler oldu¤u için yine Kur’an’a dayanmaktad›r.
Selâtin cami kuﬂak yaz›lar›n›n hiçbirinde hadis-i ﬂerife veya kelâm-› kibara yer
verilmeyiﬂinin, sadece sûre veya âyetlerin yaz›lmas›n›n baz› sebepleri olabilir.
Bu sebepleri ﬂöyle s›ralayabiliriz:
- Manevi olarak Allah’›n evi kabul edilen camilerdeki en dikkat çekici yaz›larda
Allah kelâm›n›n yer almas›n›n daha uygun olaca¤› düﬂünülmüﬂtür.
- Kuﬂak yaz›lar› istifin en yo¤un oldu¤u yaz›lardan oldu¤u için, herkesin çok
zorlanmadan okuyabilece¤i metinlerin tercih edilmesi daha makuldür. Bu sebeple kuﬂak yaz›lar› için, Müslümanlar›n birço¤unun ezberinde bulunan ve namaz k›larken okuduklar› belli baﬂl› sûrelerle âyetler seçilmiﬂtir.
- Herkesin bilmesi mümkün olmayan Arapça hadis-i ﬂerifler veya güzel sözler
yerine, yaz›lar›n küçük bir toplulu¤a de¤il; camie gelen bütün Müslümanlara hitap etmesi düﬂünülerek âyet veya sûreler tercih edilmiﬂtir.
- Hat esteti¤i aç›s›ndan dengeli bir istif için en uygun ibareler Kur’an âyetleridir.
Çünkü âyetlerdeki dikey ve yatay harflerin harf-i tariflerin, kâseli harflerin ve
diﬂli harflerin birbirlerini izleme s›ras›, mucizevi olarak, dengeli bir istif yapmay› kolaylaﬂt›rmaktad›r. Âyetlerden baﬂka hiçbir ibare, hattatlara istif aç›s›ndan
âyetler kadar zengin istif f›rsat› sunamamaktad›r.
Hepsi Kur’an-› Kerim’den al›nd›¤› için metinlerin dili Arapça’d›r. Ancak; dili
Arapça olsa da bu metinler, genellikle camie gelip namaz k›lan Müslümanlar›n
k›smen ya da tamamen ezberlerinde olan, hattâ anlamlar›n› da bildikleri sûrelerden seçilmiﬂtir.
8. Sonuç
‹stanbul’da en çok selâtin camii bulunan ilçelerden biri olan Üsküdar’daki selâtin camilerinden Atik Valide Camii, Üsküdar Çinili Cami, Beylerbeyi Hamid-i
Evvel Camii ve Üsküdar Selimiye Camii’nde kuﬂak yaz›s›na rastlanm›ﬂt›r.
Günümüze kadar büyük ölçüde korunmuﬂ ve bugün de bütün güzellikleriyle camileri süslemeye devam eden kuﬂak yaz›lar›n›n orijinalli¤i konusunda sa¤lam
fikir yürütebilmek için kuﬂak yaz›s›n›n üzerinde yer ald›¤› malzeme ve uygulanan teknik çok önemlidir. Zira, mermer üzerine zemin oyma tekni¤iyle geçirilmiﬂ olan kuﬂak yaz›lar› daha sa¤lam ve orijinal olarak muhafaza edilebilmiﬂtir.
Çini üzerindeki kuﬂak yaz›lar›n›n da bozulma ihtimali yoktur; ancak çini parçalar›n›n çal›nma ve k›r›lma riskine oranla mermer üzerine iﬂlenmiﬂ yaz›lar›n bozulmaks›z›n kal›c›l›k arz etmesi normaldir. ‹nceledi¤imiz selâtin camilerindeki
bu tür kuﬂak yaz›lar› genel olarak sa¤lam durumdad›r. Bu kuﬂaklar›n zemin
renkleri siyah veya yaz›lar› ise alt›n varakl›d›r. Çini üzerine s›ralt› tekni¤iyle
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uygulanm›ﬂ olan kuﬂak yaz›lar›nda zemin rengi genellikle mavi ya da lâcivert
iken yaz›lar beyazd›r.
Celî yaz›n›n geliﬂimi aç›s›ndan önemli bir yeri olan ve Kâbe örtüsündeki yaz›lardan ilham alarak geliﬂmiﬂ olma ihtimali yüksek olan bu kuﬂak yaz›lar› “celî
sülüs” hatt›yla yaz›lm›ﬂt›r.
‹ncelenen kuﬂak yaz›lar›n›n hiçbirinde hattat imzas› yer almamaktad›r. Hattat
imzas› bulunmayan Üsküdar Atik Valide Camii kuﬂak yaz›s›n›n hattat› ise kaynaklarda yer ald›¤› için Hasan Üsküdarî olarak bilinmektedir. Ancak bunlar›n d›ﬂ›ndaki kuﬂak yaz›lar›n›n hattatlar› maalesef tespit edilememiﬂtir. Kuﬂak yaz›s›
gibi büyük ölçekli ve zahmetli bir yaz› program›na hattat›n imza atma ihtiyac›
duymam›ﬂ olmas› bugünün bak›ﬂ aç›s›yla ilginçtir. Yaz›y› tasarlayan hattatlarla
ilgili durum böyle iken, yaz›lar› mermere veya çiniye geçiren ustalar›n veyahut
kalemiﬂi tekni¤iyle duvara uygulayan kalemkârlar›n hiçbirinin imzas› yoktur.
Kuﬂak yaz›lar› istif düzeni bak›m›ndan incelendi¤inde, en çok iki katl› istif düzeninin tercih edildi¤i görülmüﬂtür. Harf anatomileri, harekeler, mühmel harfler ve istif esteti¤i bak›m›ndan geç döneme do¤ru güzelleﬂen bir geliﬂme gözlenmiﬂtir. Harekeler klasik dönemde k›smen ihmal edilmiﬂken, geç dönemde yerli
yerince kullan›lm›ﬂ ve tirfil, t›rnak, mimli tirfil gibi iﬂaretlerle birlikte mühmel
harfler de dengeli bir ﬂekilde yaz› zeminine serpiﬂtirilmiﬂtir.
Kuﬂak yaz›lar›nda metin olarak büyük ço¤unlukla Kur’an-› Kerim’den sûreler
veya âyetler tercih edilmiﬂtir. Bununla birlikte muhtelif âyetlerde geçen Esmâ-i
Hüsnâ’n›n yaz›ld›¤› (Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›) kuﬂak yaz›s› da vard›r. Sözkonusu sûrelerin ve âyetlerin faziletlerine iliﬂkin olan ve bu
çal›ﬂmada yer verilen muhtelif hadis-i ﬂeriflerin bu tercihlere etki etti¤i tahmin
edilmektedir.
‹ncelenen kuﬂak yaz›lar› sanat tarihi ve hat sanat› bak›m›ndan genellikle önemli
ve güzel örnekler aras›nda gösterilebilecek mahiyette olmakla birlikte baz› kuﬂak
yaz›lar›nda birtak›m olumsuzluklara da rastlanm›ﬂt›r. Ço¤unun orijinal oldu¤u
tespit edilen kuﬂak yaz›lar›ndan bir k›sm›n›n sonradan restore edildi¤i anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu restorasyon çal›ﬂmalar›n›n ise kuﬂak yaz›lar› aç›s›ndan genellikle baﬂar›s›z
oldu¤u görülmüﬂtür. Yang›n, tahribat, solma, dökülme vb. sebeplerle zarar görmüﬂ olan yaz›lar, yap›lan restorasyonlarda as›l hüviyetini kaybetmiﬂtir. Özellikle
kalemiﬂi tekni¤iyle s›va üzerine uygulanan yaz›larda bu durum daha bariz bir ﬂekilde fark edilmektedir. Çini üzerine s›ralt› tekni¤iyle geçirilmiﬂ olan yaz›lar ise,
sonradan yenilenen çini parçalar›yla tam bir uyum sergileyememiﬂ haldedir. Bu
gibi durumlarda ya harf anatomisi ya da renk bak›m›ndan, bazen de her iki aç›dan k›smî farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. Yap›lan restorasyonlara iliﬂkin kayg› verici bir di¤er konu ise, selâtin camii gibi di¤er camilere nispetle daha önemli konumda olan bu camilerde bile herhangi bir tamir veya tecdit kitabesinin yer almamas›d›r. Bu eksiklik, yaz› ve tezyinat aç›s›ndan ileride yap›lacak araﬂt›rmalarda
sanat tarihi aç›s›ndan gerçekçi olmayan üslup tahlillerinin yap›lmas›na yol açabilecektir. Meselâ; Beylerbeyi Hamid-i Evvel Camii kubbe kasna¤›ndaki kuﬂak yaz›246
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s›n›n ünlü hattat M. Halim (Özyaz›c›) Efendi taraf›ndan yaz›lm›ﬂ oldu¤u kaynaklarda yer almas›na ra¤men, camiin 1982’de geçirdi¤i bir yang›ndan sonra yenilenen bu yaz›lar›n Halim Efendi hatt›yla bir iliﬂkisi kalmam›ﬂt›r. Üstelik baz› kelimeler yar›m b›rak›lacak, baz› harfler yaz›lmayacak kadar vahim hatalarla dolu son
derece bilinçsiz bir tadilat yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca genel olarak harflerin anatomileri de
oldukça bozulmuﬂtur. Dolay›s›yla bu yaz›lar›n usta bir hattat olan Halim Efendi’ye
atfedilmesi sanatkâra haks›zl›k olaca¤› gibi; bir selâtin camiinde böylesine bozuk
yaz›lar›n yer almas› da tarihe sayg›s›zl›k olacakt›r.
Çini üzerinde yer alan kuﬂak yaz›lar›nda da yer yer tahribata rastlanm›ﬂt›r. Yerinden ç›k›p kaybolmuﬂ ya da çal›nm›ﬂ olan çini parçalar›ndan baz›lar›n›n yerine yeni parçalar yap›ﬂt›r›lm›ﬂken baz›lar› öylece kalm›ﬂ vaziyettedir. Örne¤in;
Üsküdar Atik Valide Camii’nde ve Üsküdar Çinili Cami’de yok olan baz› çini
plakalar›n yerine sonradan benzerleri yap›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Üsküdar Atik Valide Camii’ndeki ve Üsküdar Çinili Cami’deki parçalar›n bir k›sm› oldukça uyumsuz
ﬂekilde oldu¤u için çirkin durmaktad›r. Osmanl› Devleti’nin bütün ihtiﬂam›n›
yans›tan bir baﬂkentte padiﬂah taraf›ndan inﬂa ettirilmiﬂ olup günümüze kadar
varl›¤›n› sürdürebilen eserlerden bir k›sm›n›n bugün bu vaziyette olmas› üzücüdür. Dolay›s›yla, alanlar›nda uzman olan bir heyetin gözetiminde bu eserlerin
acilen esasl› bir restorasyona tabi tutulmas› ve ayr›nt›l› tamir kitabelerinin de
yerleﬂtirilmesi ﬂartt›r.
Sonuç olarak; sanat ve kültür tarihimiz aç›s›ndan endiﬂe verici baz› durumlar
bir yana, Osmanl› Medeniyeti’nin seçkin örneklerinden kabul edilen ve günümüze kadar ulaﬂabilen Üsküdar selâtin camilerinin kuﬂak yaz›lar›, bu camilerin
tezyinat›ndaki en gözal›c› unsurlardan olup hem yaz›n›n estetik geliﬂimi hakk›nda eﬂsiz ipuçlar› sunmakta hem de mimari ile yaz›y› anlam bak›m›ndan zarif bir biçimde kaynaﬂt›rmaktad›r. Bu k›ymetli miras›n muhafaza edilip ihtiyaç
varsa bilinçli bir ﬂekilde onar›larak sonraki kuﬂaklara sapasa¤lam devredilmesi,
sanata ve tarihe sayg›n›n gere¤i oldu¤u gibi, geçmiﬂe vefân›n da göstergesidir.
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Üsküdar Sultan Camilerinde
Vaaz Kürsüleri
D R .

G Ü L A Y

A P A

Selçuk Üniversitesi

Camilerde gerek fonksiyonlar› gerekse biçim ve süslemeleri aç›s›ndan iç
mekân›n en dikkat çeken tamamlay›c›lar› mihrap, minber ve kürsülerdir. Baﬂl›
baﬂ›na kendine has özellikleriyle ayr› bir birim olsalar da bütünü oluﬂturan
parça gibidirler. Araﬂt›rmam›z›n konusu Üsküdar vaaz kürsüleridir. Bünyesinde
hanedan yap›lar›n› bar›nd›ran Üsküdar hem klasik hem de Geç Dönem Osmanl›
sanat›n›n özelliklerini taﬂ›yan önemli örnekleri bar›nd›rmaktad›r. Dönemin
sanat anlay›ﬂ›n› en iyi yans›tan eserler hanedan yap›lar› oldu¤u için sultan
camilerinin kürsüleri örnek olarak seçilmiﬂtir.
Kürsü bir toplulu¤a hitap etmeyi gerektiren hemen her yerde karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Dini mimari aç›s›ndan bakt›¤›m›zda ise hem dinsel hem de sosyal amaçl›
kullan›lan kürsü, kilise mimarisi içinde ambon, cami mimarisinde ise minber ya
da vaaz kürsüsü olarak görülmektedir.
Kürsünün bugünki ﬂekliyle ilk ortaya ç›k›ﬂ›yla ilgili kesin bilgiler yoktur. Vaaz
kürsüleri ilk ortaya ç›k›ﬂlar› aç›s›ndan cami mimarisiyle ilgili di¤er önemli bir
elemanla yani minberle çak›ﬂmaktad›rlar. Günümüzde sadece Cuma ve bayram
hutbeleri için kullan›lan minber baﬂlang›çta vaaz kürsülerinin de görevini
üstlenmekteydi.
Hz. Peygamber Medine’deki Mescid-i Nebevî’de ashaba Allah’›n emirlerini
ayakta durarak duyururken daha sonra ashab hurma a¤ac›ndan bir direk dikerek
ona yaslanmalar›n› istemiﬂlerdir.1 Sonra Ilg›n a¤ac›ndan üç veya dört basamakl›
bir minber yap›lm›ﬂt›r. Bu minberin arkas›nda dayanacak üç tane de sütunu
oldu¤u ve Hz Muhammed’in üçüncü basama¤a oturup ayaklar›n› ikinci
basama¤a koydu¤u rivayet olunmaktad›r. Hz. Peygamber Cuma hutbelerini ve
di¤er emir ve nasihatlar›n› ashaba buradan söylerdi. Bu bilgilere göre minber
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1. Resim: Mihrimah
Camii vaaz kürsüsü,
genel görünüﬂ

baﬂlang›çta bir kürsü, bir taht ﬂeklindeydi. Cuma hutbelerinde bir minber, baﬂka
zamanlarda ise yabanc› elçileri kabul etti¤i bir taht olarak kullan›yordu.
Bu aç›dan bakt›¤›m›zda baﬂlang›çta vaaz kürsüsü ile minberin ayr› ayr› elemanlar olmad›¤› görülmektedir. Kürsü, de¤iﬂik ça¤larda ve çeﬂitli müslüman milletlerde az çok farkl› fakat birbiriyle iliﬂkili manalarda kullan›lm›ﬂt›r. ‹slam
sanat tarihinde bilinen en erken tarihli kürsü, Tûrisinâ St. Catherine Manast›r›
içindeki camide muhafaza edilen Fât›mî dönemine ait kürsüdür. Kürsülerin
Fât›mîler’den itibaren yayg›nlaﬂmaya baﬂlad›¤› düﬂünülmektedir.
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2. Resim: Mihrimah
Camii vaaz kürsüsü,
genel görünüﬂ

Camilerde vaaz ve ders vereceklerin oturmas›na mahsus, üstüne birkaç
basamakl› bir merdivenle ç›k›lan hareketli ya da sabit sedirlere vaaz kürsüsü
denilmektedir.2 Vaaz kürsüleri özellikle cami içinde tek kürsü yer al›yorsa
mihrab›n do¤usuna gelecek ﬂekilde yerleﬂtirilmektedirler.
Bu çal›ﬂman›n konusu Üsküdar’daki sultan camilerinin vaaz kürsüleridir. Bu
kürsülerde sadece dönemin zevk ve sanat anlay›ﬂ›n› de¤il ayn› zamanda sultanlar›n estetik anlay›ﬂlar›n› da yakalamak mümkündür.
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3. Resim: Mihrimah Sultan Camii vaaz kürsüsü, gövde, detay

4. Resim: Mihrimah Sultan Camii vaaz kürsüsü, gövde, detay
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5. Resim: Mihrimah Sultan Camii vaaz kürsüsü, gövde, detay

6. Resim: Mihrimah Sultan Camii vaaz kürsüsü, korkuluk, detay
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Araﬂt›rmam›zda günümüze özgün haliyle ulaﬂan beﬂ örnek kronolojik olarak
süsleme ve biçim özellikleri ile ele al›nacakt›r.
Üsküdar Mihrimah Camii
Caminin Mimari Özellikleri
Mimar Koca Sinan, Kanuni Sultan Süleyman’›n Haseki Hürrem’den do¤an k›z›
Mihrimah Sultan3 için yapm›ﬂt›r. ‹ki türbe, medrese, s›byan mektebi, imaret,
hamam, kervansaray ve çeﬂme ile birlikte külliye olarak yap›lan cami, giriﬂ
kap›s› üzerinde yer alan kitabesine göre 1547’de tamamlanm›ﬂt›r.4
‹skele meydan›na bakan yüksekçe bir teras üzerinde yer alan Mihrimah
Sultan’›n bu Camii dikdörtgen planla kesme küfeki taﬂ›ndan yap›lm›ﬂt›r. Dörtlü
yonca yapra¤› ﬂemas›nda iki ayak ile giriﬂ taraf›ndaki iki duvar aya¤›na sivri
kemerlerle oturan 10 m. çap›ndaki orta kubbe üç taraftan yar›m kubbelerle
çevrilidir. Yar›m kubbeler köﬂelere do¤ru mukarnas dolgulu ikiﬂer eksedra ile
geniﬂletilmiﬂ, mihrap kubbesinin iki yan›na küçük köﬂe kuleleri
yerleﬂtirilmiﬂtir.5
Kürsü

8. Resim: Atik Valide
Camii vaaz kürsüsü,
genel görünüﬂ
(karﬂ› sayfa)
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Ahﬂap malzemeden, klasik biçimde yap›lm›ﬂt›r. Taﬂ›nabilir kürsüler grubuna
girmektedir. Süslemede zeminoyma, delikiﬂi ve kakma tekni¤i kulan›lm›ﬂt›r (12. Resim).
Ayaklar aras›na tepelik palmetle sonlanan birer köﬂelik yerleﬂtirilmiﬂtir.
Gövde üç bölüme ayr›lmaktad›r. Birinci bölüm dilimli kemerli üç aç›kl›ktan
oluﬂmaktad›r. Kemer yaylar› rumilerle süslenerek dalgal› bir biçim oluﬂturulmuﬂtur (3. Resim).
‹kinci bölüm üç panodan oluﬂur. Pano yüzeylerine zemin oyma tekni¤inde
geometrik motifler iﬂlenmiﬂtir. Çember yaylar›yla oluﬂturulan onikigenler yatay,
dikey ve çapraz eksende birbirine ba¤lanmaktad›r. Onikigenlerin kesiﬂme noktas›nda alt›gen y›ld›zlar görülmektedir (4. Resim).
Üçüncü bölüm ön ve yan cephelerde farkl›d›r. Ön cephede beﬂgenlerden oluﬂan
geometrik parçalar›n içine kakma tekni¤inde bitkisel motifler iﬂlenmiﬂtir.
Bak›ﬂ›m sa¤layan bir ortaba¤dan ç›kan rumiler, geoemetrik parçalar›n içini
doldurmaktad›r (5. Resim).
Yan cephelerde ise k›r›k çizgilerle oluﬂturulmuﬂ on kollu y›ld›zlar yatay ve
dikey eksende ba¤lanarak yüzeyi kaplarlar.
Korkuluk kafes tekni¤inde, geometrik motiflerle süslenmiﬂtir. ‹ç içe geçen alt›gen,
onikigen ve tekrar alt›genleri alt› eﬂ parçaya bölen çizgilerden oluﬂan birim
motifin birbirine ba¤lanmas›yla oluﬂturulmuﬂtur. Kafesi çevreleyen üst bordürlerde kakma tekni¤inde iﬂlenmiﬂ küçük motifler göze çarpmaktad›r (6. Resim).
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Atik Valide Camii
Caminin Mimari Özellikleri
Üsküdar da Toptaﬂ› olarak bilinen yerde, hakim bir noktada III. Murad’›n annesi
Nurbanu Sultan ad›na 1583 tarihinde yap›lm›ﬂ olan cami, Mimar Koca Sinan’›n
eseri olup Üsküdar’da yap›lm›ﬂ iki valide camisinden birincisidir.6
‹lk yap›ld›¤› zaman tek kubbeli iken sonradan iki taraf›na ikiﬂer kubbe daha
ilave edilmiﬂtir.7 Alt› destekli plan ﬂemas›na uygun olarak yap›lm›ﬂ olan bu
caminin merkezi kubbesi ikisi serbest, dördü duvara gömülü alt› aya¤a dayanan
alt›gen bir kasnak üzerine oturmaktad›r. Mihrap ç›k›nt›s›n›n üzeri yar›m kubbe
ile örtülüdür. iç k›sm› da kuzey yönde hünkar ve müezzin mahfili ç›k›nt› meydana getirmiﬂ, bu k›s›m parmakl›klarla kapat›lm›ﬂt›r. Cami dört aﬂamada
tamamlanm›ﬂt›r. Önce ilk cami, sonra yan sah›nlar ve son cemaat yeri revaklar›
inﬂa edilmiﬂ, bunu yan sah›nlar›n kuzey duvar›n›n ileri ç›kar›lmas› ve üzerinin
ahﬂap tavanla örtülmesi izlemiﬂ, en son olarak da hünkâr mahfili yap›lm›ﬂt›r.
Son cemaat mahalli sivri kemerlerle birbirine ba¤lanm›ﬂ mukarnasl› baﬂl›kl› alt›
mermer sütunun taﬂ›d›¤› beﬂ kubbe ile örtülüdür. Orta bölüm çapraz tonozlu ve
daha yüksektir.8
Kürsü
Klasik formda yap›lm›ﬂ, taﬂ›nabilir kürsüler grubuna girmektedir. Yap› malzemesi ahﬂapt›r. Süslemede zemin oyma ve delikiﬂi tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r (7-8. Resim).
Ayaklar aras›na tepelik palmetle sonlanan birer köﬂelik yerleﬂtirilmiﬂtir.
Gövde yatay eksende üç bölümlü olarak düzenlenmiﬂtir. ‹lk bölüm her bir
cephede yan yana s›ralanm›ﬂ dilimli kemerli üç aç›kl›ktan oluﬂur. Kemerlerin
üst noktas› tepelik palmetle sonlan›r. ‹kinci bölümde, aralar› dikey bordürle
bölünen üç sade pano yan yana s›ralanmaktad›r. Üçüncü bölümde ise k›r›k çizgi
sistemiyle oluﬂturulmuﬂ alt› kolu y›ld›zlar birbirine ba¤lanmaktad›r. Korkuluk
kafes tekni¤inde yap›lm›ﬂ yatay ve dikey eksende birbirine ba¤lanan sekiz kollu
y›ld›zlardan oluﬂur. Korkuluk bölümü yanlarda aynal›k baﬂlang›c›na kadar yükseltilmiﬂtir. Üçgen ﬂeklindeki aynal›k tepelik palmetlerle çevrelenmiﬂtir.
Ayazma Camii
Caminin Mimari Özellikleri
Üsküdar’da ﬁemsipaﬂa ile Salacak semtleri aras›nda, Üsküdar’a hâkim bir tepe
üzerindedir.
III. Sultan Mustafa, validesi Mihriﬂah Emine Sultan ad›na Ayazma Camii ve külliyesini 1757’de yapt›rmaya baﬂlam›ﬂ, 1760’da tamamlatm›ﬂt›r.9
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9. Resim: Ayazma Camii vaaz kürsüsü, genel görünüﬂ

Geniﬂ bir avlunun ortas›nda yer alan Ayazma Camii, kemerlere oturan kubbe ile
örtülü harim ve üç bölümlü son cemaat mahallinden oluﬂmaktad›r. Son cemaat
mahalline yar›m daire ﬂeklinde on basamakl› bir merdivenle ulaﬂ›l›r. Yar›m
daire biçiminde çok basamakl› geniﬂ bir merdivenle ç›k›lan yüksek son cemaat
revak› ortada bir ayna tonoz iki yanda birer kubbe ile örtülüdür. Sütunlar aras›
duvarla kapat›larak büyük pencereler aç›lm›ﬂt›r. Cami içindeki hünkâr mahfiline ba¤lanan hünkâr dairesi do¤u tarafa ç›k›nt›l›d›r.10
Kürsü
Duvara bitiﬂik olarak yap›lan sabit kürsüler grubuna girmektedir. Yap›
malzemesi mermerdir. Süslemede zeminoyma ve kafes tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r.
259

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

11. Resim: Ayazma Camii vaaz kürsüsü, yan cephe, genel görünüﬂ

12. Resim: Ayazma Camii vaaz kürsüsü, korkuluk (yan cepheden)
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Zeminle ba¤lant›s› olmad›¤› için ayak ya da kaidesi yoktur (9. Resim).
D›ﬂbükey ve içbükey silmelerle birbirine ba¤lanan akant yapraklar› küçük bir
kaideyi and›r›rlar. D›ﬂa do¤ru kademelenen geniﬂ bir d›ﬂbükey ve içbükey silme
grubu gövdeyi oluﬂturur (10-11 Resim). Korkuluk bölümü iki yanda plaster
görünümlü elemanlarla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r. Arada kalan pano yüzeyleri ise kafes
tekni¤inde bitkisel motiflerle süslenmiﬂtir. “C” k›vr›mlar›yla birbirine ba¤lanan
akantus yapraklar› yüzeyi doldururlar. Yan cephelerde pano dalgal› biçimde,
“C” k›vr›mlar›yla sonlanan silme grubuyla tamamlanmaktad›r (12-13. Resim).
Sedirin arkal›k bölümü yuvarlak kemerli niﬂ ﬂeklinde düzenlenmiﬂtir. Kemerin
etraf›n› tepede akantusla birleﬂen “C” k›vr›mlar› çevreler. Akantus yapra¤›n›n
hemen alt›nda çerçeve içinde Besmele görülmektedir.
Beylerbeyi Hamidiye Camii
Caminin Mimari Özellikleri
I. Sultan Abdülhamit taraf›ndan Anadolu yakas›nda, Rabia Sultan ad›na Mimar
Tahir A¤a’ya yapt›r›lm›ﬂt›r. 1777’de baﬂlan›p, 1778’de tamamlanm›ﬂt›r.11
Cami, üzeri kubbe ile örtülü bir harim, son cemaat mahalli ve son cemaat
yerinin üstüne ikinci bir kat olarak inﬂa edilen hünkâr kasr›ndan oluﬂmaktad›r.
Mahfillerin köﬂelerinde birer minare yer almaktad›r. Mihrap bölümü harimden
d›ﬂa taﬂmaktad›r ve üzeri kubbe ile örtülmüﬂtür.12
Kürsü
Ahﬂap üzerine fildiﬂi kakma tekni¤inde yap›lm›ﬂt›r.13 Klasik Dönem kürsülerinin formunu devam ettirmektedir. Ayak, gövde, sedir ve aynal›k bölümünden oluﬂmaktad›r (14-16. Resim). Dörtgen biçimli ayaklar›n aras›na her yönde
birer köﬂelik yerleﬂtirilmiﬂtir. Kenarlar› “C” k›vr›mlar›yla dalgal› bir formda olan
köﬂeliklere üçbenek ve bitkisel tarzda motifler iﬂlenmiﬂtir.
Gövde yatay ve dikey eksende dönüﬂümlü s›ralanan kare ve dikdörtgen panolardan oluﬂur. Her bir pano ayn› geniﬂlikteki bordürle kuﬂat›lm›ﬂt›r. Etraf› ince ﬂerit
ve bordürlerle çevrelenen pano yüzeylerinde geometrik ve bitkisel motifler
görülür.
Gövde bölümünün ön ve yan cepheleri form aç›s›ndan ayn› düzenlemeye sahiptir ancak birbirinden farkl› süslenmiﬂtir. Ön cephenin merkezinde yer alan ve
daha geniﬂ tutulan orta panonun merkezine bir kabara yerleﬂtirilmiﬂtir. Kabara
yüzeyi sekiz kollu y›ld›z ﬂeklinde ince ﬂeritlerle süslenmiﬂtir (17. Resim). Yan
cephenin merkezinde yer alan panoda dairesel eksende yan yana s›ralanan tepelikler alt› kollu bir y›ld›z oluﬂtururlar. Y›ld›z›n kol aralar›nda ve panonun
kenarlar›nda üçbenekler görülür (18. Resim).
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14. Resim: Beylerbeyi
Camii vaaz kürsüsü,
genel görünüﬂ
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17. Resim: Beylerbeyi Camii vaaz kürsüsü, gövde, ön cephe detay

18. Resim: Beylerbeyi Camii vaaz kürsüsü, gövde, yan cephe detay
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19. Resim: Beylerbeyi Camii vaaz kürsüsü, korkuluk, detay

20. Resim: Beylerbeyi Camii vaaz kürsüsü, aynal›k
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Korkuluk dikey ç›talarla bölünmüﬂ kafes ﬂeklindedir (19. Resim).
Ayakla baﬂlay›p gövdeyi her iki yönde s›n›rland›ran bordür, yukar›da oval bir
topuzla sonlan›r. Topuz yüzeyine benekler yerleﬂtirilmiﬂtir.
Aynal›k yukar› do¤ru daralan, üçgen formundad›r. Bak›ﬂ›m çizgisinde en üstte
bir akantusla birleﬂen k›vr›m dallar ve benekler iﬂlenmiﬂtir. Aynal›¤› çevreleyen
bordürlerde se geometrik süsleme görülür. Birer topuzla sonlanan ve aynal›¤› iki
yönde s›n›rland›ran ön cepheden daha yüksek tutulan bordürle korkuluk
aras›nda üçgen köﬂelik yer al›r. Köﬂeli¤in etraf›n› geometrik süslemeli bir bordür
çevreler (20. Resim).
Selimiye Camii
Caminin Mimari Özelikleri
Selimiye Camii, Üsküdar ile Haydarpaﬂa aras›nda, bo¤az› güney ucunda,
Marmara denizine uzanan s›rtlardan biri üzerindedir.
III. Sultan Selim taraf›ndan 1801-180514 tarihlerinde k›ﬂla cami olarak barok
üslupta yapt›r›lm›ﬂt›r.
Camii, üzeri kubbe ile örtülü bir harim, harimin do¤u ve bat›s›nda yer alan içe
kapal›, d›ﬂa aç›k yan galeriler, kuzeyinde içe aç›k bir galeri ve bu galerinin
kuzeyinde yer alan son cemaat mahallinden oluﬂmaktad›r. Son cemaat yerinin
iki taraf›nda iki katl› hünkâr dairelerine merdivenle ç›k›l›r, bunlardan sa¤daki
namaz için, soldaki ise dinlenme yeridir.15
Kap› üzerindeki sekiz sat›rl›k mermer kitabede III. Sultan Selim taraf›ndan
yapt›r›l›p 1805’te tamamland›¤› yaz›l›d›r ve üstte sultan›n tu¤ras› vard›r.
Kürsü
Duvara bitiﬂik olarak yap›lan sabit kürsüler grubuna girmektedir. Yap›
malzemesi mermerdir. Süsleme de zeminoyma tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r. Ayazma
Camii kürsüsünde oldu¤u gibi zeminle ba¤lant›s› olmad›¤› için ayak ya da
kaidesi yoktur (21-22. Resim).
Bir akantus yapra¤›yla baﬂlayan gövde k›sm›, yukar› do¤ru kademelenen farkl›
geniﬂlikteki d›ﬂbükey, düz ve içbükey silmelerden oluﬂur.
Kürsünün ön cephesi yan cephelerden daha geniﬂ tutulmuﬂtur.
Korkuluk bölümü köﬂelerde plaster görünümlü elemanlarla s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Bu elemanlar silmelerle hareketlendirilen bir topuzla sonlanmaktad›r. Korkuluk
yüzeyine yanlarda tüm, ön cephede ise iki parça halinde birer kartuﬂ
iﬂlenmiﬂtir. Kartuﬂ kenarlar›nda birer akant yapra¤› yer almaktad›r.
Kürsünün arkal›k bölümünü iki yönde birer plaster s›n›rland›rmaktad›r (23.
Resim). Plasterler “C” k›vr›m›yla birbirine ba¤lanan akantus yapraklar›ndan
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23. Resim: Selimiye
Camii vaaz kürsüsü,
taç

oluﬂturulan taç ile sonlan›r. Tac›n alt›ndaki kartuﬂ içine “Kullar› içinden ancak
alimler (gere¤ince) korkar” meâlindeki ayet yaz›lm›ﬂt›r.16 Ayazma ve Selimiye
Camii kürsülerine benzer bu düzenlemeyi Nuru Osmaniye Camii kürsüsünde
görmek mümkündür.
De¤erlendirme ve Sonuç
Vaaz Kürsüsü Elemanlar›
Elemenlar› aç›s›ndan bakt›¤›m›z zaman klasik diyebilece¤imiz bir vaaz kürsüsü
“kürsü aya¤›”, gövde “kürsü bedeni / gövdesi” veya “kürsü taﬂ›” ve sedir bölümü
yani oturulan k›s›m ve korkuluktan oluﬂmaktad›r. Korkuluk ﬂebeke ile çevrilidir
ve genellikle önünde konuﬂmac›n›n kitap ve notlar›n› koymas› için bir tabla
veya rahle bulunur. Ancak Osmanl› Geç Dönem vaaz kürsüleri form olarak
de¤iﬂti¤i için genellikle klasik özellikleri taﬂ›yanlar›n d›ﬂ›nda kürsü elemanlar›nda farkl›l›klar görülmektedir.
Ayak / Kaide: Klasik dönem örneklerinde Atik Valide Camii ve Mihrimah Camii
kürsülerinde oldu¤u gibi k›sa ve dar tutulmuﬂlard›r. Ayak ve gövdenin birleﬂti¤i
köﬂelere de köﬂelikler yerleﬂtirilmiﬂtir.
Geç Dönemde aya¤›n yerine düz, iç bükey ve d›ﬂbükey silmelerle vurgulanan
kademeli kaideler yer almaktad›r. Gövde bölümü kaide üzerinde yükselmektedir. E¤er kürsü duvara ba¤l› kürsüler grubuna giriyorsa Üsküdar Ayazma Camii
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ve Selimiye Camii kürsülerinde oldu¤u gibi ayak ya da kaide ortadan kalkmakta onun yerine akant yapra¤› ve silmelerden oluﬂan ögeler kullan›lmaktad›r.
Gövde: Klasik Dönem Osmanl› kürsülerinde ya da bu gelene¤i devam ettiren
daha sonraki örneklerde gövde dörtgen formdad›r. Atik Valide Camii, Mihrimah
Camii ve Beylerbeyi Hamidiye Camii kürsü gövdeleri bu ﬂekilde düzenlenmiﬂtir.
Geç Osmanl› Döneminde kürsü gövdelerinde a¤›rl›kl› olarak barok, rokoko, ampir
ve eklektik dönem özelliklerin etkisiyle de¤iﬂime u¤ram›ﬂ çokgen, oval ya da dalgal› hatl› örneklerin yan›s›ra dörtgen kesitli, klasik özellikler gösteren örnekler de
görülmektedir. Klasik özellikleri baz› ahﬂap kürsülerde görmek mümkündür.
Korkuluk: Klasik Dönem örneklerinde ve bu gelene¤i sürdüren geç dönem
örneklerinde korkuluklar geometrik motiflerle süslenmiﬂ ve delikiﬂi tekni¤inde
iﬂlenmiﬂerdir.
Geç Dönemde ise korkuluklarda de¤iﬂimden nasibini alm›ﬂlard›r. Geometrik
kafes ﬂeklindeki korkuluklar yerini daha çok kapal›, etraf› silmelerle ya da ayak
görünümlü elemanlarla çevrilmiﬂ panolara b›rakm›ﬂlard›r. Özellikle antik
mimaride karﬂ›m›za ç›kan triglif metop bölümüne benzeyen formdad›rlar.
Arkal›k / Taç: Bu bölüm sadece Geç Dönem örneklerinde görülmektedir.
Ayazma Camii ve Selimiye Camii kürsülerinde gördü¤ümüz bu uygulaman›n
benzerini Nuru Osmaniye Camii kürsüsünde de görmek mümkündür.
Daha önce Geç Dönem Osmanl› vaaz kürsüleriyle ilgili terminolojiye yönelik
kapsaml› çal›ﬂma olmad›¤› için ﬂimdilik bu terim önerilmiﬂtir. Sedir bölümünün
üzerinde, duvarda yer alan ve kürsüyü vurgulayan taç olarak düﬂünülebilir.
Malzeme ve Teknik: Kürsülerde, ahﬂap ve mermer malzeme kullan›lm›ﬂt›r.
Ahﬂap malzemede süsleme tekni¤i olarak sedef kakma, fildiﬂi kakma, zemin
oyma ve delikiﬂi tekni¤i görülmektedir. Mermer kürsülerde ise zeminoyma
tekni¤i kullan›lm›ﬂt›r.
Konumlar›na Göre Kürsüler: Türk mimarisinde kürsüler çok defa ahﬂaptan
taﬂ›nabilir, bazen de duvara veya taﬂ›y›c› bir aya¤a ba¤l› olarak taﬂtan yahut yine
ahﬂaptan sabit biçimde yap›lm›ﬂt›r. Harim içinde kürsüler ço¤unlukla ya do¤u
duvar›n›n ya da yine do¤u yönündeki bir aya¤›n önünde yer almaktad›rlar.
Atik Valide Camii, Mihrimah Sultan Camii ve Beylerbeyi Camii kürsüleri
taﬂ›nabilir nitelikte iken Ayazma Camii ve Selimiye Camii kürsüleri duvara
ba¤l› olarak yap›lm›ﬂlard›r.
Süsleme: Kürsülerde geometrik, bitkisel ve az da olsa yaz›l› süsleme görülmektedir. Klasik Dönem kürsülerinde çok kollu y›ld›zlar›n ve çokgenlerden oluﬂan
birim motiflerin yatay ve dikey eksende birbirine ba¤lanmas›yla oluﬂan
geometrik motifler kullan›lm›ﬂt›r. Atik Valide Camii ve Mihrimah Camii kürsülerinde görülen motifler bu ﬂekildedir. Beylerbeyi Hamidiye Camii kürsüsünde
ise kakma tekni¤inde kullan›lan bütün motifleri görmek mümkündür.17
Geç dönemde ise geometrik motifler yerini etraf› “S” ve “C” k›vr›mlar›yla ya da
içbükey ve d›ﬂbükey silmelerle hareketlendirilmiﬂ madalyonlara, köﬂeleri
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dalgal› formda panolara b›rakmaktad›rlar. Ayazma Camii ve Selimiye Camii
kürsülerinde barok dönemin özellikleri izlenebilmektedir.
‹nceledi¤imiz Klasik Dönem örneklerinde bitkisel olarak rumi ve palmetler
görülmektedir. Örne¤in Mihrimah Sultan Camii kürsüsünde ön cephede geometrik
parçalar›n içine kakma tekni¤inde bir ortaba¤dan ç›kan rumiler iﬂlenmiﬂtir.
Geç Dönem örneklerinde ise “S” ve “C” k›vr›mlar›yla birbirine ba¤lanan dallar
ve akantus yapraklar› görülmektedir.
Yaz› çok az karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Sadece Geç Dönem örneklerinde Ayazma
Camii ve Selimiye Camii kürsülerinin arkal›k bölümünün tac› alt›nda görülmektedir. Ayazma Camii kürsüsünde kenarlar› dalgal› formda bir kartuﬂ içinde Arap
harfleriyle Besmele yazmaktad›r. Selimiye Camii kürsüsünde ise k›sa bir ayet
yer al›r. Yaz›l› süslemeye sahip olmalar› aç›s›ndan bu kürsüler di¤er Geç
Osmanl› Dönemi kürsülerinden ayr›l›rlar.
Tarihlendirme: Kürsülerin üzerinde yap›m›na ya da sanatç›s›na ait herhangi bir
kitabe bulunmamaktad›r. Ancak form ve süsleme özellikleri aç›s›ndan içinde
bulunduklar› caminin mihrap ve minberleriyle benzer ﬂekilde tasarlanm›ﬂlard›r.
Bu aç›dan Camii ile ayn› y›llarda yap›lm›ﬂ olmalar› gerekir. Özellikle Ayazma
Camii ve Selimiye Camii kürsülerinin duvara bitiﬂik yap›lmas› inﬂa sürecinde
tasarland›klar›n› göstermektedir. Bu iki örnek pekçok Geç Dönem Osmanl›
kürsüsünde oldu¤u gibi mihrap ve minberleriyle tak›m halindedirler.
Sonuç olarak, Küçük ölçeklerine ra¤men biçim ve süsleme aç›s›ndan inceledi¤imiz bu beﬂ örnek dönemlerinin sanat anlay›ﬂ›n›, tekniklerini ve modas›n›
yans›tmalar› aç›s›ndan önemli örneklerdir. Di¤er sultan camilerinin kürsüleriyle boy ölçüﬂebilecek kalitede yap›lm›ﬂlard›r ve kendilerine has özelliklikler
taﬂ›maktad›rlar.
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Üsküdar Ayazma ve Beylerbeyi
Camilerinde Kullan›lan Çin Çinileri
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Y I L M A Z

Trakya Üniversitesi

XIV. ve XIX. yüzy›llar aras›nda Osmanl› topraklar›na Çin’den yo¤un bir seramik
ithalat› söz konusudur. Topkap› Saray› Müzesi koleksiyonunda yer alan on binin üzerindeki Çin porseleni bunu belgelemektedir. Baﬂlang›çta Portekiz ticaret
gemileriyle getirilen ve özellikle XVII. yüzy›lda Yingdezhen eyaletinde üretilen
mavi-beyaz Çin porselenleri Hollanda Do¤u Hindistan ﬁirketi’nin (VOC) yo¤un
ticareti sayesinde tüm Avrupa’ya ve ayn› s›ralarda Osmanl› topraklar›na yay›lm›ﬂt›r.1 Ayr›ca XVII. yüzy›l sonlar› ve XVIII. yüzy›l baﬂlar›nda Yingdezhen atölyeleri Osmanl› pazar›na yönelik özel üretimlerde bulunmuﬂtur. Bunlara örnek
olarak le¤en-ibrik tak›mlar›, nargile ﬂiﬂeleri, buhurdan ve gülabdanlar ile Arapça yaz›l› kaplar verilebilir.2
Bilindi¤i üzere XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹znik f›r›nlar› iﬂlevini kaybetmiﬂ,
son at›l›m olarak de¤erlendirilen Tekfur Saray› çinicili¤i ise sona ermiﬂtir. Yeni
inﬂa faaliyetlerinin ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere ithal edilen bu çiniler, geleneksel çini süslemecili¤imiz ile kalem iﬂi duvar bezemeleri aras›nda bir geçiﬂ evresinde durmaktad›r. ‹thal çiniler Osmanl›’n›n de¤iﬂen zevkine hitap etmekte ve
mekanlar› dekore eden Barok süslemelerle duvar resimlerinin tamamlay›c›s›
olarak yerlerini almaktad›r. Kütahya atölyelerinin faaliyette olmas›na karﬂ›n bu
dönemde Osmanl› Devleti, Tunus, ‹talya, ‹spanya ve Hollanda’n›n yan› s›ra
Çin’den de duvar çinisi ithal etmiﬂtir.
Üsküdar Ayazma Camii’nin Hünkar mahfilinde (Resim 1), Beylerbeyi Camii’nin
ise mihrap yan duvarlar›nda (Resim 2) beyaz zemin üzerine kobalt mavisi bitkisel bezemeli ithal Çin çinileri kullan›lm›ﬂt›r. Bu çiniler ço¤u kez yay›nlarda yanl›ﬂl›kla “Avrupa” ve “‹talyan” çinisi olarak nitelendirilmiﬂtir.3 ‹nce beyaz porselen levhalar, s›ralt› kobalt mavisi desenli olup ayr›ca alt›n yald›z bezemelidir. 19
cm. kenar uzunlu¤una sahip olan çiniler kare formludur, kal›nl›¤› 1,2 cm.dir.
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Resim 1: Ayazma Camii Hünkâr Mahfili

Kenarlar pahl› ve s›rs›zd›r, çinilerin hamuru pembemsi bir renge sahiptir. Kenar
bordürleri paralel çizgiler aras›ndaki çiçek ve yapraklardan oluﬂmakta, bunlar
ortadaki sepetten iki yana do¤ru uzanmaktad›r. ‹çinde papatya benzeri bir rozetin bulundu¤u merkezi karenin dört köﬂesinde ortaya do¤ru uzanan çiçekler yer
almaktad›r. Çiçekler iri bir f›rça ile seri bir ﬂekilde yap›lm›ﬂ gibidir, konturlar
daha koyu mavi olup, s›rlama ve f›r›nlamadan sonra alt›n yald›zla detayland›r›lm›ﬂt›r.
Ayazma Camii ve külliyesi, Sultan III. Mustafa’n›n, annesi Mihriﬂah Emine Valide Sultan ve a¤abeyi ﬁehzade Süleyman’›n an›s› için yapt›r›lm›ﬂt›r. Üsküdar’da denize hakim bir tepe üzerinde yer alan külliyenin inﬂaat›, sultan›n tahta geçti¤i y›l olan 1757’de baﬂlam›ﬂt›r.4 Tek minaresi tek ﬂerefeli olan yap›n›n
cümle kap›s› üzerindeki kitabede Sadrazam Rag›p Paﬂa taraf›ndan düﬂürülen tarih ﬂöyledir:5
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Resim 2: Beylerbeyi Camii mihrap duvar›

Muktedâ-y› ehl-i sünnet cami-i mecmu-› hayr
K›ld› çün bu mabed-i zîbây› inﬂa bî-riyâ
Sadr-› asr› bendesi Râg›b didi târîhini
Cami-i râ’nâ binâ-› ﬁah Sultan Mustafa 1174 / 1760-61
Yap› yüksek bir tepe üzerindeki yerleﬂimi ile adeta sergileniyor gibidir.6 Sinan
sonras› Osmanl› mimarisinin seçkin bir örne¤i olan caminin, külliyesini oluﬂturan s›byan mektebi, hamam ve muvakkithanesi mevcut olmay›p, bugün sadece
avlunun sol köﬂesinde yer alan çeﬂmesi kalm›ﬂt›r.7 Cami Valide sultanlar›n yazl›k saray olarak kulland›klar› y›k›lan eski Ayazma Saray›’n›n bahçesinde yer almaktad›r.8 Türk Barok üslubundaki cami, yüksek kasnak üzerine oturan tek
pandantif kubbeli, kare planl› bir yap›d›r. Mimar›, inﬂaat baﬂlad›¤›nda henüz
hassa mimarbaﬂ› olmayan, bitiﬂ tarihinde bu unvan› alan Mehmed Tahir A¤a
olarak kabul edilir.9 Sekiz sütunun taﬂ›d›¤› üç kubbeyle örtülü olan son cemaat
yerine yar›m daire biçiminde çok basamakl› yüksek bir merdivenle ulaﬂ›l›r.
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Resim 3: Çin çinisi (20,5x20,5 cm)

Kubbe kasna¤›n› çevreleyen pencereler camiinin ayd›nlat›lmas›nda rol oynamaktad›r. Camiin inﬂaat defteri TSM arﬂivinde (Env. No.: 1137) korunmakta
olup, kullan›lan her türlü malzeme ve çal›ﬂan iﬂçilerle ilgili bilgiler vermektedir.10 Defterde çiniler ile ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmemiﬂtir.
Beylerbeyi Camii yine bir valide sultan›n an›s›na, Sultan I. Abdülhamid’in annesi Rabia ﬁermi Valide Sultan ad›na inﬂa edilmiﬂtir. Orta kap›daki tarih kitabesi ﬂöyledir:
Geldi bir hâtif bu tarz üzre didi târîhini
Mâbed-i ‹slâm-› nev-bünyâd-› Hân Abdülhamîd 1192 / 1778
‹ç Kap› kitabesi de tarih vermektedir:
Kâbe’yi yâd ettirir dilcû-mekân oldu hele
Mâbed-i matbû u nev-bünyâd-› Hân Abdülhamîd 1192 / 1778
Beylerbeyi iskelesinin hemen yan›nda yer alan caminin ana mekan›nda yan duvarlar pencere seviyesine kadar daha önce burada bulunan “‹stavroz Saray›ndan”
al›nd›¤› belirtilen XVI. ve XVII. yüzy›l ‹znik çinileriyle kapl›d›r.11 Bugün Beylerbeyi semtinin bulundu¤u bölgede yer alan, Osmanl› Sultanlar›na ait “Ba¤-› Ferah”
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Resim 4: Çin çinisi (19x19 cm)

da denilen hasbahçe, Bizans ‹mparatoru Büyük Konstantinos’un yapt›rd›¤› kilisenin haç›ndan dolay› XVIII. yüzy›la kadar “‹stavroz Bahçesi” (Yun. Stauros = haç)
ad›yla an›lm›ﬂt›r. ‹stavroz ad›, Subhi tarihinde ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde de geçmektedir.12 D›ﬂar› kuvvetli bir ç›k›nt› yapan mihrap bölümü alçak bir yar›m kubbe ile örtülüdür. ‹kinci minare II. Mahmud dönemindeki onar›mlarda eklenmiﬂtir. Mimar› Tahir A¤a, bina emini Mustafa Efendi’dir. Cami Barok üslupta
olmas›na ra¤men kullan›lan çeﬂitli çiniler sayesinde duvarlar tezatl›, de¤iﬂik bir
etki yaratmaktad›r.13 Mihrap duvarlar›nda üst k›s›mda kullan›lan ‹znik çinilerinin
yan› s›ra, yan duvarlar›n tümüyle Çin çinileriyle kapland›¤› görülmektedir.
Her iki camide görülen duvar çinileri pürüzsüz beyaz porselen yüzeyleri, Qing
hanedan› porselenlerinin XVIII. yüzy›la özgü lacivert tonundaki desenleri ve sadece Çin duvar çinilerinden tan›d›¤›m›z- detaylar› belirleyen yald›z bezemeleriyle Avrupa ve Türk çinilerinden hemen ayr›lmaktad›r. Konumuzu oluﬂturan
çinilerin yap›sal ve teknik özelliklerinin yan› s›ra kompozisyon özellikleri de di¤er Çin çinileriyle benzerlik göstermektedir. Ayn› çinilere ait örnekler Londra
Victoria & Albert Museum Uzakdo¤u bölümünde ve yine Uzakdo¤u eserleriyle
ünlü John Soane Koleksiyonunda da yer almaktad›r.14
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Çin çinilerinin Yak›ndo¤u’da kullan›lmas› Hollanda Do¤u Hindistan ﬁirketi’nin
Ermeni tüccarlar arac›l›¤›yla yapt›¤› ticaretle ilintilidir. Topkap› Saray› Çin porselenleri koleksiyonundaki manzara betimlemeli çiniler15 (Resim 3) ile Beylerbeyi
ve Ayazma camilerinin çinileri (Resim 4), 1733 y›l›nda büyük bir onar›m gören ‹stanbul Karaköy’deki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni kilisesinde beraber kullan›lm›ﬂt›r. Ayn› kilisede çok say›da Hollanda çinisi de yer almaktad›r.16
Jakarta’daki (Endonezya) Hollanda elçisi Reinier de Klerk’in kona¤›; Hindistan’›n
güneyindeki Kochi ﬂehrinde bulunan Pardesi Sinagogu; Hindistan’›n kuzeyindeki Rajasthan bölgesinde bulunan Bikaner ﬂehrindeki Junagarh Kalesi XVIII. yüzy›la ait çeﬂitli Çin ve Hollanda çinilerini birlikte sergileyen yap›lar aras›ndad›r.17
Rajasthan bölgesindeki Udaipur kentinde yer alan ﬁehir Saray›n›n 1725 y›l›nda
inﬂa edilen an›tsal giriﬂ kap›s› “Chini Chitrashala”da, Üsküdar Ayazma ve Beylerbeyi camilerinde gördü¤ümüz Çin çinileri figürlü Hollanda çinileriyle birlikte
kullan›lm›ﬂt›r. Ayn› çiniler yine Rajasthan bölgesindeki Jaisalmer ﬂehrinde bulunan Rajmahal Saray›n›n XVIII. yüzy›l sonlar›nda yenilenen bölümlerinde ve
Dungarpur Saray› mekanlar›nda da görülebilmektedir.18
ﬁam’da görevli son Osmanl› Valisi Esad Paﬂa taraf›ndan 1750 y›l›nda yapt›r›lan
ﬁam Azem Saray›’n›n iç donan›m›nda Çin porselenlerine yer verilirken duvar
kaplamalar›nda da konumuzu oluﬂturan Çin çinilerinin kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir. Beylerbeyi ve Ayazma camilerindeki çini tipinin 11 adet örne¤i, burada yap›y› çevreleyen avlulardan birinin odak noktas› durumundaki çeﬂmenin
duvar›n› kaplamaktad›r.
Çin’den ithal edilen çiniler çok k›sa bir süre içinde Kütahya atölyelerince taklit
edilmiﬂtir. D›ﬂ çerçeveyi oluﬂturan sepet ve sarmaﬂ›k dallar aynen yinelenmiﬂ, orta kompozisyon ve renkler k›smen de¤iﬂtirilmiﬂtir. Kütahyal› ustalar deseni körü
körüne uygulamak yerine serbestçe kopya etmiﬂlerdir. Hamur analizleriyle Kütahya üretimi olduklar› belirlenen Çin taklidi Kütahya çinilerinin iç ve d›ﬂ piyasaya sunuldu¤u bilinmektedir. Kudüs’teki Ermeni cemaatine ait Surp Hagop katedralinin bölümleri olan Etchmiadzin ﬁapeli, Havariler ﬁapeli ve Kutsal Baﬂmelek ﬁapelinde Çin çinileri ve Kütahya taklitlerinin bir arada kullan›lm›ﬂ olmas›
bunlar›n ayn› s›ralarda, Kudüs’e getirildi¤ini göstermektedir. (Resim 5 a, b, c)19
Kahire Ebu Seifein Kopt Kilisesi’nde de Ayazma ve Beylerbeyi Camilerinde görülen Çin çinileri kullan›lm›ﬂt›r. Kahire Arab Müzesi koleksiyonunda da ayr›ca
iki adet Çin taklidi Kütahya çinisi yer almaktad›r. Çin taklidi Kütahya çinilerine ait baﬂka örnekleri ayr›ca Kütahya Ali Paﬂa ve Ankara Hac› Bayram Camileri
ile Topkap› Saray›’n›n çeﬂitli mekanlar›nda da görebilmekteyiz.
Bütün bunlara ek olarak Ayazma Camii’ni yapt›ran Sultan III. Mustafa’y› (1754-74)
ﬂehzadesiyle birlikte betimleyen ve dönemin saray ressam› Refail’e atfedilen minyatürde de duvarda benzer kompozisyona sahip çiniler görülmektedir (Resim 6).20
Topkap› Saray› Müzesi koleksiyonunda mavi-beyaz Çin porselenleri özel bir yere sahiptir.21 5373 mavi-beyaz desenli Çin porseleninin 2680 tanesi XVIII. yüzy›la aittir. Bu yo¤un porselen ticareti s›ras›nda duvar çinilerinin de getirilmiﬂ
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oldu¤unu, XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda inﬂa edilmiﬂ olan Ayazma ve Beylerbeyi Camilerindeki çiniler kan›tlamaktad›r. Çin taklidi Kütahya çinileri ise ithalat›n etkiledi¤i yerel üretimin güzel birer örne¤idir.
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Osmanl› Dönemi Üsküdar Çeﬂmelerinden
Baz› Ayna Taﬂlar› ve Sorunlar›
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Anadolu yakas›ndaki eski yerleﬂim merkezlerinden biri olan Üsküdar
bar›nd›rd›¤› çok say›da kültür varl›klar›ndan çeﬂmeleriyle de ‹stanbul’un ün
yapm›ﬂ semtlerinden biridir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi’nden kalan kültür
varl›klar› aras›nda mimari ve mimari plasti¤i ile dikkat çeken ve plastik sanatlar›n di¤er alanlar›nda oldu¤u gibi ‹mparatorlu¤un baﬂ›ndan sonuna dek
yüzy›llar boyu kopmadan izleyebildi¤imiz çeﬂmeler bu konuda görsel tan›kl›k
etmektedir. Çeﬂmelerin en özen gösterilerek bezenmiﬂ üniteleri ise ayna
taﬂlar›d›r. Yaﬂam›n en temel gereksinimlerden biri olan suyun sa¤land›¤› yap›
türleri olan çeﬂmelerin gerek biçim gerek süslemeleriyle ayna taﬂlar› saraydan
en ücra mahallelere kadar ulaﬂan estetik be¤eninin göstergesi olmalar›
aç›s›ndan çok büyük de¤er taﬂ›maktad›r. Üsküdar’da günümüze kadar korunan
engin bir kültürün izlerini yans›tan pek çok örnek böyle bir görüﬂü desteklemektedir.
Bilindi¤i gibi musluk taﬂ› olarak da adland›r›lm›ﬂ1 ayna taﬂ›2 çeﬂmelerden suyu
ak›tabilmek için aç›lan deliklere yerleﬂtirilmiﬂ lülerinin ya da musluklar›n›n
bulundu¤u üniteler olarak tan›mlanmaktad›r. Çeﬂmelerin kemer gözü içine giydilmiﬂ genellikle dikdörtgen biçimli kesilmiﬂ taﬂ levha ya da tablalardan oluﬂan
ayna taﬂlar›n›n büyük boyutlu bir taﬂ levha üzerindeki musluk ya da lüleyi
s›n›rlayan çerçeve niteli¤inde sanal ayna taﬂ› biçiminde tasarlanm›ﬂ olanlar› da
bulunmaktad›r. Plastik sanatlar alan›nda gerek yal›n ifadeli kör kemer gözlü,
süslemeli kör kemer gözlü türleri olan kör kemer gözlü ve kör kemer gözsüz
biçimleriyle gerek bitkisel bezemeler, nesneli bezemeler ve geometrik
bezemeleriyle görsel belge niteli¤indeki bu taﬂlar›n baz›lar› yaz›l› bezemeleriyle
yap›da gerçekleﬂtirilmiﬂ onar›mlarla ilgili bilgi vermekte ve bu ba¤lamda yaz›l›
belge niteli¤i arz etmektedir. Bu nitelikleri ba¤lam›nda zengin bir veri taban›
oluﬂturan Üsküdar’daki ayna taﬂlar› ‹stanbul’un di¤er semtlerindeki örnekleri
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tamamlamaktad›r. Bir dönemin kültür ve sanat düzeyini gerçek anlamda bir
ayna gibi yans›tan ayna taﬂlar› taﬂ iﬂleri alan›nda zengin bir kaynak oluﬂturmaktad›r. Bunlar bir zamanlar Üsküdar’da su gereksinimini sa¤larken bir sanat
galerisindeki yap›tlar› izler gibi taﬂ iﬂleri ile bezenmiﬂ ayna taﬂlar›na bakabilen
dönemin ünlü ﬂâirlerinden örne¤in Nedim’den beyitler okuyabilen Üsküdarl›lar’›n yaﬂad›klar› engin sanat ortam›n› gözler önüne sermektedir.
Bilindi¤i gibi çeﬂmeler üzerinde üzerinde Tan›ﬂ›k,3 Çeçen,4 Egemen,5 Özdeniz6
Aynur- Karateke7, Haskan,8 Eyice9 gibi isimler baﬂta olmak üzere
çeﬂitli
yay›nlar yap›lm›ﬂt›r. Ancak yap›lan bütün araﬂt›rma, inceleme ve yay›nlara
ra¤men günümüze de¤in bu zengin kayna¤›n plastik özelliklerinin yeterince
belgelenmemiﬂ, problemlerinin henüz çözümlenememiﬂ oldu¤u görülmektedir.
Çeﬂmelerle ilgili sorunlar çeﬂmelerin vazgeçilmez bir ünitesi olan ayna taﬂlar›na
da yans›m›ﬂt›r. Bu yay›nlar arac›l›¤›yla çok yol al›nm›ﬂ ancak bu denli zengin
örnekleri olan Üsküdar çeﬂmelerinin zengin plastik özellikler yans›tan ayna
taﬂlar›n›n bulundu¤u çeﬂmelerin kitâbelerinin okunuﬂu, tarihlendirme,
adland›rma ve sanat tarihi disiplini kanal›yla belgeleme problemlerinin tümü
çözümlenememiﬂtir. K›saca kitâbeleri farkl› okunmuﬂ baz› çeﬂmelerden ayna
taﬂlar›, baz› kitâbesiz çeﬂmelerden ayna taﬂlar›, baz› çeﬂmelerden aﬂ›nm›ﬂ ayna
taﬂlar› ve onar›m görmüﬂ baz› çeﬂmelerden ayna taﬂlar› olmak üzere dört baﬂl›k
alt›nda kümelenebilecek bu problemlerin çözümlenmesi gerekmektedir.
Bu bildiride amac›m›z:
Kitâbelerinin okunuﬂu, tarihleme ve adland›rma vb. gibi kimlik sorunlar› olan
do¤a koﬂullar›na ba¤l› olarak y›pranm›ﬂ, onar›lm›ﬂ, taﬂ›nm›ﬂ baﬂka deyiﬂle
özgün biçimlerindeki görsel nitelikleri de¤iﬂmiﬂ baz› çeﬂmelerin ayna taﬂlar›na
da yans›yan henüz çözülememiﬂ baz› problemlere çözüm önerileriyle e¤ilmek;
genellikle çeﬂmelerle ilgili genel bilgiler sunulmuﬂ, kitâbeleri okunmuﬂ, ancak
yay›nlarda plastik de¤erlerine yeterince yer verilmemiﬂ çeﬂmelerin ve onlar›n
ayna taﬂlar›n›n plastik kimliklerinin de da gere¤i gibi belgelendi¤i yay›nlarla
tamamlanmas› yolunda bir ad›m atmak; Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi’nde
Üsküdar merkez ilçesindeki bir grup çeﬂmenin ayna taﬂlar›n› yani, kitâbeleri
farkl› okunmuﬂ baz› çeﬂmelerden ayna taﬂlar›, baz› kitâbesiz çeﬂmelerden ayna
taﬂlar›, baz› çeﬂmelerden aﬂ›nm›ﬂ ayna taﬂlar› ve onar›m görmüﬂ baz› çeﬂmelerden ayna taﬂlar› baﬂl›klar› alt›nda k›sa bilgilerle baz› örneklerle gündeme
taﬂ›mak ve bu suretle ilerde yap›lacak disiplinleraras› sistematik çal›ﬂmalara
sa¤l›kl› bir zemin haz›rlamakt›r.
Bildiri ölçekli haritalarda Haydarpaﬂa’dan Küçüksu’ya kadar ulaﬂan Üsküdar
merkez ilçeden bir bildiri kapsam›nda sunulmas› için seçilmiﬂ belli baﬂl› baz›
örneklerle s›n›rl›d›r. Oysa Üsküdar ilçesi Haydarpaﬂa demiryolu kenar›nda
topra¤a gömülü, 1945’li y›llardaki konumu Tan›ﬂ›k’›n kitab›nda görülebilen
1255 ( 1839M.) tarihli Abdülmecit Han Çeﬂmesi’nden10 bir tarafta Küçüksu
Mihriﬂah Sultan Çeﬂmesi bir tarafta Bulgurlu Çeﬂmesi bir tarafta Dudullu’daki
Âdile Sultan Çeﬂmesi’ne kadar yay›lan geniﬂ bir alan› kapsamaktad›r. Bilindi¤i
gibi bu konuda yap›lm›ﬂ yay›nlar aras›nda Haskan, merkez kazas› ile K›s›kl›
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nahiyesinde 174 çeﬂmenin yap›ld›¤›n› bunlar›n bir k›sm›n›n harabe halinde
oldu¤unu 115 tanesinin günümüze kadar gelebildi¤ini kaydetmiﬂtir.11 Orman
ise 242 çeﬂmenin bulundu¤u ve bunlardan 192 tanesinin halihaz›rda mevcut
oldu¤unu belirtmektedir.12 Bu denli zengin meydan, sokak vb. gibi mimariyle
ba¤lant›l›, statik, aç›k hava çeﬂmeleri baﬂka deyiﬂle taﬂ›nmaz kültür varl›klar›
bulunan bu semtin örnekleri bir de saraylarda, evlerde, konaklarda, yal›larda
kullan›lm›ﬂ olan oda çeﬂmeleri, abdest çeﬂmeleri, abdest tekneleri yan›s›ra taﬂ
testiler musluklu taﬂ tekneleriyle daha da artmaktad›r.
Üsküdar’daki bir grup çeﬂmenin ayna taﬂlar› ilintili oldu¤u problemleriyle kitâbeleri farkl› okunmuﬂ baz› çeﬂmelerden ayna taﬂlar›, baz› kitâbesiz çeﬂmelerden
ayna taﬂlar›, baz› çeﬂmelerden aﬂ›nm›ﬂ ayna taﬂlar› ve onar›m görmüﬂ baz›
çeﬂmelerden ayna taﬂlar› baﬂl›klar› alt›nda k›sa bilgilerle örneklere baﬂvurarak
çözüm önerileriyle birlikte ﬂöyle özetlenebilir.
Kitâbeleri Farkl› Okunmuﬂ Baz› Çeﬂmelerden Ayna Taﬂlar›:
Bu grupta çeﬂitli yazarlarca metni farkl› okunmuﬂ çeﬂme kitâbelerinde farkl›
tarih verilen farkl› adland›r›lan çeﬂmeler yer almaktad›r. Çeﬂmelerde kimlik
sorunlar›nlar›na neden olan bu durum bazen bir yaz›l› kaynakla s›n›rl›
kalmay›p Aynur ve Karateke’nin Ortaköy Damat ‹brahim Paﬂa Çeﬂmesi’nin
adland›rmas›nda saptad›¤› gibi baﬂka yaz›l› kaynaklara da s›çramaktad›r.
Bilindi¤i gibi bu saptamada Mehmed Ziya ve Tan›ﬂ›k’›n çeﬂmeyi yanl›ﬂ olarak
Damat ‹brahim Paﬂa diye adland›rd›ktan sonra çeﬂme di¤er kaynaklarda da hep
bu isimle an›lagelmiﬂtir denmekte ve Egemen, Bar›ﬂta, Ödekan gibi yazarlar›n
yay›nlar› örnek gösterilmektedir.13 Bu gruba Nurbanu Sultan Çeﬂmesi,
Mihrimah Sultan Çeﬂmesi, III.Ahmet Meydan Çeﬂmesi, III. Ahmed Çeﬂmesi,
Baﬂkad›n Çeﬂmesi, Hibetullah Valide Sultan Çeﬂmesi, Haf›z ‹sa A¤a Çeﬂmesi,
Mülâz›m Hakk› Efendi Çeﬂmesi örnek verilebilir.
Birinci örnek Toptaﬂ› Cami (Atik Vâlide Camii) kitâbesindeki 991 (1583M.) tarihine bakarak 14 Nur Banu Sultana ait oldu¤u düﬂünülen, Timarhane duvar›
üzerindeki Tan›ﬂ›k’›n Nurbanu Sultan Çeﬂmesi olarak adland›rd›¤›, Konyal›’n›n
Çavuﬂ Hasan ismini verdi¤i 1007 (1598 M.) tarihli15 çeﬂmedir.
‹kinci örnek Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nin kuzey yöndeki seti üstünde
yer alan Çeçen taraf›ndan “Hak verdi yine bu tarihte ana- Çeﬂme-i ab-› hayat
icras›n 1092 (1681M.)” “Mihrimah Sultan o Belkis-meﬂreb – Yapm›ﬂ idi suyun
mecras›n” ﬂeklindeki beyitlerden XVII. yüzy›la tarihlendirilmiﬂ,16 Kuran
taraf›ndan Mihrimah Sultan Camii ile birlikte yap›lm›ﬂ ve kitâbesi sonradan
yap›lan bir onar›mda 1681 y›l›nda yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤u ileri sürülen çeﬂme.17
Üçüncü örnek önceleri literatüre Üsküdar III. Ahmed Çeﬂmesi18 olarak geçmiﬂ olan
Üsküdar Meydan›’ndaki 1141 (1728 M.) tarihli bir meydan çeﬂmesidir. III. Ahmed’in
annesi için yapt›rm›ﬂ oldu¤u bu çeﬂme Aynur- Karateke taraf›ndan yay›nlanm›ﬂ
kitapta, Emetullah Gülnüﬂ Valide Sultan Çeﬂmesi ad› ile yer almaktad›r. 19
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Dördüncü örnek Yeni Valide Camii’nin ‹mam Nas›r Soka¤a aç›lan kap›s›n›n
yan›ndaki 1222 (1807 M.) tarihli, III. Ahmed Çeﬂmesi olarak bilinen ancak
Aynur ve Karateke taraf›ndan Emetullah Gülnüﬂ Sultan Çeﬂmesi20 olarak
adland›r›lan üzerindeki kitâbeden anlaﬂ›ld›¤na göre III. Ahmed taraf›ndan
annesi için yapt›r›lm›ﬂ çeﬂmedir.
Beﬂinci örnek Do¤anc›lar Caddesi’ndeki ‹mrahor Camii yan›ndaki Nedim’in
tarih düﬂtü¤ü 1141 ( 1728 M.) tarihli Aynur ve Karateke taraf›ndan Emetullah
Kad›n Çeﬂmesi olarak adland›r›lm›ﬂ21 Baﬂkad›n Çeﬂmesi’dir.22
Alt›nc› örnek ﬁerif Bey Çeﬂmesi Sokakla Tosun Paﬂa Çeﬂmesi Soka¤›n köﬂesinde
yer alan Tan›ﬂ›k’›n23, son beytini okuyarak Hibetullah Valide Sultan olarak
isimlendirdi¤i, Çeçen’in24 “Çeﬂme-i valide sultandaki çuﬂiﬂ-i cud” “Oldu ﬂadabii ruh-› Hibetullah sultan” ﬂeklinde okuyarak Tan›ﬂ›k’a kat›ld›¤› Hibetullah
Valide Sultan Çeﬂmesi’dir. E¤emen’in çeﬂmenin bütün kitâbesini okuyarak bu
yazarlar›n verdi¤i bilgilere Hibetullah’›n III.Selim’in annesi oldu¤unu ekledi¤i,25
Bar›ﬂta’n›n bu çeﬂmeyi tan›mlarken yer verdi¤i aç›klamada kurdu¤u
“Hibetullah Valide Sultan taraf›ndan 1206 (1791M.) de genç yaﬂta ölen k›z› için
yapt›rd›¤› anlaﬂ›lmaktad›r”26 ﬂeklindeki cümleyle Egemen’den aktarma yapt›¤›,
Haskan taraf›ndan yeniden okunan kitâbeden sonra Mihriﬂah Sultan Çeﬂmesi
olarak adland›rd›¤›27 Hibetullah Sultan Çeﬂmesi’dir.
Yedinci örnek Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n Dr. Eyüp Ersoy Caddesi’ne bakan
yönündeki önceleri Miskinler Tekkesi önünde bulunan 1226 (1811 M.) tarihli
Balim A¤a Çeﬂmesi ad› ile kay›tl› olan28 Egemen taraf›ndan okunan kitâbesinden sonra ‹sa A¤a (Haf›z) Çeﬂmesi olarak isimlendirilen, ayna taﬂ›n›n yerinde
olmad›¤›ndan söz edilen ve 1974 y›l›ndaki bir foto¤raf› yay›nlan29 ancak
Egemen’in göremedi¤i ayna taﬂ› bugün büyük bir olas›l›kla yenilenmiﬂ olarak
yerine yerleﬂtirilmiﬂ çeﬂmedir.
Sekizinci örnek Selimiye K›ﬂlas›’n›n giriﬂi karﬂ›s›ndaki duvarda bulunan
Tan›ﬂ›k taraf›ndan 1331 (1912 M.) tarihli oldu¤unu kay›tl›30 Egemen’in Hakk›
Efendi (Mülaz›m) Çeﬂmesi olarak adland›rd›¤› ve kitâbesini “Çanakkale’de ﬂehid
olan mülaz›m-› evvel Hakk› Efendi Hayrat›d›r. 16 Eylül 1331” olarak okudu¤u
ve buradaki tarihin hicri de¤il rumi oldu¤unu belirtti¤i ve Çanakkale Savaﬂ›’n›n
1912 de¤il 1915 te yap›lm›ﬂ oldu¤una iﬂaret etti¤i31 Mülaz›m Hakk› Efendi
Çeﬂmesi’dir.
Yukar›da s›ralanan çeﬂmelerin adland›r›lmas› ve tarihlendirilmesinde, baﬂka
deyiﬂle kitâbelerinin okunuﬂunda bir birlige var›lmal›d›r.
Baz› Kitâbesiz Çeﬂmelerden Ayna Taﬂlar›:
Bu grupta kitâbesi olamayan, yap›lm›ﬂ yay›nlarda yazarlarca adland›r›lm›ﬂ, tarihlendirilmiﬂ çeﬂmeler yer almaktad›r. Bunlar›n baz›lar›n›n ayna taﬂlar›
çeﬂmenin yap›lan tarihlemesi ile örtüﬂmemekte baz›lar› yeni adland›rmalar
getirmekte baz›lar› ise baﬂka ayna taﬂlar› ile gösterdikleri benzerliklerle prob284
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lemlere neden olmaktad›r. Bu gruba Hac› Ahmet A¤a Çeﬂmesi ile ayn› duvardaki çeﬂme, Gündo¤umu Caddesi’ndeki mezarl›k önündeki ve
Sultantepesi’ndeki çeﬂmeler yan›s›ra ﬁeyh Cami Haziresi duvar›ndaki çeﬂme ile
Ba¤larbaﬂ›’ndaki bir çeﬂmenin ayna taﬂ› örnek verilebilir.
Birinci örnek Özdeniz’in Tersane Emini Hac› Ahmet A¤a’n›n Gündo¤umu
Caddesi’ne cepheli külliyesinin medrese duvar›na bitiﬂik olarak yer ald›¤›n›
belirtti¤i ve rölevesini yay›nlam›ﬂ oldu¤u,32 Ahmediye Çeﬂmesi ile ayn› duvardaki, Çeçen’in kitab›nda Ahmediye Camii duvar›ndaki çeﬂme33 olarak yer
verdi¤i kitâbesiz, Haskan taraf›ndan Pirinççi Çeﬂmesi34 olarak adland›r›lm›ﬂ
çeﬂmedir. Üslup kriti¤i ile XVIII. yüzy›la tarihlendirilebilecek bu örne¤in bulundu¤u çeﬂmenin ad› konusunda birli¤e var›lmal›d›r.
‹kinci örnek Sultantepe’de Servilik Caddesi’nde yer alan Haskan taraf›ndan
ﬁeyhülislâm Mirzazâde Said Efendi Çeﬂmesi olarak adland›r›lm›ﬂ çeﬂmenin35
ayna taﬂ›d›r. Kitâbesiz olan ancak Haskan’›n boﬂ olan kitâbesinin Fitnat
Zübeyde Han›m’›n bu çeﬂmenin yap›l›ﬂ›nda söylemiﬂ oldu¤u manzumeye dayanarak 1183 (1769 M.) y›l›nda yapt›r›lm›ﬂ olabilece¤ini ileri sürdü¤ü36 bu
çeﬂmenin ayna taﬂ›n›n bir onar›mda yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤u ilk bak›ﬂta
anlaﬂ›lmaktad›r.
Üçüncü örnek Selman Pak Caddesi üzerindeki ﬁeyh Cami Haziresi duvar›ndaki
Haskan’ca Arslan A¤a’n›n yapt›rmiﬂ oldu¤u ﬁeyh Camii Çeﬂmesi olarak
adland›r›lan37 ve E¤emen’ce “yuvarlak kemerin içinde yar›m güneﬂ motifi
alt›nda ve ‘mine’l mâi külle ﬂey’in hay’ âyeti okunmaktad›r. Baﬂka yaz› bulunmad›¤›ndan hangi tarihte kimin taraf›ndan yap›ld›¤› tesbit edilemedi”38 ﬂeklinde
bilgiler verilen çeﬂmedir.
Bu çeﬂmenin ayna taﬂ› üzerine Latin harfleriyle yeni kaz›nm›ﬂ “Aç suyu ‹ç
Besmeleyle Bu çeﬂmenin ikinci kez Banisi olup Samia Süleymangil’e de eyle
dua” yaz›s› yer almaktad›r. Bu taﬂ›n üstünde bir kartuﬂ içine yerleﬂtirilmiﬂ
yukarda Egemen’in okumuﬂ oldu¤u yaz› ile bezenmiﬂ dikdörtgen tabla bulunmaktad›r. Bu tabla gül motiflerinden oluﬂan bir göbekten da¤›lan radyal tepelikle taçland›r›lm›ﬂt›r. Eyüpsultan’daki1273 (1856 M.) tarihli Pertevniyal Valide
Sultan Çeﬂmesi,39 Ali Bey Köyü Mescidi’nin duvar›ndaki 1279 (1862 M.) de
onar›m görmüﬂ Ali Bey Köyü Çeﬂmesi40ni ça¤r›ﬂt›ran bu tepelik Haskan’›n XVII.
yüzy›lda Arslan A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ oldu¤unu ileri sürdü¤ü çeﬂmenin
XIX. yüzy›lda bir onar›m görmüﬂ olabilece¤ini ve ﬁeyh Mustafa Efendi Tekkesi
olarak isimlendirilmiﬂ ﬁeyh Camii’nde 1304 (1886 M.) y›l›nda yap›lan onar›m41
da çeﬂmenin yeniden bir onar›m geçirmiﬂ oldu¤unu düﬂündürmektedir. ‹ki
onar›m konusundaki düﬂünceleri 1275 (1859 M.) ve1304 (1886 M.) tarihlerinde
onar›mlar görmüﬂ Dudullu’daki Âdile Sultan Çeﬂmesi’nin42 benzer bir taçla
süslenmiﬂ ayna taﬂ› güçlendirmektedir.
Dördüncü örnek Haskan’›n kitâbesini 1955 y›l›ndan önceleri görmüﬂ oldu¤unu
kaydetti¤i, II.Mahmut Çeﬂmesi olarak adland›rd›¤›,43 üstündeki yaz›l› bezemeyi
“Ed-dai Yesarizade Mustafa ‹zzet Hüdayi”44 olarak okudu¤u Egemen’in ise ayn›
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yaz›y› ”El-fakir Yesarizade Mustafa ‹zzet gufire lehüma” ﬂeklinde okudu¤u, esas
kitâbe olmad›¤›ndan çeﬂmeyi hangi tarihte kimin yapt›rd›¤› hakk›nda bilgi yoktur ﬂeklinde bilgi verdi¤i ve ayna taﬂ›n›n 1972 y›l›ndaki foto¤raf›n› yay›nlad›¤›45
Ba¤larbaﬂ› Nuhkuyusu Caddesi’ne cepheli bir çeﬂmenin ayna taﬂ›d›r.
Cephesindeki süslemelerle I.Mahmut’un Dolmabahçe üstünde Taﬂl›k’ta
yapt›rm›ﬂ oldu¤u 1161 (1748 M.) tarihli46 çeﬂmeye benzeyen I. Mahmut
Çeﬂmesi’ni an›msatan bu çeﬂmenin ayna taﬂ› ortas›ndan bir madalyon sarkan
kör dirsekli yuvarlak kemerle bezenmiﬂtir. Kavisi kengel yapraklar›, dirsekleri
volutlarla taçland›r›lm›ﬂ bu kemer d›ﬂta babalarla taçland›r›lm›ﬂ iki sütunce
aras›na oturtulmuﬂtur kör dilimli köﬂeli bir kemerle s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
Dirsekleri de volutlarla hareketlendirilmiﬂ bu kemerin üstüne bir dikdörtgen
yerleﬂtirilmiﬂtir. Bu boﬂ dikdörtgenin üzerinde çevresi yapraklardan olﬂturulmuﬂ bir kartuﬂla süslenmiﬂ yaz›l› bezeme yer almaktad›r.Kitâbesi yerinde
olmayan bu ayna taﬂ› Yesarizade’nin47 yaﬂam› göz önüne al›narak bu çeﬂmede
II. Mahmut Dönemi’nde bir onar›m yap›lm›ﬂ olabilece¤ini düﬂündürmektedir.
Yukarda s›ralanan çeﬂmelerin tarihlendirmesinde mimarinin yan›s›ra mimari
plasti¤in üslup özelliklerine önem verilmeli bu ba¤lamda ayna taﬂlar› da gözden
kaç›r›lmamal›d›r.
Baz› Çeﬂmelerden Aﬂ›nm›ﬂ Ayna Taﬂlar›:
Bu grupta ya geçen zamanla ba¤lant›l› olarak do¤al koﬂullardan etkilenerek
aﬂ›nm›ﬂ ve üzerlerindeki motifleri yer yer kaybolmuﬂ ayna taﬂlar› yer almaktad›r. Bu gruba Arslan A¤a Çeﬂmesi, Yakup A¤a Çeﬂmesinin ayna taﬂlar› örnek
verilebilir.
Birinci örnek Sultantepe’deki Servilik Caddesiyle Balç›k Soka¤›n kesiﬂti¤i
köﬂede bulunan, sonradan yerleﬂtirilmiﬂ kitâbesinden Arslan A¤a taraf›ndan
1056 (1646 M.) y›l›nda yapt›r›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan48 Arslan A¤a Çeﬂmesi’dir.
Bu çeﬂmenin ayna taﬂ›n› bezeyen bitkisel bezemelerde aﬂ›nmalar gözlenmektedir.
‹kinci örnek Divitçiler Camii yan›ndaki Toptaﬂ› Caddesi ile Kas›m A¤a
Soka¤›’n›n köﬂesindeki S›byan okulunun duvar›na oturtulmuﬂ, kitâbesinden
Yakup A¤a taraf›ndan 1089 (1678 M.) y›l›nda yap›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan Yakup
A¤a Çeﬂmesi’dir. Bu çeﬂmenin ayna taﬂ›n› bezeyen bitkisel bezemelerde de
aﬂ›nmalar gözlenmektedir.
Her iki çeﬂme vb. örneklerde karﬂ›m›za ç›kan bu durum ivedilikle belli bir sistematik izleyerek görsel ve yaz›l› yöntemlerle ayna taﬂlar›n›n kay›t edilmesini
gerektirmektedir.

Yeni Valide Camii
Sebili ve Çeﬂmesi
(karﬂ› sayfa)
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Onar›m Görmüﬂ Baz› Çeﬂmelerin Ayna taﬂlar›:
Bu grupta onar›m görmüﬂ çeﬂmelerin baz›lar› yenilenmiﬂ baz›lar› yeniden konumland›r›lm›ﬂ ayna taﬂlar› yer almaktad›r. Bu gruba Ayﬂe Sultan Çeﬂmesi, Nali
Mehmet Efendi Çeﬂmesi, ‹smail A¤a Çeﬂmesi, Hac› Mehmet A¤a Çeﬂmesi,
Mustafa A¤a Çeﬂmesi,Tiryal Han›m Çeﬂmesi ayna taﬂlar› örnek verilebilir.
Birinci örnek Do¤anc›lar Caddesi ile Ö¤dül Soka¤›n kesiﬂti¤i yerde bulunan,
1007 (1598 M.) tarihli Ayﬂe Sultan Çeﬂmesidir49 Bu çeﬂmenin ön cephesindeki
di¤er taﬂlardan farkl› ayna taﬂ› ve arka cephesindeki tekne bir onar›ma iﬂaret
etmektedir.
‹kinci örnek Do¤anc›lar Caddesi ile Bak›rc›lar Soka¤›n kesiﬂti¤i köﬂede yer
almaktad›r. Haskan’›n Ayvansarayl› Hüseyin Efendi’nin Mecmua-y› Tevarih’ten
al›nt› yaparak aktard›¤› bilgilere göre 1086 (1675-76 M.) tarihinde Nali Mehmet
Efendinin onartt›¤›n› ileri sürdü¤ü,50 Tan›ﬂ›k taraf›ndan Topkap› Saray›
Müzesi’nde bulundu¤u ve 1024 ( 1615 M.) tarihli oldu¤u ileri sürülen Halil Paﬂa
Çeﬂmesi51 ayna taﬂ›n› ça¤r›ﬂt›ran bu taﬂ sonradan yenilenmiﬂ görünmektedir.
Üçüncü örnek ﬁemsi Paﬂa Caddesi’nin Eﬂref Saati Sokak’la kesiﬂti¤i köﬂede yer
alan Tan›ﬂ›k’ca 1114 (1702 M.) tarihli,52 Egemen’ce 1115(1703 M.) ve53 Aynur ve
Karateke’ce 1115 (1703) tarihli,54 Haskan’ca 1118 (1705 M.) tarihli oldu¤u kay›t
edilmiﬂ olan55 ancak Egemen’in verdi¤i “1976 y›l›nda asl›na sad›k kal›narak
tamir edilmiﬂ, k›r›lan teknesi ve sedleri yeniden yap›lm›ﬂt›r. Oymal› ayna taﬂ› da
yenidir.”56 ﬂeklinde bilgiler ile 1972 ve 1976 y›llar›nda çekmiﬂ oldu¤u iki
foto¤rafta yap›n›n onar›m gördü¤ü anlaﬂ›lan57 ‹smail A¤a Çeﬂmesi’dir. Bu
çeﬂmenin dönem üslubuna uyum gösteren ayna taﬂ› üzerinde analizler
yap›lmas› gerekmektedir.
Dördüncü örnek Gündo¤umu Caddesi üzerinde yer alan, kitâbesinden 1134
(1721M.) tarihinde yap›lm›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lan, Özdeniz’de Tersane Emini Hac›
Mehmet A¤a Çeﬂmesi,58 Orman’da59 ‹bnülemin Ahmed A¤a Çeﬂmesi olarak
adland›r›lm›ﬂ çeﬂmedir. Malzeme ve iﬂçili¤i ile sonradan yenilenmiﬂ izlenimi
veren bu ayna taﬂ›n›n Özdeniz’in çeﬂmeyi tan›mlarken yapt›¤› “mermer musluk
taﬂ› sa¤›r, dilimli, kaﬂ kemerli olup içinde bir rozet bulunmaktad›r” ﬂeklindeki
aç›klamada yer almay›ﬂ›, 1993 y›l›nda çeﬂmenin onar›lm›ﬂ oldu¤undan söz
ediﬂi60 ve Orman taraf›ndan önceden yay›nlanm›ﬂ olan yap›n›n cephe çiziminde servilerin bugünkü biçiminden farkl› olarak içe do¤ru yönlendirilerek
yans›t›l›ﬂ›61 böyle bir görüﬂü güçlendirmektedir.
Beﬂinci örnek Çavuﬂdere Caddesi ile Kartalbaba Caddesi’nin kesiﬂti¤i köﬂede yer
alan 1193 ( 1779 M.) tarihli Tersane Emini Dereli Mustafa A¤a Çeﬂmesi’dir.
Günümüzde çevresindeki yol üzerinde onar›m çal›ﬂmalar› yap›lan bu çeﬂmeyi
Özdeniz “mermer musluk taﬂ› ve teknesinin tamamen yol seviyesinin alt›nda
kalm›ﬂ oldu¤u”nu kaydetmiﬂ ve rölevesine yer vermiﬂtir.62 Buradaki servi motifi al›ﬂ›lagelmiﬂ servi motiflerinden çok farkl› tasarlanm›ﬂt›r. Bu durum ayna taﬂ›
üzerinde analizler yap›lmas› gerekmektedir.
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Son örnek Büyük Çaml›ca’da Yusuf ‹zzettin Köﬂkü’nün duvar›nda bulundu¤u
kay›t edilmiﬂ olan 1288 (1871 M.) tarihli Tiryal Han›m Çeﬂmesi’dir.63 Farkl›
konumu ile kaydedilmiﬂ bu çeﬂmenin konumunda sorunlar gözlenmektedir.
K›saca bir bildiri kapsam›nda bir bak›ﬂ aç›s›ndan sunulma¤a çal›ﬂ›lan Osmanl›
Dönemi Üsküdar çeﬂmelerinden baz› ayna taﬂlar›n›n sorunlar›:
Baz› çeﬂmelerin kitâbelerinin okunuﬂundaki farkl›l›klardan kaynaklanan tarihlendirmeler ve adland›r›lmalar; kitâbesiz çeﬂmelerin tarihlendirme ve
adland›r›lmas›ndaki farkl›l›klar; baz› örneklerdeki aﬂ›nmalar yap›lm›ﬂ
onar›mlarlarla ilgili yetersiz aç›klamalar; olarak s›ralanabilir. ‹stanbul’un baz›
semtlerindeki baz› çeﬂmelerde oldu¤u gibi ayna taﬂlar›na da yans›yan bu sorunlara çözüm aranmal› ve yaz›l› ve görsel kay›t sistemlerinde bir birli¤e varmal›,
bunlar›n ivedilikle röleveleri ç›kart›lmal› ve sa¤l›kl› bir biçimde belgelenmeleri
tamamlanmal›d›r.
Sonuç olarak denilebilir ki XXI. yüzy›lda baﬂka deyiﬂle 2010 y›l›nda Avrupa
baﬂkenti olarak ilan edilmiﬂ ‹stanbul’un XVI-XX. yüzy›llar aras›nda su gereksinimini sa¤lamak üzere tasarlanm›ﬂ hem plastik hem fonetik sanatlar kapsam›nda
ele al›nabilecek ünitelerle bezenmiﬂ taﬂ iﬂleri aç›s›ndan paha biçilmez örnekleri
olan Üsküdar çeﬂmeleri ve bunlar›n özen gösterilerek bezenmiﬂ ayna taﬂlar›n›n
disiplinleraras› bir yaklaﬂ›mla yeniden gözden geçirilmesi sa¤lanmal›d›r.
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Üsküdar’da ‹hsaniye Çeﬂmesi
N E S R ‹ N

Ç ‹ Ç E K

A K Ç I L

Sanat Tarihçisi

‹hsaniye Çeﬂmesi ad›yla bilinen ve bildirimize konu olan yap›; Üsküdar ‹lçesi,
Do¤anc›lar Semti ‹hsaniye Mahallesi1, eski Çit yeni ad›yla Neyzenbaﬂ› Halil Can
Soka¤› üzerinde ki 23 numaral› Deniz (33 parsel) ile 25 numaral› Ba¤man Apartman› (35 parsel) önünde yer almaktad›r. Yapt›ran› belli olmayan çeﬂme H.1240
/ M.1824 tarihlidir. Suyolu bilinmeyen çeﬂmenin musluklar› olmay›p, akmaz
durumdad›r.
Yap›n›n bulundu¤u yere iliﬂkin ise en erken Alman Mavileri’nden2 (Harita:1) ve
Pervititch Haritas›’ndan3 (Harita:2) bilgi edinmekteyiz. Günümüzde 57 pafta 352
ada 34 numaral› parsel üzerinde kay›tl› bulunan çeﬂme Pervititch Haritas›’nda
da iki ahﬂap ev aras›nda yer almaktad›r. Çeﬂme, her iki yan›ndaki ahﬂap evlerin
son y›llarda y›k›larak yerlerine, geriye çekilerek inﬂa edilen apartmanlardan dolay› günümüzde ba¤›ms›z bir yap› olarak ortada kalm›ﬂt›r.
Gayri Menkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu’nun 14.04.1973 gün ve
7086 say›l› karar›yla tescilli4 olan çeﬂmenin önceki y›llara ait 1945 y›l›nda yay›nlanan5, 19726, 19757, 1996’da8 çekilen ve 2001 y›l›nda yay›nlanan9 foto¤raflar› bulunmaktad›r. ‹lk foto¤rafta çeﬂme, iki ahﬂap ev aras›nda kalm›ﬂ olup sokak hatt› üzerindeki ön cephesi görülmektedir (Foto¤raf:1). ‹lk iki resimden çeﬂme yala¤›n›n k›r›k oldu¤u, musluklar›n›n bulunmad›¤› ve dökülen alç› s›valar›n
alt›ndan tu¤la malzemenin ortaya ç›kt›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. ‹kinci ve üçüncü foto¤rafta iki yan›ndaki ahﬂap evlerden solundakinin y›k›larak yerine betonarme
bir yap› inﬂa edildi¤i, dördüncü foto¤rafta ise iki yan›ndaki ahﬂap evler y›k›lm›ﬂ
olup oldukça harap vaziyette görülmektedir. ‹stanbul VI no’lu Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’ndaki dosyas›ndan yan›ndaki bu evin y›k›m›na dair 15.11.1975 tarihinde y›k›m izni verildi¤i bilinmektedir.10 Kurulun
15.06.1996 gün ve 8362 say›l› karar› ile Rölöve-Restitüsyon ve Restorasyon Projesinin uygun görülen çeﬂme bu projeden farkl› olarak restore edilmiﬂtir. Son
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Foto¤raf 2: 2006, Ön Cephe

olarak, “Üsküdar 2010” projesi kapsam›nda Üsküdar Belediyesi taraf›ndan temizlik ve onar›m çal›ﬂmas› gerçekleﬂtirilerek 2006 y›l›na ait foto¤rafta görülen,
çeﬂme ayna taﬂ› ve çevresi sprey boyalardan ar›nd›r›lm›ﬂ ayna taﬂ›nda yer alan
çatlaklar ise s›vanm›ﬂt›r (Foto¤raf: 2-3).
Malzeme olarak; tu¤la, düzgün kesme taﬂ ve kaba yontma taﬂ birlikte kullan›larak, yer yer üç s›ra tu¤la ve bir s›ra taﬂ olmak üzere almaﬂ›k duvar örgüsü, ön
cephede ise mermer kullan›lm›ﬂt›r.
Çeﬂme, 4.65 m. yükseklik, 3.70 m. geniﬂlik ve 1.36 m. kal›nl›kta, dikey do¤rultuda an›tsal bir yap› karakteri taﬂ›maktad›r. Dikdörtgen planl› çeﬂme, ön yüzünde
içbükey e¤risel girintiler yapmaktad›r. ‹ki ince mermer sütunçe üzerine oturtulmuﬂ yar›m daire ﬂeklinde kemer ile oluﬂan bir eyvan içinde yer alan çeﬂme de
yanlarda yer alan yuvarlak sütunçeler; dikdörtgen ﬂeklinde impost, alt›nda kare
kaideli bir baﬂl›kla taﬂ›nmakta olup, köﬂeleri yuvarlat›lm›ﬂ kare bir kaide ile son
bulmaktad›r (Çizim). Son y›llarda kurﬂun bilezikleri çal›nm›ﬂ olabilece¤i düﬂünülen sütunçelerin, impost baﬂl›klar›n›n da yenilenmiﬂ oldu¤u görülmektedir.
E¤risel bir içbükey niﬂ içinde yer alan çeﬂmenin iki köﬂesi, sade baﬂl›kl› düz plast›rlar ve sade silme kuﬂa¤›yla birleﬂerek iki bölüme ayr›lmaktad›r (Foto¤raf: 4). ‹lk
bölümde 45x101 cm. ölçülerinde yatay dikdörtgen formlu kitâbesi yer almaktad›r. ‹ç köﬂeleri ‘S’ k›vr›mla yumuﬂat›lm›ﬂ çerçeve içinde yer alan kitâbe kuﬂa¤›n›n
içinde Enbiya suresinin 30. ayeti yer almaktad›r. Kaynaklarda hattat› bilinmeyen
çeﬂme kitâbesinin, U¤ur Derman taraf›ndan Mustafa Rak›m Efendi’ye ait oldu¤u
belirtilmektedir.11 Celi sülüs hatl› kitâbe de “ve ce’alnâ mine’l-mâi külle ﬂey’in
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Foto¤raf 3: 2008, Ön Cephe
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Harita 2: 1932, Pervetitich’den

hayy H.1240” yaz›l›d›r (Foto¤raf: 5). Kitâbenin anlam› ise; “Biz canl› olan her ﬂeyi sudan yaratt›k” ﬂeklinde olup Miladi tarih karﬂ›l›¤› 1824 y›l›d›r.
‹kinci bölüm de ise armudi kaidelerle son bulan düz plast›rlar içinde ayna taﬂ›
yer almaktad›r. Ayna taﬂ›, mihrab› and›ran yuvarlak kemerli derin bir niﬂ, ortas›nda oval bir form ve üzerinde ise stilize akant yapraklar›ndan oluﬂur. ‹çi boﬂ
olan oval form bir kaideyle musluk kartuﬂuna ba¤lanmaktad›r. Etraf›nda içbükey bir silme kuﬂa¤› yer al›r.
Kaﬂ kemerli kare kartuﬂ içinde bir musluk yeri ve iki de ba¤lant› delikleri görülmektedir. Hemen alt›nda d›ﬂa fazla taﬂk›n olmayan dikdörtgen formlu yala¤› ve iki
yanda seki biçiminde dinlenme taﬂlar› yer almaktad›r. Kenarlar› ‘S’ k›vr›mlarla yumuﬂat›lm›ﬂ olan seki taﬂlar› yenilenmiﬂtir. Dikkatli incelendi¤inde tekne taﬂ›n›n
da mermer yerine dökme beton olarak de¤iﬂtirildi¤i görülmektedir (Foto¤raf:6).
Sade olan yan cephelerdeki tek hareketlilik saçak boylar›nda yer alan alç› bezeme izleridir. Ayn› ﬂekilde sade olan arka cephede, musluk hizas›nda suyolu izi
bulunmaktad›r. Bu cephe, ön cepheden farkl› olarak üçgen çat› al›nl›¤›na sahiptir (Foto¤raf: 7-8).
Tonoz üst örtüsü çimento esasl› harçla s›vanm›ﬂ olup üzerinde, kurﬂun kaplamalardaki kenetleri hat›rlatacak ﬂekilde üç kabartma silme mevcuttur (Foto¤raf:9). Üç s›ra tu¤ladan meydana gelen e¤risel saçak al›nl›¤› aﬂa¤›da daha geniﬂ
ve içbükey bir niﬂ oluﬂturarak yuvarlak bir tu¤la kemerle sonlanmaktad›r. Çat›
al›nl›¤› alt›ndaki kemer dokusu eskiden alç› bezeme ile kapl›yken günümüzde
sade b›rak›lm›ﬂt›r.
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Foto¤raf 7: Arka Cephe

Foto¤raf 4: Ayna taﬂ›

Çeﬂmede süsleme olarak alç› s›va üzerine kalemiﬂi bezeme görülmektedir. Çeﬂme
ön yüzünde; çat› al›nl›¤› ile ayna taﬂ›n›n yer ald›¤› niﬂ etraf›nda uygulanan bu
süsleme yan cephelerin saçak frizlerinde de devam etmektedir. Sar› renkli alç› s›va üzerine, siyah ve pastel renkler kullan›larak geometrik, yaz›, bitkisel ve figüratif ö¤eler bir arada uygulanm›ﬂt›r. Süsleme program›na bak›ld›¤›nda; çat› al›nl›¤› boyunca devam eden sarmaﬂ›k dal› ve geometrik hatl› kuﬂaklar ile bunlar›n
ortas›nda madalyon içinde “Allah” yaz›s› vard›r. Tu¤la kemerle oluﬂturulan derin niﬂ içerisinde kemeri tekrar eden tu¤la dizisi görünümlü kalem iﬂi bezeme
vard›r. Kitâbe üzerinde; çiçek demetine benzer oval kompozisyondan ç›kan stilize akant yapraklar›, bunu arkadan saran hayali bir Antik yap› yer alm›ﬂt›r. Yap›n›n her iki ucunda üstte birer a¤aç bulunmaktad›r. Oval formlu kompozisyonun
birer ucunda yine akant yapraklar› bulunur. Di¤er uçlar›ndan ise, çeﬂmenin iki
yan›ndan aﬂa¤› sarkan sarmaﬂ›k dallar›na sahip ‘S ve C’ k›vr›mlar dikkati çekmektedir. Ayr›ca, mermer ön cephenin kenarlar› siyah renkle konturlanarak gölge ve derinlik yarat›lm›ﬂt›r. Ön cephede, yap›ya derinlik katan, hayali do¤a ve mimari konulu kalem iﬂleri uygulamas›, gerek dönem gerekse Osmanl› çeﬂme mimarisi içinde eﬂine az rastlan›r bir örnek teﬂkil etmektedir.
‹hsaniye Çeﬂmesi iki yan›ndaki ahﬂap konaklar›n 1970’li y›llardan itibaren y›k›lmas›yla, günümüzde ba¤›ms›z bir yap› olarak ortada kalm›ﬂt›r. Plan›, kütle kompozisyonu ve sahip oldu¤u plastik de¤erlerle çeﬂme XIX. yüzy›l Avrupa NeoKlasik üslup özellikleri gösterir. Sahip oldu¤u e¤risel çat› al›nl›¤› ile Bab-› Ali
Kap›s› ve iki yan›ndaki Çeﬂmeleri (1844), ayna taﬂ›n›n ortas›nda yer alan ve tepe k›sm›nda stilize akant yapraklar› bulunan oval form ile Üsküdar Ümmü Gülsüm Han›m Çeﬂmesi (1817) ve Cevri Kalfa Çeﬂmesi (1819), iki yan›nda yer alan
mermer sütunçeler ve cepheyi s›n›rland›ran plast›rlar bak›m›ndan da Üsküdar
Mihriﬂah Sultan Çeﬂmesi (1809) ile benzerlik göstermektedir.
Yapt›ran› bilinmeyen çeﬂmenin arkas›nda yer alan, ‹hsaniye Cami12 avlusunda,
Haf›z ‹sa A¤a13 taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilinen H.1240 / M.1824 tarihli, büyük
hazneli ve dokuz adet abdest musluklu bir çeﬂme bulunmaktad›r. M.N. Haskan14 çeﬂmenin suyunun buradan geldi¤ini belirterek ‹hsaniye Çeﬂmesi’nin de
‹sa A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›ﬂ olabilece¤ini söylemektedir. Yap›lan incelemede,
ayn› mahallenin sahile yak›n bir yerinde bulunan ‹hsaniye Mescidi15 önünde
H.1238 / M.1822 tarihli ikinci bir Haf›z ‹sa A¤a çeﬂmesi daha tespit edilmiﬂtir.
Bu çeﬂmelerin ayn› mahallede birbirine olan yak›nl›klar›, inﬂa tarihleri ve Has294

Foto¤raf 9: Üst Örtü

Harita 1: 1913-1914 Alman Mavisi, (Da¤delen’den)

kan’›n görüﬂü dikkate al›nd›¤›nda ‹hsaniye Çeﬂmesi’nin de Haf›z ‹sa A¤a’ya ait
olabilece¤i kuvvetle muhtemeldir. Mihriﬂah Su Yolu / ‹hsaniye Su Yolundan
beslenen ‹hsaniye Cami içindeki Haf›z ‹sa A¤a Çeﬂmesine ba¤l› olarak, ‹hsaniye
Çeﬂmesinin de, bu suyolundan beslendi¤ini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak, Kent dokusunu zenginleﬂtiren çeﬂmeler, sular›n›n kesilmesi, gerekli bak›m ve onar›mlar›n›n yap›lmamas› ya da eksik ve yanl›ﬂ restorasyonlar,
sokak kotlar›n›n yükselmesi, çal›nan musluk ve kitâbeler sayesinde ço¤u tarihi
ve mimari özelli¤ini kaybederek zamanla yok olmaktad›r. Üsküdar Çeﬂmeleri
içinde önemli bir yere sahip olan ‹hsaniye Çeﬂmesi’nin de korunarak gelecek
nesillere aktar›lmas› ve suyunun ak›t›larak yaﬂat›lmas› en büyük temennimizdir.
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Üsküdar ve Florence Nightingale’in
‹ngiliz Sokak Baladlar›na
(Broadside Ballads)Yans›mas›
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Hacettepe Üniversitesi

Bu çal›ﬂman›n konusu, ‹ngiliz Sokak Baladlar›na1 Üsküdar’›n ve 1853-56 y›llar›nda cereyan eden K›r›m Savaﬂ›2 esnas›nda yaralananlar için hastaneye dönüﬂtürülen Üsküdar’daki Selimiye K›ﬂlas›’nda icraatlar›yla modern hemﬂireli¤in temellerini atan kiﬂi olarak kabul edilen ve böylece bir anlamda Üsküdar’la da
simgeleﬂtirilen Florance Nightingale’nin (Lambal› Kad›n) yans›malar›n› tespit ve
tahlil etmektir.
Öncelikle ‹ngiliz Sokak baladlar› edebî türü hakk›nda birkaç cümleyle de olsa
bilgi vermek konuyu daha anlaﬂ›l›r k›lmak bak›m›ndan yararl› olacakt›r. ‹ngiliz
sokak baladlar› 1550 y›llar›ndan itibaren matbaan›n kullan›lmaya baﬂlan›lmas›yla birlikte ‹ngiliz halk ﬂâirlerinin genellikle A4 ka¤›d›n›n bir yüzüne s›¤acak büyüklükte sansasyonel özelliklere sahip bir konuyu ele al›p ﬂiirleﬂtirdikten sonra
bast›rarak halk›n topland›¤› herhangi bir yerde yüksekçe bir yere ç›karak ezgili
sesler ile okuyarak etraflar›nda toplanan kalabal›¤a satt›klar› öykülü ﬂiirler veya
baladlard›r.3 Bu türün bizdeki karﬂ›l›¤› âﬂ›k tarz› destanlard›r. “Yaz›l› kültür ortam› âﬂ›k tarz› destanlar›” veya halk aras›nda “yaprak destanlar” ad›yla da bilinen
ve XIX. yüzy›ldan itibaren matbaan›n Türkler taraf›ndan kullan›lmas›n› müteakiben ‹stanbul’da âﬂ›klar taraf›ndan tertip edilip genellikle A4 ka¤›d› büyüklü¤ünde bast›r›lan bu destanlar,4 ‹ngiliz sokak baladlar›n›n tam anlam›yla karﬂ›l›¤›d›r.5
Yapt›¤›m›z araﬂt›rmalara göre 1853-56 K›r›m Savaﬂ› esnas›nda ‹ngiltere’de meydana getirilerek çarﬂ›-pazarlarda sat›lan K›r›m Savaﬂ›’na dair sokak baladlar›ndan yaklaﬂ›k 20 tanesi K›r›m Savaﬂ› esnas›nda Üsküdar’da kurulan hastanede
hemﬂirelik alan›nda gösterdi¤i ola¤anüstü beceri ve baﬂar›yla dünya çap›nda
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Florence Nightingale

ﬂöhret bularak bu mesle¤in en önemli kurucular›ndan birisi kabul edilen Florence Nightingale ve dolay›s›yla Üsküdar’a aittir.
Bu ba¤lamda, bu tür sokak baladlar›n›n taﬂ›d›klar› tematik özellikleri ve bunlar›n Üsküdar ve Florence Nightingale ile ilgili olarak verdikleri bilgileri bu edebi
türün özelliklerini de göz önünde bulundurarak ele alabiliriz.
‹ngiliz sokak baladlar›nda “Scudari” ﬂeklinde bir imlayla yaz›lan Üsküdar, bu
ﬂiirlerde o dönemde “hastane” olarak kullan›lan Selimiye K›ﬂlas› nedeniyle yer
almaktad›r. K›r›m Savaﬂ›’na bizzat kat›lan bir halk ﬂairi olan Edward Ash (1855),
K›r›m Savaﬂ›’nda ‹ngiliz Ordusunun çekti¤i ac› ve ›st›raplar› karﬂ›laﬂ›p tahammül etti¤i yokluklar› kaleme ald›¤› ﬂiirinde, âdeta Florence Nightingale ça¤r›ﬂt›ran bir bayan hizmetçinin a¤z›ndan duydu¤unu söyledi¤i “Bir bayan hizmetçinin dayanamayaca¤›n›z bir ac› ve kederle a¤›t söyledi¤ini duydum/A¤lay›n, benim babam Alma’da, aﬂk›msa ‹nkerman’da öldürüldü/Benim sevgili kardeﬂim, iyi
huylu can›m kardeﬂim, /O ﬂimdi uzaktaki so¤uk/nahoﬂ Üsküdar hastanesinde yat›yor.” (Ash 1855) ﬂeklindeki a¤›t m›sralar›nda, Üsküdar’dan bahsetmektedir.
Aç›kça görülece¤i üzere de Üsküdar’dan ve onun söz konusu edilen hastanesinden ﬂair ﬂiirini K›r›m’da kaleme ald›¤› için “uzaktaki so¤uk veya “nahoﬂ” Üsküdar hastanesi” ifadesini kullanmaktad›r.
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Ancak yukar›da da iﬂaret edildi¤i gibi bu, bir bayan hizmetçinin a¤z›ndan söylenmiﬂ a¤›t m›sralar›d›r. Yoksa ﬂâirin K›r›m’daki hallerini anlat›rken kulland›¤›
“Toz toprak ve kir pas içinde bizi so¤uktan koruyacak bir gömlekten bile mahrum/Elimizde varsa yoksa ›slak bir battaniye ne kadar ac›nacak haldeyiz/Baﬂ›m›z› uzataca¤›m›z bir yataktan mahrum./K›r›k kalple ve ümitsizce otlara uzanmak
zorunday›z.”(Ash 1855) ﬂeklindeki veya daha da büyük bir sefaletin dile getirildi¤i “Balaklava kamp›ndan beri bizler atlar gibi çal›ﬂ›yoruz/Dizlere kadar kar veya çamur içinde ayakkab› veya gömlek olmaks›z›n/Gündüz hendeklerde köle gibi gece yaral› bir halde nöbet baﬂ›nda/Islak yast›klarda yorgun-bezgin bir haldeyken ﬂavaﬂmak üzere uyand›r›l›r›z.”(Ash 1855) ﬂeklindeki m›sralara bak›l›rsa K›r›m’da savaﬂan ‹ngiliz askerlerinin Üsküdar Hastanesi’nden “so¤uk” veya “nahoﬂ” gibi s›fatlar kullanarak bahsetmek gibi lükslerinin pek olmad›¤› son derece
aç›k bir biçimde ortaya ç›kmaktad›r.
Nitekim aﬂa¤›da ele alaca¤›m›z bu hastanede yapt›¤› çal›ﬂmayla ﬂöhret bulan
Florence Nightingale’i anlatan ﬂiirlerde söz konusu hastane ve olumlu ﬂartlar›ndan sitayiﬂle bahsettikleri görülecektir. Ancak, baz› sokak baladlar›nda Florence Nightingale ele al›n›rken baladlar› haz›rlayan ﬂâirlerin Üsküdar’›n varl›¤›ndan habersiz olduklar› veya haberdar olsalar bile dinleyiciye dorudan do¤ruya
tesir etmek amac›yla, Üsküdar yerine bizzat savaﬂ›n geçti¤i “K›r›m’› K›r›m’›n
ölümcül k›y›lar›nda yaln›z ve karanl›k bir gecede/Dünden beri mütemadiyen
akan bir kan-boran var/Ölüler ve ölmekte olanlar akan kanlar aras›ndalar/Baz›lar› yard›m diye a¤l›yor –Hiç kimse yok yard›ma koﬂacak-/Tanr› onlara ac›yor ve
ç›¤l›klar›na hüzünle bak›yor/Ve asker güneﬂin do¤umuyla öylesine neﬂeli, askerin
duruﬂu/Öylesine ileri ki benim de¤erli han›mlar›m, kalpleriniz asla k›r›lmas›n/Sizler de neﬂelenin varl›¤›yla tatl› Nightingale han›m›n.”(Stewart t.y.) ﬂeklindeki ifadelerle ald›¤› görülmektedir. Dikkat edilirse burada iﬂlenen K›r›m’da son
derece belirsiz bir mekan olarak ele al›nmakta ve savaﬂ›n ﬂiddetini ortaya koymaya yönelik kan ve ölüm-kal›m mücadelesindeki insanlar anlat›lmaktad›r. K›r›m isminin d›ﬂ›nda savaﬂ›n bu ülkede cereyan etti¤i yerlerin hiçbirisine do¤rudan veya dolayl› bir iﬂaret yoktur.
Bu durum biraz da Florence Nightingale’i ön plana ç›karabilmek için olsa gerektir. Çünkü daha önce bir baﬂka çal›ﬂmam›zda ele ald›¤›m›z K›r›m Savaﬂ›’n› iﬂleyen sokak baladlar›nda K›r›m, Gözeleve, Sivastopol, Bahçesaray baﬂta olmak
üzere yer ve kiﬂi adlar›n›n son derece teferruatl› bir biçimde iﬂlendi¤i görülmektedir.6 Ancak daha önce de iﬂaret etti¤imiz gibi vurguyu Florence Nightingale
yapmay› amaçlayan sokak baladlar›nda bütün bu teferruat silinmekte -ki bu tür
yer ve kiﬂi adlar› bilgisinin bilindi¤ini söz konusu balad örneklerinden anlamaktay›z- ve sadece kliﬂe bir yer ad› olarak K›r›m’dan bahsedilmektedir. Oysa, bildi¤imiz kadar›yla Florence Nightingale K›r›m’a hiç gitmemiﬂtir veya ﬂöhret buldu¤u yer Üsküdar’daki Selimiye K›ﬂlas›’ndan çevirilen hastanedir. Bu bilgi bile
ele ald›¤›m›z sokak balad›nda fazla detay olarak düﬂünülmüﬂ ve do¤rudan do¤ruya K›r›m’›n ad› telaffuz edilerek K›r›m Savaﬂ›’n›n ‹ngiliz Ordusunda meydana
getirdi¤i kay›plar ve bu kay›plar› daha do¤ru bir ifade ile yaral›lar› gösterdi¤i
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ola¤anüstü hemﬂirelik becerisi ile hayata kazand›ran Florence Nightingale’in s›rad›ﬂ› kiﬂili¤i ve baﬂar›lar› anlat›lm›ﬂt›r.
Hiç ﬂüphesiz bu baﬂar› ve beceriler, sokak baladlar› türünün anlat›m özelliklerine uygun olarak efsanevi bir havada ele al›nd›¤› “ﬁimdi Tanr› bu han›m› Cesur’un takipçisi olarak gönderdi/Bu han›m tam da mezara gömülmek üzere olan
nice binleri kurtard›/Onun gözleri kurtard›klar›n›n memnuniyeti ile aç›l›p kapan›yor/O yaral›lar›n bütün ihtiyaç ve isteklerini anlam›ﬂ ve karﬂ›lam›ﬂt›r/Baz›lar›
neredeyse ölmüﬂken onun taraf›ndan hayata döndürülmüﬂtür/Baz›lar›n›n parçalanm›ﬂ dudaklar› y›rt›lm›ﬂ organlar›/Fakat asla düﬂmez yere ruhlar› ve kalpleri
durmaz/ﬁimdi onlar da neﬂelendi varl›¤›yla tatl› Nightingale Han›m›n.”(Stewart
t.y.) ﬂeklindeki m›sralarda da aç›kça görülebilir. Dahas› Florence Nihgtingale’in
Üsküdar’da Selimiye K›ﬂlas›’ndaki hastanede görevli iken yaz›lan bu ﬂiirlerin ﬂâirlerinden hiçbirisi onu görmemiﬂtir. Ayn› ﬂekilde bu çal›ﬂma da tahlil etti¤imiz
ﬂiirlerin ﬂâirlerinden muhtemelen sadece Edward Ash (1855) Üsküdar’› belki sadece ‹stanbul’dan K›r›m’a geçerken görmüﬂ olabilir. Bu gerçe¤e ra¤men Üsküdar’daki hastanedeki hemﬂirelik faaliyetiyle dünya çap›nda bir ﬂöhrete kavuﬂan
Florence Nightingale’in ﬂöhretinin en az›ndan bir k›sm›n› da bu çal›ﬂman›n konusunu oluﬂturan sokak baladlar›na borçlu oldu¤unu rahatl›kla söyleyebiliriz.
Birisi hariç di¤erleri Florence Nightingale’in ‹stanbul’da oldu¤u s›rada yaz›lan
yaklaﬂ›k 20 sokak balad› hiçte küçümsenecek bir rakam de¤ildir. Özellikle bizim
sadece Oxford Üniversitesi, Bodleian Kütüphanesi’ndeki 20 civar›nda ballad›
göz önünde bulundurdu¤umuz ve baﬂka arﬂivlerde mutlaka bizim göremedi¤imiz sokak baladlar›n›n metinlerinin var olabilece¤i düﬂünülürse, 2-3 y›l içinde
20’den fazla sokak balad› taraf›ndan efsanevi ifadelerle övülen ve propagandas›
yap›lan Florence Nightingale’in ﬂöhretinin kaynaklar›ndan en az›ndan bir k›sm›
ortaya ç›km›ﬂ olmaktad›r.
Sonuç olarak XIX. yüzy›l›n tam ortas›nda bir dünya savaﬂ› olarak tarihe geçen K›r›m Savaﬂ›’n› (1853-56) konu edinen sokak baladlar›nda Üsküdar’›n hastaneye
çevrilen ve ‹ngiliz askerlerine tahsis edilen hastanesi ve bu hastanede görev yapan
hemﬂire Florence Nightingale’in efsanevi özelliklerle donat›larak övüldü¤ü ve bir
anlamda ‹ngiliz kamuoyuna propagandas›n›n yap›ld›¤› görülmektedir. Özellikle
XIX. ve XX. yüzy›lda kamuoyu oluﬂturucu özellikleriyle devletler taraf›ndan da
ordular baﬂta olmak üzere pek çok kurumda kullan›lan yaz›l› kültür ortam› destanlar› veya sokak baladlar› üzerine yap›lacak yeni çal›ﬂmalarla XIX. yüzy›l›n iletiﬂim ve kültür a¤lar› baﬂta olmak üzere pek çok konuda yeni bilgiler edinebilece¤imiz ortaya ç›kmaktad›r. Dahas›, XIX. yüzy›l ‹ngiliz Sokak Baladlar›n›n Türk kültür tarihi bak›m›ndan ikinci dereceden de olsa farkl› kültürler taraf›ndan alg›lan›ﬂ, yorumlan›ﬂ ve bilhassa önyarg›lar oluﬂturma ve yayma ba¤lam›nda son derece önemli kaynaklar olabilece¤i dikkat çekmektedir.
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1.) Do¤uda Nightingale
K›r›m’›n ölümcül k›y›lar›nda yaln›z ve karanl›k bir gecede
Dünden beri mütemadiyen akan bir kan-boran var
Ölüler ve ölmekte olanlar akan kanlar aras›ndalar
Baz›lar› yard›m diye a¤l›yor -Hiç kimse yok yard›ma koﬂacakTanr› onlara ac›yor ve ç›¤l›klar›na hüzünle bak›yor
Ve asker güneﬂin do¤umuyla öylesine neﬂeli, askerin duruﬂu
Öylesine ileri ki benim de¤erli han›mlar›m, kalpleriniz asla k›r›lmas›n
Sizler de neﬂelenin varl›¤›yla tatl› Nightingale han›m›n.
***
ﬁimdi tanr› bu han›m› Cesur’un takipçisi olarak gönderdi
Bu han›m tam da mezara gömülmek üzere olan nice binleri kurtard›
Onun gözleri kurtard›klar›n›n memnuniyeti ile aç›l›p kapan›yor
O yaral›lar›n bütün ihtiyaç ve isteklerini anlam›ﬂ ve karﬂ›lam›ﬂt›r
Baz›lar› neredeyse ölmüﬂken onun taraf›ndan hayata döndürülmüﬂtür
Baz›lar›n›n parçalanm›ﬂ dudaklar› y›rt›lm›ﬂ organlar›
Fakat asla düﬂmez yere ruhlar› ve kalpleri durmaz
ﬁimdi onlar da neﬂelendi varl›¤›yla tatl› Nightingale Han›m›n.
***
Onun kalbi iyilik nam›na ne varsa çekecek
O bütün hayat›n› zavall› askerlerin yaﬂam›n› kurtarmaya adad›
O ölen için dua k›ld›, cesur olana bar›ﬂ sald›
O hissetti ki bir askerin muhafazas› gerekli bir ruhu var
Görülüyor ki yaral›lar ona âﬂ›klar
O askerleri koruyand›r; bundan onlar onu kraliçe diye ça¤›r›r
Tanr›m ona güç kudret ve sars›lmaz bir kalp versin
Cennetin en iyi hediyelerinden biri Nightingale han›m
***
Yaral›lar›n han›mlar› ona nas›l da ﬂükrediyor
Onlar›n yaralam›ﬂ kocalar› bak›m yap›ld› ve ﬂimdi iyi ve mutlular
O tanr› taraf›ndan ülkesine verilen ne muhteﬂem bir hediyedir
Bütün askerler onun cennetten indirilen bir melek oldu¤unu söylediler
Var m› aksini iddia eden, ihtiﬂam› söylensin ve ö¤ülsün bu kad›n !
Bütün han›mlar erkeleri rahatlamak için gönderilmiﬂken
Ümit edelim, onlara daha fazla s›k›nt› vermeden
Onlar› iyi kullanal›m ki hepsi birer Nightingale Han›m olmay› kan›tlas›nlar (Disley t.y.)
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Florence Nightingale

2.) Florence Nightingale
Uzun ve yüksek ﬂark›m›zla neﬂelendirmeyi severiz,
Dikkat eden ve narin ve titiz adamlar›n kalplerine
Hitap eden bu ﬂark›m›z› onlar duymaktan mutlu olurlar
Vurun trampetlere, haydi tekrar çal›n›z.
Fakat biz ﬂimdi sevimli eylemlere dair ﬂark›m›z› söyleyelim
Bu sevimli eylemlerin kahraman›na hasredilmiﬂ bu ﬂark›,
Yaralanm›ﬂ ve baﬂtan-aya¤a kan revan içindeki o kahraman kiﬂilerin
Hayat›n› kurtaran cesur kad›na dair ﬂark›m›z› söyleyelim
O kahramanlar o cesur han›m›n sesini ne iyi bilirler
Yak›nlar›nda olmay›nca o ses duyduklar› hüzün, hüzünden de beter
Fakat onun kanatlar› yay›lm›ﬂt›r; O uçar,
‹hmal edilen, ölmek üzere olanlar,
O, o han›m gelinceye dek beklerler,
Onun gelerek son derece nazikçe yaralar›n› sar›p dikmesini beklerler
Ve o han›m, hayat ateﬂinden fiskelerle doyurur onlar›
Yaralardan gelen ac›lar, kayadan sert a¤r›lar üstünde
Kesilip parçalan›p at›lan paramparça olanlar›n,
O han›m sa¤a sola kanat ç›rpan da¤›l›p kaybolan ruhlar›n›, geri ça¤›r›r.
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Ve onlara baﬂlar›na gelene direnme ve kazanma gücü verir.
Onlar›n geçmekte olan yüzlerini kaç›rmak bile ac› verir.
O derinden çekilen ac›y› da¤›t›p def etmek gerek,
Fakat o han›m›n gölgesinin düﬂtü¤ü bu yeri,
Bu mekan› dönüp öpmek ne büyük zevktir.
Gazap sözlerinin kutsall›m›zdan kaçt›¤›nda,
O han›m zerafet, merhamet ve ﬂefkatle hareket etti,
Onun varl›¤› hâlâ en vahﬂi lisan,
Ve bulundu¤u mekan› da kutsallaﬂt›rd›.
O yaral› kahramanlar biliyorlard› Onun ﬂefkatini,
Bu nedenle gözleri unuttu yaﬂlar içinde a¤lamas›n›,
Rüya gibi bir uyku içinde unuttular ac›lar›n›
Ve ilk y›llar›n düﬂüncelerini,
Bütün hepsinin düﬂtükleri ilk y›llar›n düﬂüncelerini,
Soluk, solgun tatl› yüzlerini
Onlar uyand›lar yan› baﬂlar›nda bir melek;
Florence Nightingale. (Bennock t.y.).
Kamp›nda Bir Nightingale
Sivastopol önündeki zorlu yi¤itler,
Ve daha da kahraman ev sahipleri,
Zorluklar karﬂ›s›nda asla y›lmad›lar,
Nöbetlerinde tehlikelere karﬂ› durdular
Bu kahramanlar›n en üstünde
Meﬂhur bir ﬂey olmal›
Ve onlarla göz göze gelirseniz
Onlar aras›nda birinci olan biri gelir.
***
Bu meﬂhur ve iyi Lord Raglan de¤ildir.
Ayn› ﬂekilde muhteﬂem Ömer Paﬂa da de¤ildir.
Bu o cesur Pelissier de de¤ildir.
Bütün bunlar savaﬂ›n y›ld›r›mlar›
Ve bunlardan baﬂka savaﬂan de¤erli askerlerden de
Önde gelen hepsinden en yukar›da olan
ﬁuradaki ‹ngiliz k›z›d›r o hepimizden cesur ve ileride
Ve herkesten daha da de¤erlidir.
***
Cesur adamlar boldur
Erkeklerin ço¤u cesurdur
Ayn› ﬂey köpeklerin ço¤u için de geçerlidir
Ölümden bile korkmazlar
Onlar›n savaﬂta kendilerini feda etmeleri en büyük kahramanl›k de¤ildir.
Basitçe dikkatle bak›lmak istenirse,
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Bir kad›n›n kalbindeki yüreklilik
Gerçekten cesarettir.
***
Ve Amazonlar›n merhameti vard›r
O küçük gö¤üslerin aras›nda
A¤r›lara, ateﬂten böcek olmaya kalkan› yakan muhteﬂem bir ruh vard›r
***
Ve o han›m sert ac›mas›z ölümle bo¤uﬂmaktad›r.
O han›m öylesine gözüpek ac›mas›z ve yumuﬂac›kt›r.
Yeni bir savaﬂ›n izleri var
Solgun yanaklar›nda...
Cesur yürekli ve nazik han›m,
Kamp› bir daha gözden geçirecek
Baﬂtanbaﬂa ﬂef ona eﬂlik eder
Onun hak etti¤i onurla birlikte...
***
Kaç tane dua-ayin yap›lm›ﬂt›r onun için,
Kaç tane kutsama onu kutsar
Kaç tane minnettar müteﬂekkir göz ki,
Onu gözler ve Onunla beraber toplan›rlar...
***
ﬁimdi o han›m düﬂman›n mevzileri üzerine yürür,
Bu asil, bu soylu han›mefendi
Bu hikayesi ondan sonra uzun zamanlar anlat›lacak kad›n.
O h›rs›zlardan kalan bir taﬂ bir baﬂka taﬂa uzand›¤›nda
Onun belle¤inde hiçbir isim olmayacak
Var sen onlardan çok daha uzun yaﬂa..
***
Dünyan›n en muhteﬂem kad›nlar› aras›nda
Sen ne s›rad›ﬂ› iz b›rakt›n
Erkekler her daim senin ad›n› anacaklar
Ve Saragossa’n›n hizmetçisinin masal›n› anlatan babalar
Küçük çocuklar›na seni de anlatacaklar
Florence Nightingale. (Nichoolson t.y.).
4.) ‹ngiliz Ordusunun K›r›m’da Çektikleri
Sivastopol Önündeki Kampta 17 Temmuz 1855
Sizler evlerinizde rahatça yaﬂarken ben berbat yataklarday›m,
Dahas› burada yer üstünde yatan cesur askerlerimizi anmal›y›m
Sivastopol önünde ve dizlere kadar çamur içindeki kampta ki,
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Bizim muhteﬂem ‹ngiliz birliklerimiz salg›nlardan periﬂan oldu.
***
Toz toprak ve kir pas içinde bizi so¤uktan koruyacak bir gömlekten bile mahrum
Elimizde varsa yoksa ›slak bir battaniye ne kadar ac›nacak haldeyiz
Baﬂ›m›z› uzataca¤›m›z bir yataktan mahrum.
K›r›k kalple ve ümitsizce otlara uzanmak zorunday›z.
***
Oysa Frans›zlar›n her türlü iste¤i gayet güzel haz›rlanm›ﬂ
Onlar Buonnaparte’de bir arkadaﬂlar› var; Aberden gibi de¤il
Fakat genç Britonlar ihmal edilmiﬂ ve taze bir çiçek gibi kötü kaderlerine terk edilmiﬂler
Genç öl ve bu koskocaman K›r›m mezar›n› doldur
***
Balaklava kamp›ndan beri bizler atlar gibi çal›ﬂ›yoruz
Dizlere kadar kar veya çamur içinde ayakkab› veya gömlek olmaks›z›n
Gündüz hendeklerde köle gibi gece yaral› bir halde nöbet baﬂ›nda
Islak yast›klarda yorgun-bezgin bir haldeyken ﬂavaﬂmak üzere uyand›r›l›r›z.
***
ﬁan ﬂöhret Biritanyaya ve Britanya askerlerinin hepsine
Çünkü Sivastopol önünde çektikleri ›st›raplar için
Açl›k ve dizanteriyle ezilmesine ra¤men gülümseyen cesur asker
Britanya adalar›n›n o¤ullar›yla boy ölçüﬂecek asker dünyada yoktur
***
Siz cesur muhteﬂem kahramanlar duygular›ma sizler de kat›lacaks›n›z.
Bizim katland›¤›m›z ac›lar› yazacak kalem ifade edecek dil yoktur
Bizim ‹ngiliz, ‹rlandal› ve ‹skoçlar›m›z onlara ödetecek bunlar›
Biz muhteﬂem o¤ullar›m›z›n intikam›n› Sivastopolu düﬂürerek alaca¤›z
***
Bir bayan hizmetçinin dayanamayaca¤›n›z bir ac› ve kederle a¤›t söyledi¤ini duydum
A¤lay›n, benim babam Alma’da, aﬂk›msa ‹nkerman’da öldürüldü
Benim sevgili kardeﬂim, iyi huylu can›m kardeﬂim,
O ﬂimdi uzaktaki so¤uk/nahoﬂ Üsküdar hastanesinde yat›yor
***
Her ﬂeye kadir Tanr›m askerlerimizi korusun
Ve onlara zaferle yurtlar›na dönmek nasip etsin
Savaﬂ›n ay›rd›¤› han›mlar›na ve çocuklar›na dost olun
Onlar›n yaﬂl› anne-babalar›n› koruyun ve sevenleri teselli edin (Ash 1855).
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D‹PNOTLAR
1 ‹ngilizce’de “broadside ballads” veya daha yayg›n olarak “street ballads” olarak karﬂ›m›za ç›kan bu
edebi türü bu ve daha önceki çal›ﬂmalar›m›zda Türkçe’ye “sokak baladlar›” ﬂeklinde çevirmeyi uygun
gördük.
2

K›r›m Savaﬂ› (1853-56) pek çok tarihçiye göre modern dünyan›n veya bir baﬂka ifadeyle XX. yüzy›lda
olup bitecek olanlar›n adeta bir prototipi veya öncüsü gibidir. Telgraftan, gazetelerin savaﬂ muhabirine,
denizalt› ve tank gibi silahlar›n proto tiplerinden Nato-Cento vb. kamplaﬂmalara var›ncaya dek 20. yüzy›lda gördü¤ümüz pek çok olgunun öncülünü bu savaﬂta görmek mümkündür. K›r›m Savaﬂ› hakk›nda
daha fazla bilgi için bk. (Palmer 1987).

3

‹ngiliz Sokak Baladlar›n›n ortaya ç›k›ﬂ›, geliﬂimi ve bu tür üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar konusunda
bk.(Würzbach 1990).

4

Âﬂ›k Tarz› Kültür gelene¤i içinde son derece önemli bir yere ve role sahip “yaprak destanlar” veya
“âﬂ›k tarz› yaz›l› kültür ortam› destanlar›” konusunda daha fazla bilgi için bk. (Çobano¤lu 2000; 2006).

5

‹ngiliz Sokak Baladlar› ve Türk Âﬂ›k Tarz› Yaz›l› Kültür Ortam› Destanlar›” veya “Yaprak Destanlar”
aras›ndaki yap›sal, iﬂlevsel ve tematik benzerlik ve farkl›l›klar konusunda daha fazla bilgi için bk.
(Çobano¤lu 1997).

6

‹ngiliz Sokak baladlar› ve Osmanl›-Türk Âﬂ›k Tarz› Yaz›l› Kültür Ortam› Destanlar›na K›r›m
Savaﬂ›’n›n yans›mas› konusunda iki ulusal gelene¤in karﬂ›laﬂt›rmal› olarak ele al›nd›¤› bir çal›ﬂma için
bk. (Çobano¤lu 2004).
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‹stanbul önemli koleksiyonlara sahip olan fakat yeterince bilinmeyen birçok
müzeye sahiptir. Üsküdar da Selimiye K›ﬂlas› içinde Florence Nightingale ad›na bir müzenin niçin kuruldu¤u merak konusu olmaktad›r. Bu merak sonucu,
Florence Nightingale’in müzelere kadar ulaﬂan hayat› araﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rma s›ras›nda 1913-1934-1950’li y›llarda Florence Nightingale ad›na yay›nlanm›ﬂ
kaynaklardaki bilgilere ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Florence Nightingale 12 May›s 1820 y›l›nda ‹talya’n›n Floransa ﬂehrinde do¤muﬂtur. Zengin bir çifçi olan ailesinin iki k›z›ndan biridir. Bir yaﬂ büyük olan
ablas› Parthenope ile Florence ‹ngiltere’de yaz aylar›nda Lea Hurst’da, k›ﬂ aylar›nda ise Embley’de iki farkl› evde yaﬂamlar›n› sürdürmüﬂlerdir. Lea Hurst daki ev daha sonralar› bir huzur evi, Embley’deki ev ise okul haline getirilmiﬂtir.
Günümüzde de bu yaﬂam yerleri müzeye çevrilmiﬂtir.
Florence yetiﬂme y›llar›nda, toplumsal problemleri ile ilgilenmeye, köylerdeki
hasta evlerine ziyaretler yapmaya, hastabak›c›lar› incelemeye baﬂlam›ﬂt›r. XIX.
yüzy›l›n ortas›nda hastabak›c›l›k, iyi e¤itimli bir kad›n için uygun bir iﬂ olarak
görülmedi¤inden, ailesi Florence’›n hasta bakmas›na izin vermemiﬂtir. Florence aile dostlar› Charles ve Selina Bracebridge ile Avrupa gezisine ç›km›ﬂ, ‹talya,
M›s›r, Yunanistan gezmiﬂtir. 1850 y›l›nda, Dusseldorf, Kaiserswerth’te bulunan
Pastor Theodor Fliedner Hastanesi ve Kad›n Diyakoz Yetiﬂtirme Okulu’nu ziyaret ettikten sonra Almanya üzerinden ‹ngiltere’ye dönmüﬂlerse de bu okuldan
çok etkilenmiﬂtir. Florence Nightingale 1851 y›l›nda Kaiserswert’e geri dönmüﬂ
ve üç ayl›k bir hastabak›c›l›k e¤itimi alm›ﬂt›r.
1853 y›l›nda, Londra’n›n Harley Caddesi 1nolu binada yer alan, Hastal›k Zaman›nda Han›mefendiler Kurumu (Establishment for Gentlewomen During Illness)’nda müdire olarak atanm›ﬂt›r.
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Edward Cook’un The Life Florence Nightingale adl› eserin iç kapa¤›nda N›ght›ngale’yi tasvir eden gravür

Florence Nightingale’in Üsküdar’daki Çal›ﬂmalar›
1854 y›l›nda K›r›m Savaﬂ›’nda (1854 -1856) ‹ngiltere, Fransa ve Türkiye, Rusya’ya karﬂ› savaﬂ ilan etmiﬂtir. Times Gazetesi’nin savaﬂ muhabiri William Howard Russell ‹ngiltere’nin askeri tarihinde böyle bir dehﬂet sahnesine rastlanmad›¤›n› yazm›ﬂt›r. Savaﬂ s›ras›nda The Times Gazetesi’nde yay›nlanan raporlarda,
yaral›lar için sa¤lanan sa¤l›k hizmetlerinin yetersizli¤i, ölü say›s›n›n fazlal›¤›
eleﬂtirilmiﬂtir.
13 Ekim’de Sir Robert Peel hasta ve yaral›lar›n yard›m› için yard›m hesab› açarak halka ilan etmiﬂ ve Times Gazetesi savaﬂ muhabiri W.Rusell’den gelen mektubu yay›nlam›ﬂt›. Üsküdar Hastahanesi’nde hastabak›c›lara olan ihtiyac› gazetelerden okuyan Florence Nightingale hastabak›c›l›k mesle¤ini ilerletmesi aç›s›ndan önemli oldu¤u düﬂüncesi ile Üsküdar gitmek istemiﬂtir. Üsküdar sabit
hastahane oldu¤una göre burada kad›n hastabak›c›lar›n olmas› mant›kl› gelmiﬂti. Kad›n hastabak›c›lar›n orduya al›nmas› yararl› görüldü. Bunun üzerine savaﬂ310
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tan sorumlu bakan Sidney Herbert, Florence Nightingale’i, kad›n hasta bak›c›lar
ile birlikte Türkiye’deki askeri hastanelere gidiﬂi düzenlemesi için görevlendirildi. Florence Nightingale Türkiye’de ‹ngiliz Umumi Hastahaneler Kad›n Bak›c›lar Kurumu Müdürü olarak tayin edilse de bu görev K›r›m’› içine alm›yordu.
O s›rada Üsküdar’daki hastahaneleri zor durumda kalm›ﬂt›. Tüm orduda 95 askere bir doktor düﬂmekteydi. 30 cerrah, ilaç ve malzeme gönderilmiﬂ olmas›na
ragmen malzemeler, Üsküdar yerine Varna ve K›r›m’a gidince Üsküdar’daki hastahane zor anlar yaﬂam›ﬂt›. O ana kadar orduya erkek hastabak›c›lar oldu¤u için
say› yetersizdi ve bu hastabak›c›lar deneyimsizdiler. Londra Hastahanesi’nde 710 ﬂilin alan hastabak›c›lar, savaﬂta görev ald›klar› için 16-18 ﬂilin alacaklard›.
Üsküdar’daki doktorlar, Nightingale’in tayin haberinden hoﬂlanmad›lar. Gelecek kad›n hastabak›c›lar›n da onlar› iﬂlerinden edece¤i söylentisi de h›zla yay›ld›. Zaten personelleri çok azd›. Herkesin iﬂi oldukça fazlayd›. ﬁimdi de bir genç
sosyete han›m› peﬂine takt›¤› bir sürü hastabak›c› ile baﬂlar›na geliyordu. “ Hükümet bu kad›n› casus olarak gönderiyor.’’ söylentileri yay›ld›.
Nightingale tuttu¤u günlüklerinde; Üsküdar’daki Selimiye K›ﬂlas›’n›n, dört köﬂeli büyük binas› ile dev saray ihtiﬂam› gösterse de o dönemde k›r›k döﬂemeler,
eﬂya olmayan uçsuz bucaks›z koridorlarda, insan›n yaﬂamas› için gereken s›radan ﬂeyler bile yoktu. Bir ameliyat masas› bile yoktu. Ne ilaç, ne de t›bbi malzeme vard›. Bak›ms›zl›ktan dolay› hijyen eksikli¤inden de buras› veba hastahanesine dönmüﬂtü. Yaral›lar da, hastahanede kapt›klar› mikroptan ölüyorlard›. Bir
haftada 10,000 yaral›n›n geldi¤i Selimiye K›ﬂlas›; yetersiz koﬂullar›n›n yan›nda
‹ngiliz techizat da¤›t›m›n›n prosedürlerinin iﬂlemeyiﬂi sonucunda zor günlere
tan›kl›k etmiﬂtir. K›ﬂlada ko¤uﬂlar›n, koridorlar›n ve hatta kulelerin de Türk,
Frans›z ve ‹ngiliz yaral› askerleri ile dolup taﬂt›¤› yer alm›ﬂt›r. Nightingale yetersiz hijyen ve hastanelerdeki aﬂ›r› dolulu¤un, ölüm oranlar›n›n yüksek olmas›nda etkili oldu¤unu savunmuﬂtur.
5 Kas›m 1854 tarihinde, 38 kiﬂi ile Florence Nightingale, Üsküdar semtindeki
Selimiye K›ﬂla Hastanesi’ne gelmiﬂtir. K›ﬂla Hastanesine yirmi sekiz, hemen
yan›ndaki Genel Hastane’ye ise on tane hastabak›c› görevlendirildi.
‹lk baﬂta doktorlar, kad›n hastabak›c›lar› yanlar›nda istemeseler de, on gün içinde ‹nkermann Cephesi’nden yeni vakalar›n gelmesi, kolera gibi salg›n hastal›klar›n artmas› sonucunda kad›n hastabak›c›lara ihtiyaç duyuldu. Florence Nightingale önce hastane mutfa¤›na el att›¤›n›, K›ﬂla Hastanesi’nde her hangi bir ﬂeyi piﬂirmenin olanaks›z oldu¤unu; her biri 250 litre olan on üç bak›r kazandan
baﬂka yemek piﬂirecek kap olmad›¤›, ameliyatlar›n kovuﬂlarda, hastalar›n gözü
önünde yap›ld›¤›n› belirten yaz›lar›, mektuplar› durumun zorlu¤unu da ortaya
koymaktad›r. ‹ngiliz ordusu mahvolmuﬂ, a¤›r k›ﬂ ﬂartlar›nda dizanteriye tutulmuﬂ, hastalar yaral›lar, Üsküdar’a ak›n etmiﬂti. K›ﬂla Binas›’n›n her taraf› t›kl›m
t›kl›m doldu. Kovuﬂlar, koridorlar doldu. Yataklar yetmedi¤inden kuru tahta
üzerinde yat›yorlard›. Ne bir yast›k, ne bir battaniye vard›.
Nightingale, askerlerin nam›na ülkelerine mektuplar yazm›ﬂ, muhasebeci rolü
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üstlenerek askerlerin maaﬂlar›n› geldikleri yerlerdeki ailelerine göndermiﬂ, harcama yetkisini eline alarak, yaral›lara yiyecek ve giyecekleri Üsküdar çevresinden sat›n alm›ﬂ, hastahanenin yaﬂam ﬂartlar›n› düzeltmeye çal›ﬂm›ﬂt›r. K›ﬂla yan›nda ahﬂaptan binay› tamir ettirip, hasta okuma odalar› açm›ﬂt›r. Bunun karﬂ›l›¤›nda Florence, ‹ngiliz askerlerinin ölmeyen sayg›s›n› kazanm›ﬂt›r. Selimiye
K›ﬂlas›’n›n koridorlar›nda ve ko¤uﬂlar›nda elindeki lamba ile yolunu ayd›nlatarak hastalar› dolaﬂmas›ndan dolay› “Lambal› Han›m” olarak an›lm›ﬂt›r.
14 Kas›m akﬂam› Bo¤az sular›n›n görülmedik bir ﬂekilde yükselmesi ile. Seyyar
Hastane’nin dev çad›r› yok olmuﬂ, insanlarsa tamamen aç›kta ve yar› çamura gömülü halde kalm›ﬂlar. K›ﬂl›k elbise ve erzak yükü ile limana girmiﬂ olan Prince
adl› gemi de batm›ﬂt›. Bu güç koﬂullar alt›nda, Üsküdar’›n içinde, elinde 30,000
‹ngiliz liras› ve bu paran›n da 7,000’ ini kendisi toplam›ﬂ olan Nightingale; muhallebiden, ameliyat masas›na kadar ne gerekiyorsa, Üsküdar civar›ndan al›p,
k›ﬂlaya getirip, hastahane ﬂartlar›n› düzeltiyordu. Bütün bir asker birli¤ini, s›cak
iklimlere uygun elbiseler yerine ‹stanbul çarﬂ›lar›ndan al›nm›ﬂ k›ﬂ elbiseleriyle
donatt›. Halbuki ‹ngiliz Levaz›m Dairesi, bütün bu malzemenin ancak ‹ngiltere’den gelebilece¤ini öne sürmüﬂtür. Ekmek ve bisküvi piﬂirecek f›r›nlar ve elli
kiﬂiye yetecek miktarda çay› kaynat›p uzun süre s›cak tutabilecek bir de Üsküdar çaydanl›¤› temin etti¤ini ve bu çabalar sonucu k›skançl›klar›n da ortadan
kalkt›¤›n› mektuplar›ndan ö¤reniyoruz.
Mevcut kovuﬂ ve koridorlar art›k adam alamayaca¤›ndan, Nightingale, hastanenin, ‹ngilizler gelmeden önce yanm›ﬂ olan k›sm›n› tamir ettirdi. Burada iki ko¤uﬂ ve bir koridoru, her türlü sorumluluk tamamen kendisine ait olmak üzere,
200 iﬂçi tutup, ücretlerini k›smen kendi kesesinden, k›smen de Times Gazetesi’nden toplanan paray› vererek yapt›rd›. Kovuﬂlar onar›ld›, temizlendi ve yaral›lar gelmeden haz›rland›. Nightingale’in bu çal›ﬂmas› ‹ngiliz Halk› aras›nda
“Nightingale Fark›” ad›n› verdikleri söylemler olarak büyük yank› yaratt›.
Savunma Bakanl›¤› taraf›ndan takdir edildi¤i ve harcanan tüm paran›n Nightingale’e tamamen iade edilece¤i haberi geldi¤inde, hastabak›c›lar aras›nda k›skançl›klar tekrar artt›. Çal›ﬂanlar, Nightingale’i duygusuzlukla itham ediyorlard›. O, ancak kendi kudretini artt›rma¤a bak›yor ve hastalar› hiç düﬂünmüyor, diyorlard›. Nightingal’in otoritesini kabul etmek ve verdi¤i talimata uymak konusu baﬂ›ndan beri çal›ﬂanlar aras›nda sorun yaﬂanm›ﬂt›r.
14 Aral›k günü, aniden, bir zamanlar Roma’da tan›d›¤› dostu Mary Stanley’in
yönetiminde k›rk hastabak›c›n›n Londra’dan, ayr›ld›¤› ve ertesi günü Üsküdar’a
gelecekleri haberini ald›. Gelen yeni kad›n hastabak›c› gurubu Nightingale’in
emrine de¤il, birinci derecede subay doktor olan Dr. Cumming’in emrine verilmiﬂti. Bu haber ‘’ Morning Cronicle ‘’ adl› gazetede yay›nlanm›ﬂt›.
Nightingale, “Hastabak›c›lar›n Üsküdar’a gelmelerinde burada görevli hekimlerin
ve kendi onay›yla olaca¤› sözünün verildi¤ini belirterek, onlar› burada yerleﬂtirmek zaten mali olarak olanak d›ﬂ›d›r. Bunlara iﬂ vermek ise manen imkans›zd›r.
Buraya geliﬂ amac›m›n yerine getirilmesini imkans›z k›lmakt›r. ‹stifa etmem ge312
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Selimiye K›ﬂlas›, Florence Nightingale Müzesi hastane odas› canland›r›lm›ﬂt›r (kaynak:F.Erbay)

rekti¤ini takdir edersiniz.’’ sat›rlar›n› içeren mektubu Sidney Herbert’e gönderdi.
Sidney Herbert, bütün kabahati kabul ediyor, onun yetkilerini onayl›yor, istifa etmemesini rica ediyordu. Mary Stanley ekibinin ‹stanbul’a gelmesi Nightingale’in
misyonuna a¤›r bir darbe oldu ve o darbenin etkisinden hiçbir zaman tamam›yla kurtulamad› aç›klamalar› ölümünden sonraki kaynaklarda yer al›r.
15 Aral›k günü, ‹stanbul liman›na yanaﬂan gemide Üsküdar’a gelen ekibin baﬂ›nda Mary Stanley olmak üzere Dr. Meyer, Mr. Percy ve di¤er çal›ﬂanlar gördükleri manzaraya ﬂaﬂ›rm›ﬂlard›. Kuleli’deki Türk Süvari K›ﬂlas›’n›n hastane haline getirilmesi teklif edildi. Mary Stanley, Lady Stratford’un teﬂvikiyle kendi
kad›n hastabak›c›lar›n› kendi istedi¤i gibi yönetmeye karar verdi. Kuleli’ye gidenlerin yan›nda, birinci s›n›f hastabak›c› olan “ücretli hemﬂireler” Üsküdar’da
kalmay› tercih ettiler. Rahibelerden beﬂ hemﬂire Üsküdar’da Umumi Hastane’ye
kabul edildiler. Böylece, Mary Stanley’in ekibi da¤›lm›ﬂ oldu. Dr. Cumming Kuleli’yi gördü¤ünde hiç memnun olmad›. Han›mlar ellerinde birer defter oradan
oraya dolaﬂ›yor, ve hemen hemen hiç iﬂ yapm›yorlard›. Kar›ﬂ›kl›k artt›kça artt›.
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Ölüm oran› h›zla artt›. Bu yüksek oran K›ﬂla Hastanesini geçti.
K›ﬂla Hastanesi’ndeki bu yeniliklere ra¤men, ölüm oran› her geçen gün art›yordu. Asya koleras› salg›n› ç›km›ﬂt›. Üç hafta içinde üç cerrah, ve üç hastabak›c›
ölmüﬂtü. Hastaneyi dolaﬂ›p kontrol eden subaylar korkudan kovuﬂlara giremez
olmuﬂlard›. ‹ngilizler, ölülerini dahi gömemiyordu. ‹ngiltere’de halk hiddetten
ç›lg›na dönmüﬂtü. 1854-1855 y›l› k›ﬂ mevsimi içinde yaﬂananlar, ümitsizlikler,
hiddete dönüﬂmüﬂtü.
Nightingale, Sidney Herbert’e yazd›¤› mektupta; Kuleli plan›na, itiraz etti. Bu
hastanelerin sa¤l›kl› ve düzenli çal›ﬂabilmesi için sistematik planlama yap›lmal›, sa¤l›k hizmetlilerinden oluﬂacak bir birlik, erlerin yemekhaneleri yeniden düzenlenmeli, Üsküdar’da bir T›p Okulu aç›lmal›, yap›lm›ﬂ t›bbi istatistikler taraf›ma verilmeli gibi öneriler yer alm›ﬂt›r.
ﬁubat sonunda, yeni Savunma Bakan› Lord Panmure, oluﬂturulan ‹ngiliz Sa¤l›k
Komisyonu, Üsküdar ve K›r›m’da hastane olarak kullan›lan binalar›n, karargahlar›n konumunu incelemek için gönderdi. Komisyon raporda; K›ﬂla Hastanesi’nin sa¤l›k ﬂartlar›n› “öldürücü” diye bahsediyordu. Hastane avlusu ve hudutlar› pislik içindeydi. Açl›ktan ve a¤›r ihmalden kaynaklanan sorumsuzluk nedeniyle yaral›lar ölmüﬂlerdi.
Komisyon, la¤›m sistemini yeniletti. Duvarlar› badana ettirdi. Ölüm oranlar›
düﬂme¤e baﬂlam›ﬂt›. Nightingale aleyhtarl›¤› da tekrar harekete geçti.
K›ﬂla hastanesi art›k yeterince iyi duruma geldi¤inden, Nightingale K›r›m’a gitmek istedi. Genel Hastane ve Kale Hastanesi olmak üzere, Balaclava’da iki büyük hastane vard›. Nightingal’in elindeki talimata göre; “Türkiyede ‹ngiliz Genel
Askeri Hastaneleri Kad›n Hastabak›c›lar Müdiresi”idi ve K›r›m üzerinde yetkisi
yoktu’’. Buna ra¤men 2 May›s 1855 tarihinde, Nightingale ‘Robert Lowe’ adl› gemi ile Balaclava’ya gitmek üzere Üsküdar’dan hareket etti. K›r›ma gitti¤inde ise
hastaland›. Hastal›¤› üzerine Lord Raglan K›r›m’a gelerek, Nightingal’i Lord
Ward’un yat›yla al›p, Üsküdar’a getirip, papaz Mr. Sabin’in evine iyileﬂinceye
kadar kalmak üzere yerleﬂtirdi. Nightingale, K›ﬂla Hastanesi’ndeki odas›na geri
döndü. Onlara göre hastane ﬂimdi gayet iyi iﬂliyordu. Kendisinin yard›m›na da
ihtiyac› yoktu.
K›ﬂla Hastahanesi ile Genel Hastahane aras›nda bulunan bir ahﬂap kulübede Inkerman Kahvehanesi ad›nda ordu için büyük bir e¤lence yeri aç›ld›. K›ﬂla hastanesindeki hastalar için avluda yine ahﬂap bir kulübede ikinci bir e¤lence veya
dinlenme yeri aç›ld›. Bu mekanlarda erler tiyatro oluﬂturdular. Bunun için gerekli elbiseler ve di¤er malzemeler dostlar sayesinde sa¤land›.
1855-1856 y›l› k›ﬂ mevsimi s›ras›nda, sarhoﬂ, ele avuca s›¤maz ünüyle ﬂöhret
yapm›ﬂ ‹ngiliz askerinin bu kötü ﬂöhreti silindi. Üsküdar’da Selimiye K›ﬂla’s›nda geçirdi¤i iki y›l içinde Nightingale, modern hastabak›c›l›¤›n temellerini bu
k›ﬂlada atarak yeni tip bir savaﬂ hastanesi organize etmiﬂtir.
16 Temmuz 1856 tarihinde K›ﬂla Hastanesi’nden son hasta da ayr›ld› ve böylece Nightingale’in görevi de bitmiﬂ oldu.
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Nightingale’in çal›ﬂt›¤› Selimiye K›ﬂlas› (kaynak:Emma Lynch, s.18)

Florence Nightingale’in Hemﬂireli¤e Katk›lar›
1855 y›l›n›n ilkbahar›ndan Nightingale’in ‹ngiltere’ye döndü¤ü 1856 yaz mevsimine kadar olan dönemde, ona duyulan minnettarl›k (askerler hariç) ve hayranl›¤›n ortadan kalkt¤›, Florens’ ›n s›radan k›skançl›klar, ihanetler ve yalan, yanl›ﬂ
raporlarla y›prat›ld›¤› kaynaklarda yer almaktad›r.
Tam bu sorunlu dönemde, Nightingale’in gücünü art›ran Kraliçe Viktorya oldu.
3 Aral›k tarihinde Kraliçe Sidney Herbert’e, Nightingale, öven mektup yazd›.
‹ngiliz ordusunda sa¤ kalan askerlerin ülkelerine dönüp her tarafta Nightingale
ve K›ﬂla Hastanesi hikayeleri anlatmas› sonucunda bir menkibe oluﬂtu. ‹ngiltere’de halk›n ona karﬂ› hissetti¤i sevgi ve hayranl›¤›n büyüklü¤ü ﬂaﬂ›lacak derecedeydi. Bu sevgi onu, hiç kimsenin küçümsemeyece¤i milli kahraman yapt›.
Ülkenin dört bir yan›ndan o kadar çok para geldi ki, bir “Nightingale Yard›m
Sand›¤›” oluﬂturmaya karar verdiler. Bu deste¤in varl›¤› Nightingale’e “ücretli
ücretsiz hastabak›c›lar› yetiﬂtirme, beslenme ve koruma enstitüsü kurup yönet315

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

Resim-15- Selimiye K›ﬂlas›, Florence Nightingale Müzesi (kaynak:F.Erbay)

me olana¤›n› verdi. Bu nedenle, ‹ngiliz Halk› Florence Nightingale olan minnetlerin bir göstergesi olarak Kas›m 1855 y›l›nda bir kamu ba¤›ﬂ kampanyas› düzenlemiﬂtir. Toplanan para, Florence Nightingale’e, baﬂlatt›¤› hemﬂirelik reformunu, sivil ‹ngiliz Hastaneleri’nde sürdürmesi için gerekli olana¤› sa¤lam›ﬂt›r.
Florence Nightingale, 1856 y›l›nda K›r›m Savaﬂ›’ndan sonra Londra’da bir otel
odas› kiralam›ﬂd›r. Bu oda daha sonra ‹ngiliz Ordusu’nun sa¤l›k koﬂullar›n› denetlemesi için bir Kraliyet Komisyonu’nun oluﬂturulmas›na dair yürütülen kampanyan›n merkezi haline gelmiﬂtir.
1860 y›l›nda, Askeriye istatistik kay›tlar›na olan katk›lar›ndan dolay› Florence
Nightingale ‹statistik Camias›’n›n (Statistical Society) üyesi olarak seçilen ilk kad›n olmuﬂdur.
1860 y›l›nda, Nightingale’in en çok bilinen eseri, (Notes on Nursing) Hemﬂireye
Notlar Kitab› yay›nland›. Kitap hemﬂireli¤in baﬂl›ca prensiplerine ve hastan›n
ihtiyaçlar›na duyarl›l›¤a dikkat çekmiﬂti. Bugün bile bas›lmakta olan kitap onbir farkl› dile çevrilmiﬂtir.
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1860 y›l›nda, kamu ba¤›ﬂlar› ile oluﬂan Nightingale Fonu’ndan yararlanarak St.
Thomas Hastanesi’nin içine Nightingale Hemﬂire Yetiﬂtirme Okulu’nu kurmuﬂtur. Stajyer hemﬂireler, ko¤uﬂ görevlilerinin gözetimi alt›nda uygulamal› ko¤uﬂ
hizmeti yap›lan bir y›ll›k bir e¤itime tabii tutulmuﬂlard›r. 30 y›l Florence Nightingale okulun yönetimini denetlemiﬂtir. E¤itilmiﬂ hemﬂireler, ‹ngiltere’de ya da
yurtd›ﬂ›ndaki di¤er hastanelerin kadrolar›na girdiklerinde Nightingale modelinde e¤itim okullar› kurmaya baﬂlam›ﬂlard›r. Florence Nightingale çabalar› ile Kad›n hemﬂirelerin askeri hastahanelerde görev almas› inan›lmaz derecede baﬂar›l› bir hareket olmuﬂtur.
Ancak Türkiye’de hemﬂireli¤in bir kad›n mesle¤i olarak geliﬂmesini Dr. Besim
Ömer Paﬂa’ya borçluyuz. Hemﬂirelik mesle¤ini cazip k›lmak için u¤raﬂm›ﬂ, kurslar düzenlemiﬂ, kitaplar yazm›ﬂt›r.
Nightingale ülkesinde kad›nlar›n hemﬂirelik mesle¤ine girmelerinin savaﬂ›n›
vermiﬂtir. Florence Nightingale’in uzak görüﬂlü yenilikleri modern hasta bak›c›l›¤›n kurallar›n› derinden etkilemiﬂtir ve eserleri halen hemﬂireler, sa¤l›k planlamac›lar› ve yöneticileri için rehber olmaya devam etmektedir.
Florence Nightingale hemﬂireli¤i kad›nlar için sayg›n bir meslek olarak kabül
görmesini ve e¤itime tabi tutulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Hemﬂire ve istatistikçi olarak
çal›ﬂma alan›nda yer alm›ﬂt›r. Hastahanelerde hijyen konusunda çal›ﬂmalar baﬂlatm›ﬂt›r.
- Florence Nightingale’in ‘’Kamu Sa¤l›¤›’’ üzerine çal›ﬂmalar› dikkat çekmiﬂtir.
- Hastane planlamas› ve yönetimi ile ilgili yaz›lar› ile ‹ngiltere’de ve dünya çap›nda büyük de¤iﬂiklikler yaratm›ﬂt›r. ‹lk defa hastahane içinde diet mutfa¤›
oluﬂturmuﬂtur.
- Enfeksiyonlar›n, kirli ve havaland›r›lmayan mekanlarda artt›¤›n› savunmuﬂtur.
Daha sa¤l›kl› yaﬂam ve çal›ﬂma ortamlar›n›n oluﬂturulmas›na olanak sa¤lam›ﬂt›r.
- Birçok Nightingale e¤itimi alm›ﬂ hemﬂire, hasta bak›c›l›k alan›nda öncü olmuﬂlard›r.
- Bu konuda yazd›¤› iki yüz adet kitab›, raporu ve kitapç›klar ile hemﬂirecili¤in
mesleki ve bilimsel boyutta kabül görmesini sa¤lam›ﬂt›r.
- 1864 y›l›nda Evde Bak›m Sistemini kurmuﬂtur.
1864 y›l›n›n Ekim ay›nda Amerikan Savunma Bakanl›¤›’ndan, Nightingale orduda görev yapmas› için teklif gelmiﬂtir. Ondan hastaneleri yap›land›rmas›, hasta ve yaral› bak›m›n› düzenlemesi istenmiﬂtir. Amerikan ordusunun sa¤l›k hizmetleri yeniden yap›land›r›lm›ﬂ ve standartlar› yükseltilmiﬂtir.
Florence Nightingale’in Ödüllendirilmesi
Yüksek u¤raﬂ›lar›ndan ötürü 1883’ y›l›nda Kraliçe Victoria, Florence Nightingale’i K›z›l Haç Kraliyet ödülü ile ödüllendirmiﬂdir. Kraliçe Viktorya “Hayranl›¤›n›n
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bir ifadesi olarak” ona bir broﬂ hediye etmiﬂ. Broﬂun deseni Kraliçenin eﬂi taraf›ndan yap›lm›ﬂt›. K›rm›z› mine ile iﬂlenmiﬂ bir St. George Haç› ve taç›n üst taraf›nda taç motifi, taç›n üstünde elmastan lale motifleri ve K›r›m yaz›s› ile yaz›n›n etraf›nda “Ne mutlu merhamet edenlere” sözleri vard›r. Florence Nightingale, Kraliçe, Nightingale kahraman askerlerine ba¤l›l›¤›ndan dolay› ﬂükranlar›n›n ve hayranl›¤›n›n ifadesi olarak, üstünde ad› yaz›l› alt›n ve gümüﬂ plaketlerde hediye etmiﬂtir. 1907 y›l›nda Order of Merit ödülünü alan ilk kad›n olmuﬂdur. ‹lerleyen
yaﬂlar›nda Nightingale daha bir çok ödül ile onurland›r›lm›ﬂt›r.
1865 y›l›nda Londra’n›n bat› k›sm›nda Mayfair’e yerleﬂmiﬂ ve ölümüne kadar
orada yaﬂam›ﬂd›r. Nightingale 13 A¤ustos 1910’da, 90 yaﬂ›nda evinde hayata
gözlerini kapam›ﬂt›r. Florence Nightingale yaﬂam› boyunca ve öldükten sonra
da ad› pek çok çal›ﬂmada yer alm›ﬂt›r.
Halk›n çok sevdi¤i Florence Nightingale ad›na halk ﬂiirleri söylenmiﬂtir. Yedi
Kadran (Seven Dials) adl› Dergi Florence Nightingale hakk›nda pek çok ﬂiiri yay›nlam›ﬂt›r. Ad›na “Bülbül ﬁark’ta” adl› ﬂark› yap›lm›ﬂt›r. Çad›r içindeki yata¤›nda yatm›ﬂ bir kad›n›n resmi ülkede sat›ﬂ rekorler› k›rm›ﬂ, elli sene sonra bile hala sat›ﬂlar› sürmüﬂtür. Bir can kurtaran gemisine de Florence Nightingale ad› verilmiﬂtir.
Florence Nightingale ad›na heykeller yapt›r›lm›ﬂt›r. Londra’da, Waterloo Meydan›’nda, Derby Kraliyet Klini¤i’nin önünde, St. Peter Caddesi’nde, NightingaleMacmillan Devaml› Bak›m Ünitesi’nde Florence Nightingale heykelleri yer almaktad›r. 1920, 1954, 1960 and 1970 y›llar›nda posta pullar›nda resimleri yer
alm›ﬂt›r. 1975 y›l›ndan 1994 y›l›na kadar ‹ngiliz bankonotlar›n›n üzerinde resmi yer alm›ﬂd›r.
Florence Nigthingale’in sesini içeren bir fonograf kayd›, gelecek nesillere kalmas› için ‹ngiliz Ses Kütüphanesi Arﬂivi’nde saklanm›ﬂt›r. Hayat› ile ilgili say›s›z
film ve televizyon program› yap›lm›ﬂt›r. 1912 , 1915 ve 1936 y›llar›nda Beyaz
Melek (White Angel) ad› alt›nda hayat hikayesi belgeselleri yay›nlanm›ﬂt›r.1951
y›l›nda ‘’ Lambal› Leydi’’ filmi yap›lm›ﬂt›r. 1985 y›l›nda “Florence Nightingale”
televizyon filmi yap›lm›ﬂd›r. 2006 y›l›nda Channel 4’de Mary Seacole adl› programda Florence Nightingale hayat› yay›nlanm›ﬂt›r. 2008 y›l›nda- BBC’s Florence
Nightingale hayat›n› bir saatlik televizyon filmi olarak yay›nlam›ﬂt›r.
Çeﬂitli ülkelerde ad›na hastahaneler, okullar üniversitelerde bölümler kurulmuﬂdur. Bugün bile Istanbul’da, Nightingale ad› alt›nda ﬁiﬂli, Gayrettepe, Mecidiyeköy semtlerinde üç hastahane hizmet vermektedir. Florence Nightingale’in gönül verdi¤i hemﬂirelik mesle¤ini geliﬂtirmek için ad›na e¤itim kurumlar›, okullar kurmuﬂtur. Bu gelenek günümüzde de sürmüﬂtür. Onun ad› okullara
verilmiﬂtir. ‹stanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemﬂirelik Yüksekokulu
e¤itim vermektedir.
Florence Nightingale ad›na ‹ngiltere ve ‹stanbul’da müzeler aç›lm›ﬂt›r. Çeﬂitli
sa¤l›k ve t›p müzelerinin içinde Florence Nightingale bölümü ayr›ca yer almaktad›r. K›z Kardeﬂinin evi olan Clayton Home ile Londra’da Florence Nightingale
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Haydarpaﬂa’dan Selimiye K›ﬂlas›n›n görünümü (Üsküdar Belediye Arﬂivi)

Müzesi olmak üzere Nightingale ad›na ‹ngiltere’de iki müze aç›lm›ﬂt›r.
-Londra’da Florence Nightingale Müzesi
Müze 1982 y›l›nda Westminister ve Thames nehri yak›n›nda Londra’n›n, merkezinde kurulmuﬂtur. Nightingale E¤itim Okulu olan, St Thomas Hastahanesi
içinde yer alan müze; 7 gün halka aç›k olarak hizmet vermektedir. Müze, London Museums of Health & Medicine’e üye olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Müzenin sergileme alan›; Florence Nightingale hayat hikayesi ve çal›ﬂmalar›n›n
sergilendi¤i müze koleksiyonu çeﬂitli bölümleri içermektedir. Müzede 1000 c›var›nda üç ayr› kategoride çeﬂitli eserler toplanm›ﬂt›r:
1- Florence Nightingale taraf›ndan kullan›lm›ﬂ, ona ait eﬂyalar;
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2- K›r›m Savaﬂ› (1854 – 1856) ile ilgili eﬂyalar;
3- Nightingale Hemﬂire Yetiﬂtirme Okulu ve St. Thomas Hastanesi (1860- 1910)
ile ilgili askerlik, t›p ve hemﬂirelik eﬂyalar› olarak sergilenmektedir.
Nightingale’in çocukluk ve e¤itim y›llar›na ait belgeler seyahatleri ile ilgili dökümanlar, kostüm ve tak›lar›, çal›ﬂma hayat› ve kulland›¤› ev eﬂyalar›, hediyeler, savaﬂ y›llar›na ait belgeler, yazd›¤› mektuplar, foto¤raflar, hemﬂirelik mesle¤iyle ilgili malzemeler, sergilemede yer almaktad›r.
‹ngiltere’de modern hemﬂirecili¤in temelini att›¤›n›n belgeleri, müze sergileme
alan› yan›nda arﬂivler halinde de sergilenmektedir. Florence Nightingale’in
portreleri ile K›r›m Hastanesine, askeri kamplara ve savaﬂa ait foto¤raflar iki gurup olarak foto¤raf arﬂivi’nde s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Florence Nightingale ile ilgili
hastanelerin ve hemﬂirelerin resimleri. ‹ngiliz Kütüphanesi (British Library’de)
bulunan Florence Nightingale Koleksiyonu’nda bulunmaktad›r. Bu koleksiyon
8,000’den fazla Florence Nightingale’in el yaz›s› mektuplar›n› içermektedir.
Florence Nightingale taraf›ndan yaz›lm›ﬂ 63 adet mektuptan oluﬂan di¤er bir koleksiyonda Londra Metropolitan Arﬂivi’nde bulunmaktad›r.
Florence Nightingale’in kitaplar›da hemﬂirelik tarihi araﬂt›rmalar›na temel kaynak olmuﬂtur. Özellikle hemﬂireler için K›r›m Savaﬂ›, hastaneler ve hemﬂireli¤in
toplumsal tarihi içerikli kitaplar› bulunmaktad›r.
Florence Nightingale Türkiye’ye geldi¤inde at üstünde, daha sonra da kat›r taraf›ndan çekilen bir araba ile incelemelede bulunmuﬂtur. Bir kazada devrilen
arabadan ciddi bir yara almadan kurtulmay› baﬂarm›ﬂt›r. Bu olaydan sonra Rus
yap›m›, su geçirmez tentesi ve perdeleri olan bir at arabas› kullanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Savaﬂ bittikten sonra bu araba, ‹ngiltere’ye iade edilmiﬂ ve hemen ard›ndan Florence Nightingale’in St. Thomas Hastanesi’nde kurdu¤u Nightingale
Hemﬂire Yetiﬂtirme Okulu’na ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r. Araba, Nazi Almanyas›’n›n ‹ngiltere’yi bombalad›¤›nda, hastaneye düﬂen bir bomba nedeniyle zarar görmüﬂtür.
Ancak daha sonra restore edilmiﬂ ve Aldershot yak›nlar›ndaki Surrey,
Mytchett’deki Askeriye T›bbi Hizmetler Müzesi’ne gönderilmiﬂtir.
‹nternet ortam›nda Florence Nightingale üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂ makaleler bir arada sunulmaktad›r. The Wellcome Trust, Florence Nightingale Avenging Angel,
Collected Works of Florence Nightingale, The Florence Nightingale Foundation
Florence Nightingale Letters at the Clendening Library gibi Florence Nightingale hakk›nda daha fazla bilgi için çeﬂitli internet siteleri aç›lm›ﬂt›r.
Florence Nightingale’in do¤um günü olan 12 May›s, Hemﬂireler günü olarak
1954 y›l›ndan bu yana tüm dünyada kutlanmaktad›r. Ülkemizde ise 1964 y›l›nda kutlanmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
-I.Ordu Komutanl›¤›, Selimiye K›ﬂlas›- Florence Nightingale Müzesi
Selimiye K›ﬂlas› etkileyici yap›s› ile Avrupa yakas›ndan kolayca görülmektedir.
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Selimiye K›ﬂlas› Türk mimari tarihinde, ‹stanbul’un geleneksel görünümünü de¤iﬂtiren ilk yap›lardand›r. ‹stanbul’un Harem s›rtlar›nda Kanuni Sultan Süleyman ‘›n yapt›rd›¤› saray›n yerine III. Selim 1794-1799 y›llar› aras›nda ahﬂap bir
k›ﬂla yapt›rm›ﬂt›r. 1807 y›l›nda Yeniçeri ayaklanmas› s›ras›nda k›ﬂla yanm›ﬂt›r.
Sultan II. Mahmud k›ﬂlan›n yerine 1827-1829 y›llar› aras›nda Mimar Krikor
Balyan’a kagir bir k›ﬂla yapt›rm›ﬂt›r. Sultan Abdülmecid zaman›nda baz› bölümlerin eklenmesiyle Selimiye K›ﬂlas›, bugünkü halini alm›ﬂt›r. K›ﬂla, K›r›m
Savaﬂ› s›ras›nda 1853-56 askeri hastane olarak kullan›lm›ﬂd›r. 1854-1855 y›llar› aras›nda Florence Nightingale iki y›l burada çal›ﬂm›ﬂt›r. I. Dünya Harbi s›ras›nda k›ﬂla yeniden orduya verilmiﬂdir. Cumhuriyet’ten sonra bir süre tütün deposu olmuﬂtur. 1959-1963 y›llar› aras›nda ise askeri ortaokul olarak kullan›lm›ﬂt›r. 1963 y›l›nda tamir edilerek I. Ordu Karargah› haline getirilmiﬂtir. 1970’li ve
1980’li y›llardaki s›k›yönetim zaman›nda k›ﬂlada askeri mahkeme görev yapm›ﬂt›r. Ayn› zamanda askeri tutukevi olarak da kullan›lm›ﬂt›r. Günümüzde Birinci
Ordu karargah›d›r. Müze, 1954 y›l›nda I. Ordu Komutanl›¤›’n›n izni ile kurulmuﬂtur. Kara Kuvvetlerine ba¤l› müze, 1954 y›l›ndan bu yana sivil ziyaretlere
izinli olarak aç›lm›ﬂd›r.
Selimiye K›ﬂlas›’n›n büyüklü¤ünün tarifinde,’’ Baba-o¤ul ayn› yerde askerlik
yapm›ﬂ, askerlik süreleri boyunca birbirlerini hiç görememiﬂler’’ örne¤i verilmektedir. Selimiye K›ﬂlas›, 200 m x 267 m ebatlar›nda ortas›nda büyük bir avlu olan,
dikdörtgen ﬂeklinde bir yap›d›r. Bo¤aza do¤ru e¤imli bir arazi üzerinde kuruldu¤undan, her yönden bodrum kat say›s› de¤iﬂiktir. Bodrum katlar›n üzerinde üç
kat yer al›r. Dört köﬂesinde yediﬂer katl› birer kule vard›r.
Bu konferans için yap›lan araﬂt›rmalar s›ras›nda Selimiye K›ﬂlas›’n›n yabanc›lar
taraf›ndan 1913-1934 y›llar›na ait çizilmiﬂ resimlerine de ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
Kuzeybat› Kulesi’ndeki Florence Nightingale çal›ﬂma odas› müze haline dönüﬂtürülmüﬂtür. Türk Hemﬂireler Derne¤i (THD), 1954 y›l›nda Florence Nightingale’in K›r›m Savaﬂ›nda verdi¤i hizmetleri de¤erlendirmek ve yaﬂatmak amac›yla
Selimiye K›ﬂlas›n›n kuzeybat› kulesindeki oday› Nightingale Müzesi olarak düzenlemiﬂtir. Selimiye K›ﬂla Müzesi günümüzde Florence Nightingale zaman›nda kullan›lan orijinal görünüme sahip olmamakla birlikte o zaman›n zevkine göre K›z›lay Hemﬂire Okulu Müdürü Asuman Türer’in çabalar›yla yeniden düzenlenmiﬂ ve daha sonra gönderilen yaz› ve foto¤raflarla zenginleﬂtirilmiﬂtir.
Üç bölümden oluﬂan müzenin ilk bölümünde silahlar, haritalar ve bayraklar›n
sergilendi¤i Türk Askeri Tarihi K›r›m, Balkan ve Kurtuluﬂ savaﬂlar›n› anlatan
rölyefler yer almaktad›r.
‹kinci bölümde hastane odas› canland›r›lm›ﬂt›r. Üçüncü bölümde ise Nightingale’in yatak odas› bulunmaktad›r. Müzede Nightingale’in özel eﬂyalar›, masas›,
sandalyesi, o dönemde yazd›¤› orijinal mektuplar›, kulland›¤› eﬂyalar sergilemede yer al›r. Sergilenenler aras›nda Nightingale’in kiﬂisel eﬂyalar›, foto¤raflar›,
sertifikalar›, madalyalar› ve Sultan Abdülmecid’in hediyesi olan bilezikde bulunmaktad›r. Modern hemﬂirelik gelene¤inin öncüsü olan Nightingale

Flandin’in tasviri
ile XIX. yüzy›lda
Selimiye Camii ve
K›ﬂlas›
(arka sayfa)
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1854-1856 K›r›m Savaﬂ›’nda yaral› ve hastalara Türkiye’de bakarken bir hemﬂire olarak isim yapm›ﬂt›r. Hijyen ve enfeksiyon konular›nda çal›ﬂmalar›n› Üsküdar’da yapm›ﬂt›r. Üsküdar’da geçirdi¤i iki y›l içinde Selimiye K›ﬂlas›’n›n planlar›n› çizmiﬂ, yeni tip bir hastane organize etmiﬂtir.
Modern anlamdaki hemﬂireli¤in K›r›m Savaﬂ› s›ras›nda, Florence Nightingale ile
baﬂlad›¤› kabul edilmektedir. Selimiye K›ﬂla binas›; hemﬂirelik mesle¤inin do¤uﬂuna tan›k olmas› aç›s›ndan önemlidir. Selimiye K›ﬂla binas›n›n, ameliyathaneye dönüﬂtürülen dünyadaki ilk askeri k›ﬂla hastahanesi olmas› ve burada
anestezi uygulanmas›ndan dolay› da önem taﬂ›r.
Pek çok kiﬂinin oldu¤u gibi Florence Nightingale’in yolu da Üsküdar’da kesiﬂmiﬂtir. Bu kesiﬂimi yans›tan Florence Nightingale Müzesi, ça¤daﬂ müzecilik aç›s›ndan, koleksiyonun etkili tarzda sergilenmesi için geleneksel metodlar yan›nda, insan faktöründen ve çeﬂitli teknolojik araçlardan yararlanmal›d›r. Dünyaca kabül
görmüﬂ hikayeyi aktarmak için çeﬂitli sunum araçlar› kullanmal›d›r. Çeﬂitli interaktif sergileme odalar› oluﬂturulmal›d›r. Müze; koleksiyonun hikayesini ziyaretçilere anlatmak için, kimi zaman basit, kimi zaman da karmaﬂ›k farkl› teknikler kullanmal›d›r. Çizimler, foto¤raflar, bilgi panolar›, kendi kendilerine eserlerle
ilgili hikayeyi çok zor anlat›r. Ziyaretçinin müzeyi anlamas›na yard›mc› olacak
görsel, iﬂitsel teknikler ile ziyaretçiler müzeye pasif biçimde kat›lmaktan kurtulacakt›r. Müzede, dinamik gösterim teknikleri, gösteri odalar› tasarlanmal›d›r. Canland›rmalar; dokunmatik ve interaktif sistemler yer almal›d›r. Özellikle tarihsel
durumlar›n aktar›lmas›nda, dokunmatik kiosk-bilgisayar destekli sunumlar›n, pahal› olsalar da, müzeye sa¤layaca¤› olanaklar büyük olacakt›r. Drama gösterileri,
maketler, manken ve mumyalarla gösterimler müzecilik aç›s›ndan aranan özelliktir. Florence Nightingale’in mumyas›n›n yap›m› için, Madame Tussauds ve Wax
Müzeleri ile iletiﬂime geçilmelidir. Üsküdar Florence Nightingale’in Müzesi, Hükümet ve Belediyelerin kültür programlar›n›n da bir parças› olarak daha s›k ziyarete aç›lmal›d›r. Florence Nightingale Müzesi, ziyaretçilerin ço¤unlu¤unun dinamik gösterilere olan ilgileri, toplumsal ilgi ile bütünleﬂerek, karﬂ›l›k bulacakt›r.
Müze bilgi tan›mlamas› ve paylaﬂ›lmas›nda merkezi rol üstlenmelidir.
Florence Nightingale’in Müzesi ve Selimiye K›ﬂla Binas›, Üsküdar’a kültürel ve
tarihsel aç›dan kaynak veriler sunmas› aç›s›ndan önemlidir. Selimiye K›ﬂla Binas›; pekçok tarihi olayda yer alm›ﬂ, pekçok tarihi kiﬂili¤e ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. Üsküdar da Florence Nightingale’in k›sa geçmiﬂi hemﬂirelik mesle¤inde gösterge bilim olarak da yerini alm›ﬂt›r.
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Üsküdar’daki
Kültürel Faaliyetlerin Anlam›
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‹stanbul Üniversitesi

‹nsan hayat›n›n ﬂekillendi¤i pota veya kal›plardan birisi de mekând›r. ‹nsanlar
da bulunduklar›, yaﬂad›klar› mekânlara kendi kimlik ve kiﬂiliklerini yans›t›rlar.
Bir müddet sonra bu mekânlar de¤er kazanmaya, ilgi oda¤› olmaya baﬂlar. “ﬁerefü’l-mekân bi’l-mekîn” (Bir beldenin ﬂerefi, orada yaﬂayan kimselerden dolay›d›r) sözü bununla ilgili söylenmiﬂ olsa gerektir. Art›k mekân› yaﬂay›ﬂ, bir süre
sonra “mekânla yaﬂay›ﬂ”a dönüﬂür. Yani hem insan mekân› de¤iﬂtirir, ona ﬂekil
verir, hem de mekân insan hayat›n› kendi pota ve kal›b›nda eritip ﬂekillendirir.
Böylece o mekâna has bir yap›, bir hayat tarz› bir zihniyet alg›s›, bir renk, bir koku, bir ses ortaya ç›km›ﬂ olur.
Pekâla, Üsküdar’› Üsküdar k›lan unsurlar nelerdir:
Birincisi Üsküdar kucaklay›c›d›r, mütevaz›d›r, sencil medeniyetin oluﬂmas›nda
en önemli etkenlerden olan terbiyenin verildi¤i tekkelerin yo¤un olarak bulundu¤u, bu manevî havan›n her zaman teneffüs edile geldi¤i bir mekând›r.
Üsküdar’da bir k›sm› hâlâ ayakta, bir k›sm› da zaman›n ac›mas›zl›¤›na, mekâna
sahip ç›kmayanlar›n hissiz ve duyars›zl›¤› sebebiyle farkl› mekânlara dönüﬂmüﬂ, bir k›sm› yok olmuﬂ çok say›da tekkenin, ilim irfan meclislerinin var oldu¤unu bilmekteyiz. Sevindirici olan ﬂudur ki gerek aç›l›ﬂta gerekse sunumlar esnas›nda yap›lan konuﬂmalarda buralar›n kültür hayat›m›za canl›l›k getirecek bu
mekânlar›n yeniden ihyas› hususunda belediye kurumlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmalar› kadirbilirlik olarak düﬂünüyoruz.
Üsküdar, dünya sultanlar›n›n mânâ sultanlar›na hizmet etti¤i bir yerdir. Hüdâî
Hazretleri’nin abdest al›rken padiﬂah›n abdest suyunu döktü¤ü, valide sultan›n
da elinde peﬂkir ayakta bekledi¤i sahneye ﬂahit olanlar›n mekân›d›r.
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TOGEM’in faaliyetlerinden bir kesit

Toplumlar›n belâ ve musibetlere karﬂ› sigortas› konumunda olan fukarâ-i sâbirînin cilâl›nm›ﬂ bir aynada aksettirdi¤i bir hayal ﬂehirdir Üsküdar.
Yahya Kemal’e:
Gece birçok f›karâ evlerinin lâmbalar›
En sahih aynadan aksettiriyor Üsküdar’›
m›sralar›n› yazd›ran bu gözlem ve hissediﬂ olsa gerektir.
Üsküdar, sevecenli¤in, samimiyetin, nezaketin mekân›d›r; özellikle akﬂam dönüﬂ vaktinde vapurdan inip otobüs veya minibüs s›ralar›na koﬂan, bu arada birbirini inciten insanlar›n tav›r ve davran›ﬂlar›n› bir kenara b›rak›rsak, sanki Üsküdar’da insanlar birbirini y›llard›r tan›yor gibidir. Rahmetli Nihad Çetin hocam›z›n vapur seyahatlerinde ﬂimdi bile hasretle and›¤›m ﬂu anlatt›klar› hâlâ kulaklar›mdad›r: “Bat› memleketlerine gitti¤iniz zaman gülen insan pek göremezsiniz. Bizim memleketimizde, Allah’a ﬂükürler olsun ki, mesai yorgunlu¤u dönüﬂünde bile insanlar›n yüzünde tebessüm eksik de¤il.”
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Üsküdar Belediyesi kad›n el ürünleri pazar yeri

Vapur yolculu¤u ve insanlar›n birbirini tan›malar› ve muhabbetlerine dair de
ﬂunlar› söylemiﬂti merhum hocam›z:
“Eskiden vapur Salacak’tan kalkard›. Sabah mesai saatinden önce Üsküdar sakinleri vapura binmek için yokuﬂtan birer birer inerlerdi. Vapurun hareket saati
gelir, tam halatlar çözülür iskeleden ayr›l›rken yokuﬂtan ... Bey görünür. Hemen
kaptana seslenilir; vapur tekrar iskeleye yanaﬂ›r, bu birkaç kez tekrarlan›rd›. Vapur iskeleden ayr›l›nca biletçi biletleri keser, vazifesini tamamlad›ktan sonra o
da yan›m›za gelerek karﬂ›ya geçene kadar sohbet ederdik.”
Üsküdar’da gelene¤i yaﬂatan, birço¤u hat›ra kitaplar›nda kalm›ﬂ mekânlar, akranlar›yla birlikte topra¤a emanet edilmiﬂ güzel insanlar olmuﬂtur. ‹ﬂte bir Kurban Nasuh Baba Tekkesi, Aziz Mahmud Hüdâî Tekkesi, Çiçekçi’deki Nakﬂî Tekkesi, Özbekler Tekkesi, Karacaahmet Sultan Tekkesi, Üsküdar Mevlevîhanesi,
hâf›z-› kütüplerinin de birer kütüphane olduklar› kütüphaneler (Ahmed Remzi
Dede’nin Hac› Selima¤a Kütüphanesinde görev yapt›¤›n›, döneminin ulemâ, ﬂuarâ ve zurafâs›n›n u¤rak yeri olan bu mekânda nelerin konuﬂuldu¤unu herhalde tahmin edebiliriz.), Attar Dükkan› vs.
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Üsküdar Belediyesi’nin önemli hizmetlerinden yazl›k sinemalar

Pekâlâ; ﬂimdi kaybolan bu güzellikleri yeniden hayat›m›za dahil etmek, o kokuyu hissedebilmek, o sesi duyabilmek, o rengi yeniden gözlemleyebilmek için neler yap›lmaktad›r?
Kültürel Faaliyetler içinde de¤erlendirilebilecek bu konuyu birkaç baﬂl›k alt›nda incelemek mümkündür:
1. Sivil Toplum Kuruluﬂlar›n›n Faaliyetleri:
a. Vak›flar, Dernekler: Bu vak›flardan bir k›sm› yard›m, e¤itim ve kültürel faaliyetlerin canland›r›lmas›na yönelik hizmet vermektedir: Hüdaî Vakf›, Kuzguncuk Derne¤i, Beylerbeyi Derne¤i, Üsküdar Musikî Cemiyeti, vs.
b. Araﬂt›rma Merkezleri: ‹SAM; ‹LAM, ...
c. Süreli yay›nlar, Edebiyat Dergileri: Ay Vakti, Yüz Ak›, ...
c. Yay›nevleri: Üsküdar yay›n ve neﬂriyat aç›s›ndan da zengin, en az›ndan kendisine yeten bir muhittir denilebilir. ‹lâhiyat Vakf› (Çaml›ca Yay›nlar›), ‹lke,
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Katibim ﬁenlikleri

‹sis, Zambak, Optimist, Ra¤bet Emre, Edam (E¤itim-Dan›ﬂmanl›k Merkezi’nin
özellikle e¤itim ve kültür amaçl› yay›nlar› dikkate de¤er), ‹SAM, Kaknüs Yay›nlar› vs.
Kaknüs Yay›nlar’›n›n özellikle Üsküdar Kitapl›¤› alt›nda yapt›¤› yay›nlar, Üsküdar’›n kültür hayat›na önemli bir katk› sa¤lam›ﬂt›r. Son günlerde ç›kan Besim
Çeçen’in Üsküdar An›lar›, Hayâl ﬁehir (ﬁiirlerle Üsküdar), Üsküdar Zaman Aynas›nda (Âlim Kahraman), Üsküdar Kartpostallar›, Elveda Üsküdar (Ahmet Nadir Utkan), Ahlar Soka¤› (Burhan Gürlero¤lu) ve Üsküdarl› Muhammed Nasûhî
ve Divân’›, Üsküdarl› Mustafa Ma’nevî –Dîvançe-i ‹lâhiyât-, Üsküdarl› Selâmî Ali
Efendi –Hayat› ve Eserleri- (Bu üç eser de¤erli hocam›z Mustafa Tatç› taraf›ndan
yay›mlanm›ﬂt›r), Kezâ Üsküdarl› Fenâyî Cennet Mehmed Efendi ve Dîvân› da ayn› yay›nevinin yay›nlar› aras›ndad›r. Ahmet Yüksel Özemre Hoca’n›n Üsküdar
ah Üsküdar! adl› eserinin birinci bask›s› 2002 y›l›nda Kaknüs Yay›nlar›n›n Üsküdar kitapl›¤›ndan ç›km›ﬂt›r.
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Üsküdar Bilgi Evi

2. Üsküdar Belediyesi’nin Kültür Faaliyetleri:
Üsküdar Belediyesi’nin gerek sosyal hizmetlere yönelik, gerekse kültür alan›nda
yapm›ﬂ oldu¤u faaliyetlerin geniﬂ bir yelpaze oluﬂturdu¤unu rahatl›kla söylemek mümkündür.
Fatih Mahkeme Binas›’n›n Üsküdar Araﬂt›rmalar› Merkezi olarak hizmete aç›lmas›, hem tarihin ihyâs› hem de bünyesinde bulundurdu¤u Üsküdar arﬂivi ve
Üsküdar kütüphanesinin oluﬂturulmas›na yönelik faaliyetleri önemli bir boﬂlu¤u dolduracak mahiyettedir.
Üsküdar Belediyesi, temel amac› kültürel miras ve de¤erleri korumak, geliﬂtirmek ve gelecek nesillere iletmek olan Kültür ve Sosyal ‹ﬂler Müdürlü¤ü bünyesinde bulunan 6 kültür merkezi, 1 e¤itim merkezi, 4 meslek edindirme kurs
merkezi, 11 bilgi evi, Türkiye’de bir ilk olan Toplumsal Geliﬂim Merkezi (TOGEM), Üsküdar Belediyesi Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi ve KÜP (Kad›n Ürünleri Pazaryerleri Projesi) ile geniﬂ bir hizmet yelpazesi oluﬂturabilmiﬂ
ender belediyelerden biridir. Adeta bu merkezler belediyenin halka aç›lm›ﬂ bir
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kap›s›, onlara ﬂefkat kuca¤›n› açm›ﬂ mütebessim bir çehresi gibidir. Bu merkezlerden y›lda yaklaﬂ›k 250 bin kiﬂinin yararland›¤› belirtilmektedir.
Belediyenin, geleneksel hâle gelen Çarﬂamba Konserleri 11 y›ld›r devam etmektedir.
Musikimize, sanat›m›za ve kültürümüze katk› sa¤layan de¤erli ﬂahsiyetler kültür merkezlerinde düzenlenen özel gecelerle an›lm›ﬂt›r. An›lan bu de¤erler aras›nda:
Mehmet Akif Ersoy, Mevlâna, Münevver Ayaﬂl›, Selahattin ‹çli, Ercüment Batanay, Emin Ongan, Çinuçen Tanr›korur, Cemil Meriç, Mustafa Nafiz Irmak, Ressam Hoca Ali R›za, Kâtib Çelebi, Aliya ‹zzetbegoviç gibi de¤erler göze çarpmaktad›r.
Yine bir kadirﬂinasl›k örne¤i olarak yaﬂayan de¤erli isimler, düzenlenen özel
sayg› gecelerinde özelde Üsküdar halk›yla, genelde ‹stanbul halk›yla buluﬂturulmuﬂtur.
Cüneyt Kosal, ‹nci Çay›rl›, Gültekin Aydo¤du, Tahir Aydo¤du, Bekir S›tk› Erdo¤an, Sabahattin Zaim, Erdem Beyaz›t, Sadettin Öktem, Süheyla Altm›ﬂdört, Niyazi Say›n, Erol Sayan, Ahmet Yüksel Özemre, Mehmet Genç bunlardan baz›lar›d›r.
Tarihin Kap›s›: Her ay›n ikinci Çarﬂamba günü gerçekleﬂtirilen ve Dr. Coﬂkun
Y›lmaz ile Dr. Erhan Afyoncu’nun düzenledi¤i bu tarih musahabelerine konunun mütehass›s› olan konuklar kat›lmakta, geçmiﬂten günümüze bir pencere
aç›lmaktad›r. Belki de
Tarih tekerrürden ibaret derler
Hiç ibret al›nsayd› tekerrür mü ederdi?
sözleriyle ifadesini bulan ibret al›nmazl›k yazg›s›n› silmeye çal›ﬂmaktad›r.
Görsel sanatlar (Karagöz ve Kukla Festivali), musikî (Üsküdar’›n Iﬂ›klar› Çocuk
Korosu, 23 Nisan Çiçekleri Çocuk Korosu, Bizim Çocuklar›m›z Çocuk Korosu,
Üsküdarl› Ev Han›mlar› Korosu), kurslar (Yabanc› Dil, Filografi, Ebru, Hat, El
Sanatlar›, Kiﬂisel Geliﬂim, Tiyatro, Bilgisayar, Müzik ve Enstrüman, Foto¤rafç›l›k, Spor) ve yazl›k sinemalar (gösterimleri k›ﬂ›n Kültür Merkezlerinde de devam
etmektedir) halkla buluﬂan hizmetlerin çeﬂitlili¤ini göstermektedir.
20.si A¤ustos ay›nda gerçekleﬂtirilen Uluslararas› Kâtibim Kültür ve Sanat ﬁenli¤i, müzikten spora, halk oyunlar›ndan geleneksel sanatlara, foto¤raf yar›ﬂmas›ndan sergilere kadar içeri¤i ve kuﬂat›c›l›¤› ile ad›ndan söz edilmesi gereken
kültürel bir faaliyettir.
Ebristân sultan› Hikmet Barutçugil’in onuruna düzenlenen ve ebruzen taraf›ndan
haz›rlanan “Ebruli Üsküdar” adl› sergi, Türk Ebru sanat›n›n zenginli¤ini ortaya
koymuﬂ, temâﬂâ eden Üsküdarl›lar’›n gözlerini ayd›nlatm›ﬂt›r. ﬁenlik yürüyüﬂü
ile birlikte baﬂlayan çocuk e¤lenceleri, farkl› ülkelerden gelen folklor ekiplerinin
gösterileri, Türk Sanat Müzi¤i konseri, Üsküdar konulu resim yar›ﬂmas›, Dr. Murat Salim Tokaç yönetimindeki Devlet Türk Müzi¤i Araﬂt›rma ve Uygulama
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Toplulu¤u’nun seslendirdi¤i eserler, Valide Atik’te 9 neyzenin neylerinden yükselen âteﬂler (Mevlânâ neyin feryad›n›n âteﬂ oldu¤unu söylemektedir), Üsküdar’a
farkl› bir ›ﬂ›k saçm›ﬂt›r.
Di¤er Etkinlikler:

Üsküdar Belediyesi
yay›nlar›ndan
örnekler
(karﬂ› sayfa)
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Üsküdar Belediyesi’nin en önemli kültür faaliyetlerinden birisi de geleneksel
hâle gelen, Üsküdar’›n tarihî, sosyal ve kültürel haritas›n›n ç›kar›lmas›na hizmet eden Üsküdar Sempozyumlar›d›r.
Üsküdar Belediyesinin yay›n faaliyetleri ise genelde Üsküdar eksenlidir:
Bir Ulu Rüyay› Görenler ﬁehri ÜSKÜDAR: Foto¤raflara s›¤mayan bu hayal ﬂehrin
de¤iﬂik zamanlarda farkl› mekânlar›ndan çekilmiﬂ olan foto¤raflar›n› ziyaret
ederken, gözleriniz yaﬂ dolarak gezinti yap›yorsunuz. Belki de ﬂairin
Nur yolunu t›k›yor yüzbir katl› gökdelen
Bir küçük i¤ne yok mu, ﬂehrin kalbini delen?
(Necip Faz›l, ﬁehrin Kalbi)
m›sralar›nda ifade edilen o eski ﬂehre yol aral›yorsunuz.
Beﬂir Ayvazo¤lu’nun haz›rlad›¤› Yahya Kemal’in ‹stanbul’u adl› eserde, el ve gönül birli¤i içinde daha güzel bir Üsküdar ve ‹stanbul’da nas›l yaﬂand›¤›n› buluyoruz.
Battaldan Baruta Ebruvan adl› sanat eseri de kezâ seçilen ﬂiirleriyle gönülleri,
tekneden ç›kar›lan ebrûlar› da hemen kaﬂ›m›z›n alt›nda yer alan gözlerimizi ayd›nlatmaktad›r.
Üsküdar Dergâhlar›, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Fethi Gören Üsküdar: Fetih ve
Fatih, Üsküdar’›n An›t A¤açlar›, Üsküdar Merkez Mahalleleri Osmanl› Dönemi
Su Uygarl›¤›, Üsküdar’l› Bir Entelektüel: Cemil Meriç, Üsküdar Çocuk,… yine iz
b›rakan kültür hizmetlerinden.
Muhtevas› ve görsel malzemesi ile ilgi ile okunabilecek Üsküdar’da Kad›n Mor
Salk›m adl› dergi de Üsküdar Belediyesi’nin önemli bir kültür hizmetidir.
Bunlar›n d›ﬂ›nda ﬂu faaliyetleri de k›saca zikretmek yeterli olacakt›r:
Sevgi Sohbetleri
‹stanbul Sazendeleri
Sergiler, Yar›ﬂmalar (Resim yar›ﬂmas›, Foto¤raf yar›ﬂmas›, Beste yar›ﬂmas›, Kompozisyon yar›ﬂmas›, An› ve derleme yar›ﬂmas›, Halkoyunlar› yarﬂmas›)
K›zkulesi Kad›n Platformlar›: Üsküdar için çal›ﬂan ve üreten kad›nlar 2005’den
beri her y›l 8 Mart tarihinde buluﬂuyorlar.
Bilgievleri: 11 Bilgievinden 15 bin ö¤renci ücretsiz yararlan›yor. ‹nternet, Sinema, etüd ve çeﬂitli sosyal hizmetler ücretsiz olarak verilmekte.
TOGEM: (Toplumsal Geliﬂim Merkezi) ihtiyaç sahiplerine; g›da, giysi, kömür,
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eﬂya ve k›rtasiye yard›m› yap›l›yor. [G›da Yard›m›: 114.500 aile, Kömür Yard›m›: 5.350 aile, Eﬂya Yard›m› : 26.540 adet, Giysi Yard›m› : 731.469 adet, Kitap
Yard›m : 64.700 adet, Eve Yerleﬂtirme : 108 aile]
Gezici Anaokullar›: 2006-2007 ö¤retim y›l›nda 5 gezici anaokulunda 220 ö¤renci ücretsiz ö¤renim gördü. 2007-2008 e¤itim y›l›nda 4 gezici anaokulunda 188
ö¤renci ücretsiz ö¤renim görüyor.
KÜP (Kad›n El Ürünleri Pazar Yerleri): Proje ile 5 pazar yerinde 707 üretici kad›n 230.580 YTL gelir elde etti.
Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Merkezi: ‹htiyac› olan engelli çocuklar›n tedavi
ve e¤itimlerini sa¤lamak, onlara iﬂ imkan› sunmak, sokakta çal›ﬂt›r›lan ve zararl› al›ﬂkanl›klar edinmiﬂ çocuklar› yeniden topluma kazand›rmak ve bak›ma
muhtaç yaﬂl›lara evde destek vermek için kurulmuﬂtur.
Engelliler Koordinasyon Birimi: 1400 engelliye hizmet veriyor.
Yaﬂl›lara Evde Destek Birimi: 340 kiﬂiye hizmet veriyor.
Bizim Çocuklar›m›z Birimi: 55 çocu¤umuza hizmet veriyor.
Özel E¤itim ve Rehabilitasyon Birimi: Birimde 285 engelliye hizmet veriyor.
Ac›badem Hasta Yak›n› ve Konukevi: Tamamlanma aﬂamas›nda olan bu konuk
evinin, bir dönemler Bezmiâlem Valide Sultan taraf›ndan yapt›r›lan ve hâlen
yüzlerce hastan›n sa¤l›k hizmeti ald›¤› Gurabâ Hastanesi’nin tamamlay›c›s› ve
günümüz ihtiyaçlar›na cevap verecek mahiyet ve iﬂlevde bir kurum olmas›
umulmaktad›r.
Son söz olarak;
Prof. Dr. Çiçek Derman Han›mefendi’nin “Cemiyetin Çekirde¤i: Aile” baﬂl›¤› alt›nda yazd›¤› hat›ra merkezli k›ymetli yaz›s›nda mimar-mühendis dostuna sordu¤u “En güzel ev nas›l olmal›d›r?” süaline, “En güzel ev, içinde mesud bir aile
bar›nd›ran evdir” cevab› gerçekten nas›l bir evde, nas›l bir muhitte, nas›l bir vatanda, belki de nas›l dünyada yaﬂamam›z›n arzu edilmesini bizlere göstermektedir.
ﬁimdi bizler bu güzel Üsküdar’da, güzel insanlar›n, güzellik tohumlar›n› çok öncelerden ekerek oluﬂturduklar› bu seçkin mekânda ﬂekillenmeye, o tad›, neﬂeyi,
sesi ve kokuyu alarak ona ﬂekil vermeye çal›ﬂ›yoruz.
Hizmeti geçenlere, katk›da bulunanlara, destekleyenlere müteﬂekkiriz.

338

Senâyî Hasan Halvetî'nin Divân›
ve Manzûm Bir Celvetiyye Silsilenâmesi
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Gazi E¤itim Fakültesi

Hayat›
XVII-XVIII. as›rlar aras›nda Üsküdar’da yaﬂayan mutasavv›f ﬂairlerden birisi de,
Halvetî ﬁabânî erkân›na mensup Senâyî Hasan Efendi’dir. büyük bestekâr ve sûfîler tezkiresi yazar› Enfî Hasan Hulûs A¤a’n›n o¤lu olan bu zat hakk›nda pek
fazla bilgi bulunmamaktad›r. Burada kaydedece¤imiz bilgi k›r›nt›lar› ise, babas›
Enfî Hasan A¤a’y› incelerken elde etti¤imiz notlar›n mutasavv›f ﬂairin dîvân›ndaki bilgilerle desteklenmesi neticesinde ortaya ç›km›ﬂt›r.
Yazma Dîvânlar›ndan birinin ilk yapra¤›n›n kenâr›na kaydedilen notta: “Bu
Edirneli Senâyî de¤ildir; terceme-i hâli anlaﬂ›lmad›.” denilmektedir1. Gerçekten
de bu zat›n ad›, hiç bir tezkirede an›lmamaktad›r.
Hüseyin Vassâf Bey’in Sefine’de verdi¤i bilgiye göre, Senâyî Hasan Efendi Üsküdarl› Nasûhî Efendi’nin halîfelerinden Enderûnî Enfî Hasan Hulûs A¤a’n›n o¤ludur2.
Osmanl› Müellifleri’nde bu zat›n ismi, ﬂeyhi Nasûhî Efendi’nin menâk›pnâmesini yazan kiﬂi olarak an›lmaktad›r3.
Son olarak tezkirelerdeki bilgileri derleyerek dîvân› olan ﬂairlerle ilgili muhtasar bir eser kaleme alan Nâil Tuman, Senâyî Dîvân›’n›n Ali Emirî Kütüphanesi’ndeki nüshas›ndan hareketle mutasavv›f ﬂair hakk›nda, “Hasan Senâyî Efendi: ﬁeyh Nasûhî Mehmed Efendi hulefâs›ndan. ﬁuarâ Tezkirelerinde terceme-i
hâline dair hiç bir kay›d ve malûmât yoktur4.” demektedir.
Hasan Efendizâde Senâyî ad›yla tan›nan bu zât, ‹stanbul’da do¤muﬂ, Üsküdar’da
yaﬂam›ﬂt›r. Do¤um tarihi -ﬂimdilik- belli de¤ildir. Ancak M. 1741 senesinde
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hayatta oldu¤u, mutasavv›f ﬂaire ait dîvân›n müellif hatt› oldu¤unu veya en
az›ndan ﬂair hayatta iken yaz›ld›¤›n› sand›¤›m›z bir nüshas›n›n5 6 Zilhicce
1153/ 22 ﬁubat 1741 tarihini gösteren istinsah kayd›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Senâyî’nin bu tarihten sonra ne kadar yaﬂad›¤›n› bilemiyoruz. Ancak babas› Enfî Hasan A¤a, 1 A¤ustos 1724 tarihinde vefat etti¤ine göre, o¤lu Senâyî’nin babas›ndan 17-18 sene sonra halen hayatta oldu¤unu ö¤renmiﬂ oluyoruz.
Senâyî, eldeki belgelerde babas›ndan hiç bahsetmez. Buna mukabil “Cedd-i mâderimiz imâm-› Sultânî merhûm ‹brâhîm Efendi’nin mersiyesidir.” baﬂl›kl› manzûmesinde, dedesi hakk›nda bilgiler verir. Bu manzûmeye göre Dedesi ‹brahim
Efendi yirmi dokuz sene IV. Mehmed devrinde pâdiﬂâh imâm› ve ﬂehzâdelerin
hocas› olarak görev yapm›ﬂ 9 Zilhicce 1102/M. 3 Eylül 1691’de vefat etmiﬂtir.
Söz konusu manzûmenin kenar notunda Senâyî: “Gerçi âlem-i irtihâllerinde dahi hâlet-i sabâvetde idik. Lâkin, sonradan böylece feth oldu ve merhûm ve ma¤fûr tarîkat-› Kâdiriyyeden olup veliyullahdan bir zât-› mükerrem oldu¤undan teberrüken aizze-i kirâm›n mersiyelerine idhâl olundu.” demektedir. Büyük bestekâr Enfî Hasan A¤a’n›n sesinin güzelli¤i de her halde ‹mâm-› Sultânî olan babas›ndan gelmektedir. Senâyî, Dedesi ‹brahim Efendi vasf›nda yazd›¤› manzûmede:
Sâb›ka Hünkâr imâm› hâce-i ﬂehzâdegân6
Ya’ni ‹brâhîm Efendi ol vücûdu kâmurân
Sadr-› Rûm olmuﬂdu asr›nda o zât-› muhterem
Halk içinde ilm ü fazl ile müﬂar-bi’l-benân
Hazret-i Gâzî Mehemmed Han’a olmuﬂdu imâm
Etdi yi¤irmi dokuz sene imâmet bî-gümân

dedikten sonra, ﬂöyle bir aç›klamada bulunur: “Merhûm u ma¤fûrleh Cezîre-i
K›br›s’da Medîne-i Lefkoﬂe’de Ayasofiyye Câmi-i ﬂerîfi mihrâb› önünde medfûndur. 1102 senesi Zilhiccenin dokuzuncu arefe günü vakt-i duhâda vefat eylemiﬂler. Allahu a’lem yevm-i hamîs imiﬂ (R.a.).”
Senâyî Hasan Efendi, babas› Enderûnî Enfî Hasan A¤a gibi bir yandan Filibe Kad›l›¤›’na yükselecek derecede zâhirî ilimler tahsil etmiﬂ, di¤er taraftan Üsküdarl› Nasûhî Efendi (ö. 1717) ve Onun ölümünden sonra da o¤lu ﬁeyh Alâaddîn
Efendi’ye biat ederek tasavvuf terbiyesinden geçerek hilâfete gelmiﬂ içi ve d›ﬂ›
mamur mutasavv›flardand›r.
Senâyî Hasan Efendi’nin Filibe7 Kad›l›¤›n› Gülﬂenî ﬁeyhi Edirneli Hasan Sezâyî-i Gülﬂenî (ö. 1738) Hazretlerinin kendisine yazd›¤› iki ayr› mektuptan ö¤renmekteyiz.. Bu mektuplardaki, “Filibe Kâd›s› Hasan Efendizâde Senâyî Efendi
Hazretlerine Gönderilmiﬂtir.”8 baﬂl›¤›ndan anlaﬂ›laca¤› üzere, Senâyî, Filibe kad›s› iken ad› geçen Gülﬂenî ﬂeyhiyle mektuplaﬂm›ﬂt›r. Bu mektuptaki “Hasan
Efendizâde” ifadesi ayr›ca Senâyî’nin Enfî Hasan A¤a’n›n o¤lu oldu¤unu göste340
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ren önemli bir delildir. Senâyî’nin Filibe Kad›l›¤› yapt›¤› tarihleri bilmiyoruz.
Fakat büyük bir ihtimalle Onun bu görevi 1730’lu y›llara rastlamaktad›r.
Senâyî Hazretleri bir beytinde:
Bu Senâyî’nin recâs›n eyle sultân›m kabûl
K›l müyesser ol gedâya rü’yet-i semt-i Hicâz

diyerek bir ara Hicâz’› görmek ve hac yapmak arzu etmiﬂtir. Ancak bu niyetini
gerçekleﬂtirebildi mi bilemiyoruz.
Di¤er taraftan, bir ﬂiirindeki “ﬂeyb erdi oldum ihtiyâr” m›sra›ndan Senâyî’nin
uzun bir ömür sürdü¤ünü, ayn› ﬂiirin “Geldi kuvâya irti’âﬂ” m›sra›ndan da ihtiyarl›¤›nda vücûduna titreme geldi¤ini, muhtemelen parkinson hastas› oldu¤unu, bu haliyle bile maiﬂet temini için çal›ﬂmak zorunda kald›¤›n› anl›yoruz:
Kald›m zelîl ü ser-nigûn
Oldum perîﬂân u zebûn
Cürmüm benim hadden füzûn
Ahvâlime eyle nazar
ﬁeyb erdi oldum ihtiyâr
Her hâlim oldu âh u zâr
Ey pâdiﬂâh-› kâm-kâr
Ahvâlime eyle nazar
Geldi kuvâya irti’âﬂ
Fikrim yine kayd-› ma’âﬂ
Lutfunla k›l def’-i telâﬂ
Ahvâlime eyle nazar

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Senâyî Hasan Efendi 1741 senesinden sonraki bir
tarihte Üsküdar’da vefat etmiﬂtir. Ancak onun vefat tarihini ve nerede medfun
oldu¤unu ﬂimdilik bilemiyoruz.
Senâyî’nin ﬁeyhi: Üsküdarl› Nasûhî Efendi
Senâyî’nin babas› Enfî Hasan A¤a’n›n, yazm›ﬂ oldu¤u Tezkiretü’l-Müteahhirîn’de9
kendisi ve çevresi hakk›nda geniﬂ bilgiler verdi¤i halde maalesef ailesi ve o¤lu Senâyî ile ilgili her hangi bir ﬂey söylememektedir.
Enfî Hasan A¤a, Nasûhî’nin halîfesidir. Ancak, o¤lu Senâyî, Nasûhî Hazretlerinden
sonra Nasûhîzâde Alâaddîn Efendi’nin meclisinde de bulunmuﬂtur. Dîvân›n›n bir
nüshas›n›n kenâr kayd›nda: “Azîz Hazretlerinin gerçi tekmîl-i fukarâs› çokdur ancak
hulefâs›n›n olan hâlen âsitâne-i saâdetlerinde seccâde-i irﬂâdlar›nda mahdûm-› vilâyet-meczûmlar› ﬁeyh Alâaddîn Çelebî Efendimiz câlisdir.10.” demektedir Her hâl u
kârda Senâyî, Üsküdarl› ﬁeyh Mehmed Nasûhî Hazretleri taraf›ndan yetiﬂtirilmiﬂtir.
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Üsküdarl› ﬁeyh Mehmed Nasûhî Efendi, ﬁabâniyye-i Halvetiyye silsilesinden
yetiﬂen bir mürﬂid-i kâmildir. Karabaﬂ-› Velî (ö. 1685) taraf›ndan irﬂâd edilmiﬂ
ve üstâd›n›n vefat›ndan sonra kendi ad›yla an›lan Nasûhiyye-i ﬁabâniyye’yi kurarak erkân›n› devam ettirmiﬂtir11.
As›l ismi Mehmed olan mutasavv›f, babas›n›n ad›na nisbetle Nasûhî ﬂeklinde
an›lm›ﬂ ve tan›nm›ﬂt›r. Bu husus, ﬁeyh Senâyî’nin yazd›¤› medhiyyenin bir beytinde ﬂöyle dile getirilmektedir:
Nâm› âlemde Nasûhî olma¤a bâis bu kim
Vâlidi ismiyle ma’rûf idi ol merd-i güzîn

ﬁeyh Mehmed Nasûhî, Üsküdar’da 1648 senesinde do¤muﬂtur. Medrese tahsilinden sonra bir müddet “Enderûn-› Hümayun”da çal›ﬂm›ﬂt›r. Nasûhî, daha çocukluktan gençli¤e yeni geçti¤i devrelerde tasavvufa merak sarm›ﬂ, uzun müddet sûfî meclislerinde sohbetler dinleyerek, sonunda Atîk Vâlide Tekkesi’nde irﬂâd hizmetinde olan Karabaﬂ-› Velî’ye intisâb etmiﬂtir.
Zâhirî ilimlerde oldu¤u gibi mâneviyât hayât›nda da büyük bir kabiliyet gösteren ve
seyr ü sülûkunu on iki sene hizmetten sonra tamamlayan ﬁeyh Nasûhî Efendi 27 yaﬂ›nda H. 1085/1674 senesinde12 hilâfete getirilmiﬂtir. Bu tarihten k›sa bir müddet
sonra mürﬂidinin emriyle Mudurnu’ya gönderilmiﬂ13, burada, Sun’ullâh Zâviyesi’nde on bir sene tekke ﬂeyhli¤i yapt›ktan sonra 1685 senesinde yerine Mudurnulu
Abdullâh Rüﬂdî Hazretlerini (ö. 1734)14 halîfe b›rakarak ‹stanbul’a dönmüﬂtür.15
Aileye ait mezar taﬂlar›ndan ve Senâyî’nin eserinden ö¤rendi¤imize göre, Nasûhî Hazretleri’nin han›m›n›n ismi Hatîce’dir. Senâyî, Dîvân›nda, Hatice Vâlide
han›m›n 1734’te vukû bulan vefat› için “Târîh-i Berây-› Hadîce Hatun Zevce-i
Hazret-i Azîz” baﬂl›kl› bir manzûmede tarih düﬂürmüﬂtür:
Azm-i gülzâr-› na’îm etdi o Belkîs meﬂreb
Â’ni hem nâm-› Hadîce o meh-i burc-› edeb
Kodu evlâd›n› etbâ’›n› ma¤mûm u hazîn
‹ftihâr eyler iken zât› ile cümlesi heb
Ahsen-i hulk ile ma’rûfe idi âlemde
Etmedi müddet-i ömründe o bir ferde gazeb
Nakd-i evkât› an›n tâate masrûfe idi
Zikr-i tevhîd ile me’lûfe idi rûz ile ﬂeb
ﬁeyh Nasûhî gibi bir vâs›l-› Hak zevci ola
N’ola kim dolsa salâh›yla an›n ﬂark ile garb
Vasf›n›n binde biri ﬂerh ü beyâna gelmez
Demidir baﬂla duâya ola makbûl-i Çalab
Meryem ü Âsiye Zehrâ ile S›ddîka ile
Bu gürûh ile cinân içre ede ›yﬂ u tareb
M›sra’›n cevherini müdgâm ile ta’dât et
R›hleti sâlini bilmek diler isen bî-reyb
Ç›k›p üçler dediler böylece bu târîhi
Ola kübrâ ile Cennet’de Hadîce yâ Rab
(H. 1147 / M. 1734)
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Nasûhî Efendi’nin, üçü erkek, üçü k›z olmak üzere alt› çocu¤u dünyaya gelmiﬂtir. O¤ullar›; Ali Alâaddîn (ö. 1755), Zuhûrî (ö. 1718) ve Ahmed (ö. 1761), k›zlar› ise Râziye, Sâliha ve Hanîfe’dir. O¤lu Zuhûrî ile iki k›z› Sâliha ve Hanîfe han›mlar, babalar›n›n sa¤l›¤›nda vefat etmiﬂlerdir. Çocuklar›n›n hepsi Üsküdar’da
Nasûhî Dergâh›’n›n hazîresinde medfûndur16.
ﬁeyh Nasûhî, üç yüz kadar dervîﬂ irﬂâd etmiﬂtir. Bunlardan, daha önce Mudurnu’da hilâfet verip tekke ﬂeyhli¤ine getirdi¤i Abdullâh Rüﬂdî Efendi (ö.
1147/1734, Mudurnu) posta geçerek ﬁabâniyye erkân›n› sürmüﬂtür17. Menâk›bnâme’den ö¤rendi¤imize göre mahdûmlar› ﬁeyh Alâaddîn Efendi (ö. H. 1165/ M.
1751)’nin hilâfeti babas›ndand›r18. Alâaddîn Efendi’nin kabri de türbe içindedir19. ﬁeyhin halîfelerinden20 birisi de Nasûhî Efendi’nin menak›b›n› yazan Senâyî Hasan Efendidir.
Nasûhî Efendi vefat edince O¤lu Ali Alâaddîn Efendi (ö. 1165/1752) tekkeniﬂîn
olmuﬂtur21.
ﬁeyh Nasûhî, gençli¤inde zahirî ilimler tahsil etmiﬂ, özellikle tefsir ilminde derinleﬂmiﬂ büyük bir mutasavv›ft›r. Kur’ân’dan pek çok sûrenin tefsirini yapm›ﬂt›r. Onun, bu tefsirlerinin d›ﬂ›nda tasavvufî muhteval› bir hayli eseri vard›r.
Bunlardan Dîvânçe, Risale-i Rüﬂdiyye, ﬁerh-i Kaside-i Niyâzî ve Mektuplar’›n›n
bir k›sm› yay›nlanm›ﬂt›r. Bilinen eserleri ﬂunlard›r22:
1-Risâle-i Rüﬂdiyye fî-Tarîki’l-Muhammediyye
2-Risâle-i Rüﬂdiyye fî-Tarîki’l-Ahmediyye (Risâle-i Fahriyye)
4-Risâle-i Velediyye
5-Risâle-i Cem’ü’l-Ahâdis
6-Risâle-i ﬁu’abü’l-‹man
7-Risâle-i Mükâﬂefât
8-Risâle-i Vâk›ât
9-Kur’ân Tefsiri
10-Mürâselât, (Mektûbât)
11-Dîvân-› ‹lahîyat
Nasûhî Efendi, Üsküdar’da Salacak Mahallesi’nde Do¤anc›lar Caddesi üzerindeki dergâh›nda, 17 Ramazan 1130/14 A¤ustos 171823 tarihinde, Ramazan ay›nda
henüz orucunu açmadan vefat etmiﬂ,24 na’ﬂ› tevhîd ve zikrullâh ile Yeni Câmi’ye
götürülmüﬂ, cenaze namâz› burada k›l›nd›ktan sonra25 tekrar dergâha getirilmiﬂ
ve dergâh içindeki türbesine defnedilmiﬂtir.
Senâyî, Nasûhî Efendi’nin vefat›yla ilgili olarak ﬂu hat›ray› nakletmektedir26:
“Mehmed Nasûhî Efendi 1718 senesi ﬁabân ay›n›n son haftas›, va’z›nda: “Bize bir
sefer gerekti. Bu makâmda son va’z›md›r,” buyurarak cemâate vedâ etti. Dergâhlar›nda da ayn› ﬂekilde vedâ etti. Onun bu sözlerini ihvân›, “herhalde Kastamonu’ya
gidip oradaki büyükleri ziyâret edecek diye mânâland›rd›lar. Nasûhî, o hafta cumâdan sonra hastaland›. Ramazan ay›n›n ilk günlerindeydi. Bir gece oturdu¤u
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evden d›ﬂar›ya ç›kan Nasûhî Efendi, dergâh›n bahçesinde dolaﬂ›yordu. Onun, bahçede dolaﬂt›¤›n› gören han›m›, bahçeye ç›karak yan›na yaklaﬂt› ve; “Muhterem
efendim! Bu gece vakti bahçede niçin gezinip durursunuz?” diye sordu. O da; “Allâhu taâlâ bilir ama, bu bayram› burada geçirece¤iz. ﬁimdiden kendime yer haz›rl›yorum,” buyurdu. Han›m› bu haberi iﬂitince üzüldü ve “niçin böyle söyleyip yüre¤imizi yak›yorsun” dedi. Nasûhî hazretleri; “takdîr-i ilâhî böyledir,” cevab›n› verdi.
Aradan günler geçti. Ramazân-› ﬂerif ay›n›n ortas›na gelindi¤inde sevenlerini etrâf›na toplay›p, yerine o¤lu Alâaddîn Efendi’yi halîfe tâyin etti ve vasiyetini bildirdi.
Mehmed Nasûhî hazretlerinin ihvan›ndan Üsküdarl› ﬁâmî Ahmed Efendi, vefat
edece¤i gün üstad›n› ziyaret etti. Mehmed Nasûhî Efendi’nin hastal›¤› iyice artm›ﬂt›. ﬁâmî Ahmed Efendi, Ona; “Efendim biraz az oruç tutup ilaç kullan›rsan›z
rahats›zl›¤›n›z iyileﬂebilir,” deyince, Nasûhî Efendi; “O¤lum Cenâb-› Hakk’›n inâyetiyle, otuz senedir farzlar› de¤il nafileleri dahi noksan yapmad›m. ‹nﬂâa’llâh bu
gece dergâh-› izzete, oruçlu giderim,” buyurdu27.”
Mehmed Nasûhî hazretleri vefat ettikleri gün ikindi namaz›ndan sonra hizmetinde olan derviﬂlere; “bu gece Cüneyd-i Ba¤dâdî, Abdülkâdir-i Geylânî, Molla
Hünkâr Celâleddin, Mâruf-› Kerhî, Seyyid Yahyâ-y› ﬁirvânî, Sultan ﬁabân-› Velî
ve mürﬂidim Ali Atvel hazretleri teﬂrîf buyuracaklard›r. Onlara hizmette kusûr etmeyin,” buyurdu. ‹ftâr vaktinde, Dervîﬂ ‹brahim A¤a, Nasûhî hazretlerinin yan›ndan odan›n kap›s›na var›p iki lokma ekmek yedi. Üçüncü lokmay› yerken Nasûhî hazretleri bir defa; “Yâ Hû” diye seslendi. ‹brahim A¤a ekme¤i b›rak›p içeri girerken, tekrar; “Hû” diyerek rûhunu teslim etti. 28”
Senâyî Hasan Efendi, dîvân›nda ﬂeyhinin vefat› üzerine “Hazret-i Azîz’in Mersiyye ve Târîh-i Fevtidir” baﬂl›¤›yla bir tarih manzûmesi yazm›ﬂt›r:
Kutb-› âlem gavs-› ekrem melce-i ehl-i yakîn
ﬁeyh Mehemmed bin Nasûh ol k›ble-gâh-› vâs›lîn
Nâm› âlemde Nasûhî olma¤a bâis bu kim
Vâlidi ismiyle ma’rûf idi ol merd-i güzîn
Ârif-i ilm-i ledünnî vâs›l-› esrâr-› Hû
Lâ-cerem mekﬂûf idi ana ulûm-› mürselîn
Nûr-› tevhîd ile etmiﬂdi derûnun tasfiye
Aﬂk-› Mevlâ ile olmuﬂdu cihânda kâmbîn
‹ftihâr›yd› tarîk-i Halvetî’nin ol Azîz
Ehl-i vecdin serveri idi îmâmü’l-ârifîn
Nice sâl irﬂâd ile me’mûr olup âlemde ol
Menzil-i maksûda erdi sâyesinde sâlikîn
Zâhir ü bât›n nice keﬂf ü kerâmât› an›n
Gam yeme dahl eylese ana gürûh-› münkirîn
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Kadrini ancak zevi’l-kadra suâl et kâmilîn
Bilir erbâb› ne denlü olsa cevher nâzenîn
Rûh idi cism içre gûyâ Üsküdar’a ol kerîm
Kâlib-i bî-rûh kald› ﬂehrimiz etsin enîn
Terk edip kesret libâs›n ol vücûd-› muhterem
Eyledi vahdet makâm›n kendüye huld-› berîn
Cânib-i Firrû ila’llâh’a azîmet eyleyip
Da’vete etdi icâbet koydu ahbâb›n hazîn
Evsât-› mâh-› s›yâmda eyledi azm-i bekâ
Vuslat› iyd ile ikrâm ede Rabbü’l-âlemîn
Gark-› envâr-› tecelliyyât edip ânen-fe-ân
Hâb-gâh›n› ma’tâf-› kudsiyân et yâ Mu’în
Firkat›yla sûza gelsinler felekler dem-be-dem
“Âh u zâr ü nâleler k›ls›n gürûh-› sâlihîn” (1130)
“Azm-i bâkî eyledi Hay rahmetu’llâhi aleyh” (1130)
Oldu sâl-i r›hleti ol kâmilin bil ey emîn
Sem’-i cân›na eriﬂdikde hitâb-› irci’î
Rûh-› pâkin Hû diyüp teslîm-i Hû k›ld› hemîn (1130)
Cem’ olup evlâd u etbâ’› mübârek kabrine
Didi târîh “Hâdî-i zühhâd ﬂeyhü’l-kâmilîn” (1130)
Medfen-i pâkin ziyâret eyleyen âﬂ›klar›
Dediler târihi “Hay mâte kutbü’l-âﬂ›kîn” (1130)
R›hletinden oldu mahzûn müslimûn târîhdir
Yine târîhi menba’ü’l-vecd ve hayrü’z-zâhidîn (1130)
Ede Mevlâ muhît-i rahmet makâm›n dem-be-dem
Bir ç›k›nca oldu bir târîh-i ra’nâ nâzenîn (1130)
Maksad-› s›dk et makâm›n› an›n lafz› dahi
Meddâh›n hazf› ile oldu târîh-i metîn (1130)
Hûr u G›lmân hâbgâh›n› ziyâret eylesin
Didiler bir beyt içinde iki târih nev-zemîn (1130)
Erdi gûﬂ-› cân›na çün kim nidâ-y› irci’î
Cânib-i Firdevs’e gitdi k›ld› ahbâb›n hazîn (1130)
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‹ki ârifler ç›k›p dedi mücevher harf ile
Da’vet-i Rahmân’a gitdi k›ble-i ehl-i yakîn (1130)
Harf-i cevherle mu’ammâ-gûne bir târîh dahi
Menzil-i bâkiye gitdi tâc-› re’sü’l-ârifîn (1130)
Ede ol vahdet sarây›nda muhalled meskeni
M›sra’›n›n cevheri de old› târîh-i mübîn (1130)
Ç›kd› üçler iki târîh dedi bir m›sra’da bil
ﬁeyh-i Ekber kabrine el-fâtiha yâ müslimîn (1130)
(Bu iki târihin her birinden üç aded ihrâç olunur.)

‹brahim Hâs, yazm›ﬂ oldu¤u Menâk›b-› Ünsî adl› eserinde Nasûhî’nin türbe ve
kabrinden bahsederken: “Kabri Üsküdar’da Do¤anc›lar meydan›nda kendi tekkesindedir. Çok güzel bir türbesi vard›r. Ziyâret olunur. 29” demektedir. Türbe, ilk
yap›ld›¤› zaman câmi gibi ahﬂap oldu¤u halde, ﬂimdiki ve son ﬂeklini, H.
1280/M. 1863 tarihindeki onar›m s›ras›nda alm›ﬂt›r. Bu ﬂekliyle, dikdörtgen biçiminde olup y›¤ma taﬂtan ve ahﬂap çat›l› olarak inﬂâ edilmiﬂtir. Dört penceresinden ›ﬂ›k almaktad›r. Kap›s› minârenin yan›ndad›r. Nasûhî Efendi’nin sandûkas› demir ﬂebeke içine al›nm›ﬂt›r30.
Türbenin giriﬂindeki kitâbede, Halvetî ﬂair Zekâyî’nin yazd›¤› ﬂu müfred bulunmaktad›r:
Makâm-› evliyâd›r menba’-› feyz-i fütûhîdir
Edeble dâhil ol sûfî bu dergâh-› Nasûhîdir31

Senâyî “Der-Medh-i Hazret-i Azîz” baﬂl›kl› uzun medhiyyesinde ﬂeyhi Nasûhî
Efendi’yi ﬂöyle anlat›r:
Geﬂt eyleyip ﬂark u garb› gezersen32
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Gayr› bir mürﬂid-i kâmil sezersen
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Mâsivâdan kat’ edip ünsiyeti
Bulmuﬂ idi dürr-i yetîm vahdeti
Halvetîdir halvetîdir halvetî
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Fikr-i hakd›r dâim ﬂeyhimin iﬂi
Aﬂk-› Hak’la memlûdur içi d›ﬂ›
Hazret-i Alî’nin hâlis derviﬂi
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
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Mâ-rameyte iz-rameyte ey hümâm
Mekﬂûf idi ana min yuhyi’l-’izâm
Hâk-i pâyine sür yüzün ber-devâm
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Pîrimin hâlinden eylersen suâl
Keﬂfolmuﬂdu ana nice gizli hâl
Mazhar-› lutf-› Kerîm ü zü’n-nevâl
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Her ne vakt eylerse va’z u nasîhat
Sâmi’îne gelirdi zevk ü hâlet
Kemâlât›na yok onun nihâyet
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Sâlikân-› râh-› Hakk’›n rehberi
Olmuﬂdu asr›n›n ﬁeyh-i Ekber’i
Fedâ eyle yoluna cân u seri
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Var m› ol er gibi her fenni ârif
Evkât›n› erkân-› Hakk’a sârif
Kalb-i pâki mecmûa-i ma’ârif
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
ﬁeyhim gibi yokdur âﬂ›k-› sâd›k
Aﬂk-› Mevlâ ile kalbi uyan›k
Tarîkatde oldu bir merd-i fâik
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Olmak ister isen nâil-i merâm
Cân u dilden bendesi ol ey gulâm
Kutb-› devrân ehl-i irfâna imâm
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Kurb-› Hakk’a bulmak için vuslat›
Âdet edinmiﬂdi dâim halvetî
Terk etmiﬂdi cümle hâb u râhat›
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Gecelerde kâim gündüzü sâim
Zikr ü tevhîd ü ibâdetde dâim
‹lm-i ledünnîde kâmil ü âlim
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
ﬁerî’atda tarîkatda ol dânâ
Hakîkatde ma’rifette yok hem-pâ
Mecma’ü’l-bahreyndir dürr-i bî-hemtâ
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
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Nasuhi Camii
Haziresi

Zamân›n›n kutbü’l-aktâb› oldur
Sâlikler onun eﬂi¤inde kuldur
Halvetiyye tarîk›nda bir güldür
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Nâm-› pâkidir Mehemmed bin Nasûh
Kalbidir mehbît-i envâr-› fütûh
ﬁehr-i Üsküdar’da zât› ayn-› rûh
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Nasûhî olmuﬂtu ﬂöhret-i zât›
Onun yüzündedir Hak hidâyeti
Zâhir ü bâhir keﬂf ü kerâmât›
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
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Tarîkatta ﬂeyhim pîr ü perverdir
Tevhîd ü esmâ s›rr›na mazhard›r
Kâmildir mükemmildir gerçek erdir
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Dervîﬂleri garîb koyup gitdi âh
Kemâl-i lutfundan rahm ede Allah
âlem-i kuds oldu ana cilve-gâh
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Pîridir Karabaﬂ hem nâm› Alî
Mürﬂid-i âlem olmuﬂdu velî
Gülﬂen-i vahdetin gûyâ bülbülü
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
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Pîrân-› tarîkidir Sultân ﬁabân
Biri Seyyid Yahyâ beldesi ﬁirvân
Hem Cüneyd-i Ba¤dadî gavs-› zamân
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Biri Hasan-› Basrî’dir ol velî
Hazret-i Alî’den alm›ﬂd›r eli
Andan Resûlu’llah’a eriﬂir yolu
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Çokdur tarîkinde dahi serverân
Her biri asr›nda vahîd-i devrân
Bu kelâma eyleme asla gümân
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Cümle zikrolunsa kesîr ü kalîl
Bu makâle olur gâyetle tavîl
Her biri râh-› Hakk’a oldu delîl
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Cümlenin ervâh›n› Hayy u Gufrân
Eyleye nûr-› tecellîyle ﬂâdân
Dâimâ olalar mazhar-› ihsân
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz
Mahz-› fazl›ndan Rahîm-i lâ-yezâl
Bizleri ol gürûha ede idhâl
Bize sâhib ç›ka ol ehl-i kemâl
ﬁeyh Nasûhî gibi bir er bulunmaz
Ey Senâyî i’tikâd›n pâk eyle
‹hyâlar›nda sîneni çâk eyle
Aya¤› alt›na yüzün hâk eyle
ﬁeyh Nasûhî gibi kâmil bulunmaz

Senâyî’nin Erkân›
Yukar›da bir vesileyle belirtti¤imiz gibi, ﬁeyh Senâyî Hazretleri, Nasûhî ﬁabânîlerindendir. O, manzûmelerinde ﬂeyhi, tarîkati, erkân›, meﬂrebi hakk›nda muhtasar da olsa baz› bilgiler vermektedir:
ﬁeyh Nasûhî’dir fakîrin rehberi
Nûr-› ayn›m halvetî derler bize
Kutb-› azâm gavs-› ekrem reh-nümâ-y› sâlikin
Hazret-i ﬁeyh Nasûhî’den münîbem ben gedâ
Ey birâder Halvetî oldu tarîk›m›z bizim
Bizlerin ser-tâc›m›z oldu Aliyy-i murtazâ
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Senâyî, ayn› zamanda mensubu oldu¤u ﬁabâniyye tarîkinin hem mensûr, hem
de manzûm silsilenâmesini yazan kiﬂidir33. Söz konusu silsilede Senâyî tarikin
kurucu pîri ﬁeyh ﬁabân-› Velî (d. 976/1499-ö. 5 May›s l569)’den itibaren ﬁeyh
Hayreddin Efendi (Kastamonulu, ö. 1571); ﬁeyh Abdülbâki Efendi (‹skilipli, ö.
l582); ﬁeyh Muhyiddîn Efendi (Kastamonulu, ö. l604); ﬁeyh Ömer Fuâdî (Kastamonulu, ö. l636); ﬁeyh ‹smail Efendi, Çorumî (d. ? Çorum/ ö. l647, Kastamonu);
ﬁeyh Mustafa Muslihiddîn Çelebî (ö. 1659); ﬁeyh Karabaﬂ-› Velî Aliyyü’l-Atvel
(d. 1611-12, Arapgir / ö. l686, M›s›r) hakk›nda muhtasar bilgiler verir. Karabaﬂ› Velî’den sonra yerine geçen ﬂeyhi Üsküdarl› Nasûhî hakk›nda ise, müstakil kitap kaleme alm›ﬂt›r. Yine Senâyî, divân›ndaki bir manzûmesinde silsileyi muhtasaran tekrar ele alm›ﬂt›r. Bu manzûmede ﬂöyle demektedir:
Kimleriz bizi sorarsan âﬂ›kâ
Olmuﬂuz biz peyrev-i ehl-i Abâ
Halvetî oldu tarîk›m›z bizlerin
Muktedâm›zd›r Resûl-i Kibriyâ
Ol dahi etdi saâdetle kerem
‹bn-i ammine bil ey kân-› sehâ
Kimdir ol devletli eylersen suâl
ﬁehr-i ilme bâb Aliyy-i murtazâ
Geldi anlardan Hasan Basrî’ye pes
Tâbi’înden oldu ol merd-i Hudâ
Sadran-an-sadrîn ederek intikâl
Geldi nevbet pîrime bil sâlikâ
ﬁeyh Mehemmed bin Nasûhî’dir ol azîz
ﬁöhreti oldu Nasûhî ey fetâ

Senâyî’ye göre Allah’a giden do¤ru yol, mürﬂid-i kâmile intisâp, nefy ü isbât
(tevhîd s›rr›) ve kalbi esmâ ile parlatmaktan geçer:
‹ster isen ey birâder bulma¤a râh-› savâb
Evvelâ bir mürﬂide etmek gerekdir intisâb
Nefy u isbâtd›r mealî dört tarafdan ey Azîz
Varl›¤› zâil edip isbât eder yokluk sana
Kalbimiz esmâ ile dâim mücellâ eyleriz
An›n içün bize mir’âtd›r ulûm-› enbiyâ
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Halvetiyye/ﬁabâniyye erkân›, tarikatlar içinde devrânî oluﬂuyla ﬂöhret bulmuﬂtur:
Ederiz Hû ile devrân
Hâil olmaz kevn ü mekân
Ayn-› ayâna vâsilân
Halvetîler derler bize

Bu erkâna mensup kiﬂiler tenhada Hakk’› zikretmekten hoﬂland›klar› için Halvetî ad›yla an›lm›ﬂlard›r:
Halvetî oldu tarîk›m›z bizim
Uzlet u vahdetdeyiz biz dâimâ
Bu fenâdan kat’ edip ünsiyyeti
Bizde yokdur zâhidâ kayd-› sivâ

Halvetiyye’nin temelinde zikir ve riyâzet vard›r. Adâpla ilgili bu hususlar, Senâyî’nin manzûmelerinde bütün incelikleriyle anlat›l›r:
Saykal ur tevhîd u esmâ ile mir’ât-› dile
Ta derûnun mülküne ola acâib feth-i bâb
K›l riyâzetle bu yolda terk-i cân u terk-i ser
Gözlerinden yaﬂ ak›t ﬂâm u seher misl-i sehâb
Revzen-i kalbi küﬂâde eyle zikru’llâh ile
Ta derûnun hânesine tâli’ ola mâh-tâb
Verme râhat nefsine dâim eziyyet ede gör
Olas›n mazhar temûtû s›rr›na bî-irtiyâb
Mâsivâ fikrin dilinden kat’ edip vahdetde ol
Keﬂf ola s›rr-› hüviyyet kalmaya aslâ hicâb

Senâyî’nin Eserleri
Senâyî Hasan Efendi, Dîvân-› ‹lâhiyât sahibi bir ﬂair ve ﬂeyhi Nasûhî’nin menâk›b›n› yazan kiﬂi olarak eli kalem tutan mutasavv›flardand›r. Onun -ﬂimdilik- iki
eseri bilinmektedir. ﬁiirlerine ait mecmûalara kaydetti¤i ﬁabâniyye ve Celvetiyye silsilenâmelerini müstakil birer eser kabul edersek, bu say› dörde ç›kacakt›r.
Söz konusu eserler ﬂunlard›r:
1-Menâk›b-› ﬁeyh Nasûhî-i Üsküdârî
1-Süleymaniye Ktp. Hac› Mahmûd Ef. Bl. Nu: 4573; 2-Süleymaniye Ktp. ‹bra354
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him Efendi Bl., Nu: 430; 3- Millet Ktp. AE. ﬁer’iyye Nu: 1104; 4-Türk Musikisini ve Tasavvufunu Araﬂt›rma Vakf› Ktp. Nüshas›.
2-Dîvân-› Senâyî (Silsilenâme-i Tarikat-i Halvetiyye ve Silsilenâme-i Celvetiyye)
1-Ali Emirî Ktp. Manzûm Eserler, A-77 (K›saltmas›= AE); 2-‹stanbul Belediyesi
Atatürk Ktp. Osman Ergin Bl. Yz. Nu: 930. Eksik bir nüshad›r. (K›saltmas›=
OE/1.); 3-‹stanbul Belediyesi Atatürk Ktp. Osman Ergin Bl. Yz. Nu: 691. Sahh
kay›tl› olan bu nüsha, muhtemelen müellif hatt›yla mukabele edilmiﬂtir. (K›saltmas›= OE/2. ); 4- ‹stanbul Belediyesi Atatürk Ktp. Osman Ergin Bl. Yz. Nu: 859.
(K›saltmas›= OE/3.). Müellif hatt› oldu¤unu sand›¤›m›z bu nüshada di¤er Dîvân
yazmalar›nda bulunan tarih manzûmelerinden baﬂka baz› Na’t-› ﬂerîfler kaydedilmiﬂtir. Senâyî, ﬂeyhi Nasûhî Efendi’nin hulefâs›n› anlat›rken “halen âsitânei sa’âdetlerinde seccâde-i irﬂâdlar›nda mahdûm-› vilâyet meczûmlar› ﬁeyh Alaeddîn Çelebi Efendimiz câlisdir.34” dedi¤ine göre, bu eseri Nasûhîzâde ﬁeyh Alâaddîn Efendi tekkeniﬂîn iken kaleme alm›ﬂt›r. Senâyî, bu nüshan›n dibâcesinde
ﬂunlar› söyler:
“Bu Mecmûa silsile-i tarîkimizden geçen meﬂây›h-› kirâm ve sâir turukdan dahi
münâsebetle geçen meﬂây›h-› kirâm ve zafer buldu¤umuz mertebe, vefatlar› tarihi ve kang› mevzi’de medfûnlard›r, anlar› beyân eder. Ve bu fakîrin ba’z› na’t-›
resûle müteallik ve sâire müteallik ilâhiyât› beyân›ndad›r. Mücerred vesîle-i duây› bi’l-hayr için böylece cem’ ve tahrîr olundu. 6 Zilhicce 1153/ 22 ﬁubat 1741.”
Senâyî’nin Edebî Yönü
Yukar›da belirtildi¤i gibi, Senâyî’den bize ﬂeyhi Üsküdarl› Nasûhî’yi anlatt›¤› bir
Menak›pnâme, gayr-› müretteb bir Dîvân-› ‹lâhiyât, mensûr ve manzûm bir ﬁabâniyye Silsilenâmesi ve Üsküdar’da yaﬂayan Celvetî Âsitânesi ﬂeyhlerini anlatt›¤› manzûm bir Celvetiyye Silsilenâmesi kalm›ﬂt›r. Ancak ondan bize kalan
mecmûalarda umumi olarak tasavvuf tarihiyle ve hassaten Üsküdar’la alakal›
çok önemli bilgiler vard›r. Bu belge ve bilgilerin bir k›sm› daha önce Nasûhî
Efendi’yle ilgili yapt›¤›m›z çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir. Fakat pek çok bilgi yeniden de¤erlendirilmeyi beklemektedir.
Divân›nda “Senâyî” mahlas›yla ﬂiirler yazan Hasan Efendi, çok az ﬂiirinde “Azîzî” mahlas›n› da kullanm›ﬂt›r.
Bu Azîzî onlara idhâl ede
Mahz-› fazl›ndan Cenâb-› zü’l-atâ

beytinin kenar›na Senâyî kendi el yaz›s›yla: “Bu fakîrin mahlas›m›z›n biri de
Azîzî’dir.” ﬂeklinde bir not koymuﬂtur35.
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Senâyî’nin Dîvân›’nda 182 adet tasavvufî manzûme vard›r. Koﬂma, gazel, kaside, murabba, muhammes, müsebba, tahmis ve mesnevî naz›m ﬂekilleriyle kaleme al›nan bu ﬂiirlerden on beﬂ adedi hece ile di¤erleri aruzla kaleme al›nm›ﬂt›r.
Senâyî’nin ﬂiirleri, umumiyetle “ilâhî” ve na’t türünde yaz›lm›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda, az da olsa tevhîd, münacât, medhiyye, tebriknâme, tâziyenâme, ramazannâme türlerinde ﬂiirleri de vard›r.
Senâyî, Dede Ömer Ruﬂenî (ö. 1463); Bolulu ﬁeyh Himmet Efendi (ö. 1684);
ﬁeyh Fethî Efendi (ö. 1694); ﬁeyh Mustafa Ma’nevî (ö. 1702); ﬁeyh Niyâzî-i M›srî, ﬁeyh Nasûhî-i Üsküdarî (ö. 1717), ﬁeyh Muhammed Nazmî (ö. 1701): Aziz
Mahmud Hüdâyî ve ﬁeyh Sezâî-i Gülﬂenî (ö. 1738); Abdülhay Celvetî (ö. 1706)
gibi üslûp sahibi tasavvuf ﬂairlerini okumuﬂ veya yakinen tan›m›ﬂt›r. Dîvân›ndaki baz› manzûmeler bu zatlar›n ﬂiirlerine yaz›lm›ﬂ birer naziredir.
Senâyî, tekke gelene¤i içinde yetiﬂmiﬂ bir tasavvuf ﬂairidir. ﬁiirleri umumiyetle
bestelenmek üzere yaz›lan ilâhî türündedir. Bu ﬂiirler Yunus Emre’den ve Niyâzî-i M›srî’den süzelerek gelen ilâhî dilinin bütün özelliklerini göstermektedir.
Senâyî’nin Dîvânda, ayr›ca iki manzum silsilenâmesi bulunmaktad›r. Bunlardan birincisi ba¤l› oldu¤u ﬁabâniyye/Nasûhiyye ikincisi de Celvetiyye erkân›n›n
silsilenâmesidir.
ﬁabâniyye Silsilesi

Aziz Mahmud
Hüdâyî Türbesi
(karﬂ› sayfa)
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Bilindi¤i gibi, tarîkatler tarihinde bir silsileye mensup olmak çok önemlidir. Di¤er taraftan tarîkatlerin Hz. Peygamber’e dayanan silsilelerini ortaya koyan eserlerin yaz›lmas› da gelenek haline gelmiﬂtir. ﬁecere (soy a¤ac›) veya silsilenâme
denilen bu eserler, yeni postniﬂîn olan bir mürﬂid-i kâmilin eli kalem tutan ö¤rencileri taraf›ndan yeni ilâvelerle oluﬂturulmuﬂtur.
Halvetiyyenin di¤er ﬂubeleriyle birlikte ﬁabâniyye silsilesi de tarih boyunca sûfi müelliflerce yaz›lagelmiﬂtir. Bu silsilenâmelerin Anadolu sahas›ndaki mufassal ilk örneklerinden birisi Hulvî (ö. 1654)’ye ait 1621 tarihinde yaz›lan “Lemezât-› Hulvî” adl› eserdir. Bu eserin d›ﬂ›nda Ömer Fuâdî (ö. Kastamonu 1636)’nin
kendi dönemine kadar gelen mürﬂidleri anlatt›¤› silsile (bkz. Menâk›b-› ﬁerif Pîri Halvetî, Hazret-i ﬁabân-› Velî, Kastamonu 1875) oldukça önemlidir. Bu eserden
sonra silsile Hasan Ünsî’nin dervîﬂi ‹brahim Hâs, ﬁeyh Üsküdarl› Nasûhî, Enderunlu ‹brâhim A¤a ve burada söz konusu etti¤imiz Senâyî Hasan Efendi taraf›ndan yaz›lm›ﬂt›r.
Senâyî’nin manzûm silsilesinin biri müellif hatt› olan üç nüshas› tespit edilmiﬂtir.
1-Silsilenâme-i Tarîkat-i Aliyye-i Halvetiyye, ‹stanbul Belediye Ktp. OE. Yz. Nu:
859.
2-Dîvân-› Senâyî Ve Silsilenâme-i Tarîkat-i Halvetiyye, Millet-Ali Emiri Ktp.
Manzûm Eserler, A/77.
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3-‹stanbul Belediyesi Atatürk Ktp. Osman Ergin Bl. Yz. Nu: 691. Sahh kay›tl›
olan bu nüsha, muhtemelen müellif hatt›yla mukabele edilmiﬂtir.
“Silsilenâme-i Manzûme-i Tarîkat-i Halvetiyye El-Mensûb ilâ Sultân ﬁabân Efendi (k.s.)” baﬂl›¤›yla mesnevî ﬂeklinde kaleme al›nan bu eser 66 beyit olup ﬂöyle
baﬂlamaktad›r:
Tarîkim Halvetî’dir kim Azîzim ﬁeyh Nasûhî’dir
O devletli tarîk erbâb›n›n cism içre cân›d›r

Celvetiyye Silsilesi
Senâyî, “Kibâr-› Celvetiyyeden Üsküdarî Hüdâyî Seyyid Mahmûd Efendi Hazretleri’nin Hangâhlar›nda Seccâdeniﬂîn Olan Azîzler Ale’l-‹cmâl Teberrüken Nazm
‹le Beyân Olunur.” baﬂl›¤›yla kaside ﬂeklinde kaleme ald›¤› 44 beyitlik bu Celvetiyye Silsilenâmesi’nde Azîz Mahmûd Hüdâyî’den kendi devrinde postniﬂîn
olan Yakûb Efendi’ye kadar gelen meﬂay›h› anlatmaktad›r36. Silsilede ismi zikredilen ﬂeyhler s›ras›yla ve vas›flar›yla özetle ﬂöyledir:
Hz. Pîr Aziz Mahmûd Hüdâyî, Celvetiyyenin tâc-› re’si, Fazlullah’›n o¤lu ﬁeyh
Mahmûd’dur. ﬁöhreti Üsküdarl› Hüdâyî’dir. Halk aras›nda kutup ve gavs oldu¤u
meﬂhûrdur. Sultan Ahmed (II. Ahmed) de, Ona boyun e¤en kiﬂilerdendir. Halk
içinde nice y›llar irﬂâd etmiﬂ, kudsî âleme göçtü¤ünde postunu Muk’ad lakapl›
ﬁeyh Ahmed Efendi’ye (H. 1049/M. 1639) b›rakm›ﬂt›r. Post s›ras›yla Ahmed Efendi’den, Hz. Pîr’in neslinden ﬁeyh Mes’ûd Efendi’ye (H. 1067/M. 1657); Ehl-i Cennet lakapl› ﬁeyh Mehemmed Cennet Efendi’ye (H. 1075/M. 1664)37; ondan, va’zlar›yla meﬂhûr, Mahmûd-› Sânî diye tan›nan ﬁeyh Mahmûd Gafûrî’ye (H. 1078/M.
1667)38; ondan, Tâlib mahlasl› ﬁeyh Mehemmed Devâtîzâde’ye (H. 1090/M. 1679);
ondan râhat-› dünyay› kendine harâm eden, vaktini riyazetle geçiren, celâl bahr›nda musta¤r›k, keﬂf ü kerâmeti zâhir ﬁeyh Ali Selâmî’ye (H. 1104/ M. 1692); ondan, kendisi için “Zât-› pâki Üsküdar’da ni’met-i uzmâ idi/Oldu ol pîr-i mübârek
anda on dört y›l tamâm” denilen vaktin kutbu, güzel ahlâk sahibi, âleme lutuf ve
keremiyle, va’zlar›ndaki tesîrli ve hikmetli sözleriyle ﬂöhret bulmuﬂ Saçl› ‹brahim
Efendizâde Abdülhay Celvetî Efendi’ye (H. 1117/M. 1705); ondan Erzincanî ﬁeyh
Mustafa Efendi’ye (H. 1123/M. 1711); ondan Dede Efendi diye an›lan Filibeli Mehemmed Sabûrî Dede Çelebi’ye (H. 1130/M. 1717); ondan zühd ve takvâs›yla meﬂhûr, ﬁeyh Selâmî’nin asâdârl›¤›n› yapm›ﬂ olan ve ayr›ca ﬂeyhlik makâm›n› hâl-i
hayât›nda ﬁeyh Yakûb Efendi’ye feragat eyleyen Seyyid Osmân Efendi’ye (H.
1140/M. 1727); ondan va’z ve nasihatindeki halâvet ile meﬂhûr ve vefat tarihi için:
R›hleti târihi bin yüz k›rk dokuz sâlindedir
Kang› mâh içre der isen evsat-› ﬂehr-i s›yâm
denilen ﬁeyh Afvî Yakûb Efendi’ye geçmiﬂtir. Senâyî, Silsilenâme’nin sonunda
kendisine dua isteyerek el’ân Celvetiyye postunda oturan kiﬂinin ﬁeyh Yakûb
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Efendi oldu¤unu ve bu zat›n (ö. 7 ﬁabân 1153/ 28 Ekim 1740) tarihinde vefat etti¤ini söylemektedir:
Cümle erbâb-› tarîk ile ma’ân haﬂr eyleye
Bu Senâyî bî-kesî Hak hâlisen budur du’âm
ﬁimdi hâlen ol makâmda ﬂeyh olan kutb-› zamân
Hazret-i Yûsuf Efendi’dir ede Hak müstedâm
Kutb-› a’zam ﬁeyh Abdülhay Efendi’den mücâz
Andan alm›ﬂd›r hilâfet emrine olmuﬂdu râm
Zâhiri hem bât›n› ma’mûr mübârek pîrdir
Hazret-i Bârî mu’ammer ede tâ rûz-› k›yâm
Ol dahi etdi vedâ’ âhir bu dâr-› vahﬂete
Ede ol pîre cinân içre Hudâ ikrâm-› tâm
R›hleti târîhi an›n bin yüz elli üçdedir
Mâh-› ﬂa’bân›n yedinci gecesidir ves-selâm

Bu beyitlerin sonuna ﬂöyle bir not kaydedilmiﬂtir: “Sonra Seccâde-niﬂîn (Niksarl›) Mehmed Efendi (ö. 1740); sonra seccâdeniﬂîn (Bursal›) Mustafa Efendi (ö.
1774) ; Sonra Mudanyal›zâde (Rûﬂen Efendi) (ö. 1795) halen.”39
Bu der-kenâr ayn› yaz›ya benzemekle birlikte, Senâyî taraf›ndan m› yoksa baﬂka biri taraf›ndan m› yaz›lm›ﬂt›r, bilemiyoruz. ﬁu var ki, Rûﬂen Efendi 1795 senesine kadar tekkeniﬂîn olarak görevde kalm›ﬂt›r. Senâyî herhalde bu tarihe kadar yaﬂamam›ﬂt›r.
Yine k›rk dört beyitlik silsilenâmenin sonuna Senâyî taraf›ndan der-kenar bir
bilgi notu ile bir k›t’a ilave edilmiﬂtir. Bu ilavede Hz. Hüdâyî’nin babas›n›n isminin Fazlullah, dedesinin Mahmûd, do¤um yerlerinin Karahisar oldu¤u belirtildikten sonra Hüdâyî’nin H. 937/M. 1531’de dünyaya geldi¤i kaydedilmektedir. Senâyî, Hüdâyî için, “Târih-i vilâdetleri dokuz yüz otuz yedi sâlinde olup
Fazlîzâde lafz› vilâdetleri târihine muvaf›k oldu¤u baz› tevârih-i mu’tebereden
nakl oldu¤undan teberrüken bu k›t’a-i fakîrâne tahrîr olundu.” diyerek ﬂöyle bir
tarih k›t’as› yazm›ﬂt›r:40
Kutb-› âlem mazhar-› esrâr-› Hayy u lâ-yenâm
Hazret-i Pîr-i Hüdâyî ol azîz-i nîk-nâm
Sini sad sâli tecâvüz etmiﬂ idi an›n
Bu sözüme bu iki târîh ﬂâhiddir tamâm
“Fazlîzâde” lafz› oldu mevlidi târîhi bil
ﬁeyh-i Mahmûd-› Hüdâyî sâl-i fevtî lâ-kelâm.
(H. 937/M. 1531)
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Senâyî’nin Tarihleri
Senâyî, tarih düﬂürme san’at›nda da kabiliyetlidir. Bu vefat tarihleri münasebetiyle mutasavv›f ﬂairin yak›n çevresini tan›ma f›rsat› bulmaktay›z. Hakk›nda vefat tarihi ve mersiyye yaz›lan bu zatlar umumiyetle Üsküdar çevresinde yaﬂayan
Halvetî-Celvetî erenleri oldu¤u için belgesel nitelik taﬂ›maktad›r. Bu çerçevede
Senâyî Hasan Efendi, ﬁeyhi Nasûhî Efendi ve eﬂi Hatice Vâlide’den baﬂka, Kâdirî ﬂeyhi Seyyid Halîl Efendi, Seyyid Abdurrahman Efendi, Celvetî ﬁeyhleri Abdülhay Efendi, Yakûb Efendi, Yûsuf Efendi, ‹bsalal› ﬁeyh Mehemmed Efendi,
Eﬂrefzâde ﬁeyh ‹zzeddîn Efendi, Kâdirî ﬂeyhi Saçl› Süleymân Efendi, Bayramî
ﬂeyhi Seyyid Abdüssamed Efendi, Gülﬂenî ﬂeyhi Sezâyî Efendi, Halvetî pîri Niyâzî-i M›srî ve halîfesi ﬁeyh Ahmed Gazzî ile ilgili müstakil tarih manzûmeleri
kaleme alm›ﬂt›r.
Mersiyye ve menak›p kültürüyle kaleme al›nan bu k›sa manzûmelerde vefatlar›na tarih düﬂürülen kiﬂilerle ilgili k›sa birer de¤erlendirme yapmakta fayda vard›r:
Hüdâyî Dergâh› ﬂeyhlerinden Saçl› ‹brahim Efendi’nin o¤lu Abdülhay Efendi’nin vefat› münasebetiyle kaleme al›nan mersiye ve tarihe göre ﬁeyh Abdülhay Celvetî, güzel huylu, keﬂif ve kerâmet sâhibi, nûrânî yüzlü bir pîrdir. On
dört sene seccâdede kalm›ﬂ ve H. 1118 (M. 1705) senesinde göçmüﬂtür.
Hângâh-› Hazret-i Pîr-i Azîz’de o azîz
Oldu on dört sâl seccâde-niﬂîn-i âb-rû
Sâhib-i keﬂf ü kerâmât idi ol merd-i güzîn
Zühd ü takvâ zikr-i Mevlâ idi her kâr› kamu
Ârif ü âgâh idi pes ol velî ibn-i velî
Saçl› ‹brâhim Efendizâdedir bil ey amû
ﬁübheyi ref’ et gönülden eyleme aslâ gümân
Kudse pervâz etdi Abdülhay Efendi dedi Hû
(H. 1118)

Senâyî Hasan Efendi, Abdülhay Efendi’nin yaﬂ› ve ömrüyle ilgili olarak ayr›ca
ﬂunlar› kaydetmektedir:
“Abdülhay Efendi Hazretleri seksen üç sene dört ay muammer oldu¤u bundan akdem zikr olunmuﬂ idi. Vefatlar›ndan iki sene mukaddem azim hasta olup hattâ
hayât›ndan kat’-› ümîd etmiﬂler. Baz› ahbâb› bir gün ziyâretine var›p birinin hât›r›na hutur eylemiﬂ ki, Allahu a’lem bu azîzin maraz-› mevti olmak gerek. Bu fikirde iken o ﬂahs› muhatab edinip:
-Biz bu hastal›kdan ifâkat buluruz. Falan kadar zamân dahi bâkiye-i hayât›m›z›
tekmîl ederiz. Ve hât›r›n›za gelirse bu mugayyibat-› hamsenin biridir neden hükm
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olunur, denirse üç def’a bin ay muammer olmam›z› mübeﬂﬂer olduk. Ammâ dahi ﬂu kadar vakte muhtâçd›r. Diye buyurmuﬂlar. Fi-hadd-i zâtihi Azîz’in bu nutkuna târîh komuﬂlar. ‹rtihâlleri bi-aynihi öylece vâki olmuﬂ. (k.s.).41”
Dîvân’daki bir baﬂka kenar kayd›nda da ﬂeyh Abdülhay Celvetî’nin vefat tarihi
ve türbesi hakk›nda “ﬁeyh Abdülhay Efendi Hazretleri bin yüz on sekizde vefat
eylediler. Merkadleri Üsküdar’da Halîl Paﬂa türbesindedir H. 1118.”42 ﬂeklinde
bilgi verilmektedir.
Bir di¤er manzûmesinde de Senâyî, Abdülhay Efendi’nin o¤lu Yakûb Efendi’nin
vefat›na tarih düﬂürmüﬂtür. “Mersiye vü Târîh Berây-› Abdülhay Efendizâde
Ya’kûb Efendi” baﬂl›kl› bu ﬂiir ﬂöyledir:
ﬁeyh Abdülhay Efendizâde Ya’kûb-› cihân43
Terk edip mülk-i fenây› gitdi dâr-› behcete
Saçl› ‹brahîm Efendi gibi meczûb idi ol
Meyl ü ra¤bet etmedi aslâ nukûﬂ-› kesrete
Mürﬂidi pîri Hüdâyî idi ﬁeyh ‹brâhîm’in
Nâil idi himmet-i ﬂeyh ile vâlâ rütbeye
Ceddidir Ya’kûb Efendi’nin o zât-› muhterem
‹rsile âﬂ›k durur bunlar Cenâb-› hazrete
Bu dahi ceddi gibi bahr-› celâle gark idi
Keﬂti-i cismini âhir sald› yemm-i rahmete
Hem-niﬂîn ola ana ervâh-› kudsî dâimâ
Revzen-i kabri güﬂâd ola riyâz-› vahdete
Edhem ü ﬁiblî Cüneyd ü Bâ-yezîd ile ma’ân
Vâs›l ede Hazret-i Bârî makâm-› kurbete
Dört tarafdan cem’ olup dedi gürûh-› kudsiyân
Necl-i Abdülhay Efendi tald› bahr-› vuslata
(H. 1153/M. 1740)

Senâyî’nin tarih ve mersiye yazd›¤› kiﬂilerden bir di¤eri Üsküdarl› Celvetî ﬁeyhlerinden ﬁeyh Yakûb Efendi’dir44. Yakûb Efendi, zâhiri ve bât›n› mâmûr, âlim
bir zat olup H. 1149/M. 1736 senesinde vefat etmiﬂtir. Kabri Karacaahmed’dedir.
Senâyî’nin dedi¤ine göre bu zât, devrinde Üsküdar için büyük bir nimet olmuﬂtur:
Hangâh-› Hazret-i Pîr-i Hüdâyî’de o merd
Halk› irﬂâd ile me’mûr olmuﬂdu bî-gümân
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Üsküdar’a ni’met-i uzmâ idi her vech ile
Meclisi müﬂtâk› idi hâs›l› pîr ü cüvân
Sâl bin yüz k›rk dokuz mâh-› s›yâm› evsat›
Âlem-i kudse urûcunu eder ﬂerh ü beyân
Mehbit-i nûr-› tecellî eyleyip karîn-i Hudâ
Hâbgâh›n› ede dâim matâf-› kudsiyân
Hûr u g›lmân harf-i cevherle dedi târîhini
Rabbenâ eyle cemâlin ﬁeyh Ya’kûb’a ayân
Kabrine üçler gelip târîh-i fevtin dediler
Cennet içre eyle Ya’kûb’a cemâlini ayân
(H. 1149)

Senâyî’nin mersiye ve tarihlerinden bir di¤eri de Edirne Selîmiye Câmii vâizi
ﬁeyh Yûsuf Efendi45 hakk›ndad›r. Abdülhay Celvetî taraf›ndan yetiﬂtirilen Yûsuf Efendi, Yakûb Efendi’nin yerine âsitâneye postniﬂîn olup vefat›na kadar
(1153/1740) hizmet etmiﬂtir. ﬁair, yakînen tan›d›¤› Yûsuf Efendi için “Mersiye ve
Târih Berây-› ﬁeyh Yûsuf Efendi Seccâde-niﬂîn-i Hângâh-› Hüdâyî Seyyid Mahmûd Efendi” baﬂl›kl› manzûmesinde ﬂöyle demektedir:
Hazret-i Yûsuf Efendi ol azîz-i nîk-nâm
Zühd ü takvâ vü salâh olmuﬂdu ahvâli müdâm
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‹lm ü fazl içre yegâne ârif-i billâh idi
Zâhir u bât›nda bî-hemtâ idi hâs›l kelâm
Hazret-i Mahmûd Efendi hângâh›nda o pîr
Eyledi sâlikleri irﬂâda sa’y ü ihtimâm
Kimseye bâkî de¤il bildi bu fâni âlemi
Azm-i ukbâ eyledi ola yeri dârü’s-selâm
Dâir-i kabrin ede Mevlâ gürûh-› kudsiyân
Eyleye ikrâm cemâli ile hayy u lâ-yenâm
Ç›kd› üçler fevti târîhin du’â-gûne dedi
Eyleye Yûsuf Efendi Cennetü’l-adnî makâm
(H. 1153/M. 1740)

Bir baﬂka mersiyye ve tarih Celvetî ﬁeyhi ‹bsalal› ﬁeyh Mehmed Efendi’yle ilgilidir:
Celvetînin ser-bülendi bir vücûd-› kâmrân
‹bsaliyyü’ﬂ-ﬂöhre hem nâm› Mehemmed nâgehân
Kâs-› mevti nûﬂ edip âh r›hlet etdi âk›bet
Eyledi bâ¤-› Behiﬂti murg-› rûha âﬂiyân
Da’vet-i firrû ilallah’a azîmet eyledi
Bildi kim bâki de¤ildir kimseye fânî cihân
Hem-civâr-› Hazret-i Pîr-i Hüdâyî oldu çün
Ol gürûh ile ma’ân haﬂr ede an› Müste’ân
Ede dîdâr› ile mükrem an› Rabb-i rahîm
Medfen-i pâkin ede dâim matâf-› kudsiyân
Cem’ olup kabrine üçler fevti târîhin dedi
Rûh-i pâkine an›n Firdevs ola her dem mekân
(H. 1128/M.1716)

Senâyî’nin mersiyelerinden bir di¤eri Seyyid Halîl Efendi’yle ilgilidir. Tophânei Âmire’deki Kâdirî ﬂeyhi ‹smâil-i Rûmî Hazretlerinin Âsitânesi ﬂeyhi ﬁerîfî Kâdirî’nin o¤lu Seyyid Halîl Efendi’nin ard›ndan yaz›lan kaside ﬂeklindeki mersiye ve menak›pnâmeden Seyyid Halîl Efendi’nin ceddinin ﬂeyhinin ‹smâil-i Rûmî oldu¤unu, anne taraf›ndan atalar›n›n Ümmî Sinân’a dayand›¤›n›, yirmi sene
irﬂâd seccâdesinde oturdu¤unu ve (H. 1145/ M. 1733) senesinde vefat etti¤ini ö¤reniyoruz. Bu kasidenin tarihleri içeren son beyitleri ﬂöyledir:
Hâbgâh›n› mataf-› kudsiyân edip Hudâ
Gark-› envâr-› tecellîsi ede Hayy u Cemîl
Dedi hâtif harf-› cevherle an›n târîhini
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Maksad-› s›dka eriﬂdi açd› per rûh-› Halîl
Hûr u g›lmân ç›kd› müdgamla dedi târîhini
Didi hayfâ bu fenâya el-vedâ’ Seyyid Halîl

Senâyî Seyyid Halîl Efendi için baﬂka bir tarih m›sra› daha yazm›ﬂ olup ﬂöyledir: “Âlem-i vâlây› mesken eyledi Seyyid Halîl” (H. 1145).
Senâyî’nin di¤er bir mersiye ve tarihi Eﬂrefzâde Ahmed ‹zzeddîn Efendi’ye aittir. Bu zat Bursa’da ‹ncirli Kâdirî âsitânesinde postniﬂîn iken (H. 1153/2 Ekim
1740) tarihinde ‹stanbul’a gelmiﬂ vefat etmiﬂtir.
Hazret-i Münker Nekir ç›kd› beﬂâretle dedi
K›ld› ‹zzeddîn Efendi sahn-› kudsî âﬂiyân

Yine Senâyî, ‹stanbul Kubbealt›’nda medfûn olan Kâdirî meﬂay›h›ndan Saçl› Süleymân Efendi için bir mersiye tarih yazm›ﬂt›r.
Namâz›na gelip üçler dediler fevtine târîh
Süleymân-› zamâne gitdi hayfâ mülk-i ukbâya
(H. 1117/M.1705)

Mutasavv›f ﬂairin bir baﬂka mersiye ve tarihi de, Bayramî meﬂây›h›ndan Üsküdar’da medfûn Bolulu Himmet Efendi’nin o¤lu Seyyid Abdüssamed Efendi (H.
1150/M. 1738)’yle ilgilidir. Abdüssamed Efendi, zâhid, keﬂif ve kerâmât sahibi,
edîb, nüktedân ârif ve âgâh bir ﬂeyhtir. Bu zâtla ilgili târih beyti ﬂöyledir:
Medd-i âh›n hazf› ile ‘add eden fehm eylesin
Oldu sâl-i r›hleti târihi ﬁeyh Abdüssamed

ﬁeyh Senâyî bu tarihin hemen alt›na “Âh himmet efendi-zâde es-seyyid Abdüssamed Efendim âh” cümlesiyle ikinci bir tarih daha düﬂmüﬂ, hemen alt›na “Bu
dahi Seyyiddeki olan “ya”n›n idgâm›n› hesâb ile vefâtlar›na târihdir. H. 1150.”
ﬂeklinde bir aç›klamada bulunmuﬂtur.
Yukar›da belirtti¤imiz gibi Senâyî’nin yak›n dostlar›ndan birisi de, Câbî Dede lakab›yla tan›nan Edirneli ﬁeyh Sezâyî Efendi (H. 1151-M. 1737)’dir.46 Senâyî
“Mersiye vü Târih-i Berây-› Câbî Dede ﬁeyh Hasan Efendi Sezâyî” baﬂl›kl› mersiye ve tarih manzûmesinin son beytinde ﬂöyle der :
Fevtini gûﬂ eyleyen uﬂﬂâk târîhin dedi
Kudse pervâz eyledi rûh-› Sezâyî Gülﬂenî47

Senâyî, Üsküdar’da yaﬂayan bu mutasavv›flar›n d›ﬂ›nda, tasavvuf tarihinde f›rt›nal› hayat›yla XVII. as›rda ad›ndan en fazla söz ettiren Niyâzî-i M›srî (H.
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1105/M. 1694) ve halîfesi Ahmed Gazzî hazretleriyle ilgili manzumeler de yazm›ﬂt›r. Onun, t›pk› ﬂeyhi Nasûhî Hazretleri gibi, M›srî’ye ve ilâhîlerine karﬂ› büyük bir sevgisi vard›r. Bu sevgi, vefat›ndan k›rk beﬂ sene sonra (H. 1150 senesinde) M›srî’nin ard›ndan Senâyî’nin iki ayr› mersiye ve tarih manzûmesi yazmas›na vesile olmuﬂtur. ﬁair bu manzûmelerin ilkinde “Misli gelmez bu cihâna ol
azîzin hâs›l›” dedi¤i Hz. M›srî hakk›nda ﬂöyle demektedir:
Hazret-i M›srî Efendi ol azîz-i muhterem
R›hleti halk-› cihâna etdi gark-› bahr-i gam
ﬁeyh Muhammed ismi M›srî vü Niyâzî mahlas›
Bu iki mahlasla ﬂöhretyâb idi beyne’l-ümem
Câmi’-i cümle ulûm olmuﬂdu ol zât-› ﬂerîf
Dâhil-i meclisleri olurdu andan mugtenem
ﬁeyh-i Ekber eylemiﬂ vasf›n beyân ol ârifin
Dahi basmazdan mukaddem âlem-i kevne kadem
Fevtini gûﬂ etdi¤i dem hâtif kuﬂu dedi
Âlemin M›srî’si oldu âzim-i dâr-› ni’am

ﬁair, “Der-Vasf-› M›srî Efendi” baﬂl›kl› ikinci ﬂiirinde kâmil ve mükemmil bir
ﬂeyh olan Hz. M›srî’nin Halvetî, Kâdirî, Uﬂﬂâkî ve Nakﬂî tarîklerinden mezûn ve
bu dört tarîkde de irﬂâda yetkili oldu¤u belirtilir.
Halvetî vü Kâdirî Uﬂﬂâkî’den me’zûn idi
ﬁübhe etme Nakﬂbendî’den me’zûn idi hem
Ol idi vâs›l ile’l-Hak mürﬂid-i çâr-tarîk
Çok mu olsa her tarîk› câmi’ ol âlî himem
Oldu evtâdiyyeti sâbit bu dördü ile an›n
Her tarîka mürﬂid olmak anda oldu muhtetem
Fevz-i rûhaniyetinden hissemend ede Hudâ
Bu Senâyî bendesin budur niyâz›m dem-be-dem

Senâyî, M›srî’nin halîfelerinden Ahmed Gazzî (H.1150/M. 1738) hazretlerinin
ard›ndan da mersiye ve tarih yazm›ﬂt›r. Onun, “Zât› Burusa ﬂehrine olmuﬂ idi
rûh” ve “ilm-i ledünnîde Cüneyd-i asr idi” dedi¤i Gazzî hazretleri yüz küsûr yaﬂ›nda vefat etmiﬂtir.
Terk-i küllî edip ol dâr-› fenâya eyledi
Ahmed Gazzî Efendi âlemin ﬂeyhi vedâ’
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Sonuç itibariyle Senâyî’nin gerek dîvân› ve gerekse Hz. Nasûhî hakk›nda yazd›¤› menâk›bnâmesi Üsküdar’a ve Üsküdar’›n manevî varl›¤›na ayna tutan belgesel eserlerdendir. Burada ilk defa gündeme getirilen ﬂiirler, söz konusu zatlar›n
hayatlar›nda bilinmeyen baz› noktalar› ayd›nlatacak niteliktedir.
Evet, ‹stanbul bir manâd›r! Bu manây› anlamak için Üsküdar’dan baﬂlamak gerekir. Zira Üsküdar bu manân›n mukaddimesidir!
EKLER
S‹LS‹LENÂME-‹ CELVET‹YYE
Kibâr-› Celvetiyyeden Üsküdarî Hüdâyî Seyyid Mahmûd Efendi Hazretleri’nin
Hangâhlar›nda Seccâde-niﬂîn Olan Azîzler Ale’l-‹cmâl Teberrüken Nazm ‹le Beyân Olunur.
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Celvetiyye’nin tâc-› re’si fahr-i sâdât-› kirâm
ﬁeyh Mahmûd bin Fazlu’llah zevi’l-kadri’l-fihâm
2. ﬁöhret ü ﬂân› Hüdâyî Üsküdarî ol velî
.Kutb ü gavs oldu¤u an›n müﬂtehir beyne’l-enâm
3 Hazret-i sultân Ahmed hem-rikâb olmuﬂ ana48
Bu kelâm›m s›hhatine ﬂâhidimdir hâs u ‘âm
4 Nice y›l bu âlem içre mürﬂid-i kâmil olup
Eyledikde rûh-› pâki cânib-i kudse h›râm
5 Postunu Ahmed Efendi’ye vasiyyet eyleyip
Ahmed-i Muk’ad diyü ma’rûf idi ol lâ-kelâm
6 Hazret-i Pîr’in yerinde nice sâl edip ku’ûd
Ol velî de eyledikde bâ¤-› Firdevs’i makâm
7 Geldi an›n yerine Su’ûd Efendi oldu ﬁeyh
Nesl-i pâk-i Hazret-i Pîr’den idi ol hümâm
8 Bir zamân edip ikâmet anda ol sa’d-› Su’ûd
Gitdi ukbâya edip halk-› cihân› telh-kâm
9 Ehl-i Cennet ﬁeyh Mehemmed geldi ol ehl-i ﬂuhûd
Nice müddet oldu an›n yerine kâim-makâm

Nasûhi Türbesi
ve Haziresi
(karﬂ› sayfa)
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10 Bildi bu dâr-› fenây› kimseye bâkî de¤il
Etdi r›hlet ede rahmet ana Hayy-› lâ-yenâm
11 Geldi pes Mahmûd-› Sânî ﬁeyh Gafûrî yerine
Va’z u nushundan olurdu sâmi’ini ﬂâd u kâm
12 Bir sehel müddet edip anda meﬂîhat ol dah›
Cânib-i Firdevs’e gitdi bildi yok bunda devâm
13 Ol dah› etdi vasiyyet ﬁeyh Devâtîzâdeye
Buldu ﬁeyh Mahmûd-› Sânî’de vasiyyet pes hitâm
14 Ya’ni Tâlib ﬁeyh Mehemmed’dir Devâtîzâde bil
ﬁöhreti âlemde an›n oldu vâ’iz hem imâm
15 Nice demler ol makâmda ol dahi olup mukîm
Sâki-i mevt sundu çün kim destine an›n da câm

16 Yerine an›n Selâmî ﬁeyh Alî etdi cülûs
Eylemiﬂdi râhat-› dünyây› kendüye harâm
17 Dâimâ müstagr›k-› bahr-› Celâl idi o merd
Pes nümâyân etdi anda s›rr-› “men yuhyi’l-izâm”49
18 Zâhir idi ﬂübhesiz keﬂf ü kerâmât› an›n
Vakti perhîz ü riyâzetle geçerdi subh u ﬂâm
19 Ol dah› terk eyledi âhir bu dâr-› kesreti
Hazret-i Hak ede nüzhetgâh›n› dârü’s-selâm
20 Etdi teﬂrîf ol makâma Hazret-i ﬂeyhü’ﬂ-ﬂüyûh
Ya’ni Abdülhay Efendi ol azîz-i nîk-nâm
21 Kutb idi bî ﬂekk ü ﬂübhe ol velî ibn-i velî
Saçl› ‹brâhîm Efendizâdedir bil ey hümâm50
22 Sâhib-i hulk-› hasen idi o mahmûdü’l-h›sâl
Âleme lutf u kerem olmuﬂdu mu’tâd u müdâm
23 Va’z› gâyetde müessir hoﬂ–edâ idi an›n
Bûy-› enfâs› ederdi halk› ta’tîr-i meﬂâm
24 Her kelâm-› hikmet-âmîziyle an›n hâs›l›
Sohbeti ile ﬂeref bulan ederdi i¤tinâm
25 Zât-› pâki Üsküdar’da ni’met-i uzmâ idi
Oldu ol pîr-i mübârek anda on dört y›l tamâm
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26 Geçdi bu cisr-i güzergâh-› fenâdan ol dah›
Ede Mevlâ Cennet-i Firdevs içinde ihtirâm
27 Sonra Erzincânî eﬂ-ﬁeyh Mustafa’ya nakledip
Ol makâma erme¤e eylerdi sa’y u ihtimâm
28 Ol dahi birkaç sene anda ikâmet eyleyip
Defter-i imâr›na oldukda imzâ-y› h›tâm
29 Der-akeb geldi Dede Efendi an›n yerine
Birkaç eyyâm etdi ol cây› evde dâr-› makâm
30 Âk›bet göçdü bu dâr-› bî-bekâdan ol dahi
Kimseye bâki de¤il bildi bu dâr-› pür-melâm
31 Yerine sonra an›n es-Seyyid Osmân oldu ﬂeyh
ﬁeyh Selâmî’nin ‘Asâdâr› idi ol ey gulâm
32 Olmuﬂ idi zühd ü takvâ ile meﬂhûr-› cihân
Savm u tâ’âti o dânâ eylemiﬂdi iltizâm
33 Bildi kim kalmaz ebed bir ferde bu çerh-i denî
Ol dahi bâ¤-› Behiﬂti eyledi dâr-› k›yâm
34 ﬁeyh Ya’kûb’a hayât›nda ferâgat eyleyip
Buldu ﬁeyh Ya’kûb Efendi ol nefesle birr-i tâm
35 Va’z u nushunda o zât›n baﬂka hâlet var idi
Kalb-i sâmi’den ederdi ﬂübhesiz ref’-i zulam
36 Bulmam›ﬂd› âlem-i ﬂeybe henüz dahi vüsûl
Terk-i fânî etdi hayfâ olmadan nâil merâm
37 R›hleti târihi bin yüz k›rk dokuz sâlindedir
Kang› mâh içre der isen evsat-› ﬂehr-i s›yâm
38 Hak tâ’alâ cümlenin ervâh›n› ﬂâd eyleyip
Gark-› envâr-› tecellî eyleye budur recâm
39 Cümle erbâb-› tarîk ile ma’ân haﬂr eyleye
Bu Senâyî bî-kesî Hak hâlisen budur du’âm
40 ﬁimdi hâlen ol makâmda ﬂeyh olan kutb-› zamân
Hazret-i Yûsuf Efendi’dir ede Hak müstedâm
41 Kutb-› a’zam ﬁeyh Abdülhay Efendi’den mücâz
Andan alm›ﬂd›r hilâfet emrine olmuﬂdu râm
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42 Zâhiri hem bât›n› ma’mûr mübârek pîrdir
Hazret-i Bârî mu’ammer ede tâ rûz-› k›yâm
43 Ol dahi etdi vedâ’ âhir bu dâr-› vahﬂete
Ede ol pîre cinân içre Hudâ ikrâm-› tâm
44 R›hleti târîhi an›n bin yüz elli üçdedir
Mâh-› ﬁabân›n yedinci gecesidir vesselâm

K›t’a
1 Kutb-› âlem mazhar-› esrâr-› Hayy u lâ-yenâm
Hazret-i Pîr-i Hüdâyî ol azîz-i nîk-nâm
2 Sini sad sâli tecâvüz etmiﬂ idi an›n
Bu sözüme bu iki târîh ﬂâhiddir tamâm
3 “Fazlîzâde” lafz› oldu mevlidi târîhi bil
ﬁeyh-i Mahmûd-› Hüdâyî sâl-i fevtî lâ-kelâm.
(H. 937/M. 1531) (OE/3. 21).

Mersiye Ve Târîh Berây-› Abdülhay Efendi Seccâde-Niﬂîn-i Hângâh-› Hüdâyî
Seyyid Mahmûd Efendi Üsküdarî (K.s.)
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Ey dirîgâ kutb-› âlem vâs›l-› s›rr-› Hudâ
ﬁeyh Abdülhay Efendi ol azîz-i nîk-hû
2 Bir mübârek pîr-i nûrânîydi ol rûﬂen-zamîr
‹ftihâr›yd› gürûh-› celvetînin ol ulu
3 Hângâh-› Hazret-i pîr-i Azîz’de o azîz
Oldu on dört sâl seccâde-niﬂîn-i âb-rû
4 Sâhib-i keﬂf ü kerâmât idi ol merd-i güzîn
Zühd ü takvâ zikr-i Mevlâ idi her kâr› kamu
5 Bildi kim bâkî de¤il bir ekmferde bu dâr-› ubûr
Vuslat-› Mevlâ’y› etdi cân u dilden arzû
6 ﬁevk ile etdi teveccüh semt-i bâ¤-› vahdete
S›rr-› pâkî bezm-i lâhût gülﬂeninden ald› bû
7 Ârif ü âgâh idi pes ol velî ibn-i velî
Saçl› ‹brâhim Efendizâdedir bil ey amû
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8 ﬁübheyi ref’ et gönülden eyleme aslâ gümân
Kudse pervâz etdi Abdülhay Efendi dedi Hû
(H. 1118/M. 1706) (OE/3. 11)

Mersiye vü Târîh Berây-› Abdülhay Efendizâde Ya’kûb Efendi (K.s.)
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 ﬁeyh Abdülhay Efendizâde Ya’kûb-› cihân
Terk edip mülk-i fenây› gitdi dâr-› behcete
2 Saçl› ‹brahîm Efendi gibi meczûb idi ol
Meyl ü ra¤bet etmedi aslâ nukûﬂ-› kesrete

3 Mürﬂidi pîri Hüdâyî idi ﬁeyh ‹brâhîmin
Nâil idi himmet-i ﬂeyh ile vâlâ rütbeye
4 Ceddidir Ya’kûb Efendi’nin o zât-› muhterem
‹rsile âﬂ›k durur bunlar Cenâb-› hazrete
5 Bu dahi ceddi gibi bahr-› celâle gark idi
Keﬂti-i cismini âhir sald› yemm-i rahmete
6 Hem-niﬂîn ola ana ervâh-› kudsî dâimâ
Revzen-i kabri güﬂâd ola riyâz-› vahdete
7 Edhem ü ﬁiblî Cüneyd ü Bâ-yezîd ile ma’ân
Vâs›l ede Hazret-i Bârî makâm-› kurbete
8 Dört tarafdan cem’ olup dedi gürûh-› kudsiyân
Necl-i Abdülhay Efendi tald› bahr-› vuslata
(H. 1153/M. 1740) OE/2 125.

Mersiye Ve Târih Berây-› ﬁeyh Yûsuf Efendi Seccâde-Niﬂîn-i Hângâh-› Hüdâyî Seyyid Mahmûd Efendi Revvahallahu Ruhahumâ
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Hazret-i Yûsuf Efendi ol azîz-i nîk-nâm
Zühd ü takvâ vü salâh olmuﬂdu ahvâli müdâm
2 ‹lm ü fazl içre yegâne ârif-i billah idi
Zâhir u bât›nda bî-hemtâ idi hâs›l kelâm
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3 Hazret-i Mahmûd Efendi hângâh›nda o pîr
Eyledi sâlikleri irﬂâda sa’y ü ihtimâm
4 Kimseye bâkî de¤il bildi bu fâni âlemi
‘Azm-i ukbâ eyledi ola yeri dârü’s-selâm
5 Dâir-i kabrin ede Mevlâ gürûh-› kudsiyân
Eyleye ikrâm cemâli ile hayy u lâ-yenâm
6 Ç›kd› üçler fevti târîhin du’â-gûne dedi
Eyleye Yûsuf Efendi cennetü’l-adnî makâm
(H. 1153/M. 1740) OE/2 132.

Mersiye vü Târîh Berây-› Himmetzâde Es-Seyyid Abdüssamed Efendi. Li-Nâmikihi’l-Fakîr
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Mürﬂid-i râh-› hakîkat vâs›l-› s›rr-› Hudâ
Ya’ni kim Himmet Efendizâde ﬁeyh Abdüssamed
2 Bir edîb-i nükte ﬂeyh-i ârif ü âgâh idi
Zühd ü takvâ ile olmuﬂdu cihânda ser-bülend
3 Bülbül-i gûyâ idi cümle meﬂâyih içre ol
Eyler idi halk-› âlem va’z›na an›n pesend
4 Câmi’-i cümle kemâlât olmuﬂ idi hâs›l›
Sâhib-i keﬂf ü kerâmât idi ol er ced-be-ced
Cezbe-i Mevlâ’ya gark olmuﬂdu ol merd-i güzîn
Eylemiﬂdi boynuna aﬂk-› Hüdâvendi kemend
5 Bendesidir Hâc› Bayrâm-› Velî’nin ol gürûh
Ol tarîkatden hâs›l olur bunlara feyz ü meded
6 Âl ü ashâb-› safân›n isrine sâlik olup
Zümre-i âl-i Abâya peyrev olmuﬂdu o merd
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Nasûhi Türbesi
Haziresi

Geçdi bu cisri güzergâh-› fenâdan ey dirî¤
Firkat ile zâr u feryâd etsin erbâb-› h›red
7 Cânib-i firru ila’llâha teveccüh etdi âh
Terk edip evlâd u etbâ›n hazîn ü derdmend
8 Nesl-i pâk-i Ahmedî’den bir gül-i ra’nâ idi
Hem-civâr ide an›nla hazret-i Hayy-› ebed
9 Hâbgâh›n› Hudâ pür-nûr ede her dem an›n
Eyleye dâim tecellîsinden an› hisse-mend
10 Medd-i âh›n hazf› ile add eden fehm eylesin
Oldu sâl-i r›hleti târihi ﬁeyh Abdüssamed
(H. 1150/M. 1738) OE/2. 125; OE/3. 25.

Senâyî’ye ait Atatürk Kitapl›¤› OE. Bl. Yz. 859 Numaradaki Mecmua’n›n ilk ve
son yapra¤›
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D‹PNOTLAR
1

Senâyî Hasan, Dîvân-› Senâyî, ‹stanbul Belediyesi, Atatürk Ktp. OE. Bl. Yz. Nu: 930, vr. 1b. Di¤er Edirneli Senâyî için bk. Emine Öte, Senâî Dîvân› Tenkitli Metni, GÜ. SBE. YLT., Ankara 1999.

2

bk. Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, ‹stanbul 2006, IV, s. 68.

3

Bursal› Mehmed Tahir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, I, 177.

4

Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, (haz. M. Tatc›-C. Kurnaz), Ankara 2001, I, 142.

5

bk. Atatürk Ktp. Osman Ergin Bl. Yz. Nu: 859.

6

Senâyî Dîvân›, OE/3, s. 22.

7

Filibe, bugünkü ad›yla Plovdiv Bulgaristan’›n güney bölgesinde Trakya Ovas›’nda ve Meriç Nehri’nin
iki taraf›nda yer alan tarihî bir Türk ﬂehridir. ﬁehir, 1361 y›l›nda Rumeli Beylerbeyi Lala ﬁahin Paﬂa taraf›ndan fethedildikten sonra “Filibe” olarak an›lm›ﬂt›r. 1878’deki Osmanl›-Rus savaﬂ›ndan ve Bulgaristan’›n ba¤›ms›zl›¤›ndan sonra da ‘Plovdiv’ olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. XV. yüz y›l›n ilk yar›s›nda, Anadolu’dan getirilen Türk aileleri buraya yerleﬂtirilmiﬂ ve Filibe, Rumeli Beylerbeyinin merkezi olmuﬂtur.
8

Sezâyî’nin Hasan Efendizâde’ye gönderdi¤i mektuplar ﬂöyledir:

I- Mektup:
“Filibe Kâd›s› Hasan Efendizâde Senâyî Efendi Hazretlerine Gönderilmiﬂtir. Peygamber aleyhisselam
buyurdu: “Ben ve ümmetimin takvâ sahipleri, tekellüften beriyiz.”
Tekellüf ber-giriftem ez-meyâne
Duâ güftem fe-emmâ âﬂ›kâne
(Ben tekellüfe -zorluk ve yapmac›k ﬂeylere- giriftâr olmaktan berîyim. Dua ederim. Ammâ âﬂ›kâne ederim.)
Her zaman r›zâ kap›s›nda sabit olup mahviyetle has ve kat›ks›z kul olmakla, hür büyükler zümresine
dâhil ve irfân cennetine ulaﬂarak, daimî zevke nâil olas›n›z.
Cân›mdan azîzim. Memur oldu¤unuz büyük emânete istikâmetle, f›trî adâletle amel etmek, nefsî ibâdetten yüz kere daha iyidir. Her gün ibâdet hizmetine baﬂland›¤›nda, gölge, fânî varl›¤›n›z› yok say›p
ﬂerîat sâhibini isbât ederek, ‹slâm›n en küçük adâb›n› dahi ifâ etmek lâz›md›r. Hatta, hatan›z bile sevaba çevrilir. Bütün vakitleriniz s›rf ibâdetle geçe. Zirâ gönül safl›¤› ile samimiyetiniz mâlûmumuzdur.
Cenâb-› Allah ihlâsl›lar gürûhundan y›rmay›p onlarla haﬂreylesin.
Netice, salât u selâmd›r.” (bk. Hasan Sezâyî-i Gülﬂenî, Mektûbât-› Hazret-i Sezâî, ‹stanbul 2001, s. 171172.)
II- Mektup:
“Filibe Kâd›s› Hasan Efendizâde Senâyî Efendi Hazretlerine Gönderilmiﬂtir.
Bismillahirrahmanirrahim ile teyemmün ve “Selâmün kavlen min rabbin rahîm” (Merhamet sahibi olan
Rabbinizden selâm.) sözü ile teberrük ederek söze baﬂl›yorum.
Cenâb-› Hak mahkeme-i tende nefis ve rûh aras›ndaki kuvvetlerden her birinin s›n›rlar› ile kabiliyetlerini bilip hakk› icrâ ederek, adalet-i f›trîde bulunup nizâm-› âlem varl›¤› ile harice de hükümlerinin etkisiyle seccâde-i Ahmedî’de adâleti süsleyen birisi olarak sonunda övülmüﬂ olas›n›z. Bâki olan Allah’t›r.” (bk. Hasan Sezâyî-i Gülﬂenî, a.g.e., s. 171-172.)
9 bk. Enfî Hasan Hulûs Halvetî, XVI.-XVIII. As›rlarda ‹stanbul Velileri ve Delileri, Tezkiretü’l-Müteahhirîn, (Haz. M. Tatc›- M. Y›ld›z), ‹stanbul 2007.
10
11

bk. Senâyî Dîvân›, OE/ 859, s. 19.

Hayat› için bk. Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Dîvân›, ‹stanbul 2004; ‹brahim Hâs,
Menâk›b-› Hasan Ünsî, (haz. Mustafa Tatc›), Ankara 2002; Enderûnî ﬁeyh ‹brahim A¤a, Mürâselât, MÜ.
Ktp. Tasnif d›ﬂ› yazma; ﬁeyh Kerâmeddin Efendi, ﬁeyh Muhammed Nasûhî-ﬁemsü’s-Sabûhî fi-Menâk›b› Pîr Nasûhî, (haz. Kemal Edip Kürkçüo¤lu), ‹stanbul 1996; Senâyîzâde Hasan Efendi, Menâk›b-› ﬁeyh
Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hac› Mahmud Ef. Bl. Nu: 4573; Menâk›bnâme-i Hazret-i ﬁeyh Muhammed Nasûhî el-Halvetiyyü’l-Üsküdârî, (Müstensih Seyyid Mehmed ﬁükrü, ‹stinsah 1291), Ali Emi-
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rî Ktp. ﬁer’iyye Bl. Nu: 1104, vr. 1b: Hüseyin Vassâf, “Hazret-i Nasûhî”, Cerîde-i Sûfiyye, C. III, S. 88, s.
416-417; Ayn› yazar, Sefine-i Evliyâ, Süleymaniye Ktp. Yazma Ba¤›ﬂlar, Nu: 2308, IV, 31 vd.
12 bk. Menâk›bnâme, AE., vr. 1b; Sâlim, Tezkire-i Sâlim, Süleymaniye Ktp. Lala ‹smail Bl. Nu: 317, vr.
285a; ﬁeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fudalâ, haz. A. Özcan), C. I, (‹stanbul 1989, s. 432, Harîrîzâde
Kemâleddin, T›byânü Vesâili’l-Hakay›k fî Beyân› Selâsili’t-Tarâik, Süleymaniye Ktp. ‹brâhim Ef. Bl. Nu:
432, III, 180a-195b; H. Vassâf, Sefine, IV, 31.
13

Menâk›bnâme, AE., vr. 1b.

14

Senâyîzâde Hasan Efendi, Menâk›b-› ﬁeyh Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hac› Mahmud Ef. Bl.
Nu: 4573.

15

Vassâf, Sefine, IV, 32.

16

Kerâmeddin Efendi, a.g.e., s. 35; Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001,
2, 597; Necdet Y›lmaz, a.g.e., s. 123.
17

Fazla bilgi için bk. Senâyîzâde Hasan Efendi, Menâk›bnâme, Sâd›k Vicdânî, a.g.e., s. 215; Mustafa
Rûmî, Dîvân, (haz. M. Tatc›-A. Abdülkadiro¤lu), Ankara 1998, Giriﬂ.

18 Menâk›bnâme, AE., vr. 27a; F›nd›kl›l› ‹smet, Tekmiletü’ﬂ-ﬁakây›k Fî-Hakk-› Ehli’l-Hakâik, (haz. A. Özcan), ‹stanbul 1989, s. 486. F›nd›kl›l›, eserinde Alaaddin Efendi’nin, pederlerinin vefat›ndan sonra Abdullah Rüﬂdî Efendi’den tarikat tekmîl etti¤ini söylemektedir.
19
20

Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, II, 596.
ﬁeyhin di¤er halifeleri için bk. Menâk›bnâme, AE., vr. 27a.

21

Alâaddin Efendi hakk›nda bk. F›nd›kl›l› ‹smet, Tekmîletü’ﬂ-ﬁakây›k fî-Hakk-› Ehli’l-Hakâik, (haz. A.
Özcan), ‹stanbul 1989, s. 486; Zâkir ﬁükrü, “‹stanbul Hankâhlar› Meﬂây›h›”, Journal Of Turk›sh Studies,
Abdülbaki Gölp›narl› Hat›ra Say›s›, I, (haz.Turgut Kut), , Harvard 1995, s. 23.
22

Bu eserlerin bir de¤erlendirmesi için bk. Mustafa Tatc›, Üsküdarl› Muhammed Nasûhî ve Dîvân›, ‹stanbul 2004; Üsküdarl› ﬁeyh Muhammed Nasûhî, Hz. Peygamber Yolunda Tasavvuf E¤itimi-Er Risâletu’r-Ruﬂdiyye Fi’t-Tarîkati’l-Ahmediyye, haz. Dr. Mustafa Tatc›-Dr. Musa Y›ld›z, ‹stanbul 2005.

23

F›nd›kl›l› ‹smet, Tekmiletü’ﬂ-ﬁakây›k Fî-Hakk-› Ehli’l-Hakâik, (haz. A. Özcan), ‹stanbul 1989, s. 486.
Kerâmeddin Efendi’nin eserinde 17 Ramazan 1130 ﬂeklinde geçen tarih, ﬁeyhî Mehmed Efendi’nin eserinde 1130 Ramazan›n›n on sekizinci isneyn gecesi..” denilerek bir gün sonras›yla gösterilmektedir. bk.
ﬁeyhî Mehmed Efendi, Vekâyi’u’l-Fudalâ, (haz. A. Özcan), ‹stanbul 1989, II-III, 432.

24 M. Serhan Tayﬂi, “ﬁeyh Ebu’l-A’lâ Muhammed Nasûhî El-Halvetî”, Sahabeden Günümüze Allah Dost-

lar›, ‹stanbul 1995, s. 291-295.
25

Menâk›bnâme, AE., vr. 19b.

26

Senâyîzâde Hasan Efendi, Menâk›b-› ﬁeyh Nasûhî-i Üsküdârî, Süleymaniye Ktp. Hac› Mahmud Ef. Bl.
Nu: 4573, vr. 4b.

27

Senâyî, Menâk›b, vr. 8b.

28

Senâyî, Menâk›b, vr. 8b.

29

‹brahim Hâs, a.g.e., s. 45.

30

Kerâmeddin Efendi, a.g.e., s. 9-10; ‹brahim Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1976, I, 373-375;
Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, II, 596.

31

ﬁeyh Mustafa Zekâyî, Dîvân-› Zekâyî, Ankara, Millî Ktp. A. 8304, yp. 24a; Kerâmeddin Efendi, a.g.e.,
s. 10; Mustafa Özdamar, Dersaâdet Dergâhlar›, ‹stanbul 1994, s. 239.
32

Senâyî Dîvân›, OE/3. 29.

33 Bu

silsile için ayr›ca bk. Enderûnî ﬁeyh ‹brahim A¤a, Mürâselât, MÜ. Ktp. Tasnif D›ﬂ› Yz., s. 203 vd.;
‹brahim Hâs, ﬁabâniyye Silsilesi, (haz. Mustafa Tatc›), ‹stanbul 2008; Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliya,
IV, 12.
34

Senâyî Dîvân›, OE/3. 19.

35

Senâyî Dîvân›, OE/2. 134.

36

Bu silsile için bk. H. Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî, ‹stanbul 1999, s. 266.

37

Senâyî bu zat›n vefat› için Nâlî Efendi’nin “Ehl-i Cennet ald› bûy›n Cennetin” m›sra›yla tarih düﬂürdü¤ünü kaydetmektedir. (OE/3. 20.).
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38

Senâyî bu zat›n vefat› için Nâlî Efendi’nin “Firdevse geldi Mahmûd-› Sânî” m›sra›yla tarih düﬂürdü¤ünü kaydetmektedir. (OE/3. 20.).

39

Senâyî Dîvân›, OE/3. 21.

40

Senâyî Dîvân›, OE/3. 21.

41

Senâyî Dîvân›, OE/3. 22.

42

Senâyî Dîvân›, OE/3. 11.

43

Senâyî Dîvân›, OE/2. 126.

44

Bu zat için bk. H. Kâmil Y›lmaz, a.g.e., s. 273; Necdet Y›lmaz, “Bir Arﬂiv Vesikas› Iﬂ›¤›nda Hüdâyî
Âsitânesi’ne ﬁeyh Tayini”, Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslararas› Sempozyum Bildirileri, ‹stanbul 2005, s.
95-100; Mahmut Yücer, “ﬁeyh Yakub Afvî Efendi ve ﬁeyh Mehmed ﬁehâbeddin Efendi’ye Göre Celvetî
Erkân›”, Azîz Mahmûd Hüdâyî Uluslararas› Sempozyum Bildirileri, ‹stanbul 2005, s. 279-328; Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, (haz. M. Tatc›-C. Kurnaz), Ankara 2001, s. 692; Ramazan Muslu, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf [18. Yüzy›l], ‹stanbul 2003, s. 476-477.
45

H. Kâmil Y›lmaz, a.g.e., s. 274.

46

Câbî Dede için bk. Hasan Sezâyî-i Gülﬂenî, Mektûbât-› Hazret-i Sezâyî, ‹stanbul 2001; Hasan Sezâyî
Dîvân›, (haz. Ali R›za Özuygun), ‹stanbul 2005.

47

ﬁair bu tarih için ﬂu izahta bulunur: “M›sra’-i târîh hesâb olundukda bin yüz elli iki olur. Ammâ hakîkatde bin yüz elli bir olup ve ta’miyesi gene evvel m›sra’›nda oldu¤u ehline ma’lûmdur.”
Senâyî’nin dîvân›nda verdi¤i dikkate de¤er bilgilerden birisi de, Sezâyî Hazretlerinin türbesinin yap›lmas› s›ras›nda mezar›n›n aç›l›p cesedinin çürümedi¤inin müﬂâhede edilmesiyle ilgilidir. O, bu konuyla ilgili olarak ﬂunlar› yazmaktad›r: “Câbî Efendi Hazretlerinin vefâtlar›ndan bir sene devrinde türbesini yapmak iktizâ eyledikde merkadlerinin bir taraf› bir mikdâr aç›lm›ﬂ dahi kefeni ile cesed-i ﬂerîflerine kat’a halel gelmedi¤in vâfir kimsene müﬂâhede eylemiﬂ.” Senâyî Dîvân›, OE/3. 25.

48

OE/3’te bu beyit karﬂ›s›nda ayr› ayr› üç not konulmuﬂtur: “ Zikr-i seccâdeniﬂînân-› Hangâh-› Hüdâyî
Efendi K.s.”; “ Bu manzûme Edirnevî Nazîrâ Efendi o¤lumuzun iltimâs›yla olmuﬂtur.” “ Sultân Ahmed
At Meydân›ndaki câmi-i ﬂerîfin bânisidir ki, ﬁeyh Mahmûd’un rikâb›nda yürümüﬂtür.”

49
50

Men yuhyi’l-izâm: “O çürümüﬂ kemikleri kim diriltecek?” Yâ-sin 36/78.

OE/3 21’de kenara ﬂunlar yaz›lm›ﬂt›r: “Merhûm ve ma¤furleh kerâmât-› bâhire sâhibi bir vücûd-›
muhterem ve gâyetde istihyâdan ve bunlar›n zamân-› hilâfetlerinde âsitâne-i ﬁeyh Mahmûd Hüdâyî
fukarâ ve derviﬂân ve müsafirân le mâlâmâl ve it’âm-› ta’âmla meﬂhûr idi. Ve kendilerin hizmetlerinde
yirmi kadar fukarâs› vard›r. Evlâd u ›yâllerinden mâadâ Hüdâyî Efendi K.s.nun halîfesinin halîfeleri idi.
R.a.”
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Karaca Ahmed Türbesi ve Çevresiyle
‹lgili Menk›beler ve Halk ‹nançlar›
Y R D .

D O Ç .

D R .

B E H ‹ Y E

K Ö K S E L

Gaziantep Üniversitesi

Üsküdar’daki baz› kutsal mekânlar etraf›nda, buralara ba¤l› olarak anlat›lan efsane, menk›be gibi sözlü halk edebiyat›yla ve bu mekânlara ba¤l› olarak gerçekleﬂen uygulamalar ve ortaya ç›kan inan›ﬂlarla zengin bir halk kültürü ve sözlü
edebiyat oluﬂtu¤u görülmektedir. Üsküdar’daki kutsal mekânlardan Karaca Ahmed ve çevresinin buraya maledilen efsane ve menk›belerle, halk aras›ndaki
yayg›n inan›ﬂ ve uygulamalarla bir kült oldu¤u görülmüﬂtür. Bildirimiz veli kültü ba¤lam›nda Karaca Ahmed ve çevresini incelemekte ve bunlar etraf›nda
oluﬂmuﬂ sözlü halk kültürünün edebî - kültürel boyutunu, kökenini ele almaktad›r.
Halk›n adak-ziyaret yeri yapt›¤›, kutsal nitelendirdi¤i mekânlar›n tamam› gerçekten bir veliye ba¤l› olamayaca¤› gibi, her veli de kült olmam›ﬂ ve her velinin de
türbesi veya makam› kutsal olarak de¤erlendirilmemiﬂtir. Velinin kült olmas› ço¤unlukla halk taraf›ndan benimsenmesiyle, halka malolmas›yla ve bir kültürel
oluﬂumla ilgili olmuﬂtur. “Muhtelif veli kültleri incelendi¤i zaman gözden kaç›r›lmamas› gereken bir nokta vard›r: Kült konusu velilerin, ait olduklar› toplumun
içtimaî, dinî veya ahlâkî de¤erlerinin tamam›n›n yahud bir k›sm›n›n temsilcisi
oldu¤u, en az›ndan buna inan›ld›¤› görülür. Veli, o toplum için tabir caizse art›k
sade bir insan de¤il, inand›¤› de¤erler bütününün ta kendisidir.”1 Üsküdar’da
kendi ad›yla an›lan muhitteki türbesinin bir adak ve ziyaret yeri olmas›, kerametleriyle çeﬂitli efsane ve menk›belere konu olmas›, türbenin bulundu¤u muhitte geçmiﬂte ve bugün yap›lan uygulamalar, türbe içinde Karaca Ahmed’e ait oldu¤una inan›lan zikir tesbihi, h›rka, takke2 gibi eﬂyalar›n varl›¤›, Karaca Ahmed’in , kült haline gelmiﬂ bir veli oldu¤unu göstermektedir.
Karacaahmet
Mezarl›¤›
(arka sayfa)
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Veli Tipi Aç›s›ndan Karaca Ahmed:
Karaca Ahmed sadece kendi muhitinde bilinen bir veli de¤ildir; kültün mahiyeti bak›m›ndan genel veli sayabilece¤imiz Karaca Ahmed, bütün Üsküdar’da, bütün Türkiye’de, hatta Türkiye d›ﬂ›nda bilinen bir velidir. Türkiye’nin baﬂka
bölgeleri de Karaca Ahmed’i sahiplenmekte ve ad›na mevcut olan türbe ve makamlar›n mevcudiyeti ifade edilmektedir. Bu makamlar aras›nda ‹stanbul Üsküdar’daki Karaca Ahmed türbesinden sonra en meﬂhur olan› Akhisar’da bulunan
Karaca Ahmed Sultan Türbesi’dir. Akhisar’da bulunan Karaca Ahmed Türbesi
hakk›ndaki makalesinde Akal›n, Karaca Ahmed’le ilgili ﬂu bilgileri vermektedir: “ XIV. yüzy›lda yaﬂad›¤›n› bildi¤imiz Karaca Ahmed hakk›nda bildiklerimiz
son derece s›n›rl›d›r. Aslen Horasanl› oldu¤u, bir hükümdar ailesinden geldi¤i,
Anadolu’ya göçerek Akhisar yak›nlar›na yerleﬂti¤i, burada ömrünü ibadetle geçirdi¤i, ölümünden sonra buraya gömüldü¤ü konusunda Tevârih-i Al-i Osman’da, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde, ﬁakay›k-› Numaniye’de, Neﬂrî
Tarihinde ve Kamusü’l-alâm’da az-çok ortak bilgiler bulunmaktad›r. Ancak, bu
kaynaklardaki bilgiler Karaca Ahmed’in hayat›n› bütün yönleriyle ortaya koyacak özellikte de¤ildir.”3 Bektaﬂi velayetnameleri Karaca Ahmed’in Hac› Bektaﬂ
Veli’den feyz ald›¤›n› anlatmaktad›r. Burada Karaca Ahmed’in, hem Yunus Emre’yle, hem de Hac› Bektaﬂ’la karﬂ›laﬂt›¤›na dair bilgiler verilmektedir. Bu konuda velayetnamelerdeki bilgiler Köprülü’nün nakliyle ﬂöyledir: “Karaca Ahmed,
Bektaﬂi Velayetnamelerine ve H›z›rname’ye göre Hac› Bektaﬂ Veli’den feyz alan
Rum erenlerindendir. ﬁakay›k, Orhan devri ricali aras›nda bundan da söz etmektedir. Oradaki bilgiye göre babas› Acem diyar› mülûkundan imiﬂ. Kendi cezbe galebesi ile Rum diyar›na gelmiﬂ, Akhisar civar›nda sakin olmuﬂ ve orada vefat ederek mezar› halk aras›nda hastalara ﬂifa vermekle ün kazanm›ﬂt›r.”4 ﬁahsiyetin niteli¤i bak›m›ndan yukar›daki bilgiler ›ﬂ›¤›nda XIII.-XIV. yüzy›llarda
yaﬂad›¤› kaynaklarda yer alan Karaca Ahmed, gerçek veli s›n›f›na girmektedir.
Kaynak kiﬂilerle yapt›¤›m›z görüﬂmeler Karaca Ahmed’in savaﬂç› veli tipine girdi¤ini göstermektedir. Kaynaklarda da Karaca Ahmed’in bir alperen oldu¤u ve Rumeli’de savaﬂlara kat›ld›¤› belirtilmektedir. Bilindi¤i gibi halk, sadece dinî bak›mdan
bir üstünlük gösterenleri de¤il, gazi-savaﬂç› tipleri de sayg› duyulan veliler aras›na
alm›ﬂ ve onlara da di¤erlerine gösterilen sayg› gösterilmiﬂtir. Dinî karakter taﬂ›yan
kiﬂilerin savaﬂç› özellikleri eski Türk dini sistemi içinde de karﬂ›m›za ç›kar. ‹slamiyetin kabulünden sonra ortaya ç›kan alp eren tipinin kökeninde ‹slamdan evvelki
kültürün izleri vard›r. “Türk sofizmi yeni dini kabul etmekle beraber eski Türk
inançlar›n› da muhafaza etmiﬂ, ﬂamanl›ktan derviﬂli¤e, alp tipinden alp erene geçiﬂi sa¤lam›ﬂt›r. ‹slamiyetten önceki eski inanç sisteminin temel unsuru, hastal›klar›
tedavi eden, gelecekten haber veren, sihirbaz, falc› ﬂamanlard›. ‹slamiyetin kabulünden sonra birçok fonksiyonu yerine getiren bu ﬂamanlar›n etnik medeni sistemde otaya ç›kmas› mümkün de¤ildi. Eski inançlar› yeni kanunlara uygunlaﬂt›rmak
görevini sofîler üzerlerine ald›lar.”5 Karaca Ahmed yeni din ve kültür co¤rafyas›nda ﬂamana özgü kimi özellikleri çeﬂitli bak›mlardan taﬂ›yan erenlerden birisidir.
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Karaca Ahmed Türbesi’nin bulundu¤u çevre de semt halk› taraf›ndan kutsiyet
yönünden önem arz etmektedir. Karaca Ahmed Sultan’›n do¤rudan kendisiyle
ilgili olmasa bile medfun bulundu¤u makam›n civar› ile ilgili anlat›lan menk›be
ve memoratlar› da Karaca Ahmed’in önemini anlatmak bak›m›ndan dikkate de¤er bulduk. Ayr›ca Karaca Ahmed türbesine yak›n türbesi bulunan ancak Karaca Ahmed düzeyinde tan›nmay›p ismi bilinen veya bilinmeyen, mahalli veli tipi özelli¤i gösteren velilere de de¤indik. Bunlar›n, türbesi adak ve ziyaret yeri
olarak baz› folklorik uygulamalara sahne olmas› bak›m›ndan, en önemlisi Süt
Baba’d›r. Karaca Ahmed Türbesi etraf›nda böyle mahallî velilerin bulunmas› bu
mekân›n önemini bir kez daha ortaya koymaktad›r.
Bildirimizde inceledi¤imiz menk›be ve efsaneler Karaca Ahmed ve çevresiyle ilgili kaynak kiﬂilerle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde derledi¤imiz ve yaz›l› kaynaklardan ald›¤›m›z malzemelerdir.
Karaca Ahmed ve çevresiyle ilgili anlat›lan menk›beler ve efsanelerin menﬂeleri, ‹slam öncesi eski Türk inançlar›, ‹slamî inançlar, destanî ve mitolojik kaynaklar ba¤lam›nda incelenmiﬂtir.
Karaca Ahmed’in Adak ve Ziyaret Olmas›:
Velilerle ilgili makamlara ve türbelere halk›n baz› hastal›klar›n tedavisi ve ziyaret yeri maksad›yla gelmesi veli kültü ba¤lam›nda s›k rastlad›¤›m›z bir kültürel olgudur. Anadolu’nun pek çok yerinde bu maksatla gidilen ziyaret yerleri
vard›r: Gaziantep’te ﬁeyh Fetullah külliyesi, Ali Baba, Kilis’te ﬁ›h Efendi Tekkesi,6 Ökkeﬂiye, Mardin’de ﬁ›h Maksud, Diyarbak›r’da Nebi Camii, Adana’da Çoban Dede vs. Anadolu’da ayn› iﬂleve sahip kutsal mekânlard›r. Ço¤u zaman da
ziyaret edilen yer hastal›klar›n niteli¤ine göre farkl›l›k gösterir. Kaynaklarda Karaca Ahmed’in bilhassa ak›l hastal›klar›n› tedavi eden bir veli oldu¤u ve Akhisar’da bulunan makamda bu tedaviyi devam ettirmeye çal›ﬂanlar›n bulundu¤u
belirtilmektedir. Tarihî süreç içinde bilhassa ak›l hastalar›n›n tedavi maksad›yla getirildi¤i bir kutsal mekân lmakla birlikte çevre halk›yla yapt›¤›m›z görüﬂmelerde Üsküdar’daki Karaca Ahmed Türbesi’nin günümüzde belli bir hastal›¤a
özgü olarak de¤il de genel olarak her çeﬂit hastal›k için veya her çeﬂit dilek için
ziyaret edilen bir makam oldu¤unu gördük. Karaca Ahmed’i ziyaret, hastal›klar›n tedavisi maksad›yla s›n›rl› de¤ildir. Çeﬂitli dilekleri olanlar buraya gelmektedirler. Dile¤i gerçekleﬂenler ziyaret önünde ﬂeker da¤›tmaktad›rlar. Kurban
ada¤› olanlar kurban kesmekte, yemekler piﬂirilip da¤›t›lmaktad›r. Kurban kesme Gök Tanr› için kurban adama ritüelinden bu yana kültürümüzde mevcuttur.
Kurban törenleri belli günlerde ve nehir k›y›s› veya da¤ gibi mekânlarda yap›l›rd›. Eski Türklerdeki Tanr›’ya at kurban etmenin yerini daha sonra koyun, keçi
gibi hayvanlar alm›ﬂt›r. Kurban›n esas›nda bir bedele karﬂ›l›k bir bedel verme
anlay›ﬂ› yatmakta ve kutsal mekânda kurban bir talebe karﬂ›l›k yap›lmaktad›r.
Türbeye dilek maksad›yla gelme eski Türk dinindeki atalar kültünü hat›rlat381
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maktad›r. Atalar Kültü ölen atalar›n ölümünden sonra da geride kalanlara zarar› ya da faydas› dokunaca¤›na inan›lmas› ve bu amaçla bir tak›m uygulamalarda bulunulmas›d›r. Esasen birçok eski dinde ölenin etkilerinin kalanlar üzerinde devam edece¤i inanc› vard›r. Bunun bir örne¤ini de eski M›s›r’da görürüz. Eski M›s›r’da ölen krallar›n mabutlar aras›na kar›ﬂt›¤› inanc› vard›; hatta Piramitlerin yap›l›ﬂ›nda bu inanç etkili olmuﬂ olabilir. Sadece Karaca Ahmed’te de¤il,
günümüzde birçok yerde bulunan velilerin türbesinde yap›lan uygulamalar atalar kültünün Anadolu’da izlerinin yaﬂad›¤›n› göstermektedir. Karaca Ahmed’te
ve çevresindeki di¤er yerlerde bu inan›ﬂ›n izlerine rastl›yoruz. Karaca Ahmed
Mezarl›¤›’n›n do¤u yönünde ‹ranl› ﬁiilerin kutsal sayd›klar› ve ﬂeker ada¤› yapt›klar› mezarl›klar› var. Kaynak kiﬂilerin verdi¤i bilgilere göre bu mekân, hem
Acemler, hem kendi halk›m›z için adak yeri niteli¤indedir: “Karaca Ahmed mezarl›¤›n›n do¤u kesiminde uzun bir yolda ellerinde birer kutu kesme ﬂekerle ada¤› olan Acemler dururdu. Ben de oraya o¤lum için gittim. Dile¤im oldu. Sonra da
oraya Eskiﬂehirli bir arkadaﬂ›m› götürdüm. Kad›n›n kocas› Ermeni’ydi. Kendisine
hiçbir ﬂey vermiyordu. Buraya gelip dilek diledikten sonra kocas› kendisine 2 tane karﬂ›l›kl› daire ald›.”7 Bu çevrede Acemler için kutsal bir mekân bulundu¤unu, muhitin ‹slam dünyas›n›n baﬂka yerlerinde de bilindi¤ini ve kutsal say›ld›¤›n› görmekteyiz.
Karaca Ahmed türbesi ile ilgili derleme çal›ﬂmas› s›ras›nda kaynak kiﬂilerle
yapt›¤›m›z görüﬂmelerde Karaca Ahmed Türbesi’nin çok eskiden beri halk›n ziyaret yeri oldu¤unu, ancak özellikle 70’li, 80’li y›llardan önce Sünnilerin ziyaret yeri oldu¤unu, son y›llarda ise burada medfun veliye Alevilerin sahip ç›kt›¤›n› ifade ettiler. Karaca Ahmed’e gitti¤imizde buraya yak›n bir cemevi bulundu¤unu ve Alevi-Bektaﬂilerin mekâna sahip ç›kmakta olduklar›n› gördük. Vaktiyle Sünnilerin sahip ç›kt›¤› bir mekân›n günümüzde Aleviler taraf›ndan sahiplenilmesi toplumsal bir olay olabilir. Edebî-kültürel anlamda veli kültü ba¤lam›nda bir veliye kimin sahip ç›kt›¤›, ziyarete kimin geldi¤i önemli de¤ildir.
Bizi ilgilendiren bu mekân çevresinde geliﬂen halk edebiyat› ve kültürüdür. Türkiye’nin pek çok bölgesinde farkl› mezhep ve tarikatlar, hattâ farkl› dinler taraf›ndan kutsal say›lan kiﬂilerle ilgili sözlü halk edebiyat› incelendi¤inde pek çok
ortak motifin bulundu¤u görülür. Bunun sebebini ‹slamiyeti yaymak gayesiyle
tekkeleri, h›ristiyan azizlerin ve onlar›n di¤er kutsal mekânlar›n›n yan›na kurarak o kutsal kültürel miras› devralma ve ‹slâm potas›nda eritme anlay›ﬂ›na ba¤layan Ahmet Yaﬂar Ocak, menak›bnâmelerde h›ristiyan azizlerle müslüman veliler hakk›nda anlat›lan menkabelerde pek çok ortak motifler oldu¤unu örneklemektedir.8 Asl›nda bu konuyla ilgili en çarp›c› örnekler günümüzde Mardin’de
mevcuttur. Mardin’de veli ve aziz kültü aras›nda çok büyük ölçüde ortakl›klar
mevcuttur. Gaziantep’te de Elif Ana ziyaretinde benzer bir durum vard›r. Asl›nda bir Alevi köyünde ve Alevilerin ziyaretgah› olan Elif Ana’ya Sünniler de gitmektedir.
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Karaca Ahmed’in Hastal›klar› Tedavi Etmesi:
Karaca Ahmed’ten bahseden kaynaklar bugün türbesi ﬂifa amac›yla gelinen Karaca Ahmed’in bir hekim oldu¤unu, bilhassa ruh hastal›klar›n› tedavi etti¤ini
yazmaktad›rlar. “Karaca Ahmed ulu veli/ Uslu olur gelen deli” beyti de bunu belirtmektedir.9 ‹slâmiyet’ten evvelki Türk kültüründe toplumsal ve dinî yaﬂam
içinde birçok fonksiyonu icra eden ﬂaman›n en önemli fonksiyonlar›ndan biri
hastal›klar› tedavi etmesiydi. ﬁaman dinsel-büyüsel bir ritüelle kötü ruhlar›n
sebep oldu¤u hastal›¤› tedavi eder. ﬁaman›n fonksiyonlar› ‹slamiyetin kabulünden sonra da¤›n›k bir ﬂekilde yaﬂamaya devam etmiﬂtir. Özellikle dinî fonksiyona sahip velilere, ermiﬂlere bu rollerin biçildi¤i görülür. Velilerle ilgili menk›belerde yer alan motifler kimi zaman eski Türk kültürünün, Gök Tanr› dininin,
Maniheizmin ve Budizmin, kimi zaman da H›ristiyanl›¤›n izleriyle ﬂekillenmiﬂtir. Hastal›klar› tedavi eden veli tipine Türk dünyas›n›n pek çok yerinde rastlanmaktad›r. Ancak Karaca Ahmed’in hastal›klar› tedavi etmesini sadece menk›beye ba¤lam›yoruz. Tarihî kaynaklar onun bilhassa ruh hastal›klar›n› tedavi ede
bir hekim oldu¤u görüﬂünde birleﬂmektedirler.10 Dahil oldu¤u veli tipinde yukar›da ifade etti¤imiz gibi Karaca Ahmed gerçek velidir.
Karaca Ahmed’in At›:
Karaca Ahmed’in türbesinin yan›nda at›n›n mezar› bulunmaktad›r. Bir rivayete
göre bu at, Karaca Ahmed’in Horasan’dan binerek Anadolu’ya geldi¤i att›r. At›n,
velinin kendi vasiyeti üzerine buraya gömüldü¤ü söylenmektedir. Bu at s›radan
bir attan farkl›, çok ak›ll›, ferasetli bir atm›ﬂ.11 Karaca Ahmed’in at›n›n önemi bize bu zat›n kahraman ve savaﬂç› bir kiﬂi oldu¤unu düﬂündürüyor. Kaynak kiﬂiler
Karaca Ahmed’in çok güçlü, kuvvetli, cesur, savaﬂç› oldu¤unu duyduklar›n›, bu
türbeye de güç kuvvet dile¤iyle geldiklerini söylemektedirler. Karaca Ahmed’in
at›yla ilgili kaynaklarda bilgiye rastlanmaktad›r. Karaca Ahmed’in medfun oldu¤u mekân›n yan›nda at›n›n da mezar›n›n bulunmas› eski Türklerde ölen kahraman›n at›n›n da kendisiyle birlikte gömülmesi gelene¤ini hat›rlatmaktad›r. Karaca Ahmed’in böyle bir vasiyette bulunmas›ndan onun için at›n›n ne derece
önemli oldu¤unu anl›yoruz. At, kahraman›n vazgeçilmez yard›mc›s›d›r. Divanü
Lûgat’t-Türk’te geçen “Kuﬂ kanad› ile Türk at› ile” atasözü de bunu ifade etmektedir. Gerek destanlar›m›zda, gerekse halk hikayelerinde at önemli bir kahramand›r, kahraman›n baﬂyard›mc›s›d›r diyebiliriz. Kahraman›n kendisi seçilmiﬂtir ya
da ola¤anüstü bir biçimde dünyaya gelir, bu ola¤anüstü dünyaya geliﬂ, kahraman›n at› için de söz konusudur. Halk hikâyelerinde kahraman bir derviﬂin verdi¤i
elman›n paylaﬂ›lmas›yla dünyaya gelirken bu elman›n kabuklar›n› yiyen at›n da
bir tay› olur. Bu tay ferasetli ve bilgili bir att›r. Kahraman›m›z›n en büyük yard›mc›s› olur. Karaca Ahmed’le ilgili anlat›lanlarda halk hikayeleri ve destanlar›n
etkisini görmekteyiz. At› ilk ehlileﬂtiren ve binek hayvan› olarak kullanan Türk384
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ler için at kimi zaman zeka ve anlay›ﬂ sahibi olarak düﬂünülüyor, atlara özel isimler ve ünvanlar veriliyor ve törenle gömüyorlard›.12
Velinin Koruyucu Ruhu:
Yöre halk› Karaca Ahmed’in ve bu civarda medfun velilerin bu çevreyi kötülüklerden, felaketlerden korudu¤una inanmaktad›r. Bu inan›ﬂ, velinin öldükten
sonra da yarar›n›n dokunulaca¤›na inan›lmas›d›r ki kökende yukar›da de¤indi¤imiz atalar kültüyle ilgilidir. Türkiye’nin pek çok yerinde bir yörede ulu bir kiﬂinin makam› varsa o zat›n o civar› felaketlerden korudu¤una dair inanç vard›r.
Evliya makamlar›n›n çoklu¤u bak›m›ndan bu konu için iyi bir örnek olan Siirt
ilini, bölge halk› burada yatan yedi evliyan›n korudu¤una inanmaktad›r. Bu motifi Üsküdar’da kült olmuﬂ bir baﬂka veli olan Aziz Mahmut Hüdai ile ilgili
inançlarda da görmekteyiz. Kimi zaman da veli sa¤l›¤›nda bir bölge için dua veya bedduada bulunur. O bölgenin iyili¤i veya kötülü¤ü bu dua veya beddua yönünde ﬂekillenir. Aziz Mahmut Hüdâyî makam›ndaki dua buna güzel bir örnektir: “Ben öldükten sonra mezar›m› ziyaret edenlerin ölümü denizden olmas›n ve
dualar› kabul olsun.”
Erenin bu özelli¤i ecdat ruhu inanc›yla ilgilidir. Bugün kutsal mekânlarda izlerini çok belirgin biçimde gördü¤ümüz eski Türk dini içinde önemli bir yer tutan ölmüﬂ olan atalar›n yarar› veya zarar›n›n dokunaca¤› inanc› ve bu amaçla
yap›lan uygulamalar atalar kültünün esas›n› teﬂkil ediyordu .
Öldükten Sonra Keramet Gösterme ve Yaﬂayanlar Taraf›ndan Görülme Hakk›nda Memoratlar:
Veli kültüne ba¤l› olarak ortaya ç›kan inançlarda evliyan›n hem sa¤l›¤›nda, hem
de öldükten sonra fayda veya bir sayg›s›zl›k yap›lmas› halinde zarar›n›n dokunaca¤›na inan›lmas› inanc› s›kl›kla karﬂ›m›za ç›kar. Bu inanç, velinin bulundu¤u makam›n çevresinde o veliye ba¤l› olarak anlat›lan çeﬂitli menk›belerle ve
onlarla görme, dokunma, konuﬂma gibi bir yolla kurulan iletiﬂimin birinci veya
ikinci ﬂah›s a¤z›ndan anlat›ld›¤› efsaneler olan memoratlarla ispatlanmaya çal›ﬂ›l›r. Karaca Ahmed çevresi ile ilgili aﬂa¤›daki inan›ﬂlar evliya menk›belerinin
motifleri aras›nda yer alan keramet gösterme motifinin bir uzant›s›d›r.
Karaca Ahmed mezarl›¤›n›n karﬂ›s›nda ikamet eden iki kaynak ﬂah›s›n anlatt›¤›
memoratlar bize türbe çevresinde manevî bir hava oldu¤unu göstermektedir. “Karaca Ahmed mezarl›¤›n›n karﬂ›s›nda son oturdu¤um evde ﬂöyle bir olay oldu: Bir
gün gece yar›s› uykum kaçt›, uyand›m. Evin karﬂ›s› mezarl›k , cam›n önüne gittim
oturdum. Bir de bakt›m, karﬂ›s› ›p›ﬂ›k. ﬁaﬂ›rd›m, ne kadar ›ﬂ›k vurmuﬂ tarif edemem. Bakt›m ki baﬂ›nda takke, kolunu s›vayarak bir adam gidiyor. Ezan sesini de
duydum. Adam Karaca Ahmed Camii’nin oldu¤u yöne do¤ru gidiyordu. Abdest
385

Ü S K Ü D A R

Karacaahmet
Mezarl›¤› ve
Üsküdar’›n havadan
görünümü

386

S E M P O Z Y U M U

V I

almaya gidiyor gibiydi. Ertesi gece gördü¤ümü kocam Kemal’e anlatt›m. Kocam sana iyi mübarek bir insan görünmüﬂ, dedi. Kimdi bilmem. Orada yeﬂil bir mezar vard›. Süt Baba da olabilir. Ben bunu yaﬂad›m.Bu olay olal› 30-40 sene oldu.”13
“Yengem Mediha yeni evliyken bir gece sabah erken kalkm›ﬂ, ayak yoluna gitmek
için odas›ndan ç›km›ﬂ. Giderken evin içinde bir adam gözükmüﬂ. Adam orda zaman zaman gelip abdest al›yormuﬂ. Sonra ev halk› adam›n göründü¤ü yere takunya ve havlu koymuﬂlar. Ev halk› arada abdest al›nd›¤›n› sabah kal›nca anlarlarm›ﬂ. Hatta ara s›ra havluyu de¤iﬂirlermiﬂ. Evimiz Karaca Ahmed mezarl›¤›n›n
karﬂ›s›ndayd›. Bunu yengem anlatm›ﬂt›. Yengem ﬂimdi çok yaﬂl›, bu olay gençli¤inde olmuﬂ.”14
Yukar›daki iki memorat daha evvel ölmüﬂ olan 2 ﬂahs›n daha sonra yaﬂayanlar
taraf›ndan görülmesi konundad›r. 1. memoratta kutsal say›lan bir mekâna nur
inmesi ve ölmüﬂ velinin görülmesi motifi vard›r. 2. memoratta ise bir velinin abdest almak için geldi¤inin görülmesi motifleri vard›r. Memoratlar›n ayn› civarda yaﬂayan farkl› farkl› kiﬂilerce anlat›lmas› o çevrenin ruhanî bir havas› oldu¤unu göstermektedir. Bu velilerin kimler oldu¤unu bilmiyoruz. Ancak Karaca
Ahmed’in karﬂ›s›nda bu hadiselerin yaﬂanmas› sebebiyle ya Karaca Ahmed, ya
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da o yak›nda medfun baﬂka bir veli olmal›d›r. Baﬂka yerdeki veli orada görülmezdi. Velilerin öldükten sonra bu ﬂekilde görülmeleri motifi eski Türk inanc›ndaki atalar kültünü hat›rlatmaktad›r. Eski Türkler’in inanc›na göre ölmüﬂ olan
atalar zaman zaman evlerinin çevresini ziyaret ederler. Onlar›n geride kalanlara zarar vermemesi için ruhlar›n› memnun etmek, yemek yap›p da¤›tmak gereklidir. Bugün gerek Karaca Ahmed Türbesi civar›nda, gerekse di¤er yerlerde türbe civar›nda yemek, ekmek da¤›t›lmas› gelene¤i de bu eski inan›ﬂ›n izlerini taﬂ›maktad›r.
Karaca Ahmed’in ayn› anda farkl› yerlerdeki insanlar taraf›ndan görüldü¤ü yolunda bilgiler de kaydettik. Bir yerde birisi, ben burada gördüm derken, baﬂka
yerdeki bir insan da o esnada orada gördü¤ünü söyleyenler oldu¤u nakledilmektedir. Velilerle ilgili efsanelerde en s›k rastlad›¤›m›z motiflerden birisidir. Veli
k›sa zamanda uzak mesafeleri aﬂabilir, birkaç yerde birden görülebilir.
Velinin Mezar›n›n Yol Üzerinden Kald›r›lamamas› Motifi:
Velilerle ilgili efsanelerde en s›k rastlanan motiflerden birisi yol üzerinde bulunan, kimi zaman da kime ait oldu¤u bilinmeyen mezar› kald›rmak ve üzerine yol,
v.s. yapmak istendi¤inde kullan›lan makine ve araçlar›n zarar görmesi, bu iﬂi
yapmaya çal›ﬂan usta ya da mühendisin rüya yoluyla durumdan bilgi sahibi olarak vazgeçmesi, ›srar› halinde zarar görmesi ve neticede mezar›n kald›r›lamamas› motifidir. Herhangi bir yerde böyle yol ortas›nda bir mezar görürseniz gerisinde mutlaka böyle bir efsane mevcuttur. Üsküdar’daki kime ait oldu¤unu bilmedi¤imiz mezar›n yol ortas›ndan kald›r›lamamas› motifi mesela Gaziantep’te Kara
Kabir türbesi’yle ilgili olarak karﬂ›m›za ﬂu varyantla ç›kar: Bir gün Kara Baba bir
zat›n rüyas›na girerek mezar›n›n düzenlenmesini ister, rüyay› gören zat, mezar›
yeniden yapt›r›r. Soka¤›n tam ortas›nda bulunan mezar iki kez kald›r›lmak istenmiﬂse de baﬂar›l› olunamaz. Kazma, pençe ne vurulduysa mezar taﬂ› bir türlü k›r›lmaz, sonunda mezara dokunmaktan vazgeçilir.15 Yak›n zamanda ﬁanl› Urfa’da
yapt›¤›m›z derleme çal›ﬂmas›nda Bozova yolu üzerinde bulunan Yasl›ca Köyü’ndeki ﬁeyh Ahmed Arabî ile ilgili menk›bede de velinin mezar› üzerine ev
yapan kiﬂinin cezaland›r›lmas› söz konusudur. Adam›n biri makam›n oldu¤u yere bilmeyerek ev yapm›ﬂ, kar›s› sabah çamaﬂ›r y›kamak için oca¤› yak›p su ›s›tt›¤›nda odunlar ateﬂ alarak çocu¤u yanm›ﬂt›r. Bir sezgili kiﬂi evi y›kmalar›n›, kazmalar›n› söyler, ev y›karlar, kazarlar, velinin sapasa¤lam duran cesetine ulaﬂ›rlar.
Oraya türbe yaparlar. Kaynak kiﬂi bu velinin halen köy halk› için önemini ﬂu sözleriyle ifade etti: “Köy taﬂla sopayla kavga edince bu ﬂeyh yerinden kalkar, o kavga edenleri ay›r›rm›ﬂ. O gün bugün Ahmed Arabî köyümüzü korur.”16 ﬁeyh Arabî
ile ilgili efsaneyi örnek olmas› bak›m›ndan verdik.
Araﬂt›rma konumuz olan çevredeki efsane ise ﬂöyle anlat›ld›: Karaca Ahmed’in
güney kesiminden devam›nda , bir mezar vard›. Yel de¤irmeni taraf›nda K›z›ltoprak’a yak›n. Yol açmak için mezar› kald›rmaya çal›ﬂt›lar. Kepçeyi vurdular,
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kepçe bozuldu. Emri veren mühendis 2 gün sonra öldü. ‹ﬂ makinas› bozuldu. Ben
bunu 1974’te bizzat duydum. Yol aç›lamay›nca yolu kenardan dolaﬂt›rd›lar.17
Velinin mezar› ve makam› ile ilgili bu tür inan›ﬂlar halk›n ulu kiﬂilerin mezarlar›na ne kadar manevî önem verdi¤ini ve onlara sayg› duydu¤unu ifade etmektedir.
Kaynak kiﬂilerle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde semt halk› için 30-40 y›l öncesine kadar daha yo¤un bir biçimde olmak üzere Karaca Ahmed’in bulundu¤u çevrenin
burada mezarl›k da bulunmas›ndan dolay› manevi öneme sahip oldu¤unu gördük. Bu konuda semt halk›n›n, bu çevrenin hiçbir yerinde içki içmemek, genel
ahlak ve edebe ayk›r› davranmamak gibi davran›ﬂ kurallar›na uyduklar› kaydedilmiﬂtir: “Biz bundan 30-40 y›l önce gençken orada korkad›k, içki filan içmez,
kötü bir ﬂey konuﬂmazd›k. Çünkü oralar hep mezarl›km›ﬂ eskiden, sonra yollar
aç›lm›ﬂ, her yerde bir mukaddes yer ya da mezar olabilir diye. Oradaki a¤açlar
bile s›radan a¤aç gibi de¤ildir, çok uludur.”18
Süt Baba’da Mum Yakma:
Kutsal mekânlarda mum yakma adeti Türkiye’nin pek çok yerinde rastlad›¤›m›z
bir inan›ﬂt›r. Türbe ve kutsal say›lan hamamlarda mum yakma h›ristiyan inanç ve
kültürünün yans›mas› olarak görülmektedir. Ancak mumun ›ﬂ›k saçt›¤› düﬂünülürse ›ﬂ›k, ayd›nl›k, nur sembolü olarak al›nabilir. Rüyada bile ayd›nl›k ve beyaz
iyi, karanl›k ve kara kötü yorumlan›r. Kültürel anlamda siyah yas›n, beyaz mutlulu¤un ve ümidin rengidir. Türk mitolojisinde ayd›nl›k ve ›ﬂ›k çok mühimdi. Özellikle Uygurlar›n etkisini taﬂ›yan eserlerde Budizm’in etkisiyle bunu daha iyi fark
ederiz. O¤uz Destan›’nda O¤uz’un evlendi¤i birinci k›z gökten inen bir ›ﬂ›ktan
do¤maktad›r. O¤uz’un ordular›na yol gösteren gök tüylü gök yeleli erkek kurt
O¤uz’un çad›r›na giren bir ›ﬂ›ktan ç›km›ﬂt›r. Bu aç›lardan bak›ld›¤›nda türbeye
mum yakma âdetinin yabanc› kültürlerle beraber geleneksel kültürümüzle eski
kültürümüzün, inan›ﬂ›m›z›n oluﬂturdu¤u bir inanç da içerdi¤i görülür.
Arslana Binip Y›lan› Kamç› Olarak Eline Alma Motifi:
Saltukname’de yer alan bu efsane ﬂu ﬂekilde olup hem de Karaca Ahmed’in Hac› Bektaﬂ Veli ile karﬂ›laﬂmas›na iﬂaret etmektedir: Karaca Ahmed, Hac› Bektaﬂ
Veli’nin Anadolu’ya geldi¤ini duyunca bir arslana binerek ve eline de y›lan›
kamç› olarak alarak onun yan›na gider. Hac› Bektaﬂ Veli de tekkesinin duvar›n› yararak ve üzerine binip onu yürüterek Karaca Ahmed’i karﬂ›lar. Duvar›n at
gibi hareket etti¤ini gören Karaca Ahmed, hemen inerek Hac› Bektaﬂ’›n elini
öper. Saltukname’ye göre Karaca Ahmed’in Hz. Süleyman seccadesinde oturdu¤u, cinlere hükmetti¤i, meleklerin de ona tabi oldu¤u ifade edilmektedir.19 Tabiat varl›klar›na, hayvanlara ve eﬂyaya hükmetme evliya menk›belerindeki baﬂl›ca motiflerdendir. Ahmet Yaﬂar Ocak, vahﬂi veya yabanî hayvanlar› hizmetin388
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de kullanma motiflerinin hem Sünni, hem de gayr-› sünni menâk›bnamelerde
geçti¤ini tespit etti¤ini ifade etmektedir.20
Tabiat varl›klar›na hükmetme suretiyle keramet gösterme, hayvanlarla konuﬂma
suretiyle iletiﬂim kurarak onlar› emri alt›na alma peygamberlere özgü özelliklerdir. Evliya menk›beleriyle s›k› iliﬂkisi bulunan tasavvuf, kayna¤›n› ‹slam dininden almakla birlikte kendisini besleyen ‹slam öncesi Gök Tanr› dini, Budizm gibi inançlar›n, di¤er tek Tanr›l› dinlerin, eski Yunan ve Latin felsefesinin oluﬂturdu¤u bir terkiple ﬂekillenirken ‹slami ö¤eleri de yeniden yorumlam›ﬂ ve onlara yeni bir ﬂekil vermiﬂtir. Böylece Peygamberlere ait özellikler, kimi zaman
onlar›n yaﬂamlar›ndan al›nan kesitler velilere ba¤lanm›ﬂt›r. Tarikat ﬂeyhi olmuﬂ
velilerle ilgili kerametlerin bir k›sm›n›n temelinde Tasavvuftaki bu terkibin rolü vard›r, bu keramet motiflerinin kökeni peygamberlerin yaﬂant›lar›d›r. Büyük
velilerin birbirleriyle karﬂ›laﬂt›klar› esnada bu tür kerametler gösterdiklerine dair efsane ve menk›beler mevcuttur.
Vahﬂi hayvanlara hükmetme eski Türklerde ﬂaman›n do¤a varl›klar›n› emri alt›na
almas› inan›ﬂ›n› da hat›rlatmaktad›r. Eski Türk kültüründe ﬂaman bir tak›m mucizeler göstermek zorundayd›. Zaten ﬂaman s›radan insanlardan farkl›yd›. Ya soydan gelen bir özellikle ﬂaman olarak dünyaya geliyor; ya da ﬂaman olmak için bir
nevi “çile doldurma” sürecini geçerek olgunlu¤a eriﬂmesi gerekiyordu. ﬁaman efsaneleri aras›nda ﬂamanlar›n mucizeleriyle ilgili pek çok örnek vard›r.21
Vakitsiz Meyva Ç›karma:
Karaca Ahmed’le ilgili menk›beler aras›nda a¤açtan mevsimi olmad›¤› halde elma kopararak ikram etmesi vard›r. Hac› Bektaﬂ Veli’nin Saru ile Sulucakarahöyük civar›nda bir k›ﬂ günü dolaﬂ›rken canlar›n›n meyva istemesi üzerine Hac›
Bektaﬂ’›n a¤ac›n üzerinde bir yaprak bile yokken besmeleyle ç›k›p a¤açtan elma
kopar›p inmesi, Gaziantep’te Sam ﬂeyhinin Yavuz Sultan Selim’e ve askerlerine
mevsimi olmamas›na ra¤men bir sepet üzüm ikram etmesi bu tür örneklerdir. Vakitsiz meyva ç›karma, olmayan bir ﬂeyi yoktan varetme manas›na gelmektedir ki
bu da peygamberlere özgü özelliktir. Yukar›da daha geniﬂ de¤inilmiﬂtir.
Karaca Ahmed’in Yedi Yerde Makam›n›n Bulunmas›:
Karaca Ahmed ‹stanbul’a gelmeden Afyon taraflar›ndayken Hac› Bektaﬂ Veli’nin
kendisine “Karacam, bir yerde mekân›n olsun, yedi yerde makam›n olsun dedi¤i rivayet edilmektedir. Karaca Ahmed’in yedi makam› ﬂuralard›r: Üsküdar, Manisa-Horoz köyü, Akhisar-Karaca Köyü, Ayd›n, Afyon, ‹hsaniye ‹lçesi, Yugoslavya-Üsküp kenti, Bulgaristan.22 Karaca Ahmed’in yedi yerde makam›n›n olmas›
yukar›daki efsaneye göre Hac› Bektaﬂ Veli’nin duas›na dayanmaktad›r ve yedi
yerde ününün söylenmesi anlam›n› taﬂ›maktad›r. yedi say›s› bir bütünün tamamlanmas›n› ifade etmektedir. Türk kültüründe yedi bir tamamlanmay›,
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olgunlaﬂmay› ifade eden say›d›r. Daha çok bekleme ve tamamlanma sürecinin
ifadesi için kullan›lan yedi say›s› yukar›da makam›n say›s›n›n yedi olarak tamamlanmas› ifadesiyle karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. yedi say›s› kutsal eylem ifadesi
olarak da karﬂ›m›za ç›kar. Burada yedi Karaca Ahmed’in ününün duyulmas› için
gerekli olan bir tamamlanmad›r.
Karaca Ahmed’le ilgili bilgiler aras›nda Karaca Ahmed’in Horasan erenlerinden oldu¤u, babas›n›n Saruhan Beyi ‹shak Çelebi vakfiyenamesinde Süleyman Horasanî
olarak geçti¤i, Hac› Bektaﬂ Veli’nin “Karacam, sen oralar›n Türk topraklar›na kat›lmas›na çal›ﬂmakla görevlendirildin” biçimindeki iﬂareti ile önce Afyon civarlar›na
yerleﬂti¤i , 1329 y›l›nda ‹stanbul civarlar›na geldi¤i, hatta bir devlet büyü¤ünün gözlerindeki hastal›¤› iyileﬂtirdi¤i için kendisine Üsküdar’da ﬂimdi makam›n›n bulundu¤u civardaki arazinin verildi¤i kaydedilmektedir.23 Karaca Ahmed’in yaﬂad›¤›
XIV. yüzy›l Türk tasavvuf edebiyat›n›n en parlak dönemlerinden birisidir. Anadolu’da tasavvufun en yayg›n oldu¤u XIII. yüzy›ldan sonraki yüzy›ld›r ve XIII. yüzy›lda yaﬂam›ﬂ olan Yunus Emre’nin kuvvetli bir biçimde tesirleri devam etmektedir.24
Karaca Ahmed, velilerin hem halk aras›nda, hem de devlet yöneticileri aras›nda büyük nüfuzunun yaﬂand›¤› bir dönemde yaﬂam›ﬂt›r. XIII. yüzy›l tasavvuf düﬂüncesinin Anadolu’da kökleﬂti¤i ve en önemli temsilcilerinin yetiﬂti¤i bir dönemdir. Türk
tasavvuf edebiyat›n›n en önemli eserleri bu yüzy›la aittir. XIII. yüzy›l Yunus Emre’nin, Mevlana’n›n, Hac› Bektaﬂ Veli’nin yetiﬂti¤i, Horasan erenlerinin, Yesevî müridlerinin Anadolu’nun her köﬂesinde halk›n manevî dünyas›n› zenginleﬂtirme hizmeti verdi¤i bir yüzy›ld›r. Karaca Ahmed’i birçok manevî zat içerisinde özel yapan
bu yüzy›lda yaﬂam›ﬂ, yukar›daki ça¤daﬂlar›yla karﬂ›laﬂm›ﬂ olmas›d›r. Menk›beler bu
yüzy›lda yaﬂam›ﬂ evliyay› birbirleriyle karﬂ›laﬂm›ﬂ olarak naklederler. Bu dönemin
tarikat büyükleri aras›nda Hac› Bektaﬂ Veli’nin manevî önderi oldu¤u Bektaﬂi tarikat›n›n, di¤er bütün tarikatlar›n temeli say›ld›¤› bilinmektedir. Bunda Bektaﬂili¤in,
geniﬂ halk kitlelerine malolmuﬂ ve Yeniçeriler gibi kalabal›k ve etkin bir kitleyi de
dahil ederek halk aras›nda çok yay›lm›ﬂ bir tarikat olmas›n›n pay› büyüktür. ‹lerleyen yüzy›llarda âﬂ›klar zümresi de Hac› Bektaﬂ Veli’yi kendilerine pir kabul etmiﬂlerdir. Asl›nda Bektaﬂi gelene¤i o dönemin bütün mutasavv›f ﬂairlerini Bektaﬂili¤e
mensup saym›ﬂt›r. Bunlar›n en tan›nan› Yunus Emre’dir.
Bu bildiride yer alan kutsal mekânlarla ilgili anlat›lanlar hurafe, gerçekleﬂtirilen ritüellerin baz›lar› da bât›l olarak görünebilir. Ancak önce bu sözlü anlat›mlar›n ve halk›n gerçekleﬂtirdi¤i uygulamalar›n nas›l bir kültürel oluﬂum geçirdi¤i, temellerinin aranmas› gerekti¤i yerler gözden geçirilmelidir. Bilindi¤i gibi
kültür bir yaﬂama biçimidir. Kendi kal›plar›n› kendisi oluﬂturur. Halk›n kültürüne müdahale ise etkisiz kal›r. Din, kültürü etkileyen, ama onu bütünüyle de¤iﬂtiremeyen bir unsurdur. Hatta kimi zaman kültür, halk›n yaﬂad›¤› dini etkisi
alt›na al›r ve asl›nda dinî-‹slamî olamayan birçok unsur dinî-‹slamî bir kisveye
büründürülür. Çal›ﬂmam›z halk›n sözlü kültüründeki dine ayk›r› gibi görünen
birçok sözlü kültür malzemesini ay›klay›p üstünü çizmek de¤il, inceleyip de¤erlendirmek maksad›n› taﬂ›maktad›r.
Sonuç olarak XIII. yüzy›l sonu ile XIV. yüzy›l baﬂ›nda yaﬂam›ﬂ olan Karaca
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Ahmed, sadece Üsküdar ve ‹stanbul çevresinde de¤il Anadolu’nun bir çok yerinde de tan›nm›ﬂ, hatta ünü yurt d›ﬂ›na da taﬂm›ﬂ, kendisine Üsküp’te bir makam atfedilmiﬂ genel velilerdendir. Karaca Ahmed’e ve çevresine ba¤l› anlat›lan efsane ve menk›beler, Anadolu’nun birçok köﬂesindeki eren ve evliyalarla
ilgili anlat›mlar›n varyantlar›d›r. Kült olmuﬂ bir veli olan Karaca Ahmed Sultan,
etraf›nda anlat›lan efsanelerle, menk›belerle ve halk inan›ﬂlar›yla zengin bir
halk edebiyat› ve kültürü oluﬂmuﬂtur.
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Meﬂk Gelene¤inin Temsilcisi Olan
Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti’nin
Türk Kültürüne Katk›lar›
D O Ç .

H A T ‹ C E

S E L E N

E R G Ö Z

Sakarya Üniversitesi

Giriﬂ
‹stanbul, Do¤u ile Bat› aras›nda bir köprü olan, co¤rafi güzellikleri ve tarihî
dokusuyla sanatç›lar›n, yerli, yabanc› turistlerin gözdesi olmuﬂ bir ﬂehirdir.
‹stanbul’da yaﬂamay› seçenler bu büyük metropolde yaﬂaman›n zorluklar›na
dayan›rken, onun güzelliklerinden ve tarihî mistik dokusundan güç al›rlar.
Üsküdar ise her türlü mimarî yenileﬂmeye karﬂ›n mistik yap›s›n› koruyan,
kendine has güzelli¤i olan, çok say›da sanatç›ya ilham vermiﬂ ‹stanbul’un en
güzel ilçelerinden biridir. Eski tarzdaki tarihî evleri, sokaklar›, burada yaﬂayan
insanlar›n oluﬂturdu¤u geleneksel sosyal yap›yla güzel sanatlar›n her dal›na,
tablolara, ﬂiirlere, ﬂark›lara konu olmuﬂtur.
Üsküdar ayn› zamanda önemli bir kültür merkezi olmuﬂtur. Sanat›n her kolundan çok de¤erli üstatlar yetiﬂmiﬂ, çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂt›r. Bunlardan bir tanesi de
Emin Ongan Üsküdar Mûs›kî Cemiyetidir.
1918 y›l›nda I. Ordu Baﬂ Müfettiﬂi Miralay Hac› Reﬂit Bey’ in o¤lu “ Ata Bey”
taraf›ndan “ Anadolu Mûsikî Cemiyeti” ad› alt›nda kurulmuﬂ, 1919 y›l›nda ise
“Darülfeyz-i Mûsikî Cemiyeti” ad›n› alm›ﬂ, 1923 y›l›nda Cumhuriyetin ilan› ile
birlikte ad› “Üsküdar Mûsikî Cemiyeti” olarak de¤iﬂtirilmiﬂ ve varl›¤›n› 1934
y›l›na kadar sürdürmüﬂtür. Türlü imkans›zl›klar nedeniyle çal›ﬂmalar›n› toplulu¤u oluﬂturan üyelerin evlerinde devam ettirmiﬂ, nihayet 1939 y›l›nda “Yeni
Üsküdar Mûsiki Cemiyeti” ad›n› alarak hükmi ﬂahsiyetine kavuﬂturulmuﬂtur.
1927 y›l›nda cemiyete dahil olan Emin Ongan‘ ›n Baﬂkanl›¤› ve hocal›¤›nda
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Üsküdar
Musiki
Cemiyeti’nden
kesitler

faaliyetlerine devam etmiﬂtir. Maddi zorluklar nedeniyle y›llarca kirada
dolaﬂm›ﬂ ve bünyesine uygun yer bulmakta güçlük çeken cemiyet, 1967 y›l›nda
ﬂimdiki binas›na kavuﬂmuﬂtur. 1968 y›l›nda iç ve d›ﬂ s›valar› yap›lmam›ﬂ, çat›s›,
kap›lar›, pencereleri, sahnesi, salonu olmayan, ›s›tmas› sobalarla yap›lan,
k›smen ayd›nlat›labilen iki küçük odac›¤› ve bir dershanesi bulunan zemin kata
taﬂ›nm›ﬂt›r.1 ﬁu anda içinde bir konser salonu da bulunan Üsküdar Mûs›kî
Cemiyeti Türk müzi¤i gelene¤ini yaﬂatan önemli bir müzik okuludur.
Meﬂk Gelene¤i
Meﬂk; kuﬂaktan kuﬂa¤a aktar›lan bir ö¤renme biçimidir.
Meﬂk; mûs›kî dünyas›n›n hat sanat›ndan ödünç ald›¤› “yaz› örne¤i”, “ yaz› karalamas›” ya da “yaz› al›ﬂt›rmas›” anlam›na gelen bir terimdir. Meﬂk, hattat›n
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talebesine ders olarak verdi¤i yaz› örne¤i ya da karalamas›d›r. Ancak bu kelime
mutlak ders ve ö¤renim manas›nda da kullan›labilmiﬂtir. Mevlevî derviﬂlerinin
dönerek sema etmeyi ö¤renmelerine sema meﬂki denir, bu amaçla kullan›lan tahtaya da sema tahtas› denirdi. Kullan›m alanlar› zamanla sadece baz› sanat ve hünerlerin ö¤reniminde yo¤unlaﬂan Meﬂk sözcü¤ü, Osmanl›’n›n son iki yüzy›l›nda
sadece güzel yaz› ve müzi¤e inhisar ettirilmiﬂtir. Belirtti¤imiz gibi, meﬂk sözcü¤ü
bazen en genel düzeyde e¤itim ve ö¤retim anlam›nda da ele al›nm›ﬂt›r.2
Meﬂk’in Tan›m›
Vural Sözer, “meﬂk”i; “Türk müzi¤inde uygulanan, geleneksel kulaktan
ö¤renme ve ö¤retme yöntemidir.” ﬂeklinde tan›mlamaktad›r. “Meﬂk etmek;
ö¤retmenin çald›¤› ya da söyledi¤i yap›t› dinleyerek ö¤renmek ve ezberlemektir.
XX. yüzy›l›n baﬂlar›nda, notan›n Türk müzi¤inde de kullan›lmaya baﬂlanmas›ndan sonra, meﬂk, daha çok üzerinde çal›ﬂ›lan yap›t›n usûl, makam ve
geçkiler bak›m›ndan en do¤ru biçimde yorumunu sa¤lamak amac›yla uygulanmaktad›r. 3
Meﬂk s›ras›nda bir yandan eser geçilirken,4 di¤er yandan edep, erkan ö¤retilirdi.
Yani hem e¤itim, hem ö¤retim söz konusuydu. Bilgi, deneyim, ustal›k hocadan
ö¤renciye aktar›l›rd›.
Meﬂk gelene¤ini teknik aç›dan zorunlu k›lan “usûl” vurmakt›r. Meﬂk’e temel
teﬂkil eden iki özelli¤i açarak gelene¤i daha iyi anlayabiliriz.
1. Usûl vurmak esast›r
Usûl; eserin ritmini belirler, usûl düﬂünmeden Türk müzi¤inde icra gelene¤i
yoktur. Türk müzi¤inde “usûl”: “Vuruﬂlar›n›n k›ymetleri birbirine eﬂit veya eﬂit
olmayan, fakat mutlaka muhtelif kuvvetli, yar› kuvvetli ve zay›f zamanlar›n belli
bir ﬂekilde s›ralanmas›yla meydana gelen belli kal›plar halindeki say› ve vuruﬂ
guruplar›d›r.”5 ﬂeklinde tan›mlan›r.
Usûlü ifade eden ölçü kal›plar›, elleri dizlere s›rayla vurarak, sa¤ diz den
baﬂlayarak icra edilir. Vuruﬂ isimleri, Düm, Te- ke, Tek, Tâhek olabilir. Bunlar
icra edilen eserin notalar› gerektirdi¤ince uygulan›r. Düm’ler sa¤ el ile sa¤ dize,
Tek’ler de sol el ile sol dize vurularak icra edilir. Te-Ke ler ise, biri sa¤ di¤eri sol
dize vurulur. Bunlar›n d›ﬂ›na ç›kan istisnâi durumlar da olabilir.
Charles Fonton, 18. yüzy›lda Türk Müzi¤i adl› kitab›nda, “nas›l ki bizde notan›n
biçimiyle niteli¤i onun zaman de¤erini tayin ediyorsa, ﬂarkl›larda da bunun
muadili olarak ritm ve ölçü vuruﬂlar›nda –gereken yerlere es iﬂaretleri de
koyarak- nota uzunluklar›n› belirtmeyi düﬂünmüﬂlerdir. Bu özellik, en güçlü
haf›zadan bile silinebilecek eserleri hat›rlamalar›na yard›mc› olur.”6 ﬂeklinde
usûl-ritm konusuna verilen önemi vurgulamaktad›r.
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2. Unsur, notas›z, ezbere okumakt›r.
Türk Müzi¤i gelene¤inde birçok nota icad eden bestekâr veya müzik insan›
bulunmas›na karﬂ›n nota kullanma al›ﬂkanl›¤› geliﬂmemiﬂtir. Öyle ki nota
bilmek ve nota ile ö¤renmek çok da ba¤l› olunan müzik gelene¤ine uygun düﬂen
bir durum olarak görülmemiﬂtir. Meﬂk gelene¤i esast›r. Ö¤renci güfteye bakarak
ve kulaktan ö¤renme yoluyla eserleri ö¤renir.
Meﬂk’in Uygulanmas›
Meﬂk, usta-ç›rak iliﬂkisi içinde meﬂkhânelerde,7 cemiyetlerde toplanarak, usûl
vurarak, eserin tekrar edilmesiyle gerçekleﬂir. Hoca ö¤renciye öncelikle eserin
güftesini aktar›r, ard›ndan eseri k›s›m k›s›m usûl vurarak okur. Ö¤renci, ellerini kullanarak kuvvetli ve zay›f zamanlar› ellerini dizlerine vurmak suretiyle
güfteye uygun biçimde hocadan gördü¤ü üzere tekrar eder. Bu tekrarlar eserin
tamam› ö¤renilinceye kadar devam eder. Böylece eser, ö¤rencinin zihnine nakﬂ
olunur. Eseri ö¤renme süresi eserin uzunlu¤una ve güfteye ba¤l› olarak zaman
alabilir.
Meﬂk’in Tarihçesi
Meﬂk yöntemi; Türk müzik gelene¤inin yap›s›nda vard›r ve tarihçesi yüzy›llar
öncesine dayan›r. Osmanl› dünyas›nda meﬂkle ilgili kay›tlara on yedinci yüzy›l
baﬂ›ndan itibaren rastlan›yor. Örne¤in, 1635 y›l›nda sarayda mûs›kî ö¤renmeye
baﬂlayan Evliya Çelebi, Topkap› saray›ndaki sanat hayat›n› anlat›rken mûs›kî
ö¤renmeye yönelik, neredeyse kurumlaﬂm›ﬂ bir sistemin varl›¤›ndan söz eder.8
Yine XVII. yüzy›lda Ali Ufki Bey yazd›¤› eserlerde saraydaki meﬂk ortam›n› ve
meﬂkin kurallar›n› anlat›r. Saraya girdikten sonra sazendeler aras›na kat›lan Ali
Ufkî Bey Türk mûs›kîsini ve santur çalmay› ö¤renir ve Santuri Ali Bey olarak
an›l›r. Yeteneklerinden dolay› Enderun meﬂkhânesine atan›r.9 Saraydaki meﬂk
ortamlar›n› anlatt›¤› Saray-i Enderun adl› eserinin yan› s›ra, bat› notas›yla
kaleme ald›¤› eserleri ve el yazmalar› günümüze ulaﬂabilmiﬂtir.
Mehter ve Enderun’un kapat›lmas›n›n ard›ndan XIX. yüzy›l sonlar›na do¤ru
Türk müzi¤inin geliﬂme ve yay›lma ortamlar› daralm›ﬂ, bat› müzi¤i ve bat› sanat
ak›mlar›na özenti baﬂlam›ﬂt›r. Muz›kay-› Humayunla10 baﬂlayan bat›l›
hareketler, Darülelhan’da11 ve tüm resmi kurumlarda Türk Müzi¤inin yasaklanmas›na kadar varm›ﬂt›r.12 Özellikle bat› müzi¤inden gelen etkilenmeyle birlikte
Türk Müzi¤inin resmi kurumlarda yasaklanmas›, uzunca bir dönemin Türk
Müzi¤inin geliﬂimi ve varl›¤›n› sürdürmesi aç›s›ndan kay›p olarak görülebilir.
Türk müzi¤i okullarda ö¤retilinceye kadar, e¤itim-ö¤retim, meﬂk ortamlar›
sayesinde cemiyetlerde devam etmekteydi. ﬁu veya bu semtte mûs›kîdeki
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ehliyeti a¤›zdan a¤za söylenen, tan›nm›ﬂ hocalar›n çevreleri ve evleri bir nevî
konservatuar görevi görüyordu. Bazen bunlar meﬂkhâne ad› alt›nda devaml› ve
muntazam, resmi izne ba¤l› olarak faaliyette bulunurlard›.13 Türk müzi¤inin
evlerdeki meﬂk ortam›ndan ç›k›p okullaﬂmaya baﬂlamas› XX. yüzy›l›n ilk
çeyre¤inde gerçekleﬂti. Maarif-i Umûmiye Nezareti 1911 y›l›nda ilkokullarda
müzik derslerini planlayan bir müfredat kitab› bast›rm›ﬂt›.14
Dârü’l-elhan’la birlikte ‹stanbul’da geleneksel kurallara ba¤l› çok say›da müzik
okulu aç›ld›. Terakk-i Mûs›kî Mektebi, Gülﬂen-i Mûs›kî Mektebi, Darüttalim-i
Mûs›ki-i Osmâni (Osmanl› Mus›kisi ö¤renilen ev), Dârü’l-Feyz-i Mûs›kî (Mus›ki
feyzi al›nan ev) ve onun devam› olan Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti. 1976 y›l›nda
‹stanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzi¤i Devlet Konservatuar›n›n aç›l›ﬂ›na
kadar çeﬂitli illerde mûs›kî cemiyetleri kurulmuﬂ ve bir okul gibi bu cemiyetler
çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂlerdir.
Meﬂk Gelene¤inin Temsilcisi Olan Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti
Darü’l-Feyz-i Mûs›kî; Telgrafç› Ata Bey ad› ile an›lan mûs›kîsever bir kimse
taraf›ndan 1918 y›l›nda, kendi evinin bir bölümünde “Anadolu Mûs›kî Mektebi”
olarak ö¤renime aç›ld›. Darü’l-feyz-i Mûs›kî ile birleﬂtikten ve bir çok de¤iﬂikliklerden sonra “Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti” ad›n› alm›ﬂt›r. Baﬂlang›çtan bugüne
kadar Ali R›fat Ça¤atay, Hoca Ziya Bey, Udî Sami Bey, Klarnet ‹brahim Efendi,
Fuat Sorguç, Besim ﬁerif Bey, Selahattin P›nar, Zühdü Bardako¤lu, Osman
Güvenir, Emin Ongan, Necati Tokyay, Halil Can gibi sanatkârlar bu cemiyete
emek veren önemli isimlerden baz›lar›d›r.15
Türk müzi¤i, yüzy›llar boyunca “meﬂk sistemi”ne dayal› bir biçimde süre
gelmiﬂtir. Usta ç›rak iliﬂkisi içinde, Türk müzi¤ini iyi bilen, icrada ustalaﬂm›ﬂ
bestekâr ve icrac›larla yap›lan bu müzikli toplant›lar arac›l›¤›yla, henüz konservatuarlar›n kurulmad›¤› y›llarda birçok icrac› ve bestekâr yetiﬂmiﬂtir. Buralarda
ustalar›n a¤z›ndan ç›kan her söz, icra dikkatle dinlenir, ustalar izin vermedikçe
ö¤renciler ya da yetiﬂmekte olan adaylar icrada bulunmazlard›. Dinleme ve taklît yoluyla geçmiﬂten gelece¤e bir köprü oluﬂturan meﬂk ortamlar›n›n bir k›sm›
bugün kaybolmuﬂ, bir k›sm› da Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti gibi özveri ile e¤itimlerine devam etmektedirler.
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Üsküdar Musiki Cemiyeti konser Salonu

Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti ve Emin Ongan
Üsküdar mûs›kî cemiyetinin Türk müzi¤i e¤itim ve ö¤retiminde bugünkü
k›ymetli derecesine ulaﬂmas›, Emin Ongan’›n disiplinli ö¤retmenli¤i sayesinde
olmuﬂtur. O, 1926 y›l›ndan, 1985 y›l›nda vefat›na kadar bu çal›ﬂmalara öncülük
etmiﬂtir.16 Gerek bestekârl›¤›, gerekse hocal›¤› ile Türk müzi¤i camias›nda Emin
Ongan özel bir yere sahiptir. Cemiyetin ismi Emin Hoca’n›n an›s›na Emin
Ongan Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti ﬂeklinde de an›l›r.
Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti Ö¤retim Program› 17
Birinci Dünya savaﬂ›n›n hemen sonras›nda kurulan, bugüne kadar faaliyetlerini
sürdüren ve ‹stanbul’un kuﬂkusuz en önemli amatör musiki derne¤i olan Üsküdar Mûs›kî Cemiyetinde ‹smail Hakk› Bey18’in önerdi¤i e¤itim tür ve yönteminden hiçbir zaman vazgeçilmedi. Üsküdar Mûs›kî Cemiyetinin ilk nüvesi
olan Darü’l-feyz-i Mûs›kî Cemiyeti’nin 1919 tarihli konser program›nda meﬂk ve
fasl-› umumiden söz edilir. Demek ki bu cemiyete baﬂ›ndan beri hem ça¤daﬂ
398

M E ﬁ K
M Û S I K Î

G E L E N E ⁄ ‹ N ‹ N
C E M ‹ Y E T ‹ ’ N ‹ N

T E M S ‹ L C ‹ S ‹
O L A N
T Ü R K
K Ü L T Ü R Ü N E

Ü S K Ü D A R
K A T K I L A R I

yöntemlerle nota, solfej gibi müzik dersleri hem de meﬂk birlikte yürütülmüﬂ ve
yürütülmektedir. Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti’nin broﬂüründeki tan›tma metninde
meﬂkin tüm uygulama ögeleri bulunuyor. Di¤er tüm mûs›kî derneklerinde ve
meﬂkhânelerde de meﬂkin konumunun bundan farkl› oldu¤unu düﬂünmek
yanl›ﬂ olur. Bütün bu derneklerde nota, solfej, usûl ö¤retilir. Ayr›ca çalg›, bazen
da edebiyat dersleri verilir. Ancak baz› ders saatleri sadece meﬂk dersi ad›n› al›r
ve bu saatlerde dernek üyesi amatör sazende ve hanendelere sadece eser
geçilir.19
Emin Ongan Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti’nce düzenlenen Türk Sanat Müzi¤i
Kurslar›, toplam 3 (üç) y›l sürelidir.
• Kurslar; A S›n›f› (Haz›rl›k) “Bir e¤itim dönemi”, B S›n›f› “Bir E¤itim Dönemi”
ve C S›n›f› “Bir E¤itim Dönemi” olmak üzere üç aﬂamal›d›r.
• E¤itim dönemi her y›l Ekim ay›n›n ilk Cumartesi günü saat 15.00’te törenle
baﬂlar ve takip eden y›l›n May›s ay›n›n son Cumartesi günü sona erer.
Ders Program›
• Sal› ve Perﬂembe günleri 18:30 – 20:15 saatleri aras›nda A,B,C ve ‹cra S›n›f›n›n
repertuar dersi yap›l›r.
• Cumartesi günleri, Çocuk Korosu 1. Grup 10:00 – 11:30, 2. Grup 11:30 – 12:45
saatleri aras›nda ders al›r.
Cemiyetin içinde bir çocuk korosunun bulunmas› özellikle bu yaﬂtaki çocuklara
Türk müzi¤ini sevdirmek, ö¤retmek ad›na yap›lm›ﬂ önemli bir katk›d›r.
• Cumartesi günleri toplu saz dersleri 14:00 – 15:00 saatleri aras›nda yap›l›r.
Program Çizelgesi
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Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti ‹le ‹lgili Bir Ö¤renci Röportaj›20
Sakarya Üniverstesi Devlet Konservatuar› 3. s›n›f ö¤rencisi Didem ÖZBEK’le bu
görüﬂme 23 Ekim 2008 tarihinde yap›lm›ﬂt›r.
1. Ne kadar süredir cemiyete devam ediyorsun?
Didem ÖZBEK: 2005-2006 e¤itim döneminde s›nava girerek cemiyete girmeye
hak kazand›m. 2007 senesinde okulum dolay›s›yla bir sene ara verdim. Derslere
girmesem de müsait oldu¤um zamanlarda giderek ba¤›m› koparmad›m, bu sene
üçüncü s›n›fa devam etmekteyim.
2. E¤itim- ö¤retim sistemi hakk›nda bilgi verir misin?
Didem ÖZBEK: “Çocuklar için, genç ve yaﬂl›lar için, bir de ayr›ca 45 yaﬂ üzeri diye
bildi¤im meﬂk s›n›f› var. Ayn› zamanda özel enstrüman dersi de verilmekte. Ben
A-B-C olarak s›n›fland›r›lan 3 senelik program› al›yorum. Dersler sal›, perﬂembe ve
cumartesi günleri oluyor, sal› ve perﬂembe akﬂam 18.30 ile 20.15 aras› repertuar
dersi, cumartesi günü 13.00- ile 19.00 aras› nazariyat, usûl ve repertuar dersi ve
sadece C s›n›f›na has olan Beste dersi oluyor. Nazariyat dersleri, belirli bir seviyeye kadar solfej kitab›ndan, sonras›nda basit usûlle ve klasik eserlere geçilerek
yap›l›yor. Repertuar dersinde sözlü eserler ö¤retilirken çalg› eﬂli¤i yap›l›yor. Hoca
eﬂli¤inde meﬂk yöntemiyle eserler tekrar ediliyor.Her sene sonunda s›nav
yap›lmakta. Baﬂar›s›z olan arkadaﬂlar s›n›f› tekrar ediyor. C s›n›f›n›n sonunda da
bir s›nav yap›l›yor. Bu s›nav› geçenler sertifika al›yor, daha iyi olanlar da icra
s›n›f›na geçiyor. Daha sonra Cemiyetin sanatç›s› olarak ve yine repertuar derslerine kat›larak e¤itimlerini sürdürüyorlar ve cemiyetin konserlerine kat›l›yorlar.
Ayr›ca çocuk korosu ve yetiﬂkinler için bir meﬂk s›n›f› da var. Çocuk s›n›f›nda
e¤itim 15 yaﬂ›na kadar yap›l›yor. Bir de bu y›l aç›lan saz eserleri geçilen özel
çalg› dersi alan arkadaﬂlar›n kat›ld›¤› bir s›n›f mevcut.”
3. Cemiyette ald›¤›n e¤itimin Konservatuar e¤itimine katk›lar› nelerdir?
Didem ÖZBEK: “Konservatuarda Türk müzi¤i e¤itimi gören bir ö¤renci için
tart›ﬂ›lmaz mükemmelikte bir katk›s› var. Çünkü, cemiyette e¤itim-ö¤retim
d›ﬂ›nda bir gelenek sürmekte ve tarih yaﬂat›lmaya çal›ﬂ›l›yor. Burada ö¤rencinin
istikrarl› ve disiplinli olmas› özel önem taﬂ›maktad›r. Tüm bunlar› düﬂünerek
cemiyetin çok faydal› oldu¤unu düﬂünüyorum. Ancak baﬂar›l› olabilmek yine de
kiﬂinin kendisine ba¤l›d›r. Müzik e¤itimi almayan veya alamayan herkese aç›k
oluﬂu da toplumun müzik bilgisi ve görgüsü ad›na çok önemlidir.”
diyerek bitiriyor. Cemiyette ö¤renim gören bir ö¤rencinin a¤z›ndan bunlar› duymak, kaydetmek gerçekten önemlidir.
Sabah gazetesi muhabiri Deniz AYYILDIZ’›n 16 Mart 2007 tarihinde Cemiyet’in
emektar hocalar›ndan ﬁeref ÇAKAR’la yapt›¤› röportaj da Cemiyet’in genel
duruﬂunu yans›t›r biçimdedir.
ﬁeref ÇAKAR; “Burada meﬂke dayal› bir ö¤retim var. Ama nota da hiçbir zaman
ihmal edilmez. Meﬂk, mûs›kîyi bilen a¤›zdan, bu sanat› ö¤retme keyfiyetidir.
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Üsküdar Musiki Cemiyeti plaklar›ndan birinin arka yüzü

Tabii mûs›kîde okuma keyfiyeti yoktur. ﬁark› okunmaz, ﬂark› yaﬂan›r. ﬁark›y›
yaﬂayabilmeniz gerekir ki karﬂ›n›zdakine de o ﬂekilde yans›tabilesiniz. Bu da
bilen bir a¤›zdan dinlemekle olur…”21 diyerek sistemin özünü vurguluyor.
Sonuç
Kültürün önemli unsurlar›ndan biri de müziktir. Ünlü düﬂünür Konfüçyüs
felsefesinde “müzi¤in etkisi yaln›zca tek tek insanlarla s›n›rl› kalamaz, bütün
toplumu, hükümetin yönetimini, tüm ülkeyi, ülkedeki iﬂleri de kapsar. Müzik
bozulursa tüm bu ﬂeylerde bozukluk meydana gelir. Konfüçyüs, müzi¤in kiﬂi ve
toplum üzerindeki etkilerini ﬂu sözleriyle özetler: “Müzik devlet kurar, devlet
y›kar.”22
Günümüzde popüler kültür gençlerimizi olumsuz yönde etkilemeye devam
etmektedir. Televizyonlarda yay›nlanan müzik yar›ﬂmalar›n›n içeri¤i, sunuﬂ
ﬂekli topluma bir ﬂey kazand›rmad›¤› gibi, bir oyun ve seyirlik gösteriden öteye
gidememektedir. E¤itim ve ö¤retimin bu denli önem kazand›¤› günümüzde iyi
ve kötü müzi¤i ay›rt edebilen bireyler yetiﬂtirmek, gençlere gelene¤i aktarmak
ve devam›n› sa¤lamak son derece önemlidir. Üsküdar Mûs›ki Cemiyeti’nde
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faaliyetini sürdüren çocuk korosunun varl›¤›n› bu nedenle çok anlaml› buluyorum. Bu gibi çal›ﬂmalar›n yayg›nlaﬂmas› gereklidir.
Ulusal müzi¤in yaﬂat›lmas› ve gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› için sistemli, planl›
ancak gelenekten kopmadan bir e¤itim anlay›ﬂ›n›n sürdürülmesi esast›r. Üsküdar Mûsiki Cemiyeti gibi kurumlar›n varl›¤› bu yönde yap›lan çal›ﬂmalar›
desteklemiﬂtir. Türk müzi¤ine emek veren çok say›da besteci, ö¤retmen ve
yorumcuyu bu gelenekle özdeﬂleﬂtirerek yetiﬂtirmiﬂtir. Cemiyetten yetiﬂen
sanatç›lar›n listesi asl›nda bu cemiyette yap›lan e¤itimin en önemli göstergesidir.

23

Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden
Yetiﬂen Sanatkârlar
1918 Y›l›nda kurulmuﬂ olan cemiyetimiz, ﬂu anda Türkiye’deki en eski Türk
musikisi kuruluﬂudur. Cemiyetimiz Türk Musîkisi kuruluﬂlar›na ses ve saz
sanatkâr›, koro ﬂefi, bestekâr, ö¤retim üyesi, araﬂt›rmac›, yazar olarak bir çok
sanatkâr yetiﬂtirmiﬂtir. Bu listede Türk musîkisi kuruluﬂlar›na hizmet vermiﬂ
sanatkârlar›m›z› sunuyoruz.
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AHMET CENNETO⁄LU

(KANUN‹)

AHMET GÖRÜR

(BESTEKAR)

AHMET ÖZHAN

(SES SANATKÂRI, KORO ﬁEF‹)

AKA GÜNDÜZ KUTBAY

(NEYZEN)

ALAEDD‹N PAKYÜZ

(UD‹, BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

AL‹ ÇEK‹C‹

(BESTEKÂR)

AL‹ ERKÖSE

(KEMAN‹, BESTEKÂR)

AL‹ ‹HSAN KISAÇ

(KEMAN‹, BESTEKÂR)

AL‹ RIFAT ÇA⁄ATAY

(BESTEKÂR, ÜSK.MUS.CEM.KURUCUSU)

AL‹ RIZA KÖPRÜLÜLERO⁄LU

(SES SANATKÂRI)

AL‹ YÜCETURANLI

(KEMAN‹)

ÂM‹R ATEﬁ

(BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

AR‹F SAM‹ TOKER

(SES SANATKÂRI, BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

ATÂ BEY (ÖZTAN)

(TELGRAFÇI, KANUN‹, ÜSK.MUS.CEM.KURUCUSU)

AT‹LLA GÜNDÜZ

(KEMAN‹, BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

AVN‹ ANIL

(BESTEKÂR)

AYTAÇ ERGEN

(SES SANATKÂRI)

BAKSEN GÜNAYDIN

(THM SES SANATKÂRI)

BEK‹R ÜNLÜ ATAER

(SES SANATÇISI)

BERHAYAT ANIL

(SES SANATKÂRI)

BERTAN (ALYÜZ) ÜSKÜDARLI

(KANUN‹, BESTEKÂR)

BESTEN‹GAR HOCA Z‹YA BEY

(BESTEKÂR, ÜSK. MUS.CEM. KURUCUSU)
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(TANBUR‹)

BURHANETT‹N ÖKTE

(NEYZEN)

CAH‹T DEN‹Z

(BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

CAH‹T PEKSAYAR

(KEMAN‹)

CAV‹T DER‹NGÖL

(KEMAN‹, BESTEKÂR)

CEM BEHAR

(TSM MÜZ‹KOLO⁄U)

C‹NUÇEN TANRIKORUR

(UD‹, BESTEKÂR)

CÜNEYT KOSAL

(KANUN‹ BESTEKÂR)

CÜNEYT ORHON

(KEMENÇE SANATKÂRI)

ÇET‹N KÖRÜKÇÜ

(SES SANATKÂRI, HAL‹Ç ÜN‹. Ö⁄R. ÜYES‹, KORO ﬁEF‹ )

DR. AYHAN SÖKMEN

(KORO ﬁEF‹, DOKUZ EYLÜL ÜN‹V.Ö⁄R.GÖR.)

EKREM ERDO⁄RU

(KEMENÇE SANATKÂRI)

EM‹N ONGAN

(KEMAN‹, BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

EN‹SE CAN

(KEMAN‹)

ERD‹NÇ ÇEL‹KKOL

(SES SANATKARI, BESTEKÂR, KORO ﬁEF‹)

EROL KÜÇÜKYALÇIN

(SES SANATKÂRI, KORO ﬁEF‹)

ES‹N SEÇK‹N

(BESTEKÂR)

ESRA ‹ÇÖZ

(SES SANATKÂRI)

ESRA GÜLER

(SES SANATKÂRI)

ETHEM RUH‹ ÖNGÖR

(ARAﬁTIRMACI, ARﬁ‹V UZMANI, YAZAR)

F‹KRET BERTU⁄

(NEYZEN)

GÜN‹Z AKÇAM

(P‹YAN‹ST)

HAKAN AYDINLIK

(UD‹)

HALDUN ERS‹N

(TANBUR‹)

HANENDE ARAP CEMAL BEY

(HANENDE, BESTEKÂR, ÜSK.MUS.CEM.KURUCUSU)

HAYR‹ PEKﬁEN

(SES SANATKÂRI, KORO ﬁEF‹)

HURﬁ‹T UNGAY

(R‹TM SAZ SANATKÂRI)

HÜNER ÇOﬁKUNER

(SES SANATKARI)

HÜSNÜ ANIL

(KANUN‹)

HÜSNÜ ÜSTÜN

(UD‹, BESTEKÂR)

‹NC‹ ÇAYIRLI

(SES SANATKÂRI, KORO ﬁEF‹)

‹SMA‹L ANADOLU

(R‹TM SAZ)

KAD‹R SOYER

(SES SANATKÂRI)

KÂMURAN YARKIN

(TANBUR‹, BESTEKAR)

KAMURAN ERDO⁄RU

(KEMENÇE SANATKÂRI, ‹.T.Ü.Ö⁄R.GÖR.)

KEMAL GED‹Z

(UD‹)

MAHMUT O⁄UL

(BESTEKÂR)

MEHMET ÖKKEﬁ ÜM‹T

(BESTEKAR)

MEHTAP SARAÇ

(SES SANATKÂRI)

MERAL MANSURO⁄LU

(SES SANATKÂRI)

MIZIKALI CELAL BEY

(ÜSK.MUS.CEM.KURUCUSU)

MURAT IRKILATA

(SES SANATÇISI)
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MÜBECCEL ÇET‹N

(KEMENÇE SANATKÂRI)

MÜZEYYEN SENAR

(SES SANATKÂRI)

NAC‹ SÖNMEZ

(UD‹, KORO ﬁEF‹)

NAD‹DE SULTAN TÜRKO⁄LU

(POP SANATÇISI)

NAD‹R H‹LKAT ÇULHA

(SES SANATKÂRI)

NECAT‹ TOKYAY

(KEMAN‹,GÜFTEKÂR)

NED‹M ‹ÇÖZ

(TANBUR SANATKÂRI)

NEV‹N ÖRNEK

(SES SANATKÂRI)

N‹HAL ARDA

(SES SANATKÂRI)

N‹HAL KÖKNAR

(SES SANATKÂRI)

N‹HAT ADL‹M

(BESTEKÂR)

N‹YAZ‹ SAYIN

(NEYZEN, BESTEKÂR, ‹.T.Ü.Ö⁄R.GÖR.)

NURETT‹N ÇEL‹K

(HANENDE)

NUR‹ GÜN

(KLARNET SANATKÂRI)

ORKUN ERUYGUN

(KANUN‹)

ÖMER D‹LEK

(BESTEKÂR)

ÖZDEM ÇEV‹K

(SES SANATKÂRI)

PER‹HAN SÖZEN

(SES SANATKÂRI)

RECEP B‹RG‹T

(SES SANATKÂRI)

REF‹K AKBULUT

(SES SANATKÂRI)

REﬁAT UCA

(KEMENÇE SANATKÂRI)
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RIDVAN AYTAN

(UD‹)

SAD‹ HOﬁSES

(SES SANATKÂRI, BESTEKÂR)

SADUN AKSÜT

(TANBUR‹, BESTEKÂR, ‹.T.Ü.Ö⁄R.ÜYES‹)

SAF‹YE ERDE⁄ER

(SES SANATKÂRI)

SAM‹ ÖZER

(SES SANATKÂRI)

SAM‹ ÖZKANLI

(HANENDE)

SAYRA ORKAN

(SUNUCU)

SELAHATT‹N PINAR

(TANBUR‹, BESTEKÂR)

SERMET KUTLU⁄

(V‹YOLONSEL SANATKÂRI)

SERVER ÖZBAY

(KEMAN‹)

ﬁEK‹P AYHAN ÖZIﬁIK

(UD‹, BESTEKÂR)

ﬁEREF ÇAKAR

(KORO ﬁEF‹, BESTEKÂR, TSM E⁄‹T‹M K‹TABI YAZARI)

ﬁÜKRAN AY

(SES SANATKÂRI)

ﬁÜKRÜ ‹NC‹

(KLARNET SANATKÂRI)

ﬁÜKRÜ KABACI

(KLARNET SANATKÂRI)

ﬁÜKRÜ TUNAR

(KLARNET SANATKÂRI, BESTEKÂR)

TANER BÜLBÜL

(SES SANATKÂRI)

TARIK K‹P

(V‹YOLONSEL SANATKÂRI)

TARKAN TEVETO⁄LU

(POP SANATÇISI)

TOLGA ÜSKÜDARLI

(KEMAN‹)

TU⁄RUL ‹NANÇER

(R‹TM SAZ SANATKÂRI)

TURAN YALÇIN

(KANUN‹, KORO ﬁEF‹, BESTEKÂR)

TURGAY ÖZÜFLER

(KLARNET SANATKÂRI)

UD‹ SAM‹ BEY

(UD‹, BESTEKÂR, ÜSK.MUS.CEM.KURUCUSU)

UFUK U⁄UR‹ﬁ

(SES SANATÇISI)

VAH‹T ANADOLU

(R‹TM SAZ SANATKÂRI)

VECD‹ SEYHUN

(V‹YOLONSEL SANATKÂRI, BESTEKÂR)

YALÇIN ALTIPARMAK

(SES SANATKÂRI, KORO ﬁEF‹)

YAVUZ ÖZÜSTÜN

(KEMAN‹, BESTEKÂR)

YILDIRIM BEKÇ‹

(SES SANATKÂRI)

YÜCEL AﬁAN

(KEMAN‹, KORO ﬁEF‹)

ZEK‹ AR‹F ATAERG‹N

(BESTEKÂR)

ZEK‹ SARGIN

(SES SANATKÂRI)

Âdeta bir konservatuar gibi çal›ﬂan Üsküdar Mûs›kî Cemiyeti ‹stanbul’da ve
Türkiye’deki tüm cemiyet ve derneklerin öncüsü konumundad›r.
Cem Behar’›n önemli bir saptamas› ile sözlerimi noktalamak isterim: “Bu dernek
geleneksel Osmanl›/Türk mûs›kîsinin çok önemli iki ana niteli¤ini muhafaza
etmeye çal›ﬂarak bugünlere geldi ve bu iki ögeden pek tâviz vermedi. Birincisi
amatörlük ruhu ve heyecan›d›r. Nitekim geçmiﬂ yüzy›llarda geleneksel
mûs›kîmizin çok büyük bir bölümü profesyonellik anlay›ﬂ›n›n tamamen d›ﬂ›nda
geliﬂmiﬂti. Önemli besteci ve icrac›lar›n büyük k›sm› esas itibariyle profesyonel
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de¤il amatördüler. ‹kinci öge ise uygulanan ö¤retim yöntemiyle ilgilidir. Bu
konuda da gerek Emin Ongan, gerekse onun hayrülhalefi olan ﬁeref Çakar
geleneksel mûs›kî ö¤retim yöntemi olan ve müzisyen kuﬂaklar›n› birbirine
ba¤layan meﬂk yönteminden sapmamaya özel gayret gösterdiler. Üsküdar
Mûs›kî Cemiyeti’nin uzun vadede kal›c›l›¤›n›n ve baﬂar›s›n›n alt›nda bunlar
yat›yor.”
1919’dan bu yana neredeyse bir as›r ayn› sistemle e¤itimini sürdüren cemiyet
gelene¤i gençlere aktarmaya devam etmektedir. Çizgisinden taviz vermeden
yapt›¤› tüm bu çal›ﬂmalarla Türk kültürüne önemli katk›lar› oldu¤u bir gerçektir.
D‹PNOTLAR
1

http://www.uskudarmusikicemiyeti.com

2

Cem BEHAR, Aﬂk Olmay›nca Meﬂk Olmaz, ‹stanbul 2003, s.13.

3

Vural SÖZER, Müzik Ansiklopedik Sözlük, ‹stanbul 1996, s.465.

4

Eser geçmek, Türk müzi¤inde meﬂk gelene¤ini anlatan bir ifade olarak, bilen kiﬂiden bilmeyen kiﬂiye
aktar›m anlam›nda s›kça kullan›lmaktad›r.

5

‹. Hakk› ÖZKAN, Türk Mûs›kîsi Nazariyat› ve Usûlleri, ‹stanbul 2006, s.606.

6

Charles FONTON, 18.Yüzy›lda Türk Müzi¤i, ‹stanbul 1987, s. 66.

7

Meﬂk edilen yer anlam›nda kullan›lmaktad›r.

8

Cem BEHAR, Aﬂk Olmay›nca Meﬂk Olmaz, ‹stanbul 2003, s. 25.

9

Cem BEHAR, Ali Ufki ve Mezmurlar, ‹stanbul 1990, s. 11.

10

Muz›kay-› Humayun, bat› müzi¤i normlar›na uygun çal›ﬂan müzik toplulu¤u, 1829 y›l›nda kuruldu.

11

Darülelhan (Seslerin Evi ), ilk olarak 1914 y›l›nda Türk müzi¤ini araﬂt›rmak ve geliﬂtirmek amac›yla
kuruldu.

12

Nazmi ÖZALP, Türk Mûs›kîsi Tarihi, Ankara 1986, s. 87.

13

a.g.e., s. 81.

14

a.g.e., s. 81.

15

a.g.e., s. 89.

16

Nazmi ÖZALP, Türk Mûs›kîsi Tarihi, Ankara 1986, s. 166.

17

http://www.uskudarmusikicemiyeti.com

18

1865-1927 y›llar› aras›nda yaﬂam›ﬂ, Türk müzi¤inde nota kullanma al›ﬂkanl›¤›n› benimseten,
bestekâr ve solfej ö¤retmenidir.

19

Cem BEHAR, Aﬂk Olmay›nca Meﬂk Olmaz, ‹stanbul 2003, s.141, 142.

20

Didem ÖZBEK, Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuar›, Temel Bilimler Bölümü 3. S›n›f Ö¤rencisi, 2008

21

http://arsiv.sabah.com.tr/2007/03/16/gny/gny109-20070316-200.html

22

Ayten KAPLAN, Kültürel Müzikoloji, ‹stanbul 2005, s. 57.

23

http://www.uskudarmusikicemiyeti.com/sanatcilarimiz.htm

Kiﬂisel Görüﬂme Didem ÖZBEK, Sakarya Üniversitesi, Devlet Konservatuar›, Temel Bilimler Bölümü 3.
S›n›f Ö¤rencisi

406

Üsküdar’› Türkülerle Yaﬂamak
D O Ç .

D R .

A L ‹

Y A K I C I

Gazi Üniversitesi

Giriﬂ
Türküler do¤uﬂundan bu güne insan›m›z›n sosyal, siyasal, kültürel ve dinî hayat›n›n her safhas›nda varl›¤› kabul edilen önemli kültürel bir birikimdir. Bu birikim, yaﬂan›lan tarihî süreç içinde k›ymetli izler b›rakm›ﬂ, Türk insan› ve toplumu üzerinde etkili olmuﬂ, çeﬂitli kültürel de¤iﬂim ve bask›lara ra¤men günümüzde de bu etki ve gücünü devam ettirmektedir.
‹nsan›m›z türkülerde kendini aram›ﬂ ve ço¤u zaman onda kendini bulmuﬂtur.
‹çini türkülere dökmüﬂ, sevincini, heyecan›n›, hüznünün, ac›s›n› türkülerle dile getirmiﬂ, s›rlar›n› türkülerle paylaﬂm›ﬂ, derdini türkülere açm›ﬂ, aﬂk›n›, sevdas›n›, hat›ras›n›, gönlünü, kalbini, yüre¤ini türkülerle ortaya koymuﬂtur. Türküsüz kalmay› vatans›z kalma gibi görmüﬂ, onsuz kendini gurbette hissetmiﬂtir.
Do¤uﬂu itibariyle sözlü gelene¤in ve özellikle mus›kînin ürünü olan türküler
“mus›kî-ﬂiir” olma özelliklerinden dolay› önceleri sözlü ve devam›nda sözlü-yaz›l› olarak zamanla edebiyat›n içindeki yerini alm›ﬂ, halk ﬂiirinin önemli örneklerini oluﬂturmuﬂtur.
Türküler, “duygu, düﬂünce, hayal ya da birey ve toplum olarak do¤umdan ölüme kadar yaﬂanan, insan ve toplumda iz b›rakan bütün olaylar› dile getiren, sevinçli ve üzüntülü zamanlardaki coﬂku ve heyecan› yans›tan, kaynaklar› genellikle ozan, türkü yak›c› ve söyleyicisi kiﬂilerden oluﬂan, hangi edebiyat ﬂubesine ait ya da hangi biçim ve türde ortaya ç›km›ﬂ olursa olsun halka mal edilerek
anonimleﬂen, ﬂölende, dü¤ünde, toplant›da ve her türlü icra ortam›nda dillerden düﬂürülmeyen, icrac›s›, icra ortam› ve konusuna göre kendine has bir ezgiyle söylenen manzum ürünlerdir.” ﬂeklindeki tarif onun pek çok özelli¤i ortaya
koymaktad›r. (Yak›c› 2007: 44)
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Kültürümüzü böylesine etkilemiﬂ olan türküler, as›rlarca ›r/y›r/c›r vb. adlarla
karﬂ›l›k bulmuﬂ, Türkiye sahas›nda ise muhtemelen 15. as›rda türkü olarak söylenmeye baﬂlam›ﬂt›r ki; o yüzy›llarda türkülerin söylendi¤i il/ilçe ve yerleﬂim birimlerinin baﬂ›nda Üsküdar gelmektedir.
Türkü yak›c›lar› /söyleyicileri /derleyicilerinin baﬂ›nda ozanlar /âﬂ›klar gelmektedir. (Yak›c› 2007: 55) Âﬂ›kl›k gelene¤inin okullaﬂt›¤› önemli yerlerden biri de
Üsküdar’d›r. Yahya Kemal’in belirtti¤i üzere “‹stanbul’un fethini gören”(TﬁM 3)
bu ulu ﬂehir, yetiﬂtirdi¤i âﬂ›klar ve baﬂta âﬂ›k kahveleri olmak üzere semaî kahveleri, çalg›l› kahveler, mesire yerlerindeki sazl› sözlü toplant›lar vd. mekân ve
ortamlarda ço¤u haz›rl›ks›z söylenen mani, koﬂma, destan, divan, semaî, kalenderi tarz›ndaki besteli deyiﬂlerle türkülere kucak açm›ﬂ, onlara ev sahipli¤i yapm›ﬂ, türkülerle yaﬂam›ﬂ ve türkülerle yaﬂanm›ﬂt›r.
XVII. yüzy›lda Âﬂ›k Üsküdarî (Köprülü 2004: 120) gibi ünlü bir ozan› yetiﬂtiren
Üsküdar, daha sonraki y›llarda ﬁermî’yi türkü kaynaklar› kervan›na dahil etmiﬂtir.
Safaî ve Salim Tezkirelerinde hakk›nda bilgi verilen ﬁermî, Üsküdarl›d›r ve as›l ad›
Ali’dir. XVII. yüzy›l sonlar›na do¤ru ﬂöhret kazanan bu âﬂ›¤›n 1715 Mora seferinde
öldü¤ünü belirten Köprülü, sanatç› hakk›nda ﬂu bilgilere yer vermektedir:
“Topçular zümresine mensup olup kahvelerde alt› telli saz çalmakta ve türkü ç›¤›rmakta mahir, bütün saz ﬂairleri gibi irticalen ﬂiir söyleme¤e muktedir zarif bir
adamd›.” (Köprülü 2004: 350)
ﬁermî’yi Safaî ise tezkiresinde “Zümre-i topç›yandan, hoﬂ sohbet ve haylice sahip-nezaket ve bedihegûlukta mahir ve hüsnü savta kadir, çalar ç›¤›r›r ve encümen-i zürâfâ’da haz›r ve ödül almakta bahad›r kahvehane ﬂayirlerindendir.” biçiminde nitelendirmektedir. (Köprülü 2004: 350)
Üsküdar âﬂ›k kahvelerinin, türkü mekân ve ortamlar›n›n XIX. yüzy›lda görülen
önemli kaynak kiﬂisi Âﬂ›k Gedâî’dir. Aktar›lan bilgilere göre Üsküdar Selimiye’deki Çiçekçi Kahvesi’nde âﬂ›k fas›llar›n› baﬂlatan Gedâî olmuﬂtur.(Çobano¤lu
2007: 314)
Çobano¤lu, Muhtar Yahya Da¤l›’n›n âﬂ›klar aras›ndan derledi¤i sözlü kaynaklara göre ﬂu bilgilere yer vermektedir:
“Âﬂ›k Gedâî, Sultan Abdülaziz’in huzurunda saz çalm›ﬂ ve Saray ‹ncesaz Heyeti’nde yer alm›ﬂt›r. II. Abdülhamit’in tahta ç›kmas›yla birlikte Âﬂ›k Gedâî Saraydaki görevinden emekli olmuﬂ ve Beﬂiktaﬂ’ta Dönme Mehmet Efendi’nin kahvesinde arzuhalcilik yapmaya baﬂlam›ﬂ, bir süre sonra da kendi arzuhalci dükkan›n› açm›ﬂt›r. Gedâî arzuhalcilik yaparken bir yandan da baﬂta Üsküdar olmak
üzere ‹stanbul’un çeﬂitli semtlerindeki kahvehanelerde âﬂ›k fas›llar› ve (özel bir
ezgiyle okunan) pek çok ﬂiir meydana getirmiﬂtir.” (Çobano¤lu 2007: 314)
Gedâî’ye ait bir çok semaî, divan vb. tarzdaki türkünün Üsküdar’da, âﬂ›k, semaî
ya da çalg›l› kahvelerde söylendi¤i bilinmektedir. Bunlardan biri de “Sana Ba¤larbaﬂ› mesken bana hicrin medâr olsun/Bu yaz ey serv-i kamet öz makam›n Üsküdar olsun” (TﬁM 4) nakaratl› türküsüdür.
Üsküdar’› türkülerle yaﬂatan, türkü gelene¤inin canl›l›¤›n› korumas› ve geliﬂmesinde âﬂ›k kahveleri kadar önemli bir yeri ve rolü olan di¤er kahveler semaî kah408
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veleri/çalg›c› kahveleridir ki; burada en önemli isim olarak Üsküdarl› Vas›f Hoca (Vas›f Hiç) görülmektedir. Osman Cemal Kayg›l›, Vas›f Hoca’n›n, mâni, semaî, koﬂma, destan, dîvan ve kalenderî tarz›nda türküler söyledi¤ini, XIX. yüzy›l sonuyla XX. yüzy›lda yaﬂayan manici, semaîci ve destanc›lar›n baﬂ›nda Üsküdarl› Vas›f Hoca’n›n geldi¤ini belirtmektedir. (Kayg›l› 1972: 215-225)
Ahmet Rasim, türkü mekânlar› olan “semaî kahvehaneleri”yle “çalg›l› kahvehaneler”in farkl› yönlerinin bulundu¤unu, özellikle Ramazan aylar›nda Üsküdar’da semaî kahvelerinde art›ﬂ oldu¤unu belirtmektedir. (Aktaﬂ, 1989: 212-215)
Bu kahveleri, Üsküdarl› Vas›f Hoca, “çalg›l› kahveler” olarak de¤erlendirmekte
ve bu konuda ﬂunlar› söylemektedir:
“Çalg›l› kahvehane iﬂletecek olan kimse “sürre alay›”n›n ertesi günü bu iﬂ için
haz›rlanmaya baﬂlard›. Elvan ka¤›tlardan zencirler ve güller yap›l›r ve kahvenin
tavan› ka¤›t zencirlerle donat›l›rd›. Bir köﬂede çalg›lar için yer ayr›l›r; buraya
yerden biraz yüksekçe ﬂanomsu bir set yap›l›r, yine güzel resimler ve ka¤›ttan
güllerle donat›l›rd›. Üç yanda kalan duvarlara da birkaç çivi çak›larak bunlara
çalg›c›lar›n klarnet, darbuka, çifte nâra, zilli maﬂalar› as›l›rd›.(……)
Ramazan’›n birinci günü akﬂam›ndan bu kahvelerin merakl›lar› ve devaml›
müﬂterileri teravihten sonra yavaﬂ yavaﬂ gelmeye baﬂlay›p yerlerini tutarlard›.
Çalg› oyun havalar›, ﬂark› ve türkü ile baﬂlard›. Kahvehanenin ç›¤›rtkan› olan
adam önce bir semaî ya da divan okuyarak bir Ramazan boyu sürecek bu çalg›
âlemini açard›.”
Vas›f Hoca, bu kahveler içinde en ünlü ve uzun süreli olanlardan birinin Üsküdar’daki ‹skele Meydan Kahvesi oldu¤unu, kendisinin de 18 y›l çalg›l› kahvehane iﬂletti¤ini söylemektedir.
Vas›f Hoca, bu kahvehanelerde iki tip türkü icrac›s›n›n yer ald›¤›n›, bunlardan
bir k›sm›n›n Üsküdarl› Karabet gibi ezberci oldu¤unu, yani bilinenleri söyledi¤ini, bir k›sm›n›n ise haz›rl›ks›z/irticalen söyledi¤ini, türkü yarat›c›l›¤› bak›m›ndan da as›l olan›n bunlar oldu¤unu belirtmektedir:
“Ezbere manicilik benim görüﬂüme göre önemli bir iﬂ de¤ildir. Söyler söylersiniz, sermaye bitince mat olursunuz. ‹rticâlen, yani ezberinde olmadan ve baﬂkas›ndan almadan, haz›rlanmadan söylemeye gelince karﬂ›l›kl› aç›lan ayak her ne
ise hava yap›l›ncaya kadar m›sra› zihninde yarat›r ve söyletir. Bu da deniz gibi
bitmez tükenmez bir sermayedir.”
Reﬂat Ekrem Koçu, Vas›f Hoca’n›n da bu ikinci s›n›f icrac›lar›n baﬂ›nda yer ald›¤›n› vurgulamaktad›r. (Üsküdarl› Vas›f Hoca 1972: 226-232) Üsküdar’› türkülerle yaﬂatan mekân ve ortamlardan biri de “içkili e¤lence yerleri”dir. Bu tür yerlerin ‹stanbul’da “Galata-Beyo¤lu” ve Üsküdar-Kad›köyü” civar›nda yo¤unlaﬂt›¤›n› dile getiren Ahmet Rasim, Üsküdar’la ilgili ﬂu bilgilere yer vermektedir:
“Üsküdar cihetinde Balaban, Yenimahalle, Selâms›z, Sultan Tepesi ‹cadiye,
Ba¤larbaﬂ› semtlerini ta Çengelköyü’ne kadar bi’t-tevsi Kuzguncuk deresi ihâta
eder. Bütün bu sayd›¤›m yerlerde mevsim mevsim saz ﬂairlerimiz muammalar
asarak koﬂmalar, Keremler, Âﬂ›k Garipler, manicilerimiz destanlar, semaîler
okuyarak sazlar, curalar, iki, dört telli bozoklar, zurnalar, ç›¤›rtmalar, zilli maﬂalar, darbukalar, davullar, rebablar, neyler, n›sfiyeler, giriftler, kavallar çalarak,
409
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Osmanl› kona¤›nda müzik meﬂk eden bir bayan ve aile fertleri (Mery, Constantinople et La Mer Noire)

s›rac›lar, all› pullu cepkenli, s›rmal› etekli hoﬂ endam ve hoﬂ h›ram, kakülü düzgün, benli, sürmeli köçekler oynatarak (….) ömür-güzar olmuﬂlard›r.” (Aktaﬂ,
1997: 357-358)
Üsküdar’›n türkü mekân›/ortam› mesire yerlerinin baﬂ›nda Çaml›ca gelmektedir.
Recaizade Mahmut Ekrem, “‹stanbul’un en evvel düzenlenmiﬂ olan bahçesi”
olarak vas›fland›rd›¤› Çaml›ca’n›n 1870’li y›llar›ndan söz ederken; Haziran ortalar›na do¤ru canlanmaya baﬂlayan Bahçe’nin “hay huy zevk ve safa dolu bir e¤lence yeri” oldu¤unu ve buraya gelen insanlar›n çalg›c› ve türkücüler aras›nda
gezinti yapt›klar›n› belirtmektedir. (Recaizade Mahmut Ekrem, 1972: 170-177)
410
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Nam›k Kemal de “Cennet-i âlâ’n›n yeryüzüne inmiﬂ bir parças›” olarak gördü¤ü
Çaml›ca’n›n ola¤anüstü güzelliklerin yaﬂand›¤› bir mesire yeri oldu¤undan söz
etmektedir. (Nam›k Kemal, 1972: 386-388)
Üsküdar’›n türkülerle yaﬂand›¤› tüm mekân ve ortamlarda ortaya ç›kan türkülerden bir k›sm› kal›c› olmuﬂ, bu güzel diyar›n sembolü haline gelmiﬂtir. Bu türküler, ilki; eski dönemlerde Üsküdar’daki türkü ortam ve mekânlar›nda do¤an ve
di¤er co¤rafyalara yay›lan, ikincisi; yine eski dönemlerde di¤er co¤rafyalarda
do¤an ve Üsküdar’dan söz eden, üçüncüsü ise günümüz sanatç›lar› taraf›ndan
bestelenerek icra edilen Üsküdar türküleri ﬂeklinde s›n›fland›r›labilir.
Âﬂ›k Ömer’in XVII. yüzy›lda “Üsküdar’dan gelür kervan›m›z var”(Köprülü 1962:
302) diyerek iﬂaret etti¤i husus çok bilinen bir Üsküdar türküsünde “‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider/Yol gider çavuﬂ yol gider” (TﬁM 1) söyleyiﬂiyle karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Birinci s›n›f Üsküdar türküleri içine dahil edece¤imiz di¤er
bir türkü ise “Katibim” (TﬁM 2) türküsüdür. Bu iki türkünün ortaya ç›k›ﬂ›nda
Üsküdar’›n simgesi kabul edilebilecek iki mekân›n; Selimiye K›ﬂlas› ve Çaml›ca’n›n önemli bir rolünün oldu¤u söylenebilir.
Üsküdar’dan söz eden ikinci grup türkülere örnek olarak “Üsküdar Üsküdar”
(TﬁM 5) ünlemeleriyle baﬂlayan Konya türküsü verilebilir.
Üçüncü s›n›f türkülerin say›s› ise Üsküdar Belediyesi’nin de yo¤un gayret ve çal›ﬂmalar›yla her geçen gün artmaktad›r. Ahmet Akkoyun’un “Üsküdar ‹çinde
Dert Tuttu Beni” (TﬁM 6), Osman Öztunç’un “Üsküdar Yan›yor” vb. türkülere
son olarak 2007 y›l›nda Üsküdar Belediyesi’nin açt›¤› Beste Yar›ﬂmas›’nda dereceye giren ve kabul gören türkülerle günümüz âﬂ›klar›n›n ço¤u irticalen söyledikleri Üsküdar konulu türküleri ekleyebiliriz.
Yukarda belirtilen Üsküdar türkü varl›¤›na, ﬂairlerimizin “Üsküdar Türküsü”
(TﬁM 7) olarak yazd›¤› ﬂiir metinlerini de ilave edersek, Üsküdar türkü gelene¤inin sözlü ve yaz›l› kültürümüz içinde ne ölçüde etkili oldu¤u, Üsküdar’›n türkülerle ne denli iç içe yaﬂad›¤› ve yaﬂand›¤› daha iyi görülecek ve anlaﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
Türkü/ﬁiir Metinleri
1. ‹stanbul’dan Üsküdar’a Yol Gider
‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider
Yol gider çavuﬂ yol gider
Han›mlara deste deste gül gider
Gül gider çavuﬂ gül gider
Yand›m çavuﬂ yand›m senin elinden
Elinden çavuﬂ elinden
Çok sallama kasatura da f›rlar belinden
Belinden çavuﬂ belinden

411

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

‹stanbul’dan üç mumu ald›m yakmaya
Yakmaya çavuﬂ yakmaya
Yak›p yak›p yâr yüzüne bakmaya
Bakmaya çavuﬂ bakmaya
Yand›m çavuﬂ yand›m senin elinden
Elinden çavuﬂ elinden
Çok sallama kasatura da f›rlar belinden
Belinden çavuﬂ belinden
‹stanbul’la Üsküdar’›n aras›
Aras› çavuﬂ aras›
Yakt› beni kaﬂlar›n›n karas›
Karas› çavuﬂ karas›
Yand›m çavuﬂ yand›m senin elinden
Elinden çavuﬂ elinden
Çok sallama kasatura da f›rlar belinden
Belinden çavuﬂ belinden(TRT 2000: 491)
2. Üsküdar’a Gider ‹ken
Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur
Kâtibimin setresi uzun ete¤i çamur
Kâtip uykudan uyanm›ﬂ gözleri mahmur
Kâtip benim ben katibin el ne kar›ﬂ›r
Kâtibime kolal› da gömlek ne güzel yaraﬂ›r
Üsküdar’a gider iken bir mendil buldum
Mendilin içine lokum doldurdum
Ben yârimi arar iken yan›mda buldum
Kâtip benim ben katibin el ne kar›ﬂ›r
Kâtibime kolal› da gömlek ne güzel yaraﬂ›r (TRT 2000: 764)
3. ‹stanbul’un Fethini Gören Üsküdar
Üsküdar bir ulu rüyay› görenler ﬂehri
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her ﬂehri
Hepsi der: Hangi ﬂehir görmüﬂ onun gördü¤ünü?
Bizim ‹stanbul’u fethetti¤imiz günü
Elli üç gün ne mehâbetli temâﬂa idi o
Sanki halk›n uyan›k gördü¤ü rüya idi o
Canlan›r levhas› hâlâ beﬂer ettikçe hayâl
O zaman ortada, her saniye gerçek bir hâl
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Gürlemiﬂ Topkap›’dan bir yeni ﬂiddetle daha
ﬁanl› nam›yla “büyük top” denen ejderha
Sarf edilmiﬂ nice kol kuvveti gündüz ve gece
Karadan sevk edilen yüz gemi geçmiﬂ Haliç’e
Son günün cengi olurken ne ﬂafakm›ﬂ o ﬂafak
Üsküdar, gözleri dolmuﬂ, tepelerden bakarak,
Görmüﬂ ‹stanbul’a yüz bin mele¤in uçtu¤unu
Saklam›ﬂ durmuﬂ as›rlarca hayalinde bunu.
4. Öz Makam›n Üsküdar Olsun
Aç›l ey gonca fem ruhsar-› âlin lalezâr olsun
Da¤›ls›n sünbül-i gîsûlar›n fasl-› bahâr olsun
Visâlin bülbül-i ﬂûrîdeye dar ü diyâr olsun
Görüp gülﬂende güller verd-i hüsnün ﬂerm-sâr olsun
Sana Ba¤larbaﬂ› mesken bana hicrin medâr olsun
Bu yaz ey serv-i kamet öz makam›n Üsküdar olsun
Seni Beylerbeyi Çengelköyü Göksu’da bulsunlar
Gören üftâdeler Kandilli’de gökkandil olsunlar
Civâr-› vuslata saf saf görenler bari gelsünler
Cemalin seyrini Çaml›ca semti üzre bilsünler
Sana Ba¤larbaﬂ› mesken bana hicrin medâr olsun
Bu yaz ey serv-i kamet öz makam›n Üsküdar olsun
Bulunmaz ﬂîvekâr›m sen gibi âlemde bir dilber
Hicâp eyler cemâlim görmeye gülﬂende gül-terler
Bütün ﬂûrîde-diller bab-› hüsnün seyrini ister
Sal›n Ba¤larbaﬂ›’nda serv-i kaddin kametin göster
Sana Ba¤larbaﬂ› mesken bana hicrin medâr olsun
Bu yaz ey serv-i kamet öz makam›n Üsküdar olsun
Sana ihsan-› Hak’t›r bu güzellik çok küçük yaﬂta
Aman bil kadrini ger mürg-i devlet var iken baﬂta
Gedâî âﬂ›k›n gönlü gözü hep sen kalem kaﬂta
Heman leyl ü nehâr kan a¤las›n vars›n Beﬂiktaﬂ’ta
Sana Ba¤larbaﬂ› mesken bana hicrin medâr olsun
Bu yaz ey serv-i kamet öz makam›n Üsküdar olsun
(Ergun 1933: 71-72; Çobano¤lu 2007: 320-321)

Pardoe’nin tasviri
ile müzik
eﬂli¤inde e¤lenen
Osmanl› kad›nlar›
(arka sayfa)
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5. Üsküdar Üsküdar
Hey Üsküdar Üsküdar gezdim sokaklar›n›
‹nkâr etme sevdi¤im öptüm yanaklar›n›
Arabaya sen bin paytona ben
Anas›n› sen al k›z›n› da ben
Üsküdar dedikleri ﬂekerdir yedikleri
Pek hoﬂuma gidiyor o yârin dedikleri
Yand›m yand›m yanas›calar
Benim gibi bekar kalas›calar
Kahve Yemen’den gelir
Bülbül çimenden gelir
Ak topuk beyaz gerdan
Haydi her gün hamamdan gelir
(www.bitmeyenturku.de, May›s 2008: 1)
6. Üsküdar’a indim hasreti yakt›m
Oturdum sahilde mâhi’ye bakt›m
Bir âhû’yu gördüm gözüne akt›m
Kara gözlerine kurban olay›m
Babandan isteyip seni alay›m
Üsküdar içinde aﬂk tuttu beni
O ahu’m bak›pta kurutlu beni
Sevdim dedi ama avuttu beni
S›rma saçlar›na kurban olay›m
Babandan isteyip seni alay›m
Üsküdarda sevda de¤di gönlüme
Güz gününde bahar geldi ömrüme
ﬁimdi ne söyleyim nazl› gülüme
ﬁirin sözlerine söz ben olay›m
Babandan isteyip seni alay›m
Üsküdar içinde yârim var benim
Sensiz gecelerim günüm zâr benim
Bir an görmez isem gönlüm dar benim
Saç›nda savrulan tel ben olay›m
Babandan isteyip seni alay›m
Üsküdar içinde yâr bana güldü
Gülüp de gönlümü ikiye böldü
Kaﬂ etti göz etti geriye döndü
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Osmanl›’da müzikle hayat›n içiçe oldu¤u mekanlardan bir de kahvehanelerdi

Kaﬂ›na gözüne kurban olay›m
Babandan isteyip seni alay›m
7. Üsküdar Türküsü
‹stanbul’da Üsküdarl› bir k›z var
Bir tramvay dura¤›nda evleri
Sar› kanaryalar, ak kanaryalar
Öter balkonunda geceleri
Bulutsuz rüzgârlar gibi her sabah
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Bir masal âleminden ç›k›p gelirdi
Ne ad›n› düﬂünürdüm bir deniz k›y›s›nda
Ne ad›m› bilirdi
Bir gün bulutlar geldi habersiz
Sonra incecikten ya¤d› üstüme
Büyüdü içimde zamanla yeri
‹ki m›sra gibi ald› gönlümü
Bir gül yapra¤›ndan güzel elleri
Bendim art›k gölge gölge sokaklardaki
Öylesine mahzun, kayg›l›, ürkek
Bendim her mevsim boyu s›ms›cak
Sevdalar içinde vuran tek yürek
Bir gün bakt›m penceresi perdesiz
Yok odalarda ç›n ç›n ﬂark› söyleyen sesi
Yok balkonda art›k ak kanaryan›n
Sar› kanaryan›n
Sar› kanaryan›n kafesi
Benden sorun Üsküdar’›n ﬂimdi her gece
Sokaklar› kaç ad›m
Bir gece yar›s› düﬂtüm yollara
Her köﬂe baﬂ›nda a¤lad›m
Yavuz Bülent Bakiler
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“Üsküdar’a Gider ‹ken Ald› da Bir Ya¤mur”:
Musikide Üsküdar ‹mgesi
D O Ç .
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M ‹ R Z A O ⁄ L U

Hacettepe Üniversitesi

Giriﬂ
‹stanbul ve ‹stanbul’da Üsküdar, Türkiye’nin simgesi olmuﬂ pek çok kültürel
ögeyi ve eseri içinde bar›nd›rmaktad›r. Söz konusu kültürel ögelerin bir k›sm›,
ayn› zamanda Üsküdar kimli¤ini oluﬂturmada önemli etkenlerden biri olan musiki etkinlikleri ve eserleridir.
Günümüzde, Üsküdar ile ilgili musiki eserlerinden baﬂl›cas› olan “Üsküdar’a
Gider iken Ald› da Bir Ya¤mur” adl› türkü yaln›zca Üsküdar veya ‹stanbul de¤il, Türk kimli¤inin d›ﬂ dünyaya yönelik ifade edilmesinde ve yans›t›lmas›nda
da s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Bildiride, bu eserden hareketle mus›kide Üsküdar
ve Üsküdar imgesi irdelenecektir.
Sanatsal yarat›mlar›n, bir grubun veya toplumun kültürel kimli¤inin ifade edilmesinde önemli iﬂlevler taﬂ›d›¤› gerek mus›ki, gerekse edebiyat, tiyatro, mimari,
resim, el sanatlar› gibi di¤er sanat gelenekleri alan›ndaki ürünlerin kullan›m
yerleri ve iﬂlevleri dikkate al›nd›¤›nda kan›mca, anlaﬂ›lmaktad›r. Mus›ki eserleri (halk ya da sanat müzi¤i eserleri) bir yandan kültürel kimli¤in oluﬂmas›na katk›da bulunurken, di¤er yandan da yaratt›klar› imgelerle, mevcut ve sonraki kuﬂaklara kültürel birikimi ve muhafaza edilen yarat›mlar› aktar›rlar.
Mus›kinin imge yaratmada en önemli ve etkili sanat alanlar›ndan biri oldu¤u bilinmekte ve bu bilgi insanlar taraf›ndan günlük yaﬂam›n ak›ﬂ› içinde tecrübe
edilmektedir. Bir sanat yarat›m› olarak müzi¤in felsefi ve estetik boyutunu tart›ﬂan; onun insan için taﬂ›d›¤› anlam ve iﬂlevi üzerinde odaklanan felsefe alan›
araﬂt›rmalar›, müzi¤in baﬂl›ca rolünün belirli baz› duygular› ifade etmesi oldu¤unu kabul ederler (Goldman 1992; 35-43; White 1992:25-33; Godlovitch
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1993:573-587; Walton 1994: 47-61; Miller 1994: 215-223; Davies 1994: 235-236;
bk.Mirzao¤lu 2001:6). Bu araﬂt›rmalara göre, duygular›n ifadesi kabul edilen
müzi¤in insanlar›n üzerinde yaratt›¤› etki yaln›zca ezgi, armoni ve ritimden oluﬂan müzik formundan kaynaklanmaz; ayn› zamanda tecrübenin kendisiyle de ilgilidir ve ancak müzi¤in ba¤lam›yla ortaya ç›kart›labilir.
Müzik gösteriminin/icras›n›n dinleyici üzerindeki etkisini irdeleyen bu alandaki baz› çal›ﬂmalar›n cevab›n› arad›klar› temel sorulardan biri ﬂudur: Edebiyat ve
resim sanat›n›n kurgusal dünyalar› vard›r; peki, müzi¤in var m›d›r? Müzi¤i di¤er sanatlardan ay›ran en önemli unsur onun seslerden oluﬂmas›d›r. Müzikte
esas olan, anlat›lmak istenen öncelikle hikayeler de¤il, armoni, melodi ve ritmik
motifleri oluﬂturan seslerdir. Bununla birlikte, müzik bazen bir ﬂark›da, dansta
veya oyunda oldu¤u gibi sözcüklerle ve imgelerle birleﬂerek bir temsil bütünlü¤ü oluﬂturur. Müzi¤in sundu¤u bu kurgusal ya da kurgulanabilir dünyalar, gerçekte icra s›ras›nda dinleyicilerin muhayyilesinde oluﬂturulmas›na izin verilen
hayal dünyalar›d›r (Walton 1994: 47, Mirzao¤lu 2001:89).
Bu s›n›rl› araﬂt›rmada,yukar›da bahsetti¤imiz yaklaﬂ›mlar ›ﬂ›¤›nda, “‹stanbul türküleri” içinde yer alan Üsküdar’› anlatan belirli baz› türkülerin metinlerinde Üsküdar
imgesine dair verileri ortaya koymaya çal›ﬂaca¤›z. Metin incelemesi ve alan araﬂt›rmas› yöntemi (anket ve görüﬂme tekni¤i) olmak üzere iki biçimde elde etti¤imiz bu
verilerin tespiti amac›yla öncelikle mus›ki eserlerinin metinlerine bir göz atal›m.
1. Üsküdar’a Gider ‹ken
Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur,
Kâtibimin setresi uzun ete¤i çamur.
Kâtip uykudan uyanm›ﬂ gözleri mahmur.
Kâtip benim ben kâtibin el ne kar›ﬂ›r,
Kâtibime kolal› da gömlek ne güzel yaraﬂ›r.
Üsküdar’a gider iken bir mendil buldum,
Mendilimin içine de lokum doldurdum.
Kâtibimi arar iken yan›mda buldum.
Kâtip benim ben kâtibin el ne kar›ﬂ›r,
Kâtibime kolal› da gömlek ne güzel yaraﬂ›r1
Bu türkünün metninde ilk olarak dikkat çeken içerik özelli¤i aﬂk olgusudur. Üsküdar, belirli bir aﬂk sahnesi örne¤inden iyi, temiz ve ﬂ›k giyimli, setre ve pantolon giymiﬂ kâtiplerin dolaﬂ›m alan›, samimi bir aﬂk›n yaﬂand›¤› bir mekân olarak zihnimizde belirginleﬂmektedir. Metne günümüzün modern dünyas›ndan
bakt›¤›m›zda, Üsküdar ayn› zamanda tarihi bir mekân olarak alg›lanabilmekte;
eski zamanlar›n beyefendi ve han›mefendilerinin nezaket ve incelikli tav›r ve
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Sinemalara konu olan Kâtibim türküsünün film afiﬂlerinden örnekler

davran›ﬂlar›yla ifade edilen; safiyane, samimi duygular›n ama ayn› zamanda tutkulu bir aﬂk›n yaﬂand›¤› bir yer olarak hayal edilebilmektedir. Bundan dolay›,
Üsküdar samimi duygular›n yaﬂand›¤› aﬂk›n mekan› olarak tan›mlanabilir. Ayr›ca, “‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider”, Üsküdar’dan gelir kay›k” (bk. Ekler;
2.3.4. türkü) gibi Üsküdar türkülerinden baﬂka örnekler de Üsküdar’a dair benzer bir imgesel niteli¤e sahiptir. Yine de, bu, yaln›zca metnin bize söylemeye çal›ﬂt›¤›d›r. Buna karﬂ›l›k, türkünün hikâyesini araﬂt›rd›¤›m›zda ele geçen rivayetler, metnin yarat›l›ﬂ ba¤lam›nda baﬂka bilgiler de vermektedirler. Bu türkünün
niçin söylendi¤ine/bestelendi¤ine dair üç farkl› rivayet yayg›nd›r.
Bugün dilden dile dolaﬂm›ﬂ olan birincisinin aç›klamas› k›saca ﬂöyledir: Osmanl› Devleti ile Rusya aras›nda ç›kan K›r›m Harbi (1853-1856) s›ras›nda Osmanl›
Devleti ile müttefik olan ‹ngiltere’nin ‹stanbul’a gönderdi¤i ‹ngiliz ordusunda ‹skoç askerleri de bulunmaktad›r. ‹ngilizler için Selimiye K›ﬂlas› hastane olarak
tahsis edilmiﬂtir. ‹stanbul halk›ndan bir kesim, ‹ngiliz ordusundaki ‹skoç alay›n› k›sa eteklerle görünce, “donsuz asker” yak›ﬂt›rmas›yla onlarla alay eder. ‹skoç
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2008 Kâtibim ﬁenlikleri afiﬂi

alay›nda bulunan bir bestekar bu birlik için bir marﬂ bestelemiﬂtir. Daha sonra
bir ‹stanbul külhanisi de Selimiye K›ﬂlas›’n›n Üsküdar yolu üzerinde olmas›ndan esinlenerek ‹skoç askerler için bestelenen müzi¤i kendi yazd›¤› sözlere
uyarlayarak kâtiplerle, onlar›n giysileriyle alay etmek için “Kâtibim” türküsünü
oluﬂturur. Çünkü, dönemin padiﬂah› Sultan Abdülmecid, ‹stanbul’da çal›ﬂan
her memura setre ve pantolon giydirmiﬂti ve bu görünüm, t›pk› ‹skoç askerlerin
geleneksel giyimi gibi alay konusu olmuﬂtu. Bu rivayetle ilgili ﬂu aç›klama da ilgi çekicidir: Sonraki zamanlarda ‹skoçya’dan Türkiye’ye müzikli küçük konsol
saatleri geldi; ‹skoçlar bu saatlere ayn› marﬂ›n müzi¤ini koymuﬂlard›. Bu saatler,
‹stanbul’da “Kâtibim türkülü saat” ad›yla sat›ld› ve çok ra¤bet gördü.2
Bugün bir rivayet olarak halk aras›nda sözlü ortamlarda, ve elektronik ortam
kaynaklar›nda /internette dolaﬂan bu anlat›n›n kayna¤›n› tan›nm›ﬂ tarih bilgini
merhum Reﬂad Ekrem Koçu’nun bu konuda verdi¤i bilgilerden ald›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.3 Koçu’nun konuyla ilgili aﬂa¤›da yer alan aç›klamas›n›n yukar›daki rivayetle bütünüyle örtüﬂtü¤ünü görmek mümkündür:
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Memuriyetten baﬂka geçim kap›s› olmayan orta halli ailelere mensup gençler de
setre, pantolon giymiﬂlerdi. Mutaass›p bir zümre buna gavur mukallitli¤i dedi
ve pantolonla soka¤a ç›kmay›, iç donu ile ç›k›lm›ﬂ gibi gördüler, ay›plad›lar. K›r›m Harbi’nde müttefiklerimiz olan ‹ngiliz, Frans›z ve Sardunyal›lar›n ordular›
‹stanbul’dan geçmiﬂti. Üsküdar’da Selimiye K›ﬂlas› da bu gayrimüslim Avrupal› müttefiklerimizin emrine hastane olarak verilmiﬂti. ‹stanbul’dan geçen ‹ngiliz
ordusunda bir ‹skoç alay› vard›; meﬂhur gaydalar› ve k›sa etekleriyle ‹stanbullular›n pek tuhaf›na gitmiﬂti ve avam a¤z›nda ‹skoçyal›lara ‘donsuz asker’ lakab›
tak›lm›ﬂt›. ‹skoç alay› ﬂarka hareket ederken bu alay için bir marﬂ bestelenmiﬂti.
‹ﬂte bu marﬂ›n bestesi, bizim ‘kâtibim’ türküsünün na¤meleridir. Meçhul bir külhani, söyledi¤i türküye ‘Üsküdar’a geçerken...’ diye baﬂlayarak Avrupal›lar›n Selimiye K›ﬂlas›’na yerleﬂtirilmesini ima etmiﬂ, türkünün na¤melerini ‘donsuz asker’in marﬂ›ndan alm›ﬂt›.4
Edebiyat araﬂt›r›c›s› ‹skender Pala “Kâtibim” türküsünün ortaya ç›k›ﬂ hikâyesi
olarak kayna¤›n› Reﬂat Ekrem Koçu’nun Türk Giyim-Kuﬂam ve Süslenme Sözlü¤ü (s.187) adl› çal›ﬂmas›nda yer alan aç›klaman›n do¤rulu¤unu kabul ederek ﬂu
yorumu yapar:
Bugün hepimizin çok iyi bildi¤i ve sevdi¤i bu na¤meler, öyle zannedildi¤i gibi
nazenin bir genç k›z dilinden yak›ﬂ›kl› kâtip sevgilisine yak›lm›ﬂ âﬂ›kane duygular›n eseri de¤il, bilakis ortam›n hüznüne kat›ﬂt›r›larak buland›r›lm›ﬂ bir aﬂk›n
baﬂkald›r›s› olarak bestelenmiﬂ, okunmuﬂ ve dinlenilmiﬂ bir hüzünlü ‹stanbul
türküsüdür… Bizce, bu türkü bir de, sosyolojik aç›dan dönüﬂürken bile asil kal›nabilen ilginç bir ça¤›n göstergesi olarak okunmal›.5
Kâtibim ﬂark›s›yla ilgili ikinci rivayet ise Üsküdarl› tan›nm›ﬂ yazar Halide Edip
Ad›var’a ba¤lan›r: Ona göre, bu türkü zengin dul bir bayan ile bir kâtibin aras›nda yaﬂanan bir aﬂk hikayesini anlat›r. Dul bir kad›n, genç bir kâtibe aﬂ›k olur ve
kâtibin evli olmas›na ra¤men, ona duydu¤u aﬂktan vazgeçmek istemez; kâtibin
ikinci eﬂi olmay› teklif eder ve sonunda kâtibin ikinci eﬂi olur.
Kâtibim türküsünün yukar›da yer verdi¤imiz iki yayg›n ortaya ç›k›ﬂ hikayesinin
d›ﬂ›nda bir de üçüncüsü mevcuttur. Bu rivayete göre ise, türkünün kahraman› Üsküdar Adliyesi’nde çal›ﬂan Kâtip Aziz Mahmud Bey’dir. Aziz Bey o vakitler, bugün “Kâtibim Aziz Bey” ad› verilen sokakta yaﬂarm›ﬂ. Yak›ﬂ›kl›l›¤› ile kad›nlar› daima etkilemiﬂ olan Aziz Bey’in 17 kez evlendi¤i söylenir. Rivayete göre, “Kâtibim”
türküsünün sözlerini Aziz Bey’e duydu¤u aﬂktan dolay›, kocas›ndan boﬂanarak
Aziz Bey ile evlenen Seyide Han›m yazm›ﬂt›r. Bu nedenle türkü onun kâtibe karﬂ› duygular›n› ifade etmektedir. Hafif e¤ik fesi, bembeyaz kolal› gömle¤i, setre
pantolonu, parlak potinleri ile dikkat çeken ve ço¤u kad›n›n gönlünde taht kuran
yak›ﬂ›kl› kâtip genç k›zlar›n, kafesler arkas›ndan gizli gizli bakt›¤›, çok “canlar yakan” biriymiﬂ. “Hafiften ya¤an ya¤murla ete¤i çamurlanan”, “gözleri mahmur
olan” iﬂte bu kâtiptir ve bu tan›mlamalar onun eﬂi Seyide Han›m’a aittir.6
Türkünün ortaya ç›k›ﬂ›n› anlatan hikâyelerin birbirinden farkl› aç›klamalar›,
muhayyilemizde birbirinden farkl› dünyalar› canland›rmakta, bambaﬂka olayla423
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r› düﬂündürmektedir. Türk sözlü gelene¤inde türkülerin ortaya ç›k›ﬂ serüveni
genellikle yaﬂanm›ﬂ ve sonuçlar› büyük kitleleri etkilemiﬂ ac›-tatl› bir olaydan
sonra baﬂlar. Bu nedenle, dönemin sosyal ve siyasi geliﬂmelerini de dikkate alarak türkü metnine bak›lmas› gerekir. Kâtibim türküsü örne¤inde giyim-kuﬂam
ile ilgili anlat›m›n; kâtibin giyim tarz› hakk›nda verilen bilginin yaﬂanm›ﬂ tarihi
gerçeklerle örtüﬂmesi anlaml›d›r. Buna karﬂ›l›k, türkünün bir aﬂk öyküsünü dile getirmiﬂ olmas›, kan›mca, dönemin sosyal atmosferinin bir aﬂk›n hikayesine
arka plan oluﬂturdu¤unu ifade etmektedir. Sonuçta, türkünün ortaya ç›k›ﬂ serüveni ne olursa olsun, bugün bizim için, Türk insan› ve Türk kimli¤i için neyi ifade etti¤i önemlidir. Bugün bu türkünün zihnimizde ve hayal dünyam›zda ortak
ça¤r›ﬂ›mlar, hayaller ve imgelerle “umut ve huzur verici eski zamanlara air tatl›
bir aﬂk ﬂark›s›” olarak yaﬂad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Anabilim Dal› ö¤rencileri baﬂta olmak üzere, fakülte ö¤rencilerine uygulad›¤›m›z anket çal›ﬂmas› ve
kendileriyle yap›lan görüﬂmelerden oluﬂan alan araﬂt›rmam›z›n sonuçlar› “Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur” adl› türkünün ‹stanbul’un özellikle de Üsküdar’›n tan›nmas›nda önemli bir rolünün oldu¤unu göstermektedir. Anket sorular› ve cevaplar›n genel olarak ifadesi ﬂöyledir.
1. ‹stanbul denince akl›n›za ne, neresi gelir?
2. Üsküdar denince akl›n›za ne gelir?
3. Kâtibim türküsü sizde ne gibi duygular, hayaller, ça¤r›ﬂ›mlar uyand›r›yor; bu
müzik parças›n› dinlerken nas›l bir sahne kurguluyorsunuz?
4. Bu müzik parças›n›n sizde yaratt›¤› etki nas›ld›r? (olumlu veya olumsuz; neﬂeli veya hüzünlü gibi).
Hacettepeli ö¤renci grubu için, ‹stanbul, öncelik s›ras›na göre ﬂunlar› ifade etmektedir: Bo¤az, K›zkulesi, tarih, vapur, deniz, F. Sultan Mehmed, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Topkap›, Dolmabahçe, Üsküdar, Kad›köy, Çaml›ca, Taksim, Ortaköy, Sultan Ahmet Camii, Ayasofya, Niﬂantaﬂ›, Beyo¤lu, Taksim, Büyükada, Yeﬂilçam. ‹stanbul, bu güzel görünümleri d›ﬂ›nda, anket grubu taraf›ndan bir de
gürültüsü, kalabal›¤› ve trafi¤iyle hat›rlanmaktad›r.
“Üsküdar” ise, gençlerin en büyük ço¤unlu¤una % 70 civar›nda (105) ö¤renciye
“Kâtibim” türküsünü ça¤r›ﬂt›r›yor. Hatta baz› ö¤rencilerimiz, “Üsküdar’› hiç görmedim, bir tek türküsünü biliyorum: Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur...”
ﬂeklinde soruyu cevapland›rm›ﬂlard›r. Kâtibim türküsü d›ﬂ›nda, ikinci olarak
K›zkulesi, sonra s›ras›yla Üsküdar ‹skelesi, Çaml›ca Tepesi, “At› alan Üsküdar’›
geçti” deyimi, eski ‹stanbul, mendil, ﬂemsiye, bir de aﬂk› ça¤r›ﬂt›r›yor Üsküdar.
“Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur...” / ya da Kâtibim türküsünü dinlerken sizde ne gibi ça¤r›ﬂ›mlar, duygular, hayaller uyan›yor, nas›l bir sahne kurguluyorsunuz? ﬁeklindeki soruya verilen cevaplar da yine ayn› ﬂekilde anlaml›
bir tutarl›l›k göstermektedir. Cevaplar›n neredeyse tamam›na yak›n› %84’ü türkünün aﬂk›; saf ve temiz bir aﬂk› ça¤r›ﬂt›rd›¤›n› ifade etmektedir. Cevaplardan
baz› kesitleri örnek gösterirsek, üniversite ö¤rencilerinin Kâtibim türküsünün
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içeri¤ine yönelik duygu ve izlenimleri san›r›m daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Bu soruya verilen cevaplardan baz›lar› ﬂöyledir:
• “Aﬂk› ça¤r›ﬂt›r›yor, saf temiz bir aﬂk bir kad›n›n kâtibi tutkuyla sevmesi, eski
‹stanbul…bahar ve aﬂk kokan bir ﬂark›...kula¤a hoﬂ gelen bir melodisi var.”
• Masum duygularla birbirine yaklaﬂan ve bu iyi niyet karﬂ›s›nda umut bulabilen aﬂ›klar...” (Feride Öztürk 23yaﬂ›nda).
• “Eski k›yafetler elinde mendili ve ﬂemsiyesiyle peçeli güzel bir k›z, aﬂk kokulu mendiller...”
• “Duygusall›k, eski k›yafetler, elinde mendili ve ﬂemsiyesiyle peçeli, güzel bir
kad›n aﬂk kokulu mendiller... ‹stanbul’u tamamen yans›tan bir film sahnesi gibi
düﬂünüyorum... Kâtibe âﬂ›k olas›m geldi...”.
• Bir erkek ö¤renci: “Kâtip olas›m geldi”. (‹hsan Akkurt, 20 yaﬂ›nda).
• “Kâtibim türküsü bende olumlu duygular uyand›r›r: Tarihimi, atalar›m›n k›l›k-k›yafet ve yaﬂam tarzlar›n› akl›ma getirir” (Fatih Çaylak; 20 yaﬂ›nda).
• “Bu müzi¤i dinlerken o zamanlar›n yaﬂand›¤› y›llara gidip yaﬂan›lan seviyeli
ve güzel hayat› görmek istiyorum.” (Serap Uçar,19 yaﬂ›nda).
• “Bu ﬂark›y› dinlerken olay› tamamen gözümde canland›r›yorum. Samimi bir
anlat›m› oldu¤undan iyi duygular uyand›r›yor. ﬁark›n›n sonunda ritmin h›zlanmas› ile sevenlerin birbirine kavuﬂtuklar›n› anl›yorum. Olay, uzun bir yolda ve
ya¤murlu bir havada geçiyor gibi canland›r›yorum. (Merve Güner 20 yaﬂ›nda)
Bu soruya verilen cevaplar bir baﬂka yönüyle de ilginçtir: yine büyük bir ço¤unluk bu türküyü dinlerken setre ve pantolon giymiﬂ kibar yak›ﬂ›kl› bir kâtip ile
eski zamanlardaki gibi uzun dantelli elbiseli, elinde ﬂemsiyesi olan genç bir kad›n›n birlikte yer ald›¤› bir aﬂk sahnesi kurgulamaktad›r. Bu kurgu, gerçekten de
ﬂaﬂ›rt›c› bir biçimde benzerlik gösteriyor.
Anketimizin sonuncu sorusu olan, “bu müzik parças›n›n sizde uyand›rd›¤› etkiler olumlu mu, olumsuz mudur? Sorusuna ald›¤›m›z cevaplar›n ise %96’s›
olumludur. Ö¤rencilerin türküden nas›l etkilendiklerini anlatan ifadelerden bir
kaç› aﬂa¤›da yer almaktad›r.
• “ﬁark› zaman içinde bir gezinti gibi; huzur verici.”
• “Samimi bir aﬂk; Üsküdar’›n dar sokaklar›nda eski zamanlarda geçen, gençlerin saf ve temiz aﬂklar›, hüzünlü ama tebessüm ettiriyor.”
• “‹çimden ﬂark›ya ritim tutmak geliyor; tabii ki olumlu!..”
• “ﬁark›da hüzün olmas›na ra¤men güzel bir aﬂk hikayesi oldu¤u için güzel bir
etki b›rak›yor (Tu¤ba O¤uz, 22 yaﬂ›nda).
• “Aﬂk, masumiyet, safl›k duygular› uyand›rd›¤› için beni mutlu ediyor ve olumlu etkiliyor.” (Yasemin Çelik, 19 yaﬂ›nda)
Anlaﬂ›laca¤› üzere, Kâtibim türküsünün dinleyicilerinin muhayyilesinde oluﬂturdu¤u hayaller, ça¤r›ﬂ›mlar, ve kurgulanan sahneler ﬂaﬂ›rt›c› derecede birbirine benzemekte ve bütün bunlar bir kültüre ait ortak imgeler oluﬂturmaktad›r. Bu
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benzerlik bir ölçüde Kâtibim ile ilgili (sinema, video klip, okullarda oynanan Kâtibim konulu gösteriler gibi) görsel materyallerin bulunmas›yla ilgili görünmekle birlikte, bu olgu, ayn› zamanda ortak tarihi ve kültürel geçmiﬂe sahip olmakla aç›klanabilir. Bugün, kendine özgü tarihi dokusuyla tan›nm›ﬂ olan Üsküdar,
araﬂt›rmam›zdan elde etti¤imiz sonuca göre, son derece olumlu bir kâtip imgesiyle bütünleﬂmiﬂ durumdad›r. Kâtip ise eski zamanlar›n Üsküdar’›na ait belirli
davran›ﬂ kal›plar›n› temsil etmektedir. Kâtip ve sevdi¤i kad›n›n giyim-kuﬂam ve
davran›ﬂ biçimi bu türkü sayesinde (hem türkünün icras› hem de dramatize
edilmiﬂ oyunlar yoluyla) günümüze intikal etmiﬂtir. Hem toplumsal yaﬂam›n,
hem de bireysel duygular›n yans›malar›n› bulabildi¤imiz bu türkünün kendi
kurgusu içinde, siyasi ve sosyal tarih ile kültürel gelenekleri birlikte yans›tt›¤›n› ifade etmek mümkündür.
Sonuç olarak, Üsküdar’›n tarihî yap›lar› aras›nda bulunan K›zkulesi, Mihrimah
Sultan Camii, ya da III. Ahmed Çeﬂmesi’nin Üsküdar kimli¤inde taﬂ›d›¤› de¤er,
sözlü edebiyat›m›z›n ve mus›kimizin ‘klâsikleﬂmiﬂ’ eserleri aras›nda yer alan
Kâtibim türküsü için de geçerlidir. Sadece seslerden oluﬂan mus›ki sanat› eserlerinin s›n›r tan›maz bir ﬂekilde dünyaya yay›lma kabiliyeti dikkate al›nd›¤›nda,
söz konusu türkünün Üsküdar’›n, ‹stanbul’un ve genelde Türk kimli¤inin ifadesi ve kültürünün tan›t›m› aç›s›ndan ne derece önemli bir iﬂlev yüklenmiﬂ oldu¤u kuﬂkusuz daha iyi anlaﬂ›lacakt›r. Bu nedenle, kültürel belle¤imizde ortak
duygular›n ifadesi olarak yaﬂayan bu türkünün ve yaratt›¤› ortak tarihi imgelerin belleklerde canl› tutulmas› yolunda süreklili¤i olan çeﬂitli etkinliklerin gerçekleﬂtirilmesi son derece önemlidir. Nitekim, Üsküdar Belediyesi’nin 25-30
A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda 20.sini düzenlemiﬂ oldu¤u “Uluslararas› Kâtibim Kültür ve Sanat ﬁenli¤i”nin tesadüfî olarak ortaya ç›kmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Buna ilaveten, “Kâtibim” ad›yla tan›nan lokanta, sokak gibi yer adlar›n›n bulunmas›, Üsküdar Belediyesi web sitesi ve telefon a¤›nda “Kâtibim” ezgisinin
sürekli olarak dinletilmesi gelece¤e yönelik önemli ad›mlard›r.
Bu olumlu geliﬂmelere ilaveten, geleneksel kültürün korunmas› ve yaﬂayan/dinamik bir kültürel olgu olarak varl›¤›n› sürdürebilmesi için somut kültürel varl›klar için gerçekleﬂtirilmesi planlanan projelere benzer bir proje Kâtibim türküsü ve bu çerçevede oluﬂmuﬂ kültürel ögelerin canl› tutulmas› için de gerçekleﬂtirilmelidir. Bu kapsamda bir proje ile, bir “yaﬂayan müze” hüviyetine sahip
“Kâtibim Kona¤›” inﬂa edilip türkünün tarihi ve kültürel ba¤lam› bu mekanda
yeniden kurgulanabilir. Bu kurgu içinde ise, türkünün ortaya ç›k›ﬂ maceras›n›
anlatan öyküler görsel materyallerle canl› tutulabilir. Bu suretle, böyle bir mekan› ziyaret eden halk sadece türküyü dinlemekle kalmaz; türkünün ortaya ç›k›ﬂ ﬂartlar›n› kurgusal anlamda tecrübe etme imkan› bulabilir. Kuﬂkusuz bu
yöndeki bütün bu çabalar bir yandan Üsküdar’›n sembolü haline gelmiﬂ bir kültürel gelene¤i ihya ederek yeni nesillere aktar›rken, di¤er taraftandan da toplumsal düzeyde birleﬂtirici bir rol oynayacakt›r.
Sözlerimi çok yak›n bir tarihte kaybetti¤imiz, Türkiye’nin ilk halk edebiyat› profesörlerinden merhum Prof. Dr. ﬁükrü Elçin’in (1988) “Kâtibim” türküsü üzeri426
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Art›k bir klasik
haline gelen
Üsküdar Kâtibim
ﬁenliklerinden
kesitler

ne bir ifadesiyle tamamlamak istiyorum: “Üsküdar’a gider iken ald› da bir ya¤mur türküsü, yaln›zca bir ‹stanbul türküsü de¤il; bütün Türkiye’nin türküsüdür”.
Ekler: Üsküdar türkülerinden örnekler:
2. ‹stanbul’dan Üsküdara Yol Gider
‹stanbul’dan Üsküdar’a yol gider
Yol gider çavuﬂ yol gider
Han›mlara deste deste gül gider
Gül gider çavuﬂ gül gider
Yand›m çavuﬂ yand›m senin elinden
Elinden çavuﬂ elinden
Çok sallanma kasatura da f›rlar belinden
Belinden çavuﬂ belinden
‹stanbul’la Üsküdar’›n aras›
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Aras› çavuﬂ aras›
Yakt› beni kaﬂlar›n›n karas›
Karas› çavuﬂ karas›
‹stanbul’dan üç mum ald›m yakma¤a
Yakma¤a çavuﬂ yakma¤a
Yak›p yak›p yar yüzüne bakma¤a
Bakma¤a çavuﬂ bakma¤a7
3. ‹stanbul’dan Gelir Kay›k
‹stanbul’dan (han›m›m aman) gelir kay›k
‹çi dolu (han›m›m aman da) serhoﬂ ay›k
Bulamad›m (han›m›m aman) kendime lay›k
Ufac›k tefecik (han›m›m aman da) konuﬂal›m
Beyo¤lu’nda (güzelim aman da) buluﬂal›m
‹stanbul’da (han›m›m aman) aynal› çarﬂ›
Dükkanlar› (han›m›m aman da) karﬂ› karﬂ›
Ne istersin (güzelim aman) iﬂte çarﬂ›
Ufac›k tefecik (han›m›m aman da) konuﬂal›m
Beyo¤lu’nda (güzelim aman da) buluﬂal›m8
4. Üsküdar’dan Gelir Kay›k
Üsküdar’dan gelir kay›k
‹çi dolu sarhoﬂ ay›k
‹nce belli bana lay›k
Çetetik petetik oynaﬂal›m
Ayval›k’ta buluﬂal›m
Karyolada öpüﬂelim
Beyo¤lu’nda var bir çarﬂ›
Dükyanlar› karﬂ› karﬂ›
Ne istersen iste çarﬂ›
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Çetetik petetik oynaﬂal›m
Ayval›k’ta buluﬂal›m
Karyolada öpüﬂelim
Keytaneden gelir kay›k
‹çindeki bizi Fay›k
Nazl› dilber bana lay›k
Çetetik petetik oynaﬂal›m
Ayval›k’ta buluﬂal›m
Karyolada öpüﬂelim9
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Bir de Tofik Abdi’nin
Dilinden Duyal›m Üsküdar'›
K E M A L E

E L E K B E R O V A

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi

‹stanbul’un Azerbaycan’da yeri hep bir baﬂka olmuﬂtur. ‹ster sosyal siyasal,
isterse de edebi hayat›nda ‹stanbul’un yeri inkar edilemez. Ünlü Azerbaycan
ﬂairi, milli marﬂ›m›z›n yazar› Ahmet Cevad 1918 y›l›nda ‹stanbul’un düﬂman
iﬂgali s›ras›nda yana yak›la yazd›¤› ﬂiirde ‹stanbul’un simgesi say›lan K›zkulesini de anlat›r:
Diyorlar, sevdi¤im K›z Kule’sinde,
Bak›yorken k›r›k rübap teline!
Uçuyorken ﬂiirin sevdas›nda,
Bir y›lan sar›lm›ﬂ ince beline!
Y›llar sonra Üsküdar’›n bir süre Ac›badem semtinde oturan Azerbaycanl›
gazeteci, ﬂair, ayd›n Tofik Abdin burada çok say›l› ﬂiirler yazm›ﬂ, daha sonra bu
ﬂiirlerini ‹stanbul Notlar›- Onlar Bir Zamanlar Yazm›ﬂlar- Bakü Ritimleri” (Bakü
2004) ve görüﬂtü¤ü insanlar› hakk›nda yazd›klar› an›lar›ysa Ah ‹stanbul… ‹stanbul… (Bakü 2005) adl› kitab›nda toplam›ﬂt›r.
Tofik Abdin Üsküdar’› Azerbaycanl› okurlara anlatan çok güzel ﬂiirler yazm›ﬂt›r.
O ﬂimdiye kadar ‹stanbul’u, özellikle de Üsküdar’› unutamad›¤›n›, buras›n›n
hep gözünde tüttü¤ünü söylüyor. ﬁair bu ﬂiirinde Üsküdar’›n ne kadar önemli
bir yer oldu¤unu türkü gibi hazin bir ﬂiirle anlatm›ﬂt›r. Bu ﬂiiri okurken Üsküdar limanlar›yla, camileriyle, vapur bacalar›ndan yükselen dumanlar›yla bir
rüya gibi, bir masal gibi insan›n gözü önünden geçer. ﬁairin içinde bir Üsküdar
hasreti, özlemi baﬂkald›r›r :

K›zkulesi
(Üsküdar’da
Tarih ve Yaﬂam,
s. 49)
(arka sayfa)
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Kudüs’e giden yollar
Üsküdar’dan geçmiﬂ
Üsküdar’a giden yollar
Erdem Beyaz›t’tan gitmiﬂ
Beyaz›t ki, Üsküdar hayran›
Dünyaya bir su kap›s›
Üsküdar liman›
Vapurlar kalkar duman›nda
Üsküdar havas›
Bitmez bir ömürle Üsküdar davas›
Bo¤az›n sular›nda
Ayaklar› suda
K›z kulesi ﬂahane
Sular›n bir aya¤›
Yemyeﬂil Gülhane
Camiler göz göz
Ayr›l›¤›n tad› Üsküdar havas›nda
Gücün yetse
Üsküdar’›n hasretine döz1
Kendi an›lar›yla beraber bir de bir zamanlar ‹stanbul’da yaﬂam›ﬂ Azerbaycanl›
mültecilerin çocuklar›n›n an›lar›n› toplam›ﬂ son kitab›nda. Kimdi onlar? Bir
zamanlar Üsküdar’da oturmuﬂ, Haydarpaﬂa Hastanesi T›p Fakültesinde ders
vermiﬂ ve Karacaahmet Mezarl›¤›na gömülmüﬂ Ali Bey Hüseyinzade’nin
(Turan’›n) çocuklar› da onlar›n aras›ndad›r. Onlar›n Üsküdar’la ilgili çocukluk
an›lar›, Üsküdar’›n sosyal yaﬂam›nda önemli bir yer olan evleri hakk›nda
söyledikleri bu kitapta yer almaktad›r.
Tofik Abdin’in yazd›klar›na göre Ali Bey uzun bir süre Üsküdar’da, ‹hsaniye’de
oturmuﬂmuﬂ. Tofik Abdin Üsküdar’› herkesten iyi Ali Bey’in bildi¤ini yazar.
Hayat›n›n önemli bir k›sm›n› burada geçiren Ali Bey’in sanki ayak seslerini
duyar ﬂâir:
Baﬂ›mda Üsküdar havas›
Sevdal› bir k›z havas›
Üsküdar’›n dünü
Ali Beyden sorulas›
Sokaklar›ndan geçti
Yüzü vatana sar›
Liman›nda durdu
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Çalar saatler gibi
Vapurlar›n gürültüsüne
Uykusundan kalkt›.
Camilerinde namaz k›ld›
Sevdal› günleri Üsküdar’da bitti
Ömrün aç›k yolu Üsküdar
‹stanbul’un k›r›lmaz kolu Üsküdar!
Ali Bey’in eﬂi de Çerkez as›ll› olup Beylerbeyi semtinde do¤muﬂ ve ailesi de hep
orada yaﬂam›ﬂlar. Anlaﬂ›lan o da bir Üsküdarl›.
Ali Bey’in iﬂ yeri Haydarpaﬂa’ya taﬂ›n›nca o da Süleymaniye’deki evinden iﬂine
uzak kald›¤› için Üsküdar’a taﬂ›nm›ﬂ. ‹ﬂte bu evde de Ali bey 17 Mart 1940 y›l›
Pazar günü bu evde vefat etmiﬂtir. Oturdu¤u bu ev Ali Bey’in s›z› Saida
Santur’un bald›z›n›n ailesine aitmiﬂ. O, evi satt›ktan daha sonra (1998) oras›n›
Mustafa Nevzat Laboratuar› yapm›ﬂlar (Maalesef, internette yapt›¤›m›z arama
zaman› bu adda laboratuara rastlayamad›k). Saida Han›m’›n anlatt›¤›na
bak›l›rsa oras› güzel bir ﬂekilde onararak, konferans salonu, tedavi odalar›
yap›lm›ﬂ ve orada hastalar bedava tedavi olunuyorlarm›ﬂ. Bir de Saida Han›m›n
küçükken Avrupa yakas›ndan vapura binerek Üsküdar’a babas›yla beraber
gitti¤ini, babas›n›n onu buradaki çayc›lardan birisinin yan›na b›rakarak,
Haydarpaﬂa Hastanesindeki fakülteye derse gitti¤ini ve ders sonras› hastaneye
geçerek hastalarla nas›l ilgilendi¤ini yazar.
Gazeteci, ﬂair, yazar, doktor, ressam, e¤itmen, siyaset adam› s›fat›yla özel
yetenekli bir kiﬂi olan Ali Bey Azerbaycan gibi Türkiye için de çok büyük emekler vermiﬂtir. Onun Türkiye’deki hayat› 1910 y›l›ndan baﬂlar. O burada politikaya girmiﬂ, Balkan harbi y›llar›nda K›z›lay hastanelerinde çal›ﬂm›ﬂ, 1911
y›l›nda Akil Muhtar, M. Emin, A.Hikmet, A.A¤ao¤lu, Y.Akçura ile beraber Türk
Yurdu Derne¤ini kurmuﬂ, Hars ve ‹lim Heyeti, Maarif Vekaleti Âsâr-› ‹lmiye ve
Milliye Tedkik Cemiyeti, Meclis-i Âli-i S›hh›ye ve Deri ve Zührevi Hastal›klar
Cemiyeti gibi bir çok kurum ve cemiyetlerin kurucular› ve üyeleri aras›nda
bulunmuﬂtur. Profesyonel bir ressam gibi çok iyi resim yapan, çok say›da
yabanc› dili mükemmel ﬂekilde bilen Ali Bey dilbilimi konusunda da
araﬂt›rmalar yapm›ﬂt›r. 1926 y›l›nda Bakü’de yap›lan 1.Türkoloji Kongresine ve
1936 y›l›nda Dolmabahçe Saray›nda yap›lan 3. Türk Dili Kurultay›na üye olarak
kat›lm›ﬂt›r. Türk dünyas›n›n ve Türk dilinin birli¤i için u¤raﬂm›ﬂt›r. Hayat›n›n
sonuna kadar vatan› bildi¤i Türkiye’ye hizmet etmiﬂtir.
Çeﬂitli konulardaki makaleleri aras›nda “T›p Fakültesinin Haydarpaﬂa
Tepelerinden ‹stanbul’a Nakli Elzemdir” adl› makalesinin de dikkat çekici
oldu¤u düﬂüncesindeyiz.
Bu makalede Ali Bey t›p fakültesinin Sarayburnu’ndan Haydarpaﬂa’ya
taﬂ›nmas›na karﬂ› ç›kar. Nitekim, 13 ﬁubat 1925 tarihinde yaz›lm›ﬂ bu makalede
Üsküdar, oradaki sa¤l›k kurumlar›n›n o zamanki durumu anlat›lm›ﬂ ve bu konu435
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larda Ali bey kendi tavsiyelerini yazm›ﬂt›r. Burada enteresan bir noktaya iﬂaret
etmek isteriz. Ali Bey yaz›lar›nda Üsküdar’› ‹stanbul’un bir bölgesi olarak
alg›lamaz, ondan sanki ba¤›ms›z bir semt gibi söz eder. Belli ki, ‹stanbul o
zamanlar bugünkü kadar büyük ve kalabal›k de¤ildi. Ali Bey de T›p
Fakültesinin Sarayburnu’ndan Haydarpaﬂa’ya nakledilmesine karﬂ› ç›k›yor ve
buna sebep olarak burada, ‹stanbul ve Beyo¤lu’ndaki kadar otellerin, hanlar›n
ve misafirhanelerin olmamas›n› gösteriyor. Ve bütün bunlar do¤al olarak hasta
say›s›n›n düﬂmesine neden olmaktad›r. Ali Bey Haydarpaﬂa’daki ‹talyan mimar
taraf›ndan yap›lm›ﬂ binan›n güzelli¤ine ra¤men, ders gereç ve araçlar›n›n eksikli¤i yüzünden, fakülteden çok Üsküdar ve Kad›köy semtleri için belediye hastaneleri gibi kalabilece¤ini, merkezi büyük k›sm›n›n ise her hangi bir liseye verilebilece¤ini yaz›yor. Nitekim, o, ﬂehrin merkezinden uzak bulundurulmas›
gereken tek hastal›¤›n, cüzam oldu¤unu, bunun da bir zamanlar Karacaahmet
Mezarl›¤›’na yak›n bir yerde tesis oldu¤unu, buras›n›n da harabeye
dönüﬂtü¤ünü, Haydarpaﬂa s›rtlar›nda onlar için darü’l-cüzam yap›lmas› gerekti¤ini belirtiyor.
ﬁair, ölümünden elli dört y›l sonra Ali Beyin Paris’te vefat eden çok ünlü bir
ressam olan o¤lu Selim Turan’›n cenazesinin ‹stanbul’a getirilip, Karacaahmet
Mezarl›¤›nda, Selimiye Tekkesinin karﬂ›s›nda, ﬁair Nedim’in mezar› civar›nda2
yatan babas›n›n mezar›na gömülmesinden duygulanm›ﬂ ve dokunakl› bir ﬂiir
yazm›ﬂt›r:
Üsküdar’da
Karacaahmet Mezarl›¤›nda
Bir mezar› açt›lar
O¤lunu gömdüler yan›na
Çok sevdi¤i ‹stanbul’un
Y›llar öncesi sonbahar›n›n
So¤uklu¤u dokundu
Toprak olmuﬂ kemiklerine…
Selim Turan Avrupa yakas›nda do¤muﬂ ve e¤itimini de hep orda alm›ﬂ olmas›na
ra¤men, hayat›n›n en güzel y›llar›n› Üsküdar’da geçirmiﬂ olup, kendisini bir
Üsküdarl› kabul ederdi. Selim Turan’a veda törenine kat›lan kad›n konuﬂmac›;
“…Ben Paris’i gezme¤e, görme¤e gitmiﬂtim, ama bütün görüﬂlerimizde benim de
kocam Üsküdarl› oldu¤u için, sanki sadece Üsküdar’da dolaﬂ›yorduk, sanki
yaln›z ‹stanbul’dayd›k…”3
Selim Turan da babas› gibi son bar›nak olarak kendisine Üsküdar’› seçmiﬂti
demek….
Bugün ne mutlu ki, Ali Bey’in belirtti¤i gibi, bir hocan›n dersine gitmesi için
“…Haydarpaﬂa’daki fakülteye, lodos, sis ve sair maniler olmad›¤› takdirde bile
ancak iki saatte varabilecek ve avdet için yine o kadar zaman sarf edecek ve

Gülnuﬂ Emetullah
Sultan Türbesinden
Yeni Valide Camii
(karﬂ› sayfa)
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nihayet yorgun düﬂecek, yani aﬂa¤› yukar› üç dört k›ymetli saatini boﬂuna
kaybedecek” gibi korkusu yoktur. Bugün Üsküdar ‹stanbul’un en güzel, en
huzurlu ve en sayg›n yerlerinden birisine dönüﬂmüﬂtür. Boﬂuna de¤il ki, Üsküdar’›n K›z Kulesi denildi¤inde akla ilk gelen de ‹stanbul’dur.
Yaz›m› Tofik Abdin’in Üsküdar tüten, Üsküdar dolu dörtlükleriyle bitirmek
isterim. Ö¤rencilik y›llar›n› ‹stanbul’da geçirmiﬂ birisi olarak, en az benim kadar
sizleri de etkileyece¤i düﬂüncesindeyim. Zira, bu ﬂiirlerin “Kâtibim” kadar özel
ve tarihi olmasa bile, her bir Üsküdarl› ve her bir Üsküdar sever için hoﬂ olaca¤›
düﬂüncesindeyim. ﬁairin de söyledi¤i gibi Üsküdar’dan kalkan gemi alemi
dolaﬂsa da, dönüp bir gün hepimizi Üsküdar’a yeniden döndürecek.
Üsküdar’dan kalkan gemi
‹çi dolu yarin gam›
Kurumad› gözüm nemi
Üsküdar’dan kalkan gemi…
Üsküdar’dan kalkan gemi
Al›p götürecek beni
Dalgalara da¤›tacak
Derdi gam›
Üsküdar’dan kalkan gemi
Dolaﬂsa da bu alemi
Dönüp, getirecek beni
Üsküdar’dan kalkan gemi…
Üsküdar’dan kalkan gemi
‹stanbulsuz gemi de¤il
Üsküdar’dan kalkan gemi
Bir k›z öpüﬂünden yumuﬂak
Ya¤mur alt›nda
Y›kar telimi…
D‹PNOTLAR
1

Azerice - dayan.

2

Ali Haydar Bayat, Azerbaycan’›n Yi¤it Evlad› Ali Bey Hüseyinzade (Prof. Dr. Hüseyinzade Ali Turan) ve
Türkiye’de Yay›nlad›¤› Eserleri, ‹stanbul 1992, s. 28.z

3
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Tofik Abdin, Ah, ‹stanbul… ‹stanbul…, Bakü 2005, s.196.

Sevim Burak'›n Suskun Mekân›:
Kuzguncuk
B E D ‹ A

K O Ç A K O ⁄ L U

Selçuk Üniversitesi

Giriﬂ
‹nsano¤lu duygular›n›, düﬂüncelerini ve deneyimlerini anlatma ihtiyac› hisseden bir varl›kt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda o, içine düﬂtü¤ü ya da içine düﬂen halleri var oluﬂtan itibaren gerek yaz›yla, gerekse sözle anlatm›ﬂt›r. Bu anlat› süreçlerinin belki de en önemlisi yaz›d›r.
Anlatabilmek vasf› ile hayvandan ayr›lan, hatta bir yoruma göre “öyküleyici
hayvan” olarak nitelendirilen insan için anlat›n›n en önemli evresi, bunun yaz›ya geçirilmesidir.
“M›s›r papirüslerinden deﬂifre edildi¤i ve alt› bin y›l öncesine ait oldu¤u” (Boynukara, 2000: 131) belirtilen ilk yaz›l› metinlerin hikâyeler olmas› dikkat çekicidir. Bu ba¤lamda denilebilir ki öykü; insanla birlikte var olan, onunla geliﬂen
ancak ölmeyen, genelde dünya, özelde Türk edebiyat›nda fazlaca ilgi görmüﬂ,
canl› bir edebî türdür.
Edebiyat›m›zda, Cumhuriyet dönemine gelene kadar klasik bir tav›r sergileyen
hikâye kavram›, modernizm ve postmodernizmin de etkisiyle giderek farkl› bir
kimlik kazanm›ﬂt›r. Buna, hikâyenin zamanla öyküleﬂmesi de denebilir. Bu itibarla hikâye yazarlar› da art›k “öykücü” diye an›l›r olmuﬂlard›r.
Türk edebiyat›nda farkl› bir duruﬂ sergileyerek, hikâyeci ve öykücü kimli¤i ile
karﬂ›m›za ç›kan önemli isimlerden biri de hiç kuﬂkusuz Sevim Burak’t›r.
Babas›, Osmanl› soyundan gelme bir gemi kaptan›1; annesi Yahudi as›ll›2 bir ev
han›m› olan Zeliha Sevim Burak, 26 Haziran 1931 tarihinde ‹stanbul, Ortaköy’de dünyaya gelmiﬂtir.
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‹l-

Kuzguncuk’tan kareler

kokula 1938 y›l›nda babas›n›n görevi sebebiyle bulunduklar› Çanakkale’de baﬂlayan Burak, e¤itimini Kuzguncuk’taki Süleyman ﬁefik Paﬂa Nakkaﬂtepe 45. ‹lkokulu’nda bitirir. Ortaokulu da Tünel’deki Alman Lisesi’nde tamamlayarak, ö¤renimini sona erdirir.
Bundan sonra çal›ﬂma hayat›na at›lan Sevim Burak, 1950’de Olgunlaﬂma Enstitüsü’nde mankenli¤e baﬂlar. 50’li y›llar›n sonunda kendine ait bir modaevi ve
atölyeyi S›raselviler’de açar. Ancak 1960 ihtilali ile bozulan ekonomi, bu iﬂyerinin kapanmas›na sebep olur. (Hece-Öykü, 2004: 168-169; ‹zmirli, 1966: 57; Karaalio¤lu, 1982: 133; Koçako¤lu, 2006: 9-15; Necatigil, 1985: 84; Önertoy, 1984:
288; Özk›r›ml›, 1982: 248; Tanzimattan Bugüne Edebiyatç›lar Ansiklopedisi,
2001: 241; Tekin, 1995: 117)
‹ki kez evlenen, ilk birlikteli¤inden Ali Karaca Borar ad›nda bir o¤lu, ikinci eﬂinden ise Elfe Uluç isminde bir k›z› bulunan Burak, iﬂ hayat›n›n ard›ndan kendini yazarl›¤a verir.
1970’li y›llarda henüz 10 yaﬂ›ndayken geçirdi¤i kalp romatizmas› nükseden sanatç›, biri Londra’da, di¤eri Paris’te olmak üzere iki katater ameliyat› geçirir. Ayn› rahats›zl›ktan 1980 y›l›nda ‹stanbul Haseki Hastanesi’ne yat›r›l›r. Üç sene daha tedavi görür. Ancak bu süreç, olumlu sonuç vermez.
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O¤luna, “Sa¤l›¤›m için yaﬂamak bile yeter. Kör, kambur, topal olmaya raz›y›m
yeter ki ölmeyeyim.” (YKY, 2004: 99) demesine ra¤men, 30 Aral›k 1983’te, bitmiﬂ pek çok metnin yay›nland›¤›n› göremeden, ard›nda tamamlanmas›na çok az
kalm›ﬂ bir roman ve yaz›lacak daha çok say›da eser tasla¤› b›rakarak, ‹stanbul’da
hayata veda etmiﬂtir. 5 Ocak 1984 Perﬂembe günü, Kuzguncuk Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra Nakkaﬂtepe Mezarl›¤›’nda topra¤a verilmiﬂtir.
Tiyatro, roman, an›-mektup gibi türlerde eserleri bulunan sanatç›, en çok öykücü kimli¤i ile ön plana ç›kar. 1950 y›l›nda çeﬂitli gazete ve dergilerde hikâyeleri yer almaya baﬂlayan Sevim Burak’›n yay›mlanm›ﬂ üç öykü kitab› bulunmaktad›r. Bunlar: Yan›k Saraylar, Afrika Dans› ve Palyaço Ruﬂen’dir.
Yazarl›k serüvenine öykü ile baﬂlayan Burak’›n tiyatro alan›nda da Sahibinin Sesi, Everest My Lord ve ‹ﬂte Baﬂ ‹ﬂte Gövde ‹ﬂte Kanatlar olmak üzere üç eseri mevcuttur.
Burak’›n 1972 y›l›nda yazmaya baﬂlad›¤› (Güngörmüﬂ, 2003a: 16) ancak ölümü
sebebiyle yar›m kalm›ﬂ bir tane de roman çal›ﬂmas› bulunmaktad›r.
Ford Mach I adl› bu eser, Nilüfer Güngörmüﬂ’ün yazar›n dosyalar›n› toplayarak
(Güngörmüﬂ, 2003b: 12), onu Burak’›n tasarlad›¤› ﬂekilde sunma gayreti sonucu
Yap› Kredi Yay›nlar› taraf›ndan 2003 y›l›nda kitaplaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Burak’›n son çal›ﬂmas› ise an›-mektup türündedir. Sanatç›n›n Amerika’daki o¤luna yazd›¤› mektuplar, Karaca Borar taraf›ndan Mach I’dan Mektuplar ad›yla
yay›nlanm›ﬂt›r. 1960 kuﬂa¤›n›n önemli öykücülerinden olan Sevim Burak; bahsi geçen türlerdeki an›lan eserleriyle sanat›n› hayat› ile özdeﬂleﬂtirmiﬂ, adeta
dünyaya, sanat› yaﬂamak için gelmiﬂ ve her ﬂeyi sanat›n o güzel hayal gözüyle
(Burak, 2004: 71) görmeye çal›ﬂm›ﬂ bir yazard›r. Bu ba¤lamda o, hayat›n› estetize etmiﬂtir, denebilir.
Sevim Burak’›n Yaﬂam›nda Kuzguncuk
Cumhuriyet döneminin s›ra d›ﬂ› öykücülerinden biri olan Sevim Burak’›n, yaﬂam›ndaki önemli kilometre taﬂlar›ndan birini Kuzguncuk ve bu semtin az›nl›k
kültürü ile yo¤rulmuﬂ atmosferi oluﬂturur.
Sanatç›, çocuklu¤unu ve ilk gençlik y›llar›n› Kuzguncuk’ta, Delikoç Soka¤› 15
numaral› evde geçirmiﬂtir. Salah Birsel’in “Sevim’lerin evi, tepede Delikoç Soka¤›’ndad›r. Mehmet Kaptan geceleri eve dönerken ‹cadiye Caddesi’ni, yukar›daki soka¤a ulaﬂt›ran yokuﬂu izler. Küçüklerse patikadan kestirmeden inerler
dosdo¤ru bostan›n içine. Çünkü burada geçmiﬂ y›llarda bir bostan vard›r. Bir de
dere. Kurumuﬂ ama ad› kalm›ﬂt›r. Dere a¤z›n›n ötesi silme Yahudi evleri. Yani
yoksul Museviler Mahallesi.” (Birsel, 1992: 251) diye tarif etti¤i bu mahalle, çocuk Sevim’den, genç Sevim’e, oradan yazar Sevim Burak’a yap›lan yolculukta
bir temel teﬂkil eder.
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Çocuk Sevim’in gözünden bu mahalle daha çok iki yönüyle görünür. ‹cadiye Yokuﬂu’nun baﬂ›ndaki Haham’›n evi ile yokuﬂun sonundaki köﬂk aras›nda koﬂarak,
babas›na içki taﬂ›yan bir çocuk bedeni ve annesinin, dolay›s›yla kendisinin Yahudili¤inden utanan, yaﬂl›, yaln›z ve az›nl›k bir grubun içerisinde gittikçe “azalan” bir çocuk ruhu.
Sanatç›n›n babas› Mehmet Seyfullah Burak, soyu Kaz›m Karabekir Paﬂa’ya dayanan3 bir gemi kaptan›d›r. Seyfullah Kaptan, hayat› boyunca ‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›nda k›lavuz kaptanl›k yapm›ﬂt›r.
Salah Birsel’e göre küçük Sevim’in çocuklu¤u baba ve büyükbabaya içki taﬂ›makla geçmiﬂtir. Çünkü Mehmet Kaptan, zilzurna sarhoﬂ olana kadar içer. ‹cadiye
Caddesi’nde ‹spiro ve Kiryako’nun gazinolar› Kaptan’›n vazgeçilmez mekânlar›ndand›r. Ama “En çok da Yani’de görünür. Sevim’in büyükbabas›, deryalar aslan›
Mehmet Kaptan da Yani’cidir. Yükünü al›p ava giderken de hep ceketini ç›kar›r.
Kolun içinden y›ld›zlar› dikizler. Kaptan’›n söze s›¤maz bir huyu da herﬂeyi üçlemesidir. Üstüne bir bardak su dökülse, hemen üçler, rak› için de ayn› ﬂeyi yapar ama, kadehlerin içindeki rak›y› eksik tutar. Kaptan’›n annesi Döndön Fatma
da -bu ad› ona Sevim takm›ﬂt›r- o¤lunun ak›l iﬂportas›n› kullan›r. O da üçlemese
ölür. Bir kez Sevim’le Babanakkaﬂ Yokuﬂu’nu ç›karlarken Sevim elindeki lahanay› düﬂürmüﬂ, yaﬂl› kad›n da bunu kendisine üçletince lahana aﬂa¤›daki domuz
ah›rlar›na -bunlar Türkiye’nin ilk domuzhaneleridir- de¤in yuvarlanm›ﬂ ve hurdahaﬂ olmuﬂtur.” (Birsel, 1982: 265)
Mehmet Kaptan ve onun gibi içmeyi sevenler için tercih edilebilecek eve dönüﬂ
yolu, uzun ama çok dik olmayan ‹cadiye Yokuﬂu’dur. Yol, o zamanlar Rum ve
Yahudi evleri ile doludur. Her evin önünde de mermerden dinlenme taﬂlar› bulunur. Sevim’in çocuklu¤unun mola taﬂlar›d›r bunlar. Mehmet Kaptan her gece
evine dönerken bu taﬂlar›n hepsini özenle kullan›r. Özellikle de Katina’n›n evinin önündekini. “Mehmet Kaptan’›n Katina’n›n orda mola vermesi, biraz da bir
yudum rak› içmek içindir. (…) Paylot’un (küçük Sevim babas›na pilot diyemedi¤i için bu ifade ile seslenir), kimi geceler, saat onbirlerde rak› almas› için Sevim’i taa aﬂa¤›lara Haham’›n evine koﬂturdu¤u da olur. Diyece¤im, babaya da,
büyükbabaya da içki yetiﬂtirmenin olana¤› yoktur.” (Birsel, 1982: 266-267)
Kuzguncuk’ta küçük Sevim’in babas› ile güzel hat›ralar›n›n olmad›¤› muhakkakt›r. Zira bu çocuk ruhu; annesini beﬂ ayr› kad›nla aldatan4, içkiden baﬂ›n›
alamayan bir babay›, sanatç›l›k döneminde, erkek modeli olarak alacak ve yazaca¤› öykülerdeki erkeklerin hemen hemen hepsini “tekinsiz”5 tipler ﬂeklinde
kurgulayacakt›r.
Sevim Burak’›n çocuklu¤unun ikinci ve önemli “mekânsal kiﬂi”si annesidir. Anne Marie Mandil, 1910’lu y›llarda savaﬂla birlikte Bulgaristan’dan ‹stanbul’a göç
eden, Yahudi bir ailenin k›z›d›r.
Bu Yahudi aile ‹stanbul’a gelip, Kuzguncuk’a yerleﬂtikten sonra Anne Marie
memleketlisi bir gençle niﬂanlan›r. Ancak o dönemde baﬂlayan Birinci Dünya
Savaﬂ› bütün aileyi da¤›t›r. Kuzguncuk’ta yaln›z kalan Marie, Seyfullah Kap442

S E V ‹ M

B U R A K ' I N
S U S K U N
K U Z G U N C U K

M E K Â N I :

tan’la tan›ﬂ›r ve çabucak evlenirler. Fakat Kaptan’›n ailesi Yahudi ve yoksul bir
k›z› gelin olarak istemez. Bu sebeple kar›-koca bir y›l Zonguldak-Bart›n aras›nda sefer yapan bir gemide yaﬂar. ‹lk k›zlar› Nezahat dünyaya gelince aile durumu hoﬂ görür ve Anne Marie Kuzguncuk’taki köﬂke yerleﬂir. Marie Han›m, yumuﬂak baﬂl›l›¤› ve merhametiyle kendini kay›nvalidesi Nazl› Han›m’a sevdirir.
Fakat Marie’nin sar›ﬂ›nl›¤›, yeﬂil gözleri, güzelli¤i ve bozuk Türkçesi Yahudili¤ini ele vermektedir. Çok iyi ‹spanyolca ve Frans›zca konuﬂmas›na ra¤men, Türkçesini bir türlü düzeltemeyen genç kad›n, aile içinde alaylara maruz kal›r. Bu
dönemde ikinci k›zlar› olan Sevim dünyaya gelir. Sevim’in do¤umundan 4-5 y›l
sonra Anne Marie, tam inanarak olmasa da Müslümanl›¤› seçmiﬂ görünür ve
ad›n› Aysel Kudret olarak de¤iﬂtirir.6
Seyfullah Kaptan’›n sürekli seferde olmas›, Sevim’i babas›ndan uzaklaﬂt›r›r. Bütün çocuklu¤u boyunca belki de babaanne ve dedesinin etkisiyle, annesinin Yahudili¤inden utanan Burak, Aysel Han›m’dan da uzaklaﬂm›ﬂt›r. Marie’nin Yahudili¤i, herkesçe bilinmesine ra¤men iki k›z kardeﬂ her zaman onun kimli¤ini gizlemeye u¤raﬂm›ﬂlard›r. Aysel Han›m’a hiç çekmediklerini, tüm özelliklerini babalar›ndan ald›klar›n› düﬂünen -ya da düﬂündürülen- bu iki çocuktan Sevim,
ileriki y›llarda günah ç›kart›rcas›na Tevrat’a öykünecek, annesiyle gurur duyacak ve sadece onunla kendisi aras›nda yeni bir dil kuracakt›r. Her ﬂeye ve özellikle de Nazl› Han›m’a inat, neredeyse bütün kad›n kahramanlar›, ezilmiﬂ, d›ﬂlanm›ﬂ onlarca Aysel’den biri olacakt›r.
Yazar Sevim, asl›nda her zaman Kuzguncuk’un ﬂekillendirdi¤i çocuk Sevim olarak kalm›ﬂt›r. Zira çocuklu¤unu yaﬂl› akrabalar› ve kozmopolit yap›daki birçok
komﬂusu ile Kuzguncuk’taki köﬂkte geçirmiﬂtir. “(Hayat›m›) 21 yaﬂ›ma kadar
Kuzguncuk’un tepesindeki evimizde, babaannem ve büyükbabamla birlikte geçirdim. Bu yüzden, çocuklu¤umla büyüklü¤üm aras›nda büyük bir fark yok gibidir. Aile çevremizde, çocuktan çok, yaﬂl› komﬂular, yaﬂl› akrabalar bulundu¤u için, onlar›n aras›nda, yaﬂl› bir insan gibi yetiﬂtim.” (‹zmirli, 1966: 57) diyen
Sevim Burak, bu aç›klamalar›yla asl›nda tarihsel bir yönünün oldu¤unu da belirtir. Eskilerle ilgili pek çok hikâye bilmesi, S›rp, Nemse, Selanik yemeklerinin
tariflerini kullanmas›, alt› yaﬂ›nda Nedim’in Fuzuli’nin ﬂiirlerini ezberden okumas› ve öykü dünyas›nda az›nl›k kültürünün yaﬂl› insanlar›na a¤›rl›kl› olarak
yer vermesi bu durumun bir getirisidir.
Sevim Burak’›n öykü kiﬂileri hep bir yaln›zl›k ve sevgisizlik içindedirler. Adeta bu
onlar için bir kurald›r. Bilinçsizce uygulanan, karakterin ç›kmaz›n› çözümleyememesiyle trajikleﬂen bu kurallar bozulmamal›d›r, bozulamaz. Ölümün her ad›mda
karﬂ›m›za ç›kt›¤› öykülerdeki kiﬂilerin ölümle bütünleﬂen yazg›lar› ancak mutsuzlukla anlat›labilir, gibidir. Sanki onlar mutlu olsa, yazar bu tabloyu çizemeyecektir.
Bu sonuçta Sevim Burak’›n bir türlü içinden atamad›¤› küçük Sevim’in büyük pay›
vard›r. Denebilir ki, yaﬂl› insanlar›n içinde, kapal› ve karanl›k bir köﬂkte geçirilen çocukluk, yazar›n peﬂini hiç b›rakmam›ﬂ, ölümle içiçe yaﬂamas›na sebep olmuﬂtur.
Bu yaln›z ve sevgisiz ortamda, saray art›¤› yaﬂl› insanlarla büyüyen yazar›n ilk
gençlik y›llar›nda Kuzguncuk, farkl› bir kimli¤e bürünecek, hayat› boyunca sev443

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

giyi arayan, kahramanlar›na giydirdi¤i mutsuzluk elbisesini giymemek için çaba
harcayan bir kad›n›n belle¤inde “aﬂk” imgesi ile semt ilk kez bütünleﬂecektir.
Sevim Burak, ilki Orhan Borar, ikincisi Ömer Uluç’la olmak üzere, iki kez evlenmiﬂtir. Ufak imkânlar› oldu¤u zamanlarda bile sevgilerini sunmayan bu eﬂler
(Burak, 2004: 410), onu baﬂka aray›ﬂlara itmiﬂ, iki evlili¤i s›ras›nda da çeﬂitli iliﬂkiler yaﬂam›ﬂt›r. Bunlardan Kuzguncuk’la özdeﬂleﬂeni yazar›n Orhan Borar’la
evlili¤i s›ras›ndad›r.
Nitekim sanatç›, 1950’li y›llarda dönemin önemli ediplerinden Peyami Safa ile
f›rt›nal› bir aﬂk yaﬂam›ﬂt›r. Peyami Safa’yla 16 yaﬂ›nda mankenlik yaparken tan›ﬂan, ona yazd›klar›n› okutan Burak, bir süre yazar›n Tokatl›yan’daki ofisinde
edebiyat dersleri alm›ﬂt›r. Safa, Sevim Burak’a o dönem âﬂ›k olmuﬂ, uzun bir zaman bu iliﬂki karﬂ›l›ks›z sürmüﬂtür.
Meﬂhur romanc›n›n “Sevim, ruhum,” diye baﬂlad›¤› bir mektubundan Burak’a
âﬂ›k oldu¤u aç›k seçik anlaﬂ›lmaktad›r. Anlad›¤›m›z kadar›yla Sevim Burak da
bu aﬂka cevap vermiﬂtir, fakat belli bir süre sonra durumun imkâns›zl›¤›n› farkedip dönüﬂ yapm›ﬂt›r.7
Bu olaya duyduklar› ile tan›kl›k eden isimlerden biri de Burak’›n o¤lu Karaca
Borar’d›r. Kendisi, annesinin babas› ile evliyken, Peyami Safa’n›n aﬂk›na karﬂ›l›k verdi¤ini, ünlü yazar›n Kuzguncuk’taki evin önüne gelerek annesiyle görüﬂmeye çabalad›¤›n›, hatta bir gece içkiliyken ayn› köﬂkün önünde “Sevim, Sevim!” diye naralar att›¤›n› anlatmaktad›r.8
Burak’›n hayat›nda ve sanat›nda bu gençlik maceras›n›n etkileri hissedilmektedir. Öykü dünyas›n›n ﬂekillenmesinde Peyami Safa’dan oldukça istifade eden
yazar, eserlerindeki kiﬂilere de onunla yaﬂad›¤› bu yasak aﬂk benzeri iliﬂkiler yaﬂatm›ﬂt›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda; çocukluk y›llar›n›n yaln›zl›¤›n›, gençlik senelerinin aﬂk›n› yaﬂad›¤› Kuzguncuk, Sevim Burak’›n yaﬂam›nda çok önemli bir yere sahiptir, denilebilir. Adeta o, kozmopolit bir kentin kaderini yaﬂam›ﬂ, hayat›nda ve
sanat›nda oldukça çok sesli fakat bir o kadar da suskun olmuﬂtur.
Sevim Burak’›n Sanat›nda Kuzguncuk
‹lkin yaﬂad›klar›n› yazan, sonra da adeta yazd›klar›n› yaﬂayan bir sanatkâr olan
Sevim Burak, “mekânsal bir hayat” sürmesinin yan› s›ra “mekânsal bir sanat”
anlay›ﬂ›na da sahip olmuﬂtur.
Kuzguncuk’un ‹cadiye Yokuﬂu’ndaki bir konakta büyüyen yazar, buradaki insanlar›n hayatlar›n› eserlerine konu edinmiﬂtir. Az›nl›klar›n, müzmin yaln›zlar›n,
umutsuzluklar›n, hayat›n iﬂleyiﬂinin ritüelleﬂmesinin iﬂlendi¤i bu eserlerinde
Burak, iyi ﬂeyler umarak engin bir dirençle yaﬂamaya u¤raﬂan ve ard›ndan umutsuzlu¤a düﬂerek çözümsüzlü¤e mahkûm olan bireylerin trajedilerini anlatm›ﬂ,
ç›lg›nca düﬂünce biçimleriyle insan bilincini anlamaya ve anlatmaya çal›ﬂm›ﬂt›r.
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Kuzguncuk’tan kareler

Bu anlat› sürecinde de yazar›n geçmiﬂinin izlerini, özellikle de her ﬂeye ve her
duruma “susmak” zorunda kald›¤› dönemlerin mekân› olan Kuzguncuk’u görmek mümkündür. Onun çok sesli metinlerinde bu semti seçmesi tesadüfî de¤ildir. Zira Kuzguncuk, y›llar y›l› Burak’›n suskunlu¤unun ad› olmuﬂtur.
Semtin kozmopolit özelli¤i, Burak’›n ço¤ulcu yap›daki metinleri için oldukça
uygundur. Bu durum elbette Kuzguncuk’u mekânsal anlamda özgünleﬂtirmektedir. Ancak sanatç›n›n an›lar›n›n hep çok canl› kalmas› da tercih sebeplerinden
say›labilir. Zira y›llar sonra yazar, Selim ‹leri’ye yazd›¤› bir mektupta ‹cadiye’deki kona¤›n yaﬂam›ndaki önemine vurgu yapacakt›r:
“Yan›k Saraylar yazar› bir mektubunda, Kuzguncuk’taki evden söz açm›ﬂ; uzun,
karanl›k koridoru anlatm›ﬂt›r. Bu karanl›k koridordan-koridor, gerçekte, yaln›zca bir an›ﬂt›rmad›r, bütün mekânlar, hatta kiﬂiler gibi…-çok küçük yaﬂta geçmeye baﬂlad›¤›n›, korkusunu yenmek gayesiyle, s›rt›nda pelerin, baﬂ›nda bere, o
k›z çocu¤unun ‘ölüm ﬂark›lar›’ söyledi¤ini yazm›ﬂt›.” (‹leri, 2005: 168-169)
Sanatç›n›n Kuzguncuk’ta en çok üzerinde durdu¤u ve kendisini etkileyen unsur, semtin dinî misyonudur. Burada bulunan iki Rum kilisesi, iki Yahudi sinagogu ve iki cami adeta bir dinler aras› diyalog ortam› oluﬂturur. Sanki Burak, bu
tinsel atmosferin etkisiyle Tevrat’a öykünmüﬂ gibidir. Bu dinî ortam› Salah Birsel ﬂöyle çizer:
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“Ay›b› yada ﬂan› bizim de¤il, Çarﬂ› içinde Aya Pantelemion ad›nda bir Rum kilisesi de vard›r. 1866 y›l›nda 500 ev ve dükkan› silip süpüren yang›nda kül olduktan otuz y›l sonra yeniden yapt›r›lan yap›n›n çat›s› tahtadand›r. Ne ki, ‹cadiye Caddesinde bir ikinci Rum kilisesine daha raslan›r. Bu da çok eski bir Bizans kal›nt›s› üzerine kondurulmuﬂtur. Kuzguncuk’ta iki de Yahudi Sinagogu
vard›r. Bunlardan Ben Yakup ad›ndakini ‹spanya’dan gelen Museviler yapt›rm›ﬂt›r. Bugünkü günde ‹srailo¤ullar› “Virane Havras›” diye bilinen Yakup Soka¤›ndaki sinagogda toplaﬂ›rlar.
Kuzguncuk’ta iki de cami vard›r ki Üryanizade diye an›lan› 1889 y›l›nda 76 yaﬂ›nda ölen ﬁeyhülislam Esat Ahmet Efendi-ki Mithat Paﬂa ve arkadaﬂlar›n› yarg›layan Y›ld›z Mahkemesinin idam kararlar›n› onaylayan ﬂeyhülislam odur-yapt›rm›ﬂt›r. ﬁerefesi saçakl› tahta minaresi ile dikkati çeker. Öbür cami ise oldukça yenidir. 1952 y›l›nda yap›lm›ﬂt›r. Minaresi sa¤›nda. Kap›s›n›n üstünde ta’lik
yaz› ile bir Besmele, sa¤ ve sol kanatlarda ise bir hadis. Kuzguncuk vapur iskelesinin karﬂ› s›ras›ndaki Ermeni Kilisesinin üstündedir ki-dünyan›n bundan
baﬂka hiçbir yerinde bir cami ile bir kilise yan yana gelmemiﬂtir- Yenigün Sokakla köﬂe oluﬂturur.” (Birsel, 1982: 264)
‹ﬂte bu bambaﬂka dünya, Burak’›n özellikle öykülerinde farkl› ﬂekilde yerini al›r.
Yazar›n “Sedef Kakmal› Ev”, “Ah Ya’ Rab Yehova”, “Osmanl› Bankas›”, “Tavuskuﬂlar› ve Kartallar” adl› öyküleri ile ‹ﬂte Baﬂ ‹ﬂte Gövde ‹ﬂte Kanatlar isimli oyununda mekân olarak birebir Kuzguncuk ve oradaki az›nl›k kültürü iﬂlenmiﬂtir.
Bunlardan özellikle “Sedef Kakmal› Ev”, adeta Sevim Burak’›n çocuklu¤unun
öyküleﬂtirilmiﬂ ﬂekli gibidir.
‹cadiye Caddesi’nden Delikoç Soka¤›’na bak›l›nca tepede üç ev göze çarpar.
Bunlardan biri ayn› zamanda Kaz›m Karabekir’in eﬂi olan Mehmet Kaptan’›n k›z
kardeﬂi Seniha Han›m’›n, biri Burak ailesinin, di¤eri de ﬁevket Bagana’n›nd›r.
Bodrumunda hamam ve çamaﬂ›rl›k bulunan ﬁevket Bey’in evi iki katl›d›r. Büyük bir bahçesi ve bir de cumbas› vard›r.9
ﬁevket Bey’in eﬂi ﬁaziye Han›m ‹mros Adas› ﬂarapç›lar›ndan birinin k›z›d›r.
Yanya a¤z›ndan kaçak Türkçe konuﬂan bu kad›n›, ﬁevket Bagana besleme olarak ald›¤›nda o, yaklaﬂ›k 12 yaﬂ›ndad›r.
Burak’›n çocuk ruhunda derin izler b›rakan ﬁevket Bey’in, iki de erkek kardeﬂi
vard›r. Biri bir süre Kuzguncuk muhtarl›¤› da yapan Mazlum Bagana10 di¤eri ise
Tayyar Bagana’d›r. ﬁaziye Han›m yaklaﬂ›k 100 yaﬂ›na merdiven dayayan ve K›r›m Savaﬂ› gazisi olan bu üç adama bakmaktan b›km›ﬂt›r. Üstelik o yaﬂlarda bile ﬁevket Bey’in üç kapatmas› vard›r. ﬁaziye Han›m bu konuda sitemde bulunsa cevap hemen haz›rd›r: “‘Bu ev sana kalacak. Ayl›klar›m, k›l›çlar›m, sedef kakmal› masam sana kalacak!’ ﬁaziye Han›m Nemse böre¤inde ustad›r. Sofrada ﬁevket Bey’in zoruyla ﬂark› da söyler:
Dizlerine kapansam,
Kana kana a¤lasam. (…)
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ﬁevket Bey’e dönelim: o da gerçek bir edebiyat düﬂkünüdür. Gençk›zlara boyuna Nedim’in ﬂiirlerini okur. Sonra da onlara g›yg›yl› bir yaﬂam dersi verir.-Ti¤-i
sertiz-i zekâm›z k›rk yararken bir k›l›, biz de mecnunsak e¤er, kimdir cihan›n
âkili. (K›l›çtan ince zekâm›z k›l› k›rk yararken, bize deli derlerse ak›ll› olan kimdir.) En son da kar›s›na seslenir: Haydi Nemse böre¤i, haydi ﬁaziyeee!” (Birsel,
1982: 269-270)
Sevim Burak kap› komﬂular› olan bu ilginç aileyi oldu¤u gibi “Sedef Kakmal›
Ev” öyküsüne sokmuﬂtur. ﬁevket Bey, Ziya Bey; ﬁaziye Han›m da Nurperi ad›yla karﬂ›m›za ç›karlarken, yaﬂad›klar› ev, kavgalar›, birbirlerini anlayamam›ﬂ ve
sevmemiﬂ yanlar› öyküde hep oldu¤u gibi kalm›ﬂt›r.
Öykü, Nurperi Han›m’›n hep hayal etti¤i ﬂekilde Ziya Bey’in ölümü üzerine kurulmuﬂtur. Ana mekân Kuzguncuk Delikoç Soka¤›’ndaki evdir. Buran›n d›ﬂ›nda
bir de Üsküdar Çarﬂ›s› dikkati çeker. Nurperi, Ziya Bey’in “bonjurunu, ayakkab›lar›n›, saat kordonlar›n›, rahmetlilerin k›l›çlar›n›, kalpaklar›n›, pelerinlerini
toplay›p” (Burak, 1965: 12) d›ﬂar› taﬂ›m›ﬂt›r. Eﬂyalar›n nerde oldu¤unu soran kocas›na da k›zararak “Üsküdar Çarﬂ›s›, Üsküdar Çarﬂ›s›” (Burak, 1965: 13) diye
cevap vermiﬂtir.
Küçük Sevim’in zihninden süzülüp, öykü dünyas›na giren bu farkl› aile, adeta
Üsküdar’la özdeﬂleﬂtirilmiﬂtir. ﬁehir, Nurperi Han›m için kederin ve trajedinin
baﬂlang›c› olmuﬂtur. “MENL‹K’ten ÜSKÜDAR’a geldi¤inden bu yana t›rnaklar›n› yiyip duruyordu.” (Burak, 1965: 14) diyerek bu durumu pekiﬂtiren yazar, öykünün sonunda Ziya Bey’in ölümüyle, kad›n›n kötü kaderini yine ayn› ﬂehirde
sonland›racakt›r. Baﬂta iri bir örümcek gibi üstüne çöken yazg›s›, art›k bu kent
taraf›ndan yutulacakt›r. Bu da Burak’›n sat›rlar›na “Soba deli¤indeki iri örümcek ince ayaklar›yla ÜSKÜDAR ÇARﬁISINA yürüdü.” (Burak, 1965: 14) ﬂeklinde yans›yacakt›r.
Sevim Burak’›n “Ah Ya’Rab Yehova” adl› öyküsü de Delikoç Soka¤›’n›n birbirine yaslanm›ﬂ evlerinin birinde geçmektedir. Çocukluk hat›ralar›na s›k› s›k›ya
ba¤l› kalan yazar, bu eserinde de baﬂka bir komﬂusunun “azalan” yaﬂam›n› konu edinmiﬂtir.
Cüce Faik Paﬂa’n›n ﬂimdilerde çoktan y›k›lm›ﬂ olan kona¤› da ayn› yokuﬂtad›r.
Paﬂa’n›n o¤lu Bilal Bey, K›z Muallim Mektebi’nde Frans›zca ö¤retmenidir. K›z
kardeﬂi ﬁahende Han›m ise Kandilli Lisesi’nde müzik ö¤retmenidir. A¤abeyi ile
ayn› evi paylaﬂ›rlar. 12 tane köpek ve 12 tane kedi ﬁahende Han›m’›n peﬂini hiç
b›rakmaz. O zamanlar ‹cadiye’nin kedi ve köpekleri meﬂhurdur. Bu kad›n›n çevresi taraf›ndan en be¤enilen yönü, çok iyi piyano çalmas›d›r. Faik Paﬂa’n›n Leyla ad›nda bir k›z› daha vard›r ki o da Sevim’in amcas›yla evlenmiﬂtir.11
Sanatç› bu bambaﬂka aileyi, “Ah Ya’Rab Yehova” öyküsüne oldu¤u gibi dâhil etmiﬂtir. Bilal Bey’in han›m› Zembul adl› bir Romanya Yahudi’sidir. Müslüman
olup Sümbül ad›yla karﬂ›m›za ç›ksa da herkes onu Zembul diye ça¤›rmaktad›r.
Öyküde de özellikle Zembul Allahanati olarak ifade edilen bu isim, Burak taraf›ndan az›nl›kta kalm›ﬂl›¤›n vurgulanmas› olarak nitelendirilebilir. Bilal Bey’in
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o¤lu Feridun da metinde, ‹srail dilinde “güzel gözlü” anlam›na gelen Verdul ad›na büründürülmüﬂtür.
Sevim Burak’›n bu mahallenin kaderi ile ilgili öyküye koydu¤u son, oldukça
dikkat çekicidir. Bilal Bey’den evlilik d›ﬂ› bir çocuk dünyaya getiren, buna ra¤men ﬁevket Bey’le iliﬂkisi olan Zembul, mahallede birçok k›zdan çocu¤u bulunan Bilal Bey, evli olmas›na ra¤men üç kapatmas› olan ﬁevket Bey, kocas›ndan
habersiz eve erkek alan ﬁaziye Han›m gibi kiﬂiler adeta yazar taraf›ndan cezaland›r›l›r. Metnin sonunda, mahallenin bütün yüzleri sahneye ç›kar. “Madam
Victoria-O’nu görünce Madam Raﬂel-O’nu görünce Madam Furtune- O’nu görünce Madam Lili de kap›ya koﬂtu-Hizmetçi Atiya O’da onlar› görünce kap›ya
koﬂtu-Ezra onlar› görünce O’da kap›ya koﬂtu-Onlar› görünce Madam Bohora
O’da kap›ya koﬂtu-Onlar› görünce ‹da-Ketura-Lusi-Betuel-Anna-Lea-Dora-Abimelek(…)” (Burak, 1965: 90) Kimlikleri tam olarak belirlenmeyen bu kiﬂiler,
semtin az›nl›k halk›d›r. Ama baﬂrolde elinde ateﬂi ile Tanr› Yehova vard›r. Burak, günah iﬂleyen bu insanlar› Yehova’ya yakt›rarak cezaland›r›r. Bu belki de
biraz, çocuk Sevim’e “Tanr› yakar” düﬂüncesinin babaannesi taraf›ndan aﬂ›lanmas›yla12 ilgilidir.
Öyküye insanlar› ile dâhil olan Kuzguncuk’un, vapur iskelesi (Burak, 1965: 77),
Küplüce mezarl›¤› (Burak, 1965: 76), dönemin meﬂhur gazinolar›ndan olan Yani’nin yeri ve Kiryako’nun Kahvesi (Burak, 1965: 79) de metnin içerisinde dikkati çeken mekânlardand›r.
Burak, bu an› yüklü geçmiﬂi ve kendisinde kalan “kentsel imgeyi”, kültürel motiflerle harmanlayarak öyküsüne alm›ﬂt›r. Hayal dünyas›n›n da etkisiyle baz›
farkl›l›klar ortaya koymakla birlikte temelde, Kuzguncuk’ta yaﬂayan az›nl›k halk›n içindeki baz› ailelerin trajedilerini dillendirmeye çal›ﬂm›ﬂt›r, denilebilir.
“Osmanl› Bankas›”, sanatç›n›n adeta, annesinin ve onun nezdinde ‹cadiye’de
yaﬂayan bütün Yahudi vatandaﬂlar›n intikam›n› almak için yazd›¤› bir öyküdür.
Anlat›c› esere “lacivert ihtiyar iﬂi bol bir entari” (Burak, 1982: 56) tasviri ile baﬂlam›ﬂt›r. Bu elbiseyi giyerek sanki babaannesinin k›l›¤›na girip “Müslüman”
olan yazar, bu ﬂekilde annesi Aysel Han›m’a babaannesinin gözüyle bakmaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.
Öykünün çat›s›n› “‹cadiye Caddesi” ve Anne Marie Mandil’den “Aysel Kudret”
yap›lm›ﬂ bir kad›n oluﬂturmaktad›r. Sanatç›, mekân› bu defa d›ﬂlanan, azalt›lmaya çal›ﬂ›lan bir az›nl›k kültürü ile bütünleﬂtirmiﬂ, kent her yönüyle bu insanlar›n hayat›na nüfuz eder olmuﬂtur.
Burak, bu öyküsünde de mahalleyi ateﬂe verir. Küçüklü¤ünde bütün az›nl›k
halktan nefret ettirilen; ancak yazar olduktan sonra çocuklu¤una inat Yahudi olmas› ile gurur duyan, eserlerinde Tevrat’tan bolca istifade eden Sevim Burak’›n,
‹cadiye’deki komﬂular›n› sürekli cezaland›rmak istemesi ilginçtir.
“Osmanl› Bankas›”nda da annesinin çilelerinin üzerine babaannesinin entarisiyle giden yazar, onunla içinin bütün yang›nlar›n› söndürür. Bu iç yang›n›n›n
d›ﬂ dünyaya s›çramas› sonucunda yine entari imdada yetiﬂir. “Y›llardan be448
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ri/söndürürüm en h›zl› yang›nlar›/en azg›n alevlerin üstüne bir entari y›llard›r
bir entari bir entari daha bir entari bir entari daha onun da üstüne bir entari entari üstüne entari ‹kinci Dünya Harbi’nde ölen Alman Askerlerinin ceketleri bu
kadar üst üste y›¤›lmam›ﬂt›r/” (Burak, 1982: 59)
Bu yang›n›n ortas›nda anlat›c›, kurum ba¤layan gözlerini yine babaannesinin
entarisi ile siler. Burada, kötü an›larla dolu bir çocukluk geçiren Sevim Burak’›n
geçmiﬂi ile hesaplaﬂmas› ve her ﬂeyin üzerine yine geçmiﬂten gelen bir imgeyle
gitmesi söz konusudur. Bu durumda da mekâna düzenlenen sald›r› asl›nda, yak›l›p, y›k›l›p, ateﬂe verilmek istenen bir geçmiﬂe düzenlenmektedir.
Sonuç olarak, kentin bu öykünün penceresinden görünümü, tamamen kötü an›larla yüklü bir geçmiﬂle iç içedir. Bu birliktelik de onu t›pk› yazar›n çocuklu¤u
gibi karanl›k ve bo¤ucu yapmaktad›r.
Sevim Burak’›n genel olarak, yeni evlenen bir çiftin hayatta nelerle karﬂ›laﬂabileceklerini ele ald›¤› “Tavuskuﬂlar› ve Kartallar” adl› öyküsünde, dikkati çeken
mekânlardan biri de Kuzguncuk vapur iskelesidir.
Yazar›n, Ahmet ve Mehmet ad›ndaki ikiz ye¤enlerinin evlenme törenlerini an›msamas›yla baﬂlayan öykü, bir foto¤rafç›n›n düﬂündürdükleri üzerine kurulmuﬂtur.
‹nsanlar›n “Gerçekleri-eciﬂ bücüﬂleri-bakar körleri-düﬂmanlar›” (Burak, 1993: 14)
ancak bir foto¤rafç›n›n resimledi¤i kareden görebileceklerini söyleyen yazar, yaﬂlanman›n önemi üzerinde durur. T›pk› “ﬂimdi ihtiyarlad›k Elhamdülillah” (Burak,
1993: 14) diyen anlat›c› gibi, gerçekleri alg›lamak için yaﬂlanmak gereklidir.
Öyküsünde belirtti¤imiz mesajlar› vermeye çal›ﬂan Burak, ana mekân olarak ‹stanbul’u kullanm›ﬂ, Kuzguncuk vapur iskelesini hayali bir fon olarak metnine
dâhil etmiﬂtir. Yine geçmiﬂten gelen bir an›ﬂt›rma ile ortaya ç›kan bu iskele, ses
fonksiyonuyla ele al›nm›ﬂt›r. Vapur halatlar›n›n koparken ç›kard›klar› sesler,
evlili¤in bitmesine benzetilmiﬂ, boﬂanman›n ard›ndan f›rlat›l›p at›lacak resimler
halatlardan kopan ipin f›rlamas› gibi anlat›lm›ﬂt›r. Bu aç›dan bak›l›nca öyküde
Kuzguncuk, “sesli mekân” imgesi ile karﬂ›m›za ç›km›ﬂt›r, denilebilir.
Sanatç›n›n “Sedef Kakmal› Ev” adl› öyküsüne ald›¤› ﬁevket Bey ve ﬁaziye Han›m, ‹ﬂte Baﬂ ‹ﬂte Gövde ‹ﬂte Kanatlar isimli oyununda da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Yine ﬁevket Bey, burada Ziya tipi ile görülürken, ﬁaziye Han›m Melek olarak yer al›r. Bu defa Ziya Bey, ölüm döﬂe¤indedir. Baﬂ›nda Melek ile yak›n arkadaﬂ› N›vart durur.
Bu iki kad›n ölmek üzere olan adam›n baﬂ›nda dertleﬂmektedir. Bu konuﬂmalardan, bir vakitler Ziya Bey’in N›vart’a göz koydu¤u anlaﬂ›l›r. Bunun üzerine Melek, kendisine ihanet teﬂebbüsünde bulunan kocas›n›n üzerine sald›r›r. Ancak bu
çaba sonuçsuz kalacakt›r. Çünkü anlat›c›, Ziya Bey’le bir kültürü simgelemektedir ve bu adam sessizce ölüme terk edilmelidir. Burak da Melek’e onu yapt›r›r.
Art›k Ziya Bey’in sa¤ taraf› tamamen hissizleﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu durumu
önemsemeyen Melek ise bir k›r e¤lencesine kat›l›r. “E¤lencenin kraliçesi edas›ndad›r. Yüzü aﬂ›r› derecede boyal›, gençli¤e özenilmiﬂ bir bak›ﬂta çocuksu, genç,
bir bak›ﬂta yaﬂl›d›r.” (Burak, 2006: 109) cümleleri Melek’in asl›nda köhne bir
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Kuzguncuk’tan kareler

kültürün kad›n› olmas›na ra¤men, yeni bir medeniyete ayak uydurma çabas›n›
gösterir. Asl›nda bu içkili e¤lence tamamen düﬂsel bir kurgudur. Özellikle de Melek’in “Yaﬂas›n Cumhuriyet” (Burak, 2006: 114) ç›¤l›klar› onun neﬂesinin yapmac›kl›¤›n› vurgular. Çünkü Cumhuriyet ne onundur, ne de N›vart’›n. Nihai noktada onlar y›k›lmaya mahkûm bir az›nl›k kültürünün kahramanlar›d›r. Melek asl›nda bir kona¤a yanaﬂma olarak geldi¤inde, tarihe gömülmeye yazg›lanm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu noktada kad›n, Ziya Bey’i suçlar. Onun ölümüyle kendi dirimini sa¤layaca¤›n› zannetmiﬂ fakat kendi enkaz›n›n alt›nda kalm›ﬂt›r.
Oyunun sonunda bir ölüm mele¤ine dönüﬂen Melek, Ziya Bey’e sald›r›r. Ziya
Bey de hasta yata¤›ndan kalk›p ona karﬂ›l›k verir. Oyun ölümcül bir savaﬂla son
bulur. Bu savaﬂ›n sonucu belli de¤ildir fakat muhtemelen her ikisi de ölecektir.
Çünkü yazar, temsil ettikleri Levanten kültürün, Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›
içerisinde daralmaya ve tükenmeye mahkûm oldu¤unu düﬂünmektedir.
Bu temel üzerine kurgulanan eserde ana mekân yine Kuzguncuk’un ‹cadiye
Caddesi’dir. Daha önce uzun uzun tarif etti¤imiz Bagana ailesinin yaﬂad›¤› bu
yer, Burak’›n sahnesinde bu defa mahzun bir sokak görünümünde karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r. Zamanla yok olan bir kültürün kal›nt›lar›ndan biri olan Delikoç
Soka¤› ve buran›n az›nl›k halk›, yazar›n bu dram›nda son kez ortaya ç›kacak,
Burak için bir vefan›n kal›nt›s› olarak yerini alacakt›r.
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Kuzguncuk’tan kesit

Eserde Delikoç Soka¤›, Kuzguncuk Tepesi (Burak, 1993: 64) olarak yer almaktad›r. Bununla beraber Üsküdar (Burak, 1993: 65), K›s›kl› Tramvay Yolu, K›s›kl›
Gazinosu (Burak, 1993: 66) da an›lan di¤er mekânlardand›r.
Sonuç olarak denilebilir ki, Sevim Burak, ‹ﬂte Baﬂ ‹ﬂte Gövde ‹ﬂte Kanatlar’da
mekâna daha dura¤an bir fonksiyon yüklemiﬂtir. Baﬂka bir ifadeyle, “Sedef Kakmal› Ev”de oldukça canl› ve hareketli bir görünüm arz eden Kuzguncuk, “Ah
Ya’Rab Yehova”da biraz daha kar›ﬂm›ﬂ, yak›l›p y›k›lmak suretiyle harap edilmiﬂ,
nihayet bu oyunda da tamamen izleri silinip mezar taﬂ› önceden haz›rlanm›ﬂ bir
ölü halini alm›ﬂt›r. Yani sanatç› asl›nda Ziya Bey’e Kuzguncuk ve oradaki az›nl›k halk›n kaderini yaﬂatm›ﬂt›r. Buna “kentin bireyselleﬂmesi” de denebilir.
Sonuç
Türk edebiyat›n›n farkl› tavr› ile dikkati çeken isimlerinden biri olan Sevim Burak, sanat›, var olmas›n›n sebebi olarak görmüﬂ, adeta yazmak için yaﬂam›ﬂt›r.
Eserlerinin genelinde de bunu bir duruﬂ olarak sergilemiﬂ, hayat›ndaki çeﬂitli kiﬂi ve mekânlar› öyküleﬂtirmiﬂtir.

Mustafa Salma’›n
II. Üsküdar Foto¤raf
Yar›ﬂmas›nda ödül
kazanan foto¤raf›
(arka sayfa)
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Sanatç›n›n çocuklu¤unun ve ilk gençlik y›llar›n›n geçti¤i Kuzguncuk’un Delikoç
Soka¤›, onun hayat› ile sanat›nda önemli bir yer tutar. Özellikle çevresindeki
az›nl›klar›n yaﬂamlar›na birebir tan›kl›k eden yazar, onlar›n içinde bulunduklar› durumlar› baﬂar›l› bir ﬂekilde hikâyeleﬂtirmiﬂtir, denilebilir.
Annesinden dolay› kendisi de Yahudi olan Burak, bir çeﬂit vefa duygusu ile bu
halk› anlat›rken, ayn› zamanda kent imgesini de kiﬂileﬂtirmiﬂ, insanlara yaﬂatt›¤› kaderi adeta Kuzguncuk’a da reva görmüﬂtür. Yazara göre cezay› hak eden insanlarla birlikte, kocaman bir mahalle hatta sokak da kendi pay›na düﬂeni alm›ﬂt›r.
Türk öyküsüne ayr› bir bak›ﬂ aç›s› getiren Sevim Burak, hayat›na istenmeden giren Kuzguncuk’u, bilerek, isteyerek ve severek sanat›na dâhil etmiﬂtir. Semtin
bireyselleﬂti¤i, Burak öykü ve oyunlar› bu aç›dan dikkate de¤er eserlerdir.
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D‹PNOTLAR
1

Yap› Kredi Kültür Merkezi’nden temin etti¤imiz Sevim Burak Külliyat›’nda yazar›n kendi kalemiyle
yaz›lan özgeçmiﬂinden al›nm›ﬂt›r.

2

Yazar›n o¤lu A. Karaca Borar ile 08.04.2006 tarihinde, saat 14.00’da Bodrum Türkbükü’nde yapt›¤›m›z söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.

3

Yap› Kredi Kültür Merkezi’nden temin etti¤imiz Sevim Burak Külliyat›’nda yazar›n kendi kalemiyle
yaz›lan özgeçmiﬂinden al›nm›ﬂt›r.

4 Mehmet Kaptan’›n beﬂ ayr› kapatmas› oldu¤u ve eﬂinin Orozdibak’tan al›nm›ﬂ bir ﬂemsiye ile bu kad›nlardan birini dövdü¤ü bilgisi için bk. (Birsel, 1982: 263)
5

Freud’un “örtülü kalmas› gerekti¤i halde aç›¤a ç›km›ﬂ herﬂeydir.” diye tan›mlad›¤› tekinsizlik, bast›r›lm›ﬂ olan›n geriye dönüﬂü olarak özetlenebilir. (Güçbilmez, 2003: 4) Yazar›n babas›ndan dolay› bir tekinsizlik yaﬂad›¤› ve kahramanlar›na da ayn› elbiseyi giydirdi¤i söylenebilir.

6 Yazar›n o¤lu A. Karaca Borar ile 08.04.2006 tarihinde saat 14.00’da Bodrum Türkbükü’nde yapt›¤›m›z
söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.
7

Burak’›n Peyami Safa’n›n aﬂk›na cevap verdi¤ini mektuptaki baz› ifadelerden anl›yoruz. “Aﬂk›m›z›n
gayesi mevzuunu tazelemeyece¤im.” Fakat yine ayn› mektuptan anlaﬂ›l›yor ki bir süre sonra Sevim Burak araya mesafe koymaya baﬂlam›ﬂt›r. “Son iki mektubun beni biraz teselli etti. Hislerinin fikirlerine
ve hitaplar›n›n ‘sen’den ‘siz’e do¤ru yapt›¤› zikzaklara ra¤men. (…) Senden gözyaﬂlar› ile ayr›laca¤›m›
ne biliyorsun? Korkutuyorsun beni. Yoksa… ﬁimdiden beni bir felakete mi haz›rlamak istiyorsun?” Yazar›n o¤lu Karaca Borar’dan temin etti¤imiz, Peyami Safa’ya ait olan 21.04.1950 tarihli mektuptan al›nm›ﬂt›r.

8

Yazar›n o¤lu A. Karaca Borar ile 08.04.2006 tarihinde saat 14.00’da Bodrum Türkbükü’nde yapt›¤›m›z
söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.
9 Yazar›n o¤lu A. Karaca Borar ile 08.04.2006 tarihinde saat 14.00’da Bodrum Türkbükü’nde yapt›¤›m›z
söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.
10

Kuzguncuk’a ilk kez havagaz› fenerlerini Mazlum Bagana döﬂettirmiﬂtir. (Birsel, 1982: 269)

11

Yazar›n o¤lu A. Karaca Borar ile 08.04.2006 tarihinde saat 14.00’da Bodrum Türkbükü’nde yapt›¤›m›z söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.
12

Ayn› söyleﬂiden al›nm›ﬂt›r.
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Üsküdar’da Baz› Yer
Adlar› Üzerine ‹ncelemeler (I)
D O Ç .

D R .

M E H M E T

A K ‹ F

C E Y L A N

Marmara Üniversitesi

Giriﬂ
Günlük yaﬂam baﬂta olmak üzere birçok alanda kullan›lan yer adlar›, milletlerin
önemli kültürel de¤erlerinden biridir. Yer adlar›n›n bu niteli¤i, esas›nda insan›n
üzerinde yaﬂad›¤› co¤rafyan›n özelliklerini çok yak›ndan tan›mas›yla ilgilidir.
Çünkü yer adlar›, mekân›n iyi tan›nmas› oran›nda özgünlük kazan›r, kültürel
bir de¤ere ve kimli¤e dönüﬂür.
‹nsano¤lunun en büyük eseri olan ﬂehirler, belirli bir topografya üzerinde kurulur ve geliﬂme gösterir. Bu topografyay› teﬂkil eden da¤, tepe, kaya, ova, vadi, k›s›k, s›rt, bay›r, yokuﬂ, falez ve burun gibi çeﬂitli elemanlar›n, ﬂehrin planlanmas›, geliﬂimi, arazi kullan›m›, toplum yaﬂant›s› ve kültürel de¤erlerin oluﬂumunda önemli rolleri bulunur. Hatta zamanla ﬂehir ile üzerinde yer ald›¤› topografya birbiriyle özdeﬂ hale gelir. Di¤er taraftan göç alan, farkl› kültürel de¤erlere ve
fonksiyonlara sahip olan ﬂehirlerde beﬂeri co¤rafyan›n çeﬂitli alanlar›yla ilgili
önemli etkiler de söz konusu olur. Böylece ﬂehir dokusunda mahalle, semt, cadde, sokak, okul, park, meydan, durak vb. tan›mlanan çok say›daki unsur, co¤rafyan›n etkisinde kalarak ﬂekillenir ve adland›r›l›r. Bunun do¤al bir sonucu olarak ﬂehir yerleﬂmeleri, yer adlar› bak›m›ndan çok zengin co¤rafi üniteler haline
gelir. Her bir yer ad› ise, co¤rafi, tarihi, kültürel ve toplumsal iliﬂkileri ve yans›malar›yla ﬂehri ve onun kimli¤ini teﬂkil eder.
Bu çal›ﬂmada, Üsküdar ﬂehrinde dikkati çeken baz› topografya ve akarsu adlar›
ele al›nm›ﬂt›r. Sayfa s›n›rlamas› nedeniyle bildiri metninde konunun kapsam›
ve aç›klamalar nispeten s›n›rl› tutulmuﬂtur. Çal›ﬂmada önce çeﬂitli kaynaklar ve
yerinde yap›lan arazi gözlemleriyle baz› yer adlar› belirlenmiﬂtir. Daha sonra bu
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yer adlar› co¤rafya sistemati¤ine uygun bir ﬂekilde s›n›fland›r›lm›ﬂ, her birinin
kökeni ve anlam› konusunda aç›klay›c› nitelikte bilgiler verilmiﬂtir. Kuﬂkusuz
baz› isimlerin kökeninin ve anlam›n›n aç›k bir izah› yoktur ve baz› bilgilerin de
do¤ruluk derecelerini kesin olarak anlamak mümkün de¤ildir. Bu da çal›ﬂ›lan
konunun bir özelli¤idir.
Topografya Adlar›
Üsküdar ﬂehri, ilk bak›ﬂta, sade görünümlü bir topografya üzerinde geliﬂti¤i izlenimini verir. Fakat ﬂehrin topografyas› yak›ndan incelendi¤inde, çeﬂitli topografik üniteler ay›rt edilir. Keza Üsküdar’›n s›n›rlar› da zaman içinde ﬂehrin geliﬂimine ve idari bölümlemeye ba¤l› olarak farkl›l›klar arz eder. Nitekim Çeçen’e
göre, bugün Üsküdar diye tarif edilen bölge ile eskisi aras›nda fark vard›r. Eski
tan›mlamaya göre, Nuhkuyusu Caddesi, Sultan Tepe’nin alt›ndan geçen yoldan
itibaren denizle aradaki bölge ve Selimiye K›ﬂlas›’n›n etraf› Üsküdar bölgesidir.1
Günümüzde ise ﬂehir, özellikle 1950’den sonra yaﬂanan h›zl› geliﬂmeyle birlikte, Büyük ve Küçük Çaml›ca tepelerini de içine alacak ﬂekilde do¤uya do¤ru geniﬂlemiﬂtir. ﬁehrin yatay yönde geniﬂlemesi, ﬂüphesiz topografik çeﬂitlili¤i de art›rm›ﬂt›r. Evliya Çelebi, “ﬁimdi merhum Dördüncü Murat Han zaman›n›n kay›tlar›na göre, Üsküdar, yedi da¤›n dere ve tepesi üzerine kurulmuﬂ dokuz bin kadar ba¤l›, bahçeli, yal›l› evler di¤er imaretlerle süslü büyük bir ﬂehirdir”2 ifadeleriyle daha XVII. yüzy›lda bu çeﬂitlili¤e dikkati çekmiﬂtir. Yahya Kemal ise ﬂehrin “…ta sahilden baﬂlayarak, tepe tepe yükselerek, ta Büyük ve Küçük Çaml›ca’ya kadar…”3 ç›kt›¤›n› ifade etmiﬂtir. Burada aç›klanmaya çal›ﬂ›lan bu topografik çeﬂitlilik ayn› zamanda yer adlar› bak›m›ndan da çeﬂitlili¤e imkân sa¤lam›ﬂ, ﬂehre büyük bir zenginlik katm›ﬂt›r.
Üsküdar topografyas›nda ilk dikkati çeken unsurlar›n baﬂ›nda tepeler gelir. Nitekim Evliya Çelebi de Seyahatname’de Üsküdar’›n yedi tepesinden bahseder ve
Toygar Tepe, Piyale Paﬂa Tepesi (Sultan Tepe), Yass› Tepe ve Çaml›ca Tepesi’nin ad›n› verir.4 Konyal›, Küçük Çaml›ca Tepesi, Do¤anc›lar Tepesi, Selimiye
Tepesi ve Nakkaﬂ Tepe’yi ekleyerek tepelerin say›s›n› sekize ç›kar›r.5 ﬁüphesiz
Üsküdar’›n yerleﬂme alan›ndaki tepelerin say›s›nda ﬂehrin yatay yönde geliﬂimine paralel bir ﬂekilde art›ﬂ olmuﬂtur. Aﬂa¤›da bu tepelerden baz›lar›n›n isimleri
ve özellikleri hakk›nda özlü bilgiler verilmiﬂtir.
Çaml›ca Tepesi: Üsküdar’›n yan› s›ra ‹stanbul kültüründe ve turizminde önemli
bir yere sahip olan Çaml›ca tepeleri, Bo¤az k›y›lar›ndan 3-4 km kadar do¤uda,
Üsküdar ve Ümraniye ﬂehirlerinin geliﬂmiﬂ oldu¤u plato sahas›n›n üzerinde belirgin topografik yükseltiler olarak dikkati çeker. Tepelerden kuzeyde ve daha
yükse¤ine Büyük Çaml›ca (263 m), güneyde ve daha küçük olana ise Küçük Çaml›ca (228 m) tepesi ad› verilir. Bu iki tepe, K›s›kl› (180 m) ile birbirinden ayr›l›r.
Kayabo¤az›, Çaml›ca tepelerinin topografik görünümünü uzaktan bak›ld›¤›nda,
“iki heybeye” benzetmiﬂ ve ayr›ca “bu tepeler çevrenin plato ﬂekillerine göre ko460
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Resim 1. Çaml›ca tepelerine ad›n› veren çam a¤açlar›ndan biri
(Küçük Çaml›ca Tepesi)

nik sivrilikleri ile da¤ doru¤u gibi ‹stanbul’a karakteristik bir özellik verdi¤i”6
konusunda baz› co¤rafi gözlemler kaydetmiﬂtir. Faruk Nafiz Çaml›bel ise Çaml›ca’daki Ç›nar ad›n› taﬂ›yan ﬂiirinde:
“O yeﬂil Çaml›ca ki kat kat eteklerinin
Birini Bo¤az öper, ötekini Marmara”
derken, bir bak›ma tepelerin çevresine hâkim konumda yükseliﬂini, yani topografyay› edebiyat diliyle ifade etmiﬂtir.
Konyal›, Frigler zaman›nda Çaml›ca tepelerinin altlar›na güneﬂ geçmeyecek kadar s›k çam ormanlar›yla kapl› oldu¤unu kaydeder. Ad› geçen yazara göre, “Sibel dinince çam a¤ac› mukaddestir. Çünkü çam a¤ac›, diﬂi mabudenin âﬂ›k oldu¤u Atis’i temsil eder. Bu nedenle Friglerin dini mabudelerinden Üsküdar ve
çevresinde geniﬂ çam ormanlar› kalm›ﬂt›r. Bu çam ormanlar› ad›n›, Üsküdar’›n
iki tepesine; yani Büyük ve Küçük Çaml›ca tepelerine b›rakm›ﬂt›r.”7
Konyal›, baﬂka bir eserinde, Friglerin Bitinya topraklar› içinde bulunan Üsküdar’a hâkim olunca, çam a¤ac›n› mukaddes tutan inançlar›n›n gere¤i olarak buralarda yay›ld›¤›n› ve kökleﬂti¤ini ve bundan sonra da Büyük ve Küçük Çaml›ca
461
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tepeleri, Alemda¤›, Kay›ﬂda¤› ve bunlara eklenen di¤er yükseltilerin çam ormanlar›yla kapland›¤›n› belirtir. Ayr›ca çam ormanlar›n›n Üsküdar’›n Marmara’ya ve
Bo¤aziçi’ne bakan yamaçlar›na ve deniz kenarlar›na kadar inmiﬂ oldu¤unu da
kaydeder.8
Regel’e göre, Çaml›ca tepelerinde orada burada görülen münferit çam a¤açlar›
vaktiyle burada çam ormanlar›n›n bulundu¤unu ispat eder. Bunlar, eski ormanlardan kalma art›klard›r.9 Örne¤in k›z›lçam a¤açlar› Adile Sultan Valideba¤› Korusu, Küçük Çaml›ca Tepesi, Üryanizade Cemil Molla Korusu ve Hüseyin Avni
Paﬂa Korusu gibi birçok yerde bugün de görülür (Resim 1).
Bugünkü ismini do¤al olarak yetiﬂen çam a¤açlar›ndan alan Çaml›ca tepeleri, Cihannüma’da Eski Çaml›ca (Büyük Çaml›ca) ve Yeni Çaml›ca (Küçük Çaml›ca) ﬂeklinde
geçti¤i görülür.10 Di¤er yandan Çaml›ca tepeleri baz› eserlerde Bulgurlu tepeleri ve
baz›lar›nda ise Bulgurlu Da¤› (Auxent) olarak adland›r›l›r. Özellikle XVIII. ve XIX.
yüzy›la ait Bat›l› yazarlar›n eserlerinde Bulgurlu Tepesi veya Bulgurlu Da¤› ad›n›n
daha yayg›n olarak kullan›ld›¤› dikkati çeker. Gülersoy, o zamanlar Bulgurlu Da¤›
ile Büyük Çaml›ca Tepesi’nin ifade edildi¤ini kaydeder.11 Konyal› ise, Bulgurlu ile
Küçük Çaml›ca Tepesi’nin bir yamac›n›n kastedildi¤ini belirtir.12
Alus, “Çaml›ca’ya Bat›l›lar Bulgurlu Da¤› derler. Bu kelimenin onlar›n diline daha kolay geliﬂinden olmal›. Malum Bulgurlu, buran›n az ötece¤ine s›¤›nm›ﬂ, hiç
bir de¤eri olmayan bir mahalle” olarak yorumlar.13 Konyal› da, “Reﬂat Ekrem Koçu’nun, kaynaklar›m›zda Çaml›ca ad› yerine Bulgurlu’nun geçti¤ini söylerken
hataya düﬂmüﬂ oldu¤u görüﬂündedir. Çünkü Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
ve daha baﬂka tarihi metinlerde Küçük ve Büyük Çaml›ca adlar› pek çok defa geçer.”14 Ayr›ca XIX. yüzy›l ortalar›nda ‹stanbul’a gelen Miss Pardoe’nin an›lar›nda geçen “Bulgurlu Da¤›” ad›n›n bir yan›lg› olabilece¤i fikrindedir. Zira Konyal›, Miss Pardoe’nin tepeye Bulgurlu Köyü taraf›ndan ç›kt›¤›n› ve bundan dolay›
Bulgurlu Da¤› olarak bahsetmiﬂ olabilece¤ini ileri sürer.15
Öte yandan Arseven, Fenikeliler zaman›nda Üsküdar’›n do¤usuna rastlayan
Çaml›ca tepelerine yuvarlak tepe manas›na gelen Diskos ad›n›n verildi¤ini kaydeder. Ancak, yazara göre, bu isim zamanla kaybolmuﬂ; yerine Penkiya yani,
çaml›k manas›na gelen isim verilmeye baﬂlanm›ﬂt›r ki, Türkçeye de çaml›ca diye
geçmiﬂtir.16 Büyük Çaml›ca’n›n en yüksek kesimine “Sefa Tepesi” ad› verilir. Bugün burada ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi’nin halka aç›k sosyal tesisleri vard›r.
K›saca Çaml›ca tepeleri ad›n› ülkemizde yayg›n olarak yetiﬂen çam a¤ac›ndan;
yani bir bitkiden alm›ﬂt›r. Bugün tepelerde ve özellikle Büyük Çaml›ca’da bulunan çam a¤açlar› ise Cumhuriyet döneminde yetiﬂtirilmiﬂtir.
Kirazl› Tepe: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin yaklaﬂ›k 1.5 km kuzeybat›s›nda olup
yüksekli¤i 156 m’dir. Ad›n› bir meyveden alan tepenin çevresinde ayn› isimle
an›lan bir mahalle mevcuttur. Bu tepe, 1912’de bas›lan büyük ölçekli bir haritada17 Çakalda¤› olarak iﬂaretlemiﬂtir. Ad›n› yabani bir hayvandan alan Çakalda¤›’n›, Nirven, Çak›lda¤› ﬂeklinde kaydetmiﬂtir.18 Öte taraftan 1972’de, bugünkü
Üsküdar ve Ümraniye ilçe s›n›rlar›na çok yak›n bir yerde, Büyük Çaml›ca Tepe462
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si’nin do¤u ete¤inde, Çakalda¤› ad›nda bir yerleﬂme vard›. Dolay›s›yla yerleﬂme
ve tepenin ismi ayn› olmakla birlikte konumlar› farkl›d›r. Keza yerleﬂmeye ait
olan ve bugün de kullan›lan Çakalda¤› Mezarl›¤› (42815 m.) yerleﬂmenin konumunu yans›t›r.
Sultan Tepe: Üsküdar’›n tarihi yerleﬂim alan›nda, Bo¤aza yak›n bir yerde olup
yükseltisi 93 m.dir. Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan’›n Sultan
Tepe’de Mimar Sinan taraf›ndan yap›ld›¤› san›lan bir saray› vard›. Bu saray, Kanuni’nin k›z› Mihrimah Sultan ad›na yap›lm›ﬂ oldu¤undan semte ve tepeye Sultan Tepe ad› verilmiﬂtir.19 Rüstem Paﬂa, ikinci defa veziriazam oluncaya kadar
(1555) Mihrimah Sultan’a ait olan Sultan Tepe’deki bu sayfiye saray›nda oturmuﬂtur.20
Di¤er bir rivayete göre ise tepe ismini ﬂöyle alm›ﬂt›r: Mahalleye ad›n› veren Hac› Hesna Hatun Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan’a dayelik (dad›/sütanne) yapm›ﬂ birisidir. Kocas› Arslan A¤a da Kösem Sultan’a kethüdal›k
yapm›ﬂt›r. 1650’de vefat eden Arslan A¤a eﬂi Hac› Hesna Hatun ad›na onun ismini taﬂ›yan bir cami yapt›rm›ﬂt›r. Hac› Hesna Hatun Mahallesi XVI. as›rdan beri Sultan Tepe ad›yla da bilinir. Rivayete göre devrin padiﬂah› Hac› Hesna Hatun’a yüksekçe bir yerde oturmak istedi¤ini söylemiﬂ ve kendisine oturma yeri
olarak bu mahalleyi seçmiﬂtir. Daha sonra vezir ve sultanlar›nda burada oturmaya baﬂlamas›ndan sonra semte Sultan Tepe ad› verilmiﬂtir.21
Toygar (Hamza) Tepesi: Ayn› isimle an›lan mahallede yer al›r. Toygar lakab›yla
meﬂhur Hamza Çelebi, Selami Ali Efendi Caddesi ile Toygar Hamza Soka¤›’n›n
birleﬂti¤i köﬂede bir mescit yapt›rm›ﬂt›r. Mescidin bahçesinde metfundur. Mir’ati
‹stanbul adl› eserde bahsedildi¤i üzere, mezar taﬂ›nda ölüm tarihi 1453 yaz›l›d›r.
M. Süreyya’n›n Sicill-i Osmanî adl› eserinde ise; “Toygar Tepesi onun ismiyle
an›l›r. Sultan II. Beyazit (1481-1508) ricalinden olup Üsküdar’da bir mescit bina
etmiﬂ ve vefat›nda mescidi yan›na defin edilmiﬂtir” denmektedir.22 Fatih/Bayezit
devrinde yaﬂam›ﬂ ünlü bir kemankeﬂ (ok at›c›) oldu¤u bilinen Toygar Hamza,
yapt›rd›¤› mescide, mahalleye ve tepeye ad›n› vermiﬂtir (Resim 2). Evliya Çelebi,
Bizans kral›n›n bu tepe üzerinde bir karakol yapt›rd›¤›n› belirtir.23 Toygar ise,
Toygargiller ya da Tarlakuﬂlar› -Alaudidae- ailesinden bir kuﬂ türüdür. Anadolu’da yayg›n olarak görülür. Ülkemizde bu ismi taﬂ›yan birçok yerleﬂim birimi
(Manisa, Ayd›n, Ordu, Malatya, Samsun, Gümüﬂhane, Bal›kesir vd) vard›r. Ayr›ca soyad›, lakap, sülale ad› ﬂekilde de oldukça yayg›n olarak kullan›l›r.
Yass› Tepe: Buras›, k›smen Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmet Mezarl›¤›, Toptaﬂ› ve Zeynepkamil Hastanesi’nin üzerinde bulundu¤u alan› kapsar. Yass› tepe
82 m olup ad›n› topografik görünümünden dolay› alm›ﬂt›r. Bilindi¤i gibi yass›
kelimesi, yayvan ve düz anlam›na gelir. Evliya Çelebi de Bizans kral›n›n bu tepe üzerinde bir karakol yapt›rd›¤›n› belirtir ve Yass› Tepe ad›yla kaydeder.24
Yass› Tepe: Bir baﬂka Yass› Tepe de Büyük Çaml›ca Tepesi’nin do¤usunda bulunur. Yüksekli¤i 189 m olan bu tepe de ismini topografik görünümünden dolay› alm›ﬂt›r.
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Resim 2. Toygar Hamza Camii ve Soka¤›

Piyale Paﬂa Tepesi: Tunusba¤› ve Çiçekçi Dura¤›’n›n oldu¤u yerdir. Kâtip Çelebi, II. Selim (1524-1574)’e damat olan ve vezirli¤e kadar yükselen Piyale Paﬂa’n›n “Üsküdar’da bahçesi dünya acayibinden idi” ﬂeklinde bir bilgi verir.25 ‹nciciyan, Beylerbeyi’nin tepesinde, bir padiﬂah saray›n›n y›k›nt›s› ile geniﬂ vadinin içinde bahçelerin görüldü¤ünü, saray›n, II. Selim’in sadrazamlar›ndan Kaptan›derya Piyale Paﬂa ile evlenen k›z› Gevherhan Sultan’a ait26 oldu¤unu söyler.
Muhtemelen tepe ismini bu Piyale Paﬂa’dan al›r. Evliya Çelebi de Bizans kral›n›n bu tepe üzerinde bir karakol yapt›rd›¤›n› belirtir.27
Nakkaﬂ Tepe: Kuzguncuk’ta yer al›r. Buraya Nakkaﬂ Tepe (109 m) denmesinin
sebebi, Nakkaﬂ Baba ad›nda birisinin türbesinin bulunmas›ndand›r. Nakkaﬂ Baba, Yavuz Sultan Selim’in Çald›ran Savaﬂ›’ndan sonra Tebriz’den ‹stanbul’a getirdi¤i ahalidendir.28 Evliya Çelebi’den burada Nakkaﬂ Paﬂa Bahçesi’nin oldu¤u
ö¤renilir.29 Ayr›ca Nakkaﬂ Mezarl›¤› da vard›r.
Nakkaﬂ Tepe, K›r›m Harbi’nden (1853-1856) sonra bir dönem Frenk Tepesi ad›yla an›l›r. Frans›zlara K›r›m Harbi’nde ölen askerleri için, Nakkaﬂ Tepe’de Mecit
Efendi Köﬂkü’nün arkas›nda bir mezarl›k yeri verilir. Bu yer Bo¤az’a naz›r olup,
Bo¤aziçi Köprüsü çevre yolundan görülür. Mezarl›k burada 66 sene durduktan
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sonra 1920 y›l›nda kendileri taraf›ndan kald›r›l›r ve kemikleri Fransa’ya götürülür. Tepede bir Frans›z mezarl›¤›n›n bulunmas› ve buraya birçok turistin gelip
s›k s›k ziyareti tepenin Frenk Tepesi ad›yla an›lmas›na sebep olur. Bu mezarl›k
tesis edilirken buraya bir de karakol binas› yap›l›r ki, bugün de mevcuttur.30 Fakat vaktiyle u¤rak yer olan kademeli k›r kahvesi günümüze ulaﬂmam›ﬂt›r. ‹stanbul’da Frenk Tepesi ad›yla an›lan bir baﬂka yerde Beyo¤lu’nda bulunur. Buraya
gayrimüslimlerin daha yo¤un yerleﬂmeleri nedeniyle bu isim verilmiﬂtir.
Nakkaﬂ Tepe’ye, Frenk Tepesi’nden baﬂka Münir Paﬂa Tepesi de denilir. Nitekim Ahmet Rasim Bey, ﬁirket-i Hayriye Bo¤aziçi’nde adl› eserinde: “Kuzguncuk
veya Frenk Tepesi nam›yla maruf olan Münir Paﬂa Tepesi’nde…”31 ﬂeklinde bir
ifade kullan›r. Ancak bu isim pek yayg›n de¤ildir.
‹cadiye Tepesi: Tepenin ismi konusunda farkl› görüﬂler vard›r. Bu görüﬂler k›saca ﬂöyledir: Haskan’a göre, tepenin bulundu¤u ve ayn› ad› taﬂ›yan mahallede
Sultan Abdülaziz devrinde bir tiyatro aç›lm›ﬂt›r. Sultan›n ismine atfen ilk önce
Aziziye Tiyatrosu, Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesinden (1876) sonra da
Osmanl› Tiyatrosu ad›n› alm›ﬂt›r. Tepeye, tiyatronun yap›lmas›ndan sonra, yeni bir icat oldu¤u için ‹cadiye ad› verilmiﬂtir.32
Üsküdar Belediyesi’nin internet sayfas›na göre, Kuzguncuk ile Ba¤larbaﬂ› aras›nda yer alan bu mahallede yeni nak›ﬂl› basmalar imal edildi¤i için ‹cadiye ismi verilmiﬂtir. Bu basmalara ait imalathaneler ilk olarak Kayserili Serkis Kalfa taraf›ndan ‹cadiye’de kurulmuﬂtur. 1840’larda tepede yang›n gözetleyen bekçiler ve
yang›n oldu¤unda haber vermek için top atmaya yarayan bir yer de vard›.33
Kuzucu’ya göre ise, Vaniköy s›rtlar›nda, Kenan Efendi, kendi ad›n› taﬂ›yan çiftli¤inde bir köﬂk yapt›rarak arazisiyle birlikte Sultan II. Mahmut’a hediye etmiﬂtir. Pertev Paﬂa’n›n bina için kaleme ald›¤› tarih manzumesinin son m›sra›n›n
ebcet hesab›na göre 1833 y›l›na tekabül etmesi, köﬂkün inﬂas›n›n bu tarihte tamamland›¤›n› gösterir. Köﬂkün 1835 y›l›nda yanmas› üzerine, II. Mahmut ayn›
yerde yeni bir köﬂk inﬂa ettirmiﬂtir. ‹ﬂte padiﬂah›n köﬂkü yeniden yapt›rmas›ndan, daha do¤rusu “nev-icâd” etmesinden dolay› köﬂke “‹cadiye” ad› verilmiﬂtir.
Köﬂkün bulundu¤u tepe de ismini buradan alm›ﬂt›r.34
Yukar›da bahsedilen görüﬂlerden ikincisi geçerli olabilir. Çünkü XIX. yüzy›l›n ortas›nda bas›lan bir haritada, ‹cadiye Tepesi’nde yan yana nispeten büyük sekiz parça halinde bir yap› toplu¤u görülür.35 Etraf›nda baﬂka bir yap›laﬂman›n olmad›¤› bu
yap› toplulu¤u, bir imalathane görüntüsü izlenimi verir. Öte yandan ‹stanbul’da
Beyo¤lu’nda ‹cadiye Mahallesi, Kad›köy Moda’da ‹cadiye Caddesi, Büyükada’da
‹cadiye Soka¤› ile ülkemizde bu isimle an›lan birçok köy (Kayseri, Kocaeli, Sakarya vd) ve mahallenin (Elaz›¤, Havza, Dörtyol merkezde vd.) varl›¤› dikkati çeker.
Bu ba¤lamda isim vermede daha baﬂka etkenlerinde rolü söz konusu olabilir.
Çaml›/Çaml›k Tepe: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin kuzeyinde, Kireçoca¤› Deresi ile
Bekâr Deresi’nin vadileri aras›nda bulunur. Ad›n› bir bitkiden alan Çaml›k Tepe 131 m yüksekli¤inde belirgin bir rölyef oluﬂturur. Ayn› isimle an›lan semt,
cadde, sokak ve parklar (iki adet) vard›r.
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Do¤anc›lar Tepesi: Tarihi yerleﬂme çekirde¤inin içindedir. Semt, meydan, cadde ve park gibi birçok unsura Do¤anc›lar ad› verilir. Semte do¤an avc›lar› toplan›rlar, ava ç›karlard›. Bundan dolay› Do¤anc›lar ad› kalm›ﬂt›r.36 Nitekim Evliya
Çelebi de, “Padiﬂahlar Üsküdar’a geçtikleri vakit, bütün do¤anc›lar (av kuﬂu besleyenler) buraya göçerler, büyük bir iﬂ yeridir”37 demektedir. Konyal› ise Do¤anc›lar›, Üsküdar’›n sekiz tepesi aras›nda saymaktad›r.38
Silahtar Bahçesi Tepesi: Selami Ali Efendi Mahallesi’ndedir. Selams›z Caddesi’ne ba¤lanan T›knefes Soka¤›’ndan biraz yüründü¤ünde üzeri geniﬂ bir meydan olan bir tepeye gelinir. Buras› halk dilinde Silahtar Bahçesi Tepesi diye ünlüydü.39 Silahtar, Osmanl›lar’da padiﬂah ve önde gelen devlet adamlar›n›n silahlar›n›n bak›m›, korunmas› ve padiﬂah muhaf›zlar›n›n baﬂ›nda bulunan görevlidir. Bu görev, Y›ld›r›m Bayezit döneminde (1389-1402) oluﬂturuldu. Tepeye ad›n› veren silahtar hakk›nda ise bir bilgiye ulaﬂ›lamad›. Ad› geçen T›knefes (solunum s›k›nt›s› olan, güçlükle kesik kesik nefes alan) Soka¤›’n›n ise ismi oldukça
ilginçtir. Bu soka¤›n güneybat› kesimi oldukça diktir.
Seyran Tepesi: Küçük Çaml›ca Tepesi’nde yer al›r. Haskan, Naima Tarihi’nde “Saadetlü padiﬂah dahi Üsküdar bahçesine var›p orada durdular. Nasuh Paﬂazade dahi askeriyle gelüp Bulgurlu taraflar›nda Seyran Tepesi (Çilehane’nin bat›s›) denilen
yere kondu”40 ﬂeklinde bir ifade aktar›r. Yine Haskan, Mustafa Naima Efendi’nin
“Bulgurlu Da¤› üzerindeki Seyran Tepesi dedi¤i yerin yamaçlar›nda haremlik, selaml›k muhteﬂem bir köﬂkün varl›¤›ndan bahseder.41 Haskan, bu köﬂkün, Seyran
Tepesi’nin bat› eteklerinde, Küçük Çaml›ca Caddesi ile Çilehane Soka¤›’n›n birleﬂti¤i yerde oldu¤unu da kaydeder.42 Böylece Nasuh Paﬂazade Hüseyin Paﬂa olay›nda ad› geçen Seyran Tepesi’nin, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güneybat› kesiminde
bir yamaca verilen bir isim oldu¤u anlaﬂ›l›r. Buras›, muhtemelen bugün Küçük
Çaml›ca Tepesi’ndeki Cihannüma Köﬂkleri’nin bulundu¤u yerin civar› idi.
Gaziler Tepesi: XVII. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Bulgurlu Köyü’nde Aziz Mahmud
Hüdayi ad›na temlik olunan arazinin bat› s›n›r›nda yer al›r. Belgede ad› geçen
tepenin yeri tam olarak belirlenememiﬂtir.
Yukar›da bahsedilen tepelerden baﬂka, Emin Paﬂa Tepesi (Seyit Ahmet Deresi’nin Havzas›’nda), Kuzguncuk Tepesi (Fethipaﬂa Korusu’nda), Aziz Mahmut
Hüdâyî Tepesi (Aziz Mahmut Hüdayi Külliyesi’nin bulundu¤u tepe), Aç›k Türbe Tepesi, Selams›z Tepesi ve Yakar Tepe gibi tepe isimleri de vard›r.
Sar›kaya/Sar›kayalar: K›s›kl› Meydan›’ndan yaklaﬂ›k 500 m kadar bat›da, iki yol
(K›s›kl› Caddesi ile Eski K›s›kl› Caddesi) yarmas› aras›nda bugünkü K›s›kl› Polis
Karakol’un bulundu¤u yerde, sar› renkli kuvarsitlerden oluﬂan küçük bir tepe sahas›d›r (Resim 3, 4). Dolay›s›yla tepe ad›n› bu kayaçlardan, yani kuvarsitlerden
al›r. Büyük ve Küçük Çaml›ca tepeleri çevresinde kuvarsit mostras›na birçok yerde rastlan›r. Aﬂ›nmaya karﬂ› dirençli olduklar›ndan topografya sath›nda ço¤unlukla bir yükselti meydana getiren sar› renkli kuvarsitler, ayr›ca burada mevkiin
isimlendirilmesine de neden olmuﬂtur. Nitekim Recâizâde Mahmud Ekrem, 1889
tarihinde yay›nlad›¤› Araba Sevdas› adl› roman›nda Çaml›ca (Millet) Park›’ndan:
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Resim 3. K›s›kl› Sar›kaya Mevkii

Resim 4. K›s›kl› Sar›kaya Dura¤›

“… üst taraf›nda baﬂka bir setle baﬂlayan yerde birtak›m meﬂe ve servi a¤açlar›yla zaman›nda nas›lsa k›r›lamay›p kalan ve oran›n Sar›kaya ad›yla an›lmas›na sebep olan iri iri sararm›ﬂ kayalar ve iniﬂli yokuﬂlu bir de metruk mezarl›k vard›r”
ﬂeklinde bahseder.43
Millet Park› ile Sar›kaya mevkii aras›nda Sar›kaya Tepesi bulundu¤undan kaz›larak yol bugünkü seviyesine getirilmiﬂtir. Bu arada yolun sa¤ taraf›na hala duran istinat duvarlar› yap›lm›ﬂ ve tepe üzerinde bulunan kabirler sol taraftaki Sar›kaya Mezarl›¤›’na nakledilmiﬂti.44 Bugün Millet Park›’n›n üst taraf›nda bulunan bu mezarl›ktan birkaç serviden baﬂka eser kalmam›ﬂt›r.
Sar›kaya mevkiinde III. Selim’in baﬂ imam› Derviﬂ Efendi, bir ba¤ köﬂkü yapt›rm›ﬂt›r. K›s›kl› yolu üzerine rastlayan bu ba¤ köﬂkünü, III. Selim sat›n alarak tamir ettirmiﬂ ve yeni ekler yapt›rd›ktan sonra annesi Mihriﬂah Sultan’a vermiﬂtir.45 Sözü edilen köﬂk, daha sonra, II. Mahmud taraf›ndan Kaptan› Derya Küçük
Hüseyin Paﬂa’n›n eﬂi olan ablas› Esma Sultan’a46 tahsis edilmiﬂtir. Padiﬂah II.
Mahmud, Esma Sultan’a ait ba¤ köﬂküne 15 Haziran 1839’da gelmiﬂ ve 1 Temmuz 1839’da sabaha do¤ru bu köﬂkte vefat etmiﬂtir. Bu dönemde Sar›kayalar, ‹stanbul’da oldukça önemli bir mevkii durumundayd›.
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Çifte Kayalar: Salacak ‹skelesi’nden Harem’e do¤ru 300–400 m kadar uzakl›kta,
taﬂ merdivenlerin bulundu¤u mevkide idi. Yeri 1/25 000 ölçekli haritada iﬂaretlenmiﬂtir.47 Sahil dolgusu yap›l›ncaya kadar görülebilen, k›y›dan 5-10 m mesafede bulunan nispeten büyük iki kaya kütlesinden48 ismini alan bu mevkide ücretsiz halk plaj› ve atlama kulesi vard›. Bu kuleden atlayan bir çocu¤un ölmesi
üzerine kule 1940’lar›n baﬂ›nda y›kt›r›ld›. Üsküdar-Harem sahil yolunun inﬂaat›na baﬂland›¤› 1985 y›l›na kadar Çifte Kayalar mevkiinden denize girmeye devam edildi.49 Haskan, halk aras›nda Çifte Kayalar ad› verilen halk plaj›n›n50 Atatürk’ün emriyle yap›ld›¤›n› ve arkas›ndaki dik yamaca da çam a¤açlar› dikildi¤ini ifade eder.51
Evliya Çelebi, Seyahatname’de “Salacak Deniz Mesiresi: Bunda dahi bütün güzeller Temmuz ay›nda denize girerler” ﬂeklinde bir ifade kaydeder.52 Bu ifadeden anlaﬂ›laca¤› üzere, Salacak k›y›lar›ndan denize girilmesi, en az›ndan XVII.
yüzy›l›n öncesine kadar geriye giden oldukça uzun bir geçmiﬂe sahipti. Dik bir
rölyefi olan bu k›y›larda belirgin bir plaj oluﬂumu yoktur. Nitekim bu durum eski resimlerde görülür.
ﬁeker Kaya: Sultan III. Selim’in 1805 tarihli vakfiyesinde, Kavak Saray›’n›n s›n›rlar› uzunluk verilerek aç›kça kaydedilir. Bu vakfiyede ad› geçen ﬁeker Kaya,
Harem ‹skelesi yak›n›nda ve Selimiye K›ﬂlas›’n›n üzerinde bulundu¤u tepenin
önündedir.53 ﬁeker Kaya Burnu ad› da verilen bu mevkii, bugün k›y›dan epeyce
içeride kalm›ﬂ ve üzerinden Ankara Asfalt› geçmektedir. ﬁeker Kaya Burnu’nda,
1920’li y›llarda bas›lan haritalarda görülece¤i üzere, bir Kasaphane mevcuttu.
Kasaphane binas› hizas›nda Haremlilerin ve ora bal›kç›lar›n›n “ﬁeker Kayas›”
dedikleri ve sular›n yükseldi¤inde denizin içinde kalan bir taﬂ vard›.54 Burun ismini bu taﬂtan alm›ﬂt›r.
Di¤er bir ﬁeker Kayas› ad›na da Bulgurlu’da rastlan›r. Küçük Çaml›ca Tepesi’nin
güneydo¤usunda, Çilehane’nin yaklaﬂ›k 400 m kadar bat›s›nda ﬁeker Kaya ad›nda bir mevkii ve bir su kayna¤› bulunur. Bulgurlu Mahallesi’ndeki ﬁeker Kaya
Soka¤› ile ﬁekerci Masla¤› Soka¤› ad›n› sözü edilen yerden al›r.
Zurnac› Kayas›: Üsküdar topografyas›nda dikkati çeken isimlerden biridir. Bu
kaya, Çengelköy-Çakalda¤› S›rtlar›’nda, 1960’larda mevcut olan Canseverin Bahçesi’nin yan›nda idi. Dr. Da¤lar-Bo¤aziçi Sokak civar›nda Çifte Kayalar (Aﬂ›klar
Kayas›) denilen 3-5 m yüksekli¤inde büyük bir kaya kütlesi vard›. Fakat Zurnac› Kayas›’n›n ad›n›n kayna¤› tam olarak belirlenemedi.
Küplüce S›rtlar›: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin devam› niteli¤inde, yaklaﬂ›k 200240 m civar›nda do¤u, kuzey ve bat›ya do¤ru e¤imli topografik yüzeylerdir. Ad›n› bir yerleﬂim biriminden alan bu s›rtlar, bir haritada55 “Gölice Sirt” ad›yla iﬂaretlenmiﬂtir. Ayr›ca bu s›rtlara Çakalda¤› s›rtlar› ad› da verilir.
Yel De¤irmenleri S›rt›: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin bat›s›nda, Karaa¤aç ve Ça¤layan dereleri aras›nda, bo¤aza do¤ru uzanan e¤imli topografik yüzeylerdir. Belirtilen mevkie, 1912’de56 ve 1972’de57 bas›lan büyük ölçekli haritalarda Yel De¤irmenleri/De¤irmeni S›rt› ﬂeklinde bir ifade konulmuﬂtur. Fakat bugün ayn› mev468
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kide yel de¤irmenleri görülmez. Dolay›s›yla s›rt ad›n›, muhtemelen burada daha önce mevcut olan yel de¤irmenlerinden alm›ﬂt›r.
Evliya Çelebi, Seyahatname’de, Kad›köy’den bahsederken “deniz k›y›s›nda yel
de¤irmenleri vard›r” demektedir.58 Kad›köy Yel De¤irmeni Tepesi 53 m’dir. Burada bir semte ad›n› vermiﬂtir. Büyük bir ihtimalle Üsküdar’da da böyle yel de¤irmenleri vard› ve bu s›rt ismini bundan alm›ﬂt›r.
Kavak/Karl›k Bay›r›: Harem ile Salacak iskelesi aras›nda yer alan k›y› kesimi,
yer yer 30-35 m’yi bulan oldukça dik ve yüksek (ölü) falezlerden59 oluﬂur. Nitekim Melling (1763-1831)’in yapm›ﬂ oldu¤u bir gravürde, K›zkulesi Burnu’ndan
güneydo¤uda bugünkü Harem’e do¤ru uzanan k›y› kesiminin yüksek falezli ve
bay›r ﬂeklinde oldu¤u görülür. Dolay›s›yla bu k›y› kesiminden bay›r ﬂeklinde
bahsedilmesinde co¤rafi görünüm etkili olmuﬂtur (Resim 5). Bu k›y› dikli¤i üç
yerde serbest geçit verir. Bunlar s›ras›yla Kavak, Harem ve Salacak denilen iskele mahalleridir. Marmara Denizi, K›zkulesi, Haliç, Sarayburnu ve Galata’ya hâkim konumda bir balkona benzeyen bu yüksek k›y› ﬂeridi, sahil saraylar›, konaklar, köﬂkler, konutlar, k›ﬂlalar, ba¤ ve bahçeler ile yüzy›llar boyu büyüleyici
bir görüntü sergilemiﬂtir.
Yukar›da k›saca özellikleri belirtilen sahil kesimine Kavak Bay›r› veya Karl›k
Bay›r› adlar› verilir. Özemre’ye göre, Kavak, Osmanl›cada gümrük demektir. Eskiden burada gümrük iskelesi vard› ve gümrük müdürü demek olan kavak a¤as›n›n son binas› kirli sar› renkte, mâil-i inhidâm (y›k›l›p gitmeye haz›r) bir binayd›. 1985–1986 y›l›nda Üsküdar-Harem sahil yolunun yap›m› s›ras›nda Çöp,
Öküz ve Kavak iskeleleri de kavak a¤as› binas› da tarihe kar›ﬂt›.60 Baﬂka bir eserinde Özemre, Kavak ‹skelesi de Gümrük ‹skelesi, yani buraya yanaﬂan araçlardan yap›lan yükleme boﬂaltma iﬂlemlerinden “rüsum” yani vergi al›nan yer demektir. Üsküdar’›n bu yöresinde son yüzy›lda kavak a¤ac› zaten hiç olmam›ﬂt›61
ﬂeklinde bahseder. Muhtemelen Anadolu Kava¤› (Beykoz) ve Rumeli Kava¤› (Sar›yer) da benzer ﬂekilde isimlendirilmiﬂ olmal›d›r.
Kavak (gümrük) teﬂkilat›n›n ve iskelesinin hangi tarihte kuruldu¤u belli de¤ildir. Haskan, iskelenin Kanuni devrinde tesis edildi¤inin san›ld›¤›n› belirtir.62
Fakat gümrük teﬂkilat›n›n XVI. yüzy›l›n ortas›nda inﬂa edilen Kavak Saray›’ndan önce kuruldu¤u kesindir. Çünkü bugünkü Selimiye K›ﬂlas›’n›n oldu¤u
yerde bulunan Kavak Saray›, ismini hemen sahildeki gümrük teﬂkilat›ndan alm›ﬂt›r. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Kavak ‹skelesi’nin ad› birkaç kez geçer.
Kavak ‹skelesi, gümrük teﬂkilat›n›n kuruldu¤u dönemde muhtemelen Üsküdar
ﬂehrinden nispeten uzak bir yerdi ve hatta buras› küçük bir köy yerleﬂmesi özelli¤ine de sahipti.
Öte yandan Sultan III. Selim’in 1805 tarihli bir vakfiyesinde, Kavak Saray›’n›n s›n›rlar› uzunluk verilerek aç›k bir ﬂekilde kaydedilmiﬂtir. Bu vakfiyede “Buradan
Karl›k Çukuru’na kadar 420 arﬂ›n olup deniz kenar›ndaki kayal›kta son buluyordu”63 ﬂeklinde bir ifade yer al›r. Bu ifadeden Kavak Saray› yak›n›nda bir kar çukurunun/karl›¤›n oldu¤u ö¤renilir. Bilindi¤i gibi karl›k, k›ﬂ›n kar›n çokça ya¤d›¤›
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Resim 5.
Kavak Bay›r›

yerlerde, kar doldurulan çukurlar veya kuyulard›r. Bu kardan, s›cak mevsimde çeﬂitli ﬂekillerde yararlan›l›r. Dolay›s›yla Karl›k Bay›r› da ismini karla ilgili bu yerden alm›ﬂ olmal›d›r.64 Fakat sözü edilen karl›¤›n yeri konusunda henüz bir bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Ayr›ca Kavak Bay›r› isminin Karl›k Bay›r› isminden daha önce kullan›lmaya baﬂland›¤› ve daha yayg›n olarak bilindi¤i söylenebilir.
Kavak Bay›r›: Üsküdar’da bir di¤er Kavak Bay›r› da Büyük Çaml›ca Tepesi ile
Bulgurlu aras›nda yer al›r. Bu bay›r, baﬂka bir ifade ile Büyük Çaml›ca Tepesi’nin güney yamac›n›n etek kesimlerini teﬂkil eder. Ad›n› bir a¤aç türünden
al›r. K›s›kl› Meydan›’ndan Ümraniye’ye giden Alemda¤ Caddesi’nin eski ad› da
Kavak Bay›r› Caddesi idi.
Tutkalc› Bay›r›: Bülbüldere Semti’ndedir. Selanikliler Mezarl›¤›’n›n yak›n›nda,
Selams›z Caddesi ile Selanikliler Soka¤› aras›nda yer al›r. Yeni ad› Tekkeiçi Soka¤›’d›r. Ad› bir meslekle ilgilidir. Üsküdar’da özellikle eski sokak isimlerinde
meslekle ilgili birçok örne¤e rastlan›r.
Yeﬂilbaﬂ (Sultan Tepe) Bay›r›: Sultan Tepe’de, Servilik Caddesi ile Bülbül Dere
Caddesi aras›nda bulunur. Haydar Dede veya Haydar Baba isminde bir zat›n
metfun bulundu¤u türbe, ahﬂap çat›s›n›n yeﬂile boyal› oldu¤undan dolay›, halk
aras›nda Yeﬂilbaﬂ Türbe diye an›lm›ﬂt›r. Buna atfen yan›ndaki bay›ra da Yeﬂilbaﬂ Bay›r› ad› verilmiﬂtir (Resim 6).65
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Yukar›da verilen örneklerden baﬂka, ﬂehrin çeﬂitli kesimlerinde bay›r (küçük yokuﬂ) ad›n› alan daha birçok isme, özellikle de sokak ismine rastlan›r. Nitekim
F›st›kl› Bay›r, Kavak Bay›r›, Bay›r, Taﬂl›k Bay›r›, Kayal› Bay›r, Beyler Bay›r›, Burhaniye Bay›r› ve Ören Bay›r sokaklar› di¤er örneklerden baz›lar›d›r. Öte yandan
Üsküdar’da ad›nda bay›r ve yokuﬂ kelimesi olmasa da, co¤rafi anlamda bay›r ve
yokuﬂ özellikleri gösteren çok say›da sokak ve cadde mevcuttur.
Aç›k Türbe Yokuﬂu: Üsküdar Postanesi’nin arkas›ndan baﬂlayan Aç›k Türbe Yokuﬂu, Hâkimiyet’i Milliye ile Do¤anc›lar caddeleri aras›nda uzan›r. Eski ad›, Yeni Çeﬂme Yokuﬂu’dur.
Balc›lar Yokuﬂu: ‹nadiye Semti’nde, ayn› ad› taﬂ›yan sokakta yer al›r. Sokakta
Balc› Baba vard›r. Bugün Balc› Baba diye bilinen ve soka¤a ad›n› vermiﬂ olan kiﬂinin as›l ad› Hac› Ahmet Dede’dir. Himmetzade Tekkesi olarak bilinen dergâh›n ﬂeyhi idi. 1728’de vefat etmiﬂtir.66
Büyük Yokuﬂ: Mihrimah Sultan Camii’nin k›ble taraf›ndan kuzeyde Sultan Tepe’ye do¤ru uzanan ﬂimdiki Yeni Dünya Soka¤›’n›n eski ad›d›r.
Kuﬂo¤lu Yokuﬂu: Toygar Tepesi’nin ete¤inde, Bulgurlu Mescidi’nin yak›n›ndad›r. Eski ad›, Kurto¤lu Yokuﬂu’dur.
Menzilhane Yokuﬂu: Ahmediye’den Karacaahmet Türbesi’ne ç›kan Gündo¤umu Caddesi’nin eski ad›d›r. Fatih Sultan Mehmed zaman›nda tesis edildi¤i san›lan ilk menzilhane ‹nadiye Semti’nde idi.67 Menzil, Osmanl› Devleti’nde resmi haberleﬂmeyi sa¤layan posta teﬂkilat› ile ordunun konaklama noktalar›na denir. Posta görevlileri menzilhanelere inerler, orada geceledikleri gibi atlar›n› da
orada bulunan atlarla de¤iﬂtirerek yollar›na devam ederlerdi.
Selams›z (Selami Ali Efendi) Yokuﬂu: Selamet ve Ç›nar yokuﬂu da denilir. Bugünkü Selami Ali Efendi Caddesi’ndedir. Mahalleye, caddeye ve yokuﬂa ad›n›
veren Selami Ali Efendi, Mu¤la ilinin Kozyaka Köyü’nde do¤muﬂ, Selamiye tarikat›n›n kurucusu olup ﬂeyli¤inde bulunmuﬂtur. 1692 y›l›nda vefat eden Selami Ali Efendi K›s›kl›’da kendisinin yapt›rd›¤› zaviyede metfundur.
Selams›z Yokuﬂu’nda Matbah Emini Hac› Halil Efendi’nin vakfetti¤i kaynak suyu vard› ve Ç›nar Suyu ad›yla bilinirdi. Buraya bu suya atfen Ç›nar Yokuﬂu ad›
da verilir.
Sultan Ahmet Yokuﬂu: Bugünkü Gülfem Soka¤›’na halk›n verdi¤i isimdir. Sultan I. Ahmet’ten ad›n› alm›ﬂt›r. Bilindi¤i üzere Sultan I. Ahmet, çok sevgi ve sayg› duydu¤u Aziz Mahmud Hüdayi’yi s›k s›k ziyarete gelirdi. Kanuni Sultan Süleyman’›n cariyelerinden olan Gülfem Hatun (öl.1561) ise mahalleye ve soka¤a
ad›n› veren bir camii yapt›rm›ﬂt›r (1539-1540). Türbesi de bu sokaktad›r.
Harem ‹skelesi Yokuﬂu (Selimiye), Karga/Zarife Yokuﬂu (Sultan Tepe), Küçük Yokuﬂ (Sultan Tepe), Azat Yokuﬂu (Aziz Mahmut Efendi Soka¤›), Debba¤lar Yokuﬂu,
Çakmakç›lar Yokuﬂu, Göçmen Yokuﬂu (Sultan Tepe) ve Kat›rc›lar Yokuﬂu (Ferah
Sokak) gibi ismini çeﬂitli ﬂekillerde alan daha birçok yokuﬂ (yükselerek devam
eden yol) mevcuttur. Üsküdar’da yokuﬂlar›n nispeten çoklu¤u, kuﬂkusuz ﬂehrin
üzerinde geliﬂmiﬂ oldu¤u topografya, yani e¤imli arazilerin varl›¤›yla ilgilidir.
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Yokuﬂlar›n genellikle tepelerin bulundu¤u alanlarda yo¤unluk kazand›¤› dikkati
çeker. Ayr›ca bu yokuﬂlu sokaklar›n baz›lar›nda merdivenler yap›lm›ﬂt›r.
K›y›larda, türlü biçimde denize do¤ru uzanan topografik ç›k›nt›lar burun olarak
tan›mlan›r. Üsküdar’›n Marmara Denizi ve ‹stanbul Bo¤az›’nda nispeten uzun
bir k›y› ﬂeridi vard›r. Bu k›y› ﬂeridinin önemli bir k›sm› (özellikle Haydarpaﬂa ile
Üsküdar Vapur ‹skelesi aras›) yap›lan dolgu ve yap›laﬂmalarla do¤al uzan›ﬂ›n›
büyük ölçüde kaybetmiﬂtir. Dolay›s›yla burada daha çok eski k›y›da bulunan ve
tarihe mal olmuﬂ burunlar ve verilen isimler ele al›nm›ﬂt›r.
Abdi Paﬂa Burnu: Abdülkerim Paﬂa da denilen Abdi Paﬂa, 1807’de do¤muﬂ,
1884’te vefat etmiﬂtir. Çifte Kayalar mevkiinin biraz ilerisinde bulunan burun,
yak›n tarihlere kadar Abdi Paﬂa Burnu ad›yla bilinirdi. Bu burunda yal›n›n L
ﬂeklinde bir iskelesi vard›. 1934 ‹stanbul-ﬁehir-Rehberi’nde gösterilen bu iskele
de Abdi Paﬂa ‹skelesi diye an›l›rd›. Yeni sahil yolu yap›l›rken iskele ve burun ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.68
Kandilli Burnu: Kandilli’de yer al›r. Burun ve çevresindeki yamaçlar denize dik
ve kayal›k bir ﬂekilde uzan›r. Burunda bir deniz feneri vard›r. Ak›nt› Burnu da
denilir.
Kavak Burnu: Kavak ve Harem dereleri aras›nda, Marmara Denizi’ne do¤ru uzanan ve üzerinde Selimiye K›ﬂlas›’n›n bulundu¤u ç›k›nt›d›r. Burna ﬁeker Kaya
Burnu da denilir. Daha önce aç›kland›¤› gibi kavak, Osmanl› Devleti’nde gümrük teﬂkilat›na verilen add›r. Burun ismini burada bulunun gümrükten alm›ﬂt›r.
Kavak Burnu, yak›n geçmiﬂte yap›lan dolgular yüzünden, k›y›dan oldukça içeride kalm›ﬂt›r. Eski haritalarda ad›na rastlan›l›r. Eski k›y› kesiminde buruna ve
önünde yer alan falezlere ait diklikler bugün de gözlenir (Resim 7).
Nakkaﬂ Burnu: Kuzguncuk’tad›r. Ad›, III. Murat (1574-1595) ve III. Mehmet
(1595-1603) ile muas›r olup orada yal›s› bulunan Nakkaﬂ Hasan Paﬂa’ya atfen
verilmiﬂtir.69
Tambur Burnu: Kuzguncuk’un güneybat›s›nda yer al›r.
Yedikardeﬂler Burnu: K›zkulesi’nin karﬂ›s›nda, Bo¤az’a do¤ru uzanan topografik ç›k›nt›ya denilir. Ad›n kayna¤› konusunda kesin bir bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Burada bahçesi denize kadar uzanan yal›lar vard›.
Denizin karaya do¤ru oluﬂturdu¤u küçük girintiler olan koylar, Üsküdar sahillerinde de görülür. Bunlar›n baﬂ›nda Haydarpaﬂa, Harem ve Üsküdar koylar› gelmektedir.
Üsküdar Koyu: ﬁehrin burada kurulmas›nda önemli bir rolü olmuﬂtur. Nitekim
ﬂehrin tarihi çekirde¤i bu koyun etraf›nda ﬂekillenmiﬂtir. Antik dönemde bugünkü Yeni Cami’nin arkas›na kadar uzanan Damalis Liman› vard›. Zamanla bu
koya akan Bülbül Deresi ve Çavuﬂ Deresi taraf›ndan dolduruldu¤u gibi, buras›
Haliçten ç›kan gemilere sald›rmak amac›yla bekleyen korsanlar›n yata¤› oldu¤u
için zaman zaman imparatorlarca da doldurulmuﬂ, Osmanl› döneminde Mihrimah ve Yeni caminin yap›m› s›ras›nda ayn› ak›bete u¤ram›ﬂ, Cumhuriyet döne474
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minde de r›ht›m geniﬂlemeye devam etmiﬂtir.70 Bu koy ve çevresi, ‹stanbul’un
Asya yakas› için her zaman önemli bir geçiﬂ yeri olmuﬂ, Üsküdar ﬂehrinin ad›n›
taﬂ›maktad›r.
Harem Koyu: Bugün ‹stanbul Liman› (k›smen), araba vapuru iskelesi ve otogar›n oldu¤u yeri kapsar. Bu koyun önemli bir k›sm› doldurularak ad› geçen tesisler yap›lm›ﬂt›r. Buraya Harem denmesinin sebebi, ﬂimdiki Selimiye K›ﬂlas›’n›n
bulundu¤u yerdeki Kavak Saray›’na, Haremi Hümayun tak›m›n›n buradaki iskeleden gelmeleridir. Haremi Hümayun tak›m›, ‹stanbul’dan buraya ç›kar, do¤ru
saraya giderlerdi, dönerlerken de ayn› iskeleden dönerlerdi.71
Haydarpaﬂa Koyu: Üsküdar ve Kad›köy aras›nda yer alan bu koy etraf›nda
önemli tesisler inﬂa edilmiﬂtir. Koy ve çevresi ad›n›, Kanuni Sultan Süleyman
dönemi (1520-1566) vezirlerinden Had›m/Koca Haydar Paﬂa’n›n (1512-1595) bu
bölgede bulunan arazilerinden ve yapt›rd›¤› Hadâik-i Sultaniye (Sultan Bahçeleri)’den alm›ﬂt›r.72
Hac›lar Ovas›: Hacca gidecek kervanlar önce Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n yan›nda, Hac›lar Ovas› diye an›lan geniﬂ bir alanda toplan›r, haz›rl›klar›n› tamamlar,
yolculuk düzeni kurulur ve binlerce hac› aday› yola birlikte ç›karlard›.73 Çünkü
Üsküdar’›n, Osmanl› dönemi Türk kültüründeki en önemli özelliklerinden biri
Kâbe topra¤› olarak ilgi görmesiydi. ﬁüphesiz burada bahsedilen yer, co¤rafi anlamda bir ova de¤ildir.
Haydarpaﬂa Ovas›: Ayn› isimle an›lan koyun çevresinde alüvyal kökenli bir
düzlüktür. Seyit Ahmet Deresi ile ‹brahim A¤a Deresi’nin birleﬂmesinden sonra
Haydarpaﬂa Deresi ad›n› alan akarsuyun oluﬂturdu¤u küçük bir delta ile daha
içeride bulunan geniﬂ tabanl› vadi kesimlerini k›smen kapsar. Osmanl› ordusu
Asya taraf›na yapt›¤› seferlerde burada toplan›r, haz›rl›klar› yapard›. Günümüzde demiryolu ve gar binas› ile baz› tesisler bu düzlük alanda yer al›r. Haydarpaﬂa ad›n›n kökenine ise daha önce de¤inilmiﬂti.
‹brahim A¤a Çay›r›: Haydarpaﬂa Koyu’nun kuzey ve kuzeydo¤usundaki düzlük
alana denilir. ‹brahim A¤a Deresi’yle ilgili k›s›mda bu ad›n kökeni hakk›nda k›saca bilgi verilmiﬂtir.
Uzunçay›r: Buras› co¤rafi özellikleriyle bir akarsu boyu düzlü¤ü, bir nevi ovad›r. Kurba¤al› Dere kabaca do¤u-bat› do¤rultusunda yaklaﬂ›k 2.5 km uzunlu¤unda ve yer yer 250-300 m geniﬂli¤inde alüvyal bir düzlük meydana getirmiﬂtir. Bu
düzlü¤ün çevresinde nispeten yüksek bir rölyef yer al›r. Uzunçay›r topografya
bak›m›ndan tabii bir yoldur. Ulaﬂ›m bak›m›ndan çok önemli bir konuma da sahiptir. Nitekim Üsküdar, Haydarpaﬂa, Kad›köy, Merdivenköy, Küçük Çaml›ca ve
Ümraniye’den gelen ﬂehir içi yollar burada birleﬂir. Keza ülkemizin Bo¤aziçi
Köprüsü’nden Avrupa’ya uzanan önemli bir karayolu da Uzunçay›r’dan geçer.
Ayr›ca eskiden at koﬂu mahalli olarak kullan›lan Uzunçay›r’da at yar›ﬂlar› da
düzenlenirdi.
Çay›r esasen; çay›r ve benzeri ot bitkilerinin yetiﬂti¤i, biçildi¤i bir çeﬂit otluklara verilen bir isimdir. Alg›land›¤›n›n aksine çay›r bir yer ﬂekli de¤il, bitki örtüsüyle
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Resim 6.
Eski Kavak
Burnu

ilgili bir kavramd›r. Üsküdar’da Bulgurlu Çay›r›, Sö¤ütlü Çay›r›, Haydarpaﬂa Çay›r› ve ‹brahim A¤a Çay›r› gibi yerler vard›. Burada sözü edilen Uzunçay›r ise,
co¤rafi özelliklerden yer ﬂeklini ve bitki örtüsünü birlikte yans›t›r.
Üsküdar Meydan›: ﬁehrin en geniﬂ düzlük alanlar›ndan biridir. Meydan›n s›n›rlar›n›, Mihrimah Sultan Külliyesi, Yeni Cami, Hâkimiyet-i Milliye Caddesi ve
deniz teﬂkil eder. Deniz seviyesinden yaklaﬂ›k 1-2 m yükseklikte, k›y›dan içeriye do¤ru akarsu vadileri74 boyunca daralarak uzan›r. Yap›lan dolgular nedeniyle denize do¤ruda hafifçe bir burun oluﬂturur. Buras›, yaln›z Üsküdar’›n de¤il,
Anadolu yakas›ndaki Bo¤aziçi yerleﬂmelerinin ve E5 karayolu ba¤lant›l› tüm
çevre yerleﬂmelerinin ﬂehirle ba¤lant›s›n› sa¤layan önemli bir kavﬂak noktas›d›r.
1930’larda Hâkimiyet-i Milliye, daha sonra ‹skele Meydan› olarak an›lan bu düzlük saha son düzenlemeyle Demokrasi Meydan› ad›n› alm›ﬂt›r. Fakat halk aras›nda Üsküdar Meydan› ad› daha yayg›n kullan›l›r. Günlük ﬂehir yaﬂant›s›nda
önemli bir yere sahiptir.
Akarsu Adlar›
Üsküdar’da genellikle k›sa boylu ve periyodik ak›ﬂ gösteren akarsular geliﬂmiﬂtir. Bunlar ilk tabilerini genellikle Çaml›ca tepeleri çevresinden al›r, bat›da ‹s476

Ü S K Ü D A R ’ D A
B A Z I
Y E R
A D L A R I
Ü Z E R ‹ N E
‹ N C E L E M E L E R
( I )

tanbul Bo¤az›’na ve güneyde Marmara Denizi’ne boﬂal›r. Akarsu vadileri, aﬂa¤›
kesimlerde geniﬂler, özellikle deniz k›y›s›nda küçük düzlük alanlar› teﬂkil eder.
‹skelelerin da¤›l›ﬂ›, cadde ve sokaklar›n geliﬂimi gibi birçok konuda akarsu ﬂebekesinin önemli bir rolü olmuﬂtur.
Bülbül Deresi: Üsküdar’›n en ünlü derelerinden biridir. ‹lk tabilerini ‹cadiye civar›ndan al›r. Aﬂa¤› kesiminde Çavuﬂ Deresi ile birleﬂerek Üsküdar Koyu’na boﬂal›rd›. Dere ismini do¤al ortamda yaﬂayan bülbüllerden al›r. Nitekim Özemre,
Üsküdar’›n bülbülleri meﬂhurdur. Yazlar› bahçelerimize yurt edinmiﬂ olan bülbüllerin terennümü sabah namaz›n› eda etmiﬂ olanlar›n mükâfat› olurdu… Benden on yaﬂ büyük olan a¤abeyim Mahmut Mazhar Bey, çocuklu¤unda: Yeni Cami, Selman A¤a Camii, ﬁeyh Camii, Solak Sinan Camii, Serçe Hatun Mescidi ve
Fevziye Camii’nden sabah namaz›ndan ç›kanlar›n Bülbül Deresi Vadisi’ndeki
Selanikler Mezarl›¤›’n›n alt taraflar›na bülbül dinleme¤e gittiklerini hat›rlad›¤›n› belirtir.75 Keza H. 1300 y›l›nda inﬂa edilen Fevziye di¤er ad›yla Bülbül Camii’nin kitabesinde: “Habbezâ kim vadi-i Bülbül’de eshab-› kerem: Yapd›rub bu
mabedi el-hak laif dil-nüvaz”76 cümleleri yer al›r. Kitabede “Bülbül Vadisi” deyimi dikkati çeker. Sermet Muhtar Alus’un, Akﬂam Gazetesi’nde (14 ﬁubat 1939)
Üsküdar baﬂl›¤› alt›nda yay›nlanan bir yaz›s›nda:
“Sevdim seni semtin nereli
Üsküdar’da Bülbüldereli”
ﬂeklinde bir ifadesi de, buran›n ﬂehrin kültürel dokusu içindeki önemini yans›t›r. Dolay›s›yla Bülbül Deresi “Üsküdar kuﬂlar ve bülbüller ﬂehridir” sözünü tasdik eden bir niteli¤e sahipti.
Eskiden Selanikliler Mezarl›¤›’n›n Da¤hamam› denilen üst k›sm› bir bülbül yata¤› durumundayd›. Semt Bülbül Deresi ad›n› bihakk›n alm›ﬂt›r. 1916-1917 aras›nda Da¤hamam› yang›n›ndan ve az sonrada tramvaylar›n iﬂlemeye baﬂlamas›ndan sonra bülbüller oradan büyük ölçüde göç ettiler.77 Bülbül Deresi üzerinde Abdülhalim Efendi’nin yapt›rd›¤› küçük bir köprü vard›.78 Soka¤a ve köprüye Halim A¤a Soka¤› ve köprüsü ad› verilirdi. Daha sonra Bülbül Deresi’nin üstü kapat›lm›ﬂ ve köprüde ortadan kalkm›ﬂt›r. Bülbül Deresi ve Çavuﬂ Deresi vadilerindeki büyük bostanlar›n yeﬂilli¤i göz alabildi¤ine uzan›r giderdi. Bu bostanlar›n bilhassa k›v›rc›k salatalar›, lahanalar›, p›rasalar›, karnabaharlar› ve ›spanaklar› pek lezzetliydi.79 Bülbül Deresi’nden su da temin edilirdi. Ayr›ca derenin kenar› bayram yeriydi. Bu dereler h›zl› ﬂehirleﬂme ile birlikte yol, cadde,
kanalizasyon sistemlerinin önemli kavﬂak yerleri haline gelince do¤al özelliklerini kaybederek, gözden uzaklaﬂt›lar (Resim 8). Fakat vadileri ﬂehrin topografyas›nda halen genel olarak ay›rt edilir.
‹stanbul’da Üsküdar Bülbül Deresi’nden baﬂka Eyüp’te, Maltepe’de ve Kanl›ca’da da Bülbül ad›nda dereler vard›r.
Bekâr Deresi: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin kuzeydo¤u yamaçlar›ndan ilk tabilerini alan Bekâr Deresi, ilk önce Çakalda¤› Deresi ve daha sonrada Kireçoca¤›
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Deresi ile birleﬂerek ‹stanbul Bo¤az›’na boﬂal›r. Yaklaﬂ›k 4 km uzunlu¤unda olan
dere ad›n› Çaml› Tepe’nin (131 m) bat› eteklerinde geliﬂmiﬂ Bekâr Mahallesi’nden al›r. Yak›n zamana kadar derenin iki taraf›, sebze ve meyve bahçeleriyle çevriliydi. ﬁimdi tamamen yerleﬂime aç›ld›¤› görülür.
Ça¤layan Deresi: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin bat› eteklerinden ilk tabilerini alan
ve ‹stanbul Bo¤az›’na boﬂalan Ça¤layan Deresi’nin ad› konusunda henüz bir bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r. Bilindi¤i gibi akarsu yata¤›nda e¤im k›r›kl›¤›nda suyun
düﬂüﬂ yapt›¤› yerlere ça¤layan/ﬂelale denilir. Muhtemelen bu derenin yata¤›nda
da küçük bir ça¤layan vard› ve akarsu ad›n› bundan alm›ﬂ olmal›d›r.
Çakalda¤› Deresi: Bekâr Deresi’nin güneyden, Çakalda¤› civar›ndan ald›¤› bir
koludur. Arnavut veya Anzavur Deresi ad› da verilir. Dere Anzavur ad›n›, havzas›nda ba¤› bulunan Anzavur isimli bir kiﬂiden alm›ﬂt›r.80
Çavuﬂ Deresi: Üsküdar’›n önemli derelerinden biridir. Toptaﬂ›-Murat Reis ekseni ile Toygar-Selams›z ekseni aras›nda geliﬂen Çavuﬂ Deresi, Bülbül Deresi ile
birleﬂerek Üsküdar Koyu’na boﬂal›rd›. Dereye ad›n› veren Hayrettin Çavuﬂ, Kanuni döneminde çavuﬂbaﬂ› görevlilerinden idi. Çavuﬂbaﬂ›, divandan ç›kan hükümleri uygulamak, elçilerin kabulü s›ras›nda onlara eﬂlik etmek, protokol iﬂlerini gözetmek, d›ﬂar›dan ‹stanbul’a gelenlerin kimliklerini incelemek gibi çeﬂitli görevleri vard›. Ayr›ca Üsküdar veya Sirkeci taraf›ndaki iskelelerde elçileri
karﬂ›lar, ikamet edecekleri kona¤a götürürdü.
Hayrettin Çavuﬂ, Üsküdar’da kendi ad›n› taﬂ›yan bir mescit yapt›rm›ﬂt›. Bu mescit 1930’lara kadar kullan›ld›. Ancak kadro d›ﬂ› b›rak›l›p 1945 y›l›nda y›k›ld›¤›ndan ﬂu anda boﬂ arsad›r. Hayrettin Çavuﬂ mescidi yan›ndaki türbede metfundur.
1556-1557 senesinde vefat etmiﬂtir. Ayn› isimle an›lan mahallesi ve caddesi vard›r. Hayrettin Çavuﬂ, ‹stanbul’a ilk defa “Çavuﬂ Üzümü” fidesini getiren kimse
olarak tarihe geçmiﬂtir. Belki de, Bozcaada’dan getirdi¤i fideleri bu derenin kuzey yamaçlar›na diktirdi¤i için buras› bu isimle an›la gelmiﬂtir.81
Güneﬂ, XVI. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Üsküdar’›n 18 mahallesi aras›nda Hayrettin
Çavuﬂ ad›nda bir mahallenin bulundu¤u,82 Özemre (1935-2007) ise çocuklu¤unda Çavuﬂ Deresi Vadisi’nde üstü aç›k bir la¤›m›n akt›¤›83 bilgisini verir. Bugün tamamen ﬂehrin yerleﬂim alan›nda kalan Çavuﬂ Dere Vadisi, topografyada genel olarak ay›rt edilmekle birlikte do¤al görünümünü kaybetmiﬂtir.
Çengelköy Deresi: Bekâr Deresi, Kireçoca¤› Deresi ve Çakalda¤› Deresi, ‹stanbul
Bo¤az’›na boﬂalmadan önce birleﬂerek Çengelköy Deresi’ni teﬂkil eder. Dere, k›y›da bulunan ve içinden geçti¤i yerleﬂim biriminin ad›n› al›r.
Haydarpaﬂa Deresi: Seyit Ahmet Deresi ile ‹brahim A¤a Deresi, Ayr›l›k Çeﬂmesi’nin kuzeyinde birleﬂerek Haydarpaﬂa Deresi ad›n› al›r. Dere k›sa bir mesafeden sonra Haydarpaﬂa Koyu’na boﬂal›rd›. Burada kara ve demiryolu hatlar›n›n
inﬂas›, derenin yata¤›n› büyük ölçüde bozmuﬂ ve dere yer yer kapal› kanallara
al›nm›ﬂt›r.
‹brahim A¤a Deresi: K›s›kl› ve Küçük Çaml›ca Tepesi’nin bat› yamaçlar›ndan
ilk tabilerini alan bu dere, kabaca kuzeydo¤u-güneybat› do¤rultusunda nispeten
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Resim 7. Bülbül
Deresi’nden
bir görünüm

düzgün uzan›ﬂl› bir vadi teﬂkil ederek, Ayr›l›k Çeﬂmesi civar›nda Seyit Ahmet
Deresi ile birleﬂir. Ayr›l›k Çeﬂmesi Deresi de denilir.84
Söz konusu dereden baﬂka, ‹brahim A¤a Çay›r›, ‹brahim A¤a Çiftli¤i, ‹brahim
A¤a (‹brahim A¤a Çay›r›) Camii, ‹brahim A¤a Soka¤›, ‹brahim A¤a Tekkesi, ‹brahim A¤a Çeﬂmesi, ‹brahim A¤a Polis Karakolu gibi ayn› kökenden gelen adlar
vard›r. Bu isimlerde ad› geçen ‹brahim A¤a, Sultan III. Murad devrinde (15741595) Babüssaade A¤as› olmuﬂtur. Kabri kendi ad›n› taﬂ›yan camiinin bahçesindedir. Camiinin 1580 tarihinde yap›lm›ﬂ olabilece¤i ifade edilir.85
Karaa¤aç Deresi: Büyük Çaml›ca Tepesi’nin güneybat› etekleri ile K›s›kl› civar›ndan ilk tabilerini alan ve ‹stanbul Bo¤az›’na boﬂalan Karaa¤aç Deresi ad›n›,
havzas›nda bulunan Karaa¤aç isimli bir yerleﬂmeden alm›ﬂt›r. Nitekim 1972’de
bas›lan bir haritada bu yerleﬂmenin iﬂaretlendi¤i görülür.86 Karaa¤aç ise, Üsküdar’da birçok koruda (Örne¤in Hüseyin Avni Paﬂa Korusu) do¤al olarak yetiﬂen
a¤aç türleri aras›ndad›r. Esas›nda yerleﬂme de ad›n› bu bitkiden alm›ﬂt›r.
Kara Dere: Kurba¤al› Dere’nin kuzeyden, Libadiye taraf›ndan ald›¤› bir koludur.
Haskan, Karga Deresi ﬂeklinde kaydeder.87 Derenin uzan›ﬂ›, Cumhuriyet Mahallesi’nde bugünkü Karl› Dere Caddesi’ne tekabül eder.
Harem Deresi: Selimiye K›ﬂlas›’n›n bat›s›ndan geçerek Harem ‹skelesi yan›nda
denize boﬂalan küçük bir dere idi. Ad›n› buradaki iskeleden al›r.
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Gece Üsküdar
ve Bo¤az’›n
genel görünümü

Kavak Deresi: ‹lk tabilerini Duvardibi Polis Karakolu’nun yan taraf›ndan alan88
Kavak Deresi, Selimiye K›ﬂlas›’n›n do¤usundan geçerek eski Kavak ‹skelesi mevkiinden denize ulaﬂ›rd›. Bir k›sm› askeri bölge içinde yer alan bu dere yata¤›, yer
yer doldurulmuﬂ olmakla birlikte, arazide takip edilebilir.
Kaz Deresi: Do¤anc›lar Meydan›’ndan geçen küçük bir deredir. Ad›n›n kökeni
konusunda henüz bir bilgiye ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
Kireçoca¤› Deresi: Çengelköy Deresi’nin bir koludur. Çakalda¤› Deresi ile Bekâr
Deresi’nin birleﬂti¤i yerden yaklaﬂ›k 200 m kuzeyde eski bir kireç oca¤› iﬂletmesinden ad›n› alm›ﬂt›r. Bu kireç oca¤› daha sonra bir süre taﬂ oca¤› olarak iﬂletilmiﬂtir.
Köçeo¤lu Deresi: Kurba¤al› Dere’nin tali bir kolunu teﬂkil eden Köçeo¤lu Deresi, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güney ve güneybat› yamac›nda geliﬂmiﬂ, yaklaﬂ›k
2 km uzunlu¤undad›r. Dere ismini, beslenme havzas›nda çiftli¤i ve köﬂkü bulunan Köçeo¤ullar›’ndan alm›ﬂt›r. Bunun yukar› kesiminde Evliya Çelebi’nin bah480

setti¤i Küçük Çaml›ca Mesiresi vard›. Köçeo¤lu köﬂkü ve bahçesi bugün Çaml›ca Askeri Hastanesi olarak kullan›l›r.
Bu dereye Ziyabey Deresi ad› da verilir. Dereye ad›n› veren bu kiﬂi muhtemelen,
1887’lerde Belediye Mühendisli¤i görevinde bulunan ve 1919’da Üsküdar Belediye Müdürü olan Ziya Bey olmal›d›r. Ayr›ca Ümraniye s›n›r›na yak›n Namazgâh Camii’nin kuzeyinde Ziya Bey ad›nda bir sokak da vard›r.
Kurba¤al› Dere: Üsküdar, Kad›köy, Ümraniye ve Ataﬂehir ilçelerinin s›n›rlar›
içinde yer alan nispeten büyük bir akarsudur. Kay›ﬂda¤› (438 m) civar›ndan ilk
tabilerini alan Kurba¤al› Dere, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güneyinde bir dirsek
yaparak yönünü de¤iﬂtirir ve Kalam›ﬂ Koyu’na boﬂal›r. Derenin Sö¤ütlü Çeﬂme
Tren ‹stasyonu ile Kalam›ﬂ Koyu aras›nda kalan kesimine Yo¤urtçu Deresi ad›
da verilir. Genellikle dantritik bir drenaj ﬂebekesi oluﬂturan ve birçok tali kolla
beslenen derenin aﬂa¤› ç›¤›r›nda vadisi nispeten geniﬂler. Kurba¤al› Dere, Taﬂl›
Dere, ﬁerif Ali Deresi, Kam›ﬂl› Dere, Sazl› Dere, Kara Dere, Kireç Ocaklar› Deresi, Köçeo¤lu Deresi ve Küçük Bakkal Deresi gibi birçok tali kolla beslenir.
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Dere, ad›ndan da anlaﬂ›laca¤› üzere, do¤al yaﬂama ortam› bulan kurba¤alardan
ismini alm›ﬂt›r. Bu yörede bulunan akarsularda kurba¤alar yayg›n bir ﬂekilde yaﬂard›. Nitekim “Çaml›ca’n›n suyu, Göksu’nun kurba¤as›”89 deyiﬂi bunu do¤rular.
Gerçekten Göksu Deresi ilkbaharda kurba¤alar›n coﬂkun sesleriyle dolard›. Ayn› durum Kurba¤al› Dere için de söz konusuydu. Bugün üstü aç›k beton bir kanal içine al›nan derenin evsel ve iﬂyeri at›klar›yla aﬂ›r› kirlenmesi, kurba¤alar›n
yaﬂamas›n› imkâns›z hale getirmiﬂtir.
Seyit Ahmet Deresi: ‹lk tabilerini Altunizade civar›ndan alan Seyit Ahmet Deresi, Ba¤larbaﬂ› taraf›ndan gelen di¤er tabilerle birleﬂir. Nispeten geniﬂ bir vadi
içinde Karacaahmet Mezarl›¤›’n›n do¤u taraf›ndan geçen Seyit Ahmet Deresi, yine kuzeyden gelen ve kabaca paralel bir ﬂekilde uzanan ‹brahim A¤a Deresi ile
birleﬂir ve Haydarpaﬂa Koyu’na boﬂal›r.
Bugün Seyit Ahmet Deresi Caddesi, Seyit Ahmet Deresi Camii ve Seyit Ahmet
Deresi Namazgâh› gibi isimlere rastlan›l›r. Bunlara ad›n› veren Seyit Ahmet’in
Horasan erenlerinden olup 1371 y›llar›nda yaﬂad›¤› san›lan Karaca Ahmet ile
1337 y›l›nda vefat eden Hac› Bektaﬂ-› Veli’nin muas›r› oldu¤u ve kendisine Karaca Ahmet gibi bir makam ihdas edildi¤i konusunda rivayetler vard›r.90
Sö¤ütlü Çay›r Deresi: Kurba¤al› Dere’nin kuzey taraftan ald›¤› kollardan biridir.
Bu dere kenar›nda yer alan ve dereye ad›n› veren eski sö¤üt a¤açlar›ndan pek
az› günümüze kadar gelebilmiﬂtir. Eski bir mesire alan› olan Sö¤ütlü Çay›r, bugün Cumhuriyet Mahallesi’nde olup ayn› ad› taﬂ›yan bir sokak ve camii vard›r.
Tabaklar (Debba¤lar) Deresi: Tabaklar Mahallesi’nden geçen ve Çavuﬂ Deresi’nin bir kolunu oluﬂturan küçük bir dereydi. Bu dere kenar›nda Valide-i Atik
Camii’nin yap›m› s›ras›nda camiye akar olmak üzere 12 adet debba¤hane (deri
iﬂleme atölyesi) inﬂa edilmiﬂtir.91 1587 tarihinde inﬂa edilen Tabaklar (Debba¤lar) Camii, Tabaklar Camii Soka¤›, Tabaklar Namazgâh›, Tabaklar Meydan› ve
Tabaklar Mahallesi ad›n› bu dere kenar›na inﬂa edilen debba¤haneden alm›ﬂt›r.
Ayr›ca Tabaklar Deresi kenar›nda Nurbanu Valide Sultan’›n Toptaﬂ› Camii’ne
vak›f olarak yapt›rd›¤› 2 adet debba¤hane de mevcuttu.92
Sonuç ve Öneriler
Üsküdar, co¤rafi özellikleri, tarihi geliﬂimi ve kültürel çeﬂitlili¤i gibi baz› faktörlerin etkisiyle yer adlar› bak›m›ndan çok zengin bir birikime sahiptir. Ço¤unlukla özgün olan, uzun bir süreç içinde ﬂehrin dokusunu ve kimli¤ini teﬂkil eden
bu yer adlar›, geçmiﬂi günümüze ba¤layan önemli birer belge niteli¤i kazanm›ﬂ
ve ayr›ca günlük yaﬂant›n›n ayr›lmaz bir parças› olmuﬂtur. Üsküdar’›n sahip oldu¤u özgün yer adlar›n›n mutlaka korunmas›; de¤iﬂtirilmemesi gerekir. Bu konuda gereken titizlik gösterilmelidir.
ﬁehrin yerleﬂim sahas›nda bulunan çeﬂitli topografik unsurlar ve dereler büyük
ölçüde maskelenmiﬂ, yer yer de¤iﬂtirilmiﬂ ve k›smen de ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
Fakat bunlara Üsküdar’›n fethi ile birlikte verilmeye baﬂlanan Türkçe isimlerin
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önemli bir k›sm› günümüze kadar ulaﬂm›ﬂt›r. Örne¤in Çifte Kayalar, ﬁeker Kaya
Burnu, Bülbül Deresi ve Çavuﬂ Deresi, bugün mevcut olmay›p, ancak isimleri
çeﬂitli ﬂekillerde varl›¤›n› devam ettiren co¤rafi unsurlard›r.
Üsküdar’da cadde ve sokaklara isim verme al›ﬂkanl›¤› zaman içinde büyük de¤iﬂikli¤e u¤ram›ﬂt›r. Çünkü toplumun ve ﬂehrin geliﬂmesi, günlük yaﬂant›n›n bir
parças› olan cadde ve sokaklar› da etkiler. Hatta sosyal ve kültürel de¤iﬂim en
çok cadde ve sokaklarda hissedilir. Bu durum göz önüne al›nd›¤›nda, bir ﬂehrin
mekân ve sosyal anlamda geliﬂim dönemlerinin ay›rt edilmesinde cadde ve sokak isimlerinden yararlan›labilir.
ﬁehrin yeni geliﬂim alanlar›nda mahalle, semt, cadde, sokak, meydan, park, durak vb yerlere yeni adlar verilirken, co¤rafya, tarih ve kültürel dokuya uyumlu,
mutlaka anlaml› isimler seçilmelidir. Yeni ad verilecek yer ile ad aras›nda anlaml› bir iliﬂki olmal›d›r. ﬁehirde herhangi bir yere rastgele, suni, anlams›z, ilgisiz, yabanc› isimlerin verilmesinden kaç›n›lmal›d›r.
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ﬁehirdeki baz› yer adlar›n›n (Örne¤in Harem, Kavak/Karl›k Bay›r›, Bülbül Deresi, Çavuﬂ Deresi gibi) kökeni ve anlam› konusunda bilgilendirici levhalar konulmal›d›r. Uygun bir yere konulacak bilgilendirici levhalar›n büyük bir ilgi görece¤i söylenebilir.
Üsküdar Belediyesi’nin internet sayfas›nda mahalleleri tan›tan baz› bilgilerin
yeniden ele al›nmas›, de¤erlendirilmesi gerekir. Çünkü yeni çal›ﬂmalarda ﬂehirle ilgili birçok yeni bilgiler ortaya ç›kmaktad›r.
Üsküdar’daki yer adlar›, say›, çeﬂitlilik, anlam ve hikâye bak›m›ndan hacimli bir
kitap oluﬂturacak kadar büyük bir zenginli¤e sahiptir. Hatta bir sempozyum konusu bile olabilir. Bu konuda daha etrafl›ca çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
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Üsküdar’da Kentsel
Dönüﬂümün Sosyal Boyutu
P R O F .

D R .

H .

M U S A

T A ﬁ D E L E N

Sakarya Üniversitesi

Kent, ço¤u zaman fiziki ve toplumsal dokusunda önemli de¤iﬂimlerin yaﬂand›¤› son derece dinamik bir mekand›r, Bu de¤iﬂim süreci, çöküntü ve gerilemeyi
ihtiva edebilece¤i gibi yenilenme ve geliﬂimi de içerir. Gerek mesken gerekse istihdam amaçl› çeﬂitli toplum kesimlerinin kent içi hareketlili¤i, kentsel dönüﬂümün en önemli dinami¤idir. Kentin de¤iﬂimi ve dönüﬂümü bazen kendili¤inden bazen de yönetsel müdahale ve planlamalarla gerçekleﬂir. Kentsel dönüﬂüm, de¤iﬂen kentte fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel ﬂartlar›n birbiriyle etkileﬂimini kaç›n›lmaz k›lar.
Özellikle tarihi dokunun korunmas›, çöküntü bölgelerinin ›slah› ve yenilenmesi, çarp›k ﬂehirleﬂme sonucu ortaya ç›kan sa¤l›ks›z yap›laﬂman›n tasfiyesi gibi
zaruretler, kentsel dönüﬂüm projelerinin devreye girmesinde etkili rol oynar.
Kentsel dönüﬂüm projelerinin içeri¤ini ço¤unlukla fiziki ve sosyal mekan itibariyle daha yaﬂan›labilir bir kent oluﬂturmak, kaçak yap›laﬂman›n önüne geçmek,
do¤al afetlere karﬂ› riskli bölgelerin güvenli hale getirilmesi , kentin geliﬂimine
ayak uyduramam›ﬂ ve iﬂlevsizleﬂmiﬂ bölgelerin yenilenmesi, suç oranlar›n›n yüksek oldu¤u sosyal risk taﬂ›yan bölgelerin ›slah edilmesi gibi hususlar oluﬂturur1.
Kentsel dönüﬂüm ve onun bir parças› olan kentsel yenileme projeleri, ilk defa
19. yüzy›lda, Avrupa’da yaﬂanan h›zl› kentleﬂmenin bir sonucu olarak uygulanmaya konmuﬂtur. Göç ve sosyal hareketlilik, fiziki mekan ﬂartlar›n›n yetersizli¤i, kentsel dönüﬂümün, kamusal ve yerel yönetimlerin yönlendiricili¤i ve denetiminde olmas›n› kaç›n›lmaz k›lm›ﬂt›r. Kent yeniden tasarlanm›ﬂ ve üretilmiﬂ,
tarihi dokusu ve toplumsal tabakalar›yla bir kent kimli¤i oluﬂturulmuﬂtur. Örne¤in ‹ngiltere’de kentsel yenilenme XIX. yüzy›ldan itibaren üç aﬂamal› gerçekleﬂmiﬂtir2. XIX. yüzy›lda sa¤l›ks›z konutlar y›k›l›p mülkiyeti yerel yönetimlere
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Ünalan Mahallesi’nde düzensiz yap›laﬂmadan bir görünüm

ait sosyal konutlar inﬂa edilmiﬂtir. ‹kinci kuﬂak yenilenme programlar› 1970’li
y›llarda özel mülkiyetteki konutlar›n yenilenmesini ve köhnemiﬂ eskimiﬂ konut
stoklar›n›n azalt›lmas›n› hedefleyen programlarla yürütülmüﬂtür. Üçüncü kuﬂakta 1990’l› y›llardan itibaren ekonomik ve sosyal boyutlar›yla mahalle yenileﬂtirmesi program› olarak kentsel yenilenme öne ç›km›ﬂ, mahalle kentin temel birimi olarak ele al›nm›ﬂ, sürdürülebilir mahalle yenileﬂtirmesi modeli benimsenmiﬂtir. Ülkemizde ise, kentsel dönüﬂüm ve yenilenme, ancak, 1980’lerden sonra kamu ve yerel yönetimlerin gündemine girebilmiﬂtir.
Daha yaﬂan›labilir bir kent hayat› için sadece fiziki altyap› ve bina kalitesini art›rmak de¤il, toplumsal dokunun da hesaba kat›lmas› elzemdir. Zamanla niteli¤i kaybolmuﬂ fiziki ve çevresel yönlerden bozulmuﬂ, köhneleﬂmiﬂ, sosyal ve
ekonomik aç›dan d›ﬂlanm›ﬂl›¤a maruz kalm›ﬂ kentsel alanlar›n belli sosyal ve
ekonomik programlarla yenilenerek kente kazand›r›lmas›na duyulan ihtiyaç,
hem fiziki hem de sosyal boyutun birlikte düﬂünülmesi gereklili¤ini aç›kça ortaya koyar.
Kentin mekandaki geliﬂimini denetim alt›nda tutmak, planl› olabilmesini sa¤lamak önem taﬂ›r. Ancak, kentin geliﬂimi hiçbir zaman yüzde yüz denetim alt›nda tutulamaz. Sanayi ülkelerinde kentsel dönüﬂüm projeleri daha ziyade
slum/çöküntü bölgelerinde uygulan›rken, sanayileﬂmekte olan ülkelerde gecekondu bölgeleri kentsel dönüﬂüm projelerinin hedef alanlar›d›r. Günümüzde iç
göç, uluslararas› göç, orta ve üst s›n›flar›n hareketlili¤i kentsel mekanlar›n dönüﬂmesinde ve dönüﬂtürülmesinde etkili olan toplumsal süreçlerdir.
Kentsel dönüﬂümün beﬂ temel sosyal boyutu vard›r :
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Ünalan Mahallesi’nde düzenli bir yap›laﬂma örne¤i

- Geleneksel kent hayat›nda oldu¤u gibi temel toplumsal birim olarak mahallenin ve mahalle kültürünün üretilmesi.
- Komﬂuluk iliﬂkilerinin canland›r›lmas›.
- Suç oranlar›n›n yüksek oldu¤u kentsel mekanlar›n ›slah› ve güvenli hale getirilmesi.
- Kent yoksullu¤u ile mücadele.
- Sosyal d›ﬂlanmaya karﬂ›, toplumsal gerilimi düﬂürücü ve farkl› sosyo-ekonomik
düzeye sahip ailelerin bir arada yaﬂamalar›n› temin edici ﬂekilde yeni konut
alanlar›n›n planlanmas›.
Sosyal d›ﬂlanmay› asgari düzeye indirebilmek, suçlulu¤un yayg›n oldu¤u kent
mekanlar›n› ›slah edebilmek için mahalle kültürünün ve komﬂuluk iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesi ve desteklenmesiyle, sosyal çevre denetiminin gücü ve etkinli¤i
ortaya ç›kar›labilir, böylece baz› sosyal problemlerin üstesinden gelebilmek
mümkün olabilir. Kente aidiyetin baﬂlang›c› mahalleye aidiyetle baﬂlar.
‹ç göçle birlikte ﬂehre yerleﬂen hemﬂehri topluluklar›, geldikleri yörelere ait bir
al›ﬂkanl›k olarak dayan›ﬂma ve komﬂuluk türü iliﬂkileri sürdürmektedir.Bu
önemli bir potansiyeldir. Bu topluluklar›n mevcut iliﬂki biçimlerinin kent mekan›nda yeni yerleﬂim düzenlemeleriyle, mahalle kültürüne dönüﬂtürülebilmesi önem arzeder. Kente özgü bir örgütlenme biçimi olarak çeﬂitli hemﬂehri ve
köy dernekleri, dayan›ﬂmac› iliﬂki biçimlerinin sürdürüldü¤ü alanlard›r. Bu
alanlar›n kentle bütünleﬂmesi ve modern kentlerin ihtiyaç duydu¤u, mahalle
kültürü ve komﬂuluk iliﬂkileri gibi iliﬂki biçimlerinin kentsel mekanda yaﬂat›labilmesi için gerekli düzenleme ve çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
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Ünalan Mahallesi’nde Kültür Merkezi

Üsküdar’da Kentsel Dönüﬂüm Örnekleri
Kentin belli bölgelerinde, tarihi dokuyu korumak üzere bir orta s›n›f hareketlili¤i sonucu ortaya ç›kan mutenalaﬂt›rma süreci de kentsel dönüﬂüm olgusunun
bir türüdür. Mutenalaﬂt›rma sürecinin en olumlu yönlerinden birisi sadece mimari bak›mdan tarihi dokunun korunmas› de¤il, yeniden bir mahallelik bilincinin ortaya ç›kmas›d›r. Bu anlamda, Üsküdar, benzeri bir yenilenmeyi eski bir
semt olan Kuzguncuk örne¤inde yaﬂam›ﬂt›r. Ancak, Üsküdar Belediyesi, göçle
birlikte ortaya ç›kan ve daha çok çarp›k bir yap›laﬂman›n yaﬂand›¤› ve ‹stanbul’un depremselli¤i nedeniyle aciliyet arzetti¤i için dört mahallesini kentsel
dönüﬂüm projesi kapsam›na alm›ﬂt›r. Bunlar, Örnek, Ünalan, Esatpaﬂa ve Fetih mahalleleridir. Üsküdar’da kentsel dönüﬂümün sosyal boyutu konusunda
yerinde tespitlerde bulunabilmek için bu dört mahallenin muhtarlar›yla ve Üsküdar Belediyesi’nden ilgili yetkililerle görüﬂmelerde bulunulmuﬂtur.
Ünalan Mahallesi Muhtar› Nizam Güçtekin aﬂa¤›da yer alan bilgileri vermiﬂtir:
“Ünalan mahallesinin en az 30 40 y›ll›k bir geçmiﬂi var, zamanla tek katl› gecekondu binalar birkaç katl› binalara dönüﬂtüler, herkes kendi imkan ve ﬂartlar›na göre 3-5 katl› bina yapt›¤›ndan çarp›k ve düzensiz bir yap›laﬂma söz konusu.
1980’li ve 1990’l› y›llarda verilen tapu tahsis belgelerinden sonra insanlar kendi
imkanlar›yla yeniden inﬂaata baﬂlad›lar ve düzensiz bir yap›laﬂma ortaya ç›kt›.
2000’li y›llarda uygulamaya konulan kentsel dönüﬂüm projesini, henüz halk iyi
kavrayamad›. ‹lk baﬂlang›çta tapu tahsis belgesi verildikten sonra kentsel dönüﬂüm projesi devreye girseydi, uygulanma imkan› daha kolay olurdu. Bu projenin
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Ünalan Mahallesi’nde Bilgi Evi

hayata geçebilmesi için bir öncü uygulamaya ihtiyaç var. Öncü uygulamadan
sonra halk buna ilgi gösterebilir. Bu proje uygulamaya 25 y›l gecikmeyle girdi.
Mahallemizde Ordu, Sivas, Çank›r›, Kars Bingöl, Ad›yaman kökenliler ço¤unlukta, köye özgü n samimi iliﬂkiler devam ediyor. Komﬂuluk iliﬂkileri ve sosyal kontrol son derece güçlü.Ancak, hemﬂehricilik yok. Herkes yöre ay›rd› yapmaks›z›n
birbiriyle komﬂuluk yap›yor. Modern sitelerdeki gibi de¤il. Ben Karsl› oldu¤u halde, baﬂka yörelerden gelen insanlar›n oyuyla seçildim. Sizin de sormuﬂ oldu¤unuz mahalleye aidiyet bilinci güçlü.”
Örnek Mahallesi Muhtar› Kemalettin Sevindik konu ili ilgili görüﬂlerini aﬂa¤›daki ﬂekilde aç›klam›ﬂt›r.
“‹stanbul’un en eski yerleﬂenlerinden biriyim. 1958’li y›llarda ‹stanbul’a göç ederek yerleﬂtim. Arsalar tapulu ancak inﬂaat izni TOK‹’den al›n›yor. Ana caddeler
4 kat, ara sokaklar 3 kat inﬂaat izni veriliyor. ‹stanbul’un merkezi bir yeri oldu¤undan buralar›n sa¤lad›¤› rant çok fazla kat s›n›rlamas› elde edilebilinecek rant
gelirini asgari tuttu¤undan bu ﬂartlardaki kentsel dönüﬂüm uygulamas›na halk
çok yak›n durmuyor. Kat s›n›rlamas›n›n daha üst s›n›rlara çekilmesi, kentsel dönüﬂüm projesini daha cazip hale getirebilir. TOK‹’nin devrede olmamas› laz›m.
Müteahhitler devreye girdi¤inde hem yap›lacak inﬂaatlardan elde edilecek gelir
artaca¤› gibi, art›raca¤›n› mahalle ekonomisine daha bir canl›l›k gelecek.
Bu mahallede Kars, Ordu, Kastamonu, Sivas, Çank›r› ve K›rﬂehir kökenliler ço¤unlu¤u oluﬂturuyor, komﬂuluk iliﬂkileri çok güçlü ama komﬂuluk iliﬂkilerinde ayn› yöreden olmak belirleyici de¤il. Ben Gümüﬂhaneliyim burada Gümüﬂhaneliler
az›nl›kta oldu¤u halde, muhtar seçildim. Sosyal çevre kontrolü s›k› oldu¤undan
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Fetih Mahallesi’nden bir kesit

suç oranlar› düﬂük ve daha güvenli bir mahalle ortam› söz konusu, ayr›ca Mahalleye aideyet duygusu da son derece güçlü”
Esatpaﬂa Mahallesi Muhtar› Abdullah Der aﬂa¤›da yer alan bilgileri aktarm›ﬂt›r.
“Mahallede sosyo-ekonomik düzeyi düﬂük olan aileler az›msanmayacak oranda
3 bin kiﬂi devletten maddi yard›m al›yor, fakir aileler tapulama bedellerini ödemede zorlukla karﬂ›laﬂ›yorlar. Kentsel dönüﬂüm projesine ihtiyaç var, ama uygulama imkan› yok. Kentsel dönüﬂüm konusunda halk›n yeterli bilgiye sahip de¤il,
bu nedenle, istekli davranm›yor. Mahalle sakinleri aras›nda komﬂuluk iliﬂkilerinin oldukça güçlü, bu mahallede oturanlar aras›nda genelde Sivas, Ordu, Malatya, Kars ve Kastamonulular ço¤unlukta, ama komﬂuluk iliﬂkileri hemﬂehrilik
ba¤›na göre sürdürülüyor, ayn› yerde oturmak önemli.”
Fetih Mahallesi Muhtar› Cavit Koç aﬂa¤›daki bilgileri aktarm›ﬂt›r.
“Bu bölgede arazi hisseli tapulu oldu¤undan gecekondulaﬂma olmad›, ancak
ruhsats›z yap›laﬂma ortaya ç›kt›. ﬁimdi ise normal tapuya dönülüyor. Ruhsats›z
yap›laﬂma nedeniyle çok düzenli bir yap›laﬂma olmad›. Ancak, yine de düzenli
oldu¤unu söyleyebiliriz. . Mahallede arazi s›k›nt›s› var, bu nedenle kentsel dönüﬂüme ihtiyaç duyulmuyor. Ben bu projeye di¤er mahallelere destek olsun diye
girdim. Burada daha çok otopark problemi yaﬂan›yor, verilen ruhsatlarda bina
altlar›na otopark ﬂart› getirilmeli. Arazi s›k›nt›s› yaﬂand›¤›ndan bilgi evi, kültür
merkezi ve spor kompleksi gibi tesislerimiz yok. Genelde memurlar oturuyor, mahalle çok güvenli bulunuyor. Mahallede Sivas, Gümüﬂhane, Trabzon, Rize ve
Kars kökenliler ço¤unlu¤u oluﬂturuyor. Ben Trabzonluyum.Komﬂuluk iliﬂkileri
çok güçlü. Mahallenin eski yerlileri aras›nda s›k› iliﬂkiler devam ediyor. Mahal492
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Fetih Mahallesi’nde bir cadde

leli suç iﬂlendi¤inde toplu müdahale ediyor. Bir h›rs›zl›k vakas›nda üç ay sabaha
kadar nöbet tutuldu ve h›rs›z yakaland›. Bu nedenle suç oranlar› çok düﬂük, yabanc› geldi¤inde hemen fark ediliyor. Burada bir yabanc›n›n fark edilmeden bar›nma ﬂans› yok”
Üsküdar Belediyesi yetkililerinden Emlak ve ‹stimlak Müdürü Mustafa Da¤lar
ve Emlak ‹stimlak ﬁefi Ali Sezer aﬂa¤›daki bilgileri aktarm›ﬂt›r.
“TOK‹’nin devreye girmesi Gecekondu Islah Bölgeleri ile ilgilibütün yetkilerin bay›nd›rl›kve ‹skan Bakanl›¤›’n›n TOK‹’ye devretmesinden kaynaklan›yor. TOK‹’den
inﬂaat yapabilmek için sadece belge al›n›yor. TOK‹’nin inﬂaat yapmak için devreye girmesi mümkaün de¤il, sadece bir vehimdir. Zaten herkesin tapusu var, kimseyi TOK‹ inﬂaat için zorlayamaz. Daha önceki mevzuat esas al›narak 800-1200
aras› arsalara 6 kat irtifa 1200-3500 metrezkarelik arsalara 8 kat irtifa veriliyor.
Yeni ‹mar Plan›na göre, arsalara 800-1200 m kare aras› 8 kat 24 daire yapma imkan› var. Tapulamada sosyo-ekonomik düzeyi düﬂük olanlar kat karﬂ›l›¤› girerek
arsa bedellerini ödeyebilir, kald› ki, çok uzun vadeli bir ödeme plan› ç›kart›l›yor.”
Üsküdar eski Belediye Meclisi üyesi olan Beﬂir Hamidi’de konuyla ilgili görüﬂlerini ﬂu ﬂekilde belirtmiﬂtir.
“Belediyenin öncü rolüne ihtiyaç yok, zaten müteahhitlerle anlaﬂ›yorlar. Esatpaﬂa ve Örnek Mahallelerinde yer kalmad›¤›ndan müteahhitler aras› rekabet var.
Halihaz›rdaki yaﬂama tarz› ve sosyal çevreyi kaybetme endiﬂesi kentsel dönüﬂüm
projesine s›cak bak›lm›yor. Güven de duyulmuyor. Bugüne kadar vatandaﬂ özerk
bölge gibi kendi baﬂ›na yaﬂam›ﬂ,ﬂimdi ise baﬂ›nda otorite istemiyor. Kurals›zl›¤a
ve düzensizli¤e bir ölçüde al›ﬂ›lm›ﬂ.”
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Genel De¤erlendirme
Muhtarlar ve Belediye yetkililerinden al›nan bilgilerden kentsel dönüﬂüm ya da
yenileme projeleri konusunda halk›n yeterli bilgi sahibi olmad›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Ayn› zamanda bu projelerin zaman aç›s›ndan oldukça gecikerek gündeme
geldi¤i ülkemizin bir gerçe¤idir. Mahalle sakinleri aç›s›ndan projelerin çekicili¤i, sa¤layaca¤› rant ve avantajlara ba¤l›d›r. Uzun süredir, belediye denetiminden büyük ölçüde uzak ve ço¤unlukla kaçak yap›laﬂman›n gerçekleﬂti¤i bu bölgede, belediye yönetimi kentsel yenilenmeyi bölge sakinlerinin insiyatifine b›rakm›ﬂ görünmektedir. Müteahhitlerle anlaﬂmak suretiyle imar plan ve programlar›na uygun olarak bölgede bir yap›laﬂma hareketlili¤i göze çarpmaktad›r.
Kentsel yenilemenin sa¤layaca¤› avantajlar›n fark›na var›lmas›, kentsel yenilemeyi daha da h›zland›rabilir. Ancak, bu süreç bölgede yeni bir betonlaﬂmaya, fiziki çevrenin tahribine ve çarp›k bir yap›laﬂmaya yol açmamal›d›r.
Kentsel dönüﬂüm projelerinde bölgenin sosyal dokusuyla ilgili herhangi bir tasar›m ve düzenleme yer almamaktad›r. Bu durumu hesaba katmayan proje ve
kent tasar›mlar› eksik kalmakta, kentin sadece fiziki de¤il ayn› zamanda sosyal
bir yap› oldu¤unu gözden kaçmaktad›r. Bölgede hemﬂehrilik ba¤lar› varl›¤›n›
sürdürmekle birlikte, uzun süren birlikte ikamet sonucu bir mahallelilik bilincinin oluﬂtu¤u ve köy cemaatine özgü davran›ﬂ biçimlerinin mahalle mekan›na
taﬂ›nd›¤› tespit edilmiﬂtir. Muhtarl›k seçimlerinde salt hemﬂehrilik ba¤›yla hareket edilmemesi ve öncelikle mahallenin düﬂünülmesi bir mahallelik bilincinin
oluﬂtu¤unun en önemli kan›t›d›r. Ayr›ca, komﬂuluk iliﬂkilerinin güçlü olmas› ve
bu iliﬂki biçimlerinin ﬂehrin di¤er bölgelerindeki site ortamlar›nda yayg›n olarak gözlemlenilenin aksine Fetih Mahallesi’nde oldu¤u gibi büyük sitelerde de
varl›¤›n› devam ettirmesi, sosyal çevre aç›s›ndan olumlu say›labilecek bir özelliktir. Metropol hayat›nda eksikli¤i hissedilen bu iliﬂki biçiminin korunmas›
önem arz etmekte, kentsel dönüﬂüm projelerinde mahallelilik bilincinin oluﬂturulmas› ve komﬂuluk iliﬂkilerinin güçlendirilmesi temel amaçlardan biri olmal›d›r.
‹ngiltere’de uygulanmaya baﬂlayan sürdürülebilir mahalle yenileﬂtirmesi modeli,
kentsel yenilenmede temel birim olarak mahallenin öne ç›kt›¤›n›n önemli bir
göstergesidir. Geleneksel kent dokusunda da mahalle kentin en temel birimiydi. Bugünün mahalleleri dünün ﬂehirleri kadar nüfus bar›nd›rmaktad›r. Metropolde bir mahalle kültürü oluﬂturman›n zorlu¤u aç›k olmakla birlikte, bir mahalleye ve kente aidiyet bilinci, fiziki ve toplumsal yap›s›yla kenti koruma ve
sahiplenme duygusunu kazand›rmas› bak›m›ndan öneme sahiptir. Özellikle
komﬂuluk iliﬂkilerinin güçlü olmas›, kentle aidiyet ba¤› kurulmas›nda son derece iﬂlevseldir. Kentin binalardan çok bu binalar›n içinde yaﬂayan insanlardan
müteﬂekkil oldu¤u gerçe¤i unutulmamal›d›r.
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D‹PNOTLAR
1

Erdo¤an Bayraktar, Gecekondu ve Kentsel Yenileme, Ekonomik Araﬂt›rmalar Merkezi Yay›nlar›, Ankara, 2006, ss.235-236

2 Arzu Kocabaﬂ, Kentse Dönüﬂüm /Yenileﬂtirme(tir)me : ‹ngiltere Deneyimi ve Türkiye’deki Beklentiler,
Literatür Yay›nlar›, ‹stanbul, 2006, ss. 3-10
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Üsküdar'da Arazi Kullan›m›n›n De¤iﬂimi
ve Hali Haz›rdaki Özellikleri
D O Ç .
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D E N ‹ Z
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‹stanbul Üniversitesi

B U R H A N

E K ‹ N C ‹

‹stanbul Üniversitesi

Zemin örtüsü uzun y›llar içerisinde do¤al olarak veya insan›n etkisiyle de¤iﬂime u¤rayabilmektedir. (Siderenko, 1978; Goude, 1990 ; Palacios vd., 2001; Erlich, 1988). Tüm dünyan›n bir gerçe¤i olan bu durum (Lambin vd., 2001; Özgüven, 1985, Foody, 2002, Steele, 2000) inceleme alan›n da bir gerçe¤idir. Günümüzde arazi kullan›m›nda meydana gelen de¤iﬂimden kastedilenler hususunda baz› bak›ﬂ farkl›l›klar› bulundu¤u, çok defa bu durumun müphem bir
tarzda alg›land›¤› dikkati çeker. Dahas› bu durum gerek çevre bilimciler gerekse de kamuoyu taraf›ndan genellikle negatif bir hâl olarak alg›lamaktad›r. Oysa
bu de¤iﬂim genel kanaatin aksine her zaman olumsuz olarak kabul edilmemelidir veya bu ﬂekilde anlaﬂ›lmamal›d›r.
Bu bak›mdan aﬂ›r› çevreci determinizme kaçmadan denilebilir ki bir toplumun
gerek refah ve mutlulu¤u, gerek karﬂ›laﬂt›¤› problemler ve bunlar›n çözüm imkânlar›, ölçüsü zamana, yere ve teknolojik düzeye göre de¤iﬂmekle beraber, üzerinde yaﬂan›lan co¤rafi ortam›n koﬂullar› ve olanaklar› ile çok yak›ndan ilgili ve
her ﬂeyden önce toplumun, mekâna intibak derecesine veya baﬂka kelimelerle
mekân› do¤ru de¤erlendirmesindeki baﬂar›s›n›n ölçüsüne ba¤l›d›r (Erinç, 1977).
Çal›ﬂma Sahas›:
Üsküdar ilçesi 37,68 km2 yüzölçüme sahip alan›yla Marmara Bölgesi’nde, onun
Kocaeli yar›madas› üzerinde bulunur (ﬁekil 1).
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ﬁekil 1. ‹nceleme sahas›n›n konumu

‹ncelememize konu olan sahan›n s›n›r› kuzeyde Marmara Denizi’nden baﬂlay›p
güneyde Çaml›ca tepelerini içine alarak bu k›s›mlar› çevreleyecek ﬂekilde uzan›r. Üsküdar ilçesini s›n›rlayan poligonun uzun k›sm› 11 km geniﬂli¤i ise 7 km
bir mesafeye sahiptir. ‹nceleme alan› idari birimler bak›m›ndan ise Beykoz, Ümraniye ve Kad›köy ilçeleri ile çevrilidir.
Çal›ﬂma sahas› bir yandan deniz seviyesindeki yükseltisi, di¤er yandan ‹stanbul’un karakteristik Monadnoklar›ndan olan Çaml›ca Tepesi aras›nda e¤imli rölyefi ile üzerinde bulundu¤u Çatalca-Kocaeli Penepleninin dalgal› karakteristik
özelliklerini yans›tmaktan uzak görünmektedir. K›y›dan itibaren yükselti artmaya baﬂlar ve en yüksek nokta olan Çaml›ca Tepesi’nde 263 metreyi bulur. Önceki dönemlerde var olan fakat ﬂimdi mevcudiyeti söz konusu dahi olmayan
akarsulara ait vadi sistemleri bu topografyada belirgin olarak dikkat çeker.
Yöntem:
Çal›ﬂman›n esas›n› 1990 Geocover, 1995 Landsat, 2000 Geocover, 2007 Landsat
uydu görüntülerinden zemin örtüsü s›n›flar›n›n belirlenmesi ve de¤iﬂimin ortaya konmas› teﬂkil eder.
Uydu görüntülerinde mevcut bulunan ayn› spektral özellikleri taﬂ›yan nesnelerin grupland›r›lmas› temeline dayanan s›n›fland›rma (Liang ve Chen, 1995; Goodchild vd., 1996; Dikshit ve Loucks, 1995; 1996; Alparaslan vd., 2003) ile eldeki referans veriler kullan›larak do¤ruluk analizleri yap›lm›ﬂt›r. S›n›fland›rma
sonuçlar› daha sonra vektör haline getirilerek GIS ortam›nda analizler için haz›r
hale getirilmiﬂtir.
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ﬁekil 2. Do¤ruluk için kullan›lan unsurlar

Görüntülerin s›n›fland›r›lmas› iki aﬂamada gerçekleﬂmektedir. ‹lk aﬂamada çal›ﬂma alan›ndan hangi arazi s›n›flar›n›n ç›kart›labilece¤inin görülmesi, k›saca
ön bilgi elde edilebilmesi amac›yla kontrolsüz s›n›fland›rma uygulanm›ﬂt›r. Bu
aﬂamada, çal›ﬂma alan›nda arazi çal›ﬂmalar› ile elde edilen sonuçlar ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ ve s›n›flar belirlenmiﬂtir. S›n›flar belirlendikten sonra ikinci aﬂama olan
kontrollü s›n›fland›rma iﬂlemine geçilmiﬂtir. Bu süreçte ise belirlenen s›n›flar›n
s›n›rlar›n›n tespiti yap›lm›ﬂt›r. Tespit edilmeye çal›ﬂ›lan bu s›n›flar; yerleﬂim
alanlar›, orman, bozuk orman ve çal›l›k alanlar, aç›k alanlar ve ulaﬂ›m a¤lar›na
ait s›n›flard›r.
Kontrollü s›n›fland›rma, belirlenen tipleri kontrol imkân› vermektedir. Bu nedenle, kullan›m›n› bilinen bölgelerde do¤rudan, bilinmeyen bölgelerde ise hava
foto¤raflar›, yüksek çözünürlüklü di¤er uydu görüntüleri veya arazi çal›ﬂmas›yla elde edilmiﬂ olan arazi kullan›m s›n›flar› ile do¤rulama imkân› söz konusu
olabilmektedir. Örnek bölgelerin toplanmas› s›ras›nda inceleme alan›n›n karmaﬂ›k s›n›f yap›s› nedeniyle örnekleme al›m›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla her iki görüntüye ait bandlar aras› korelasyonu azaltmak için Temel Bileﬂenler Analizi
(Principal Component Analys) uygulanm›ﬂ ve önceden belirlenen s›n›flara ait
örnekleme bölgeleri toplanmas› iﬂlemine geçilmiﬂtir (Skidmore, 1989). Örnekleme bölgelerinin oluﬂturulmas› s›ras›nda Geocover s›n›flar›n›n konumlar› ve
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ﬁekil 3.
S›n›fland›rma sonucu (Filtrelemeden
önceki durum)

ﬁekil 4.
Ayn› bölgenin filtrelemeden sonraki durumu

ﬁekil 5.
Filtreme sonras› oluﬂan genelleﬂtirmeler

ﬁekil 6.
S›n›fland›rma sonucu yerleﬂim alan›

ﬁekil 7.
Ayn› bölgenin filtreleme sonras› yerleﬂim s›n›f›

ﬁekil 8.
1990 Geocover ayn› bölgenin yerleﬂim s›n›f›

ﬁekil 9.
Geocover baz al›narak ayn› bölgenin düzeltilmiﬂ durumu

referans verilerden yararlan›lm›ﬂt›r. Yeterli say›da örnekleme topland›ktan sonra En Yüksek Olas›l›k (Maksimum Likelihood) kontrollü s›n›fland›rma yöntemi
uygulanm›ﬂt›r. S›n›fland›rma iﬂlemlerinin tüm aﬂamalar›nda Erdas Imagine 8.7
yaz›l›m› kullan›lm›ﬂt›r (ERDAS, 1999; Jensen, 1996).
S›n›fland›rma iﬂlemi bitirildikten sonra yap›lan iﬂlemlerin do¤rulu¤unu tespit etmek amac›yla s›n›fland›r›lan görüntüler için do¤ruluk analizi yap›lm›ﬂt›r. Analiz
iﬂlemi s›ras›nda referans veri olarak 1990, 1995 ve 2000 y›l› görüntüsü için hava
fotolar› ve ayn› görüntünün 3- 2- 1 bantl› kombinasyonlu do¤al görüntüsü, 2007
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ﬁekil 11. ‹nceleme alan›n›n zemin örtüsü haritas› (1990)

ﬁekil 12. ‹nceleme alan›n›n zemin örtüsü haritas› (1995)
ﬁekil 10.
S›n›fland›rma iﬂlem ak›ﬂ›
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ﬁekil 14. ‹nceleme alan›n›n zemin örtüsü haritas› (2007)

y›l› görüntüsü için Ikonos uydusuna ait 2005 tarihli 1m yersel çözünürlüklü uydu görüntüsü ile arazi ekskürsiyonlar› ve gözlemleri kullan›lm›ﬂt›r (ﬁekil 2).
Analiz s›ras›nda çal›ﬂma alan› büyüklü¤ü göz önüne al›narak belirlenen s›n›flar
için program taraf›ndan s›n›fland›rma sonuçlar›n›n objektif olarak de¤erlendirilebilmesi bak›m›ndan rasgele belirlenmek üzere toplam 300 adet nokta üretilmiﬂtir. Bu 300 noktan›n her biri tek tek s›n›fland›r›lan görüntü ve referans veriler üzerinde karﬂ›laﬂt›r›larak çal›ﬂman›n genel do¤rulu¤u tespit edilmiﬂtir. Bu iﬂlemin ard›ndan, Erdas Imagine yaz›l›m› piksel tabanl› çal›ﬂt›¤› için üretilen sonuçlar›n GIS ortam›nda daha anlaml› olarak irdelenebilmesi amac›yla sonuçlara 5x5 lik median filtre uygulanm›ﬂt›r. Böylece fazla olan piksel say›s›n›n azalt›lmas› yoluna gidilmiﬂ ve görüntüler genelleﬂtirilmiﬂtir (ﬁekil 3, 4, 5).
Yerleﬂim s›n›f›na ayr›ca dikkat edilerek üretilen sonuçlar 1990 ve 2000 y›l› geocover verileri baz al›narak incelenmiﬂ yerleﬂim s›n›f› içinde ç›kan küçük alanlar geocover verileri ile bütünlü¤ü sa¤lamak amac›yla yerleﬂim s›n›f›na dahil
edilmiﬂtir (ﬁekil 6, 7, 8, 9).
Filtreme sonuçlar› Arc GIS 9.2 program› ve ilgili menüleri kullan›larak raster
formattan vektör format›na dönüﬂtürülerek GIS ortam›na aktar›lm›ﬂt›r. Bu aﬂamada ise de¤iﬂim ve onun oran› ile yönü ortaya konulmuﬂtur (ﬁekil 10).
Görüntü ‹ﬂleme; S›n›fland›rma:
Dört farkl› y›la ait uydu görüntülerine göre; inceleme alan› ve yak›n çevresinde
(1) orman, (2) bozuk orman, çal›, (3) yeﬂil alan, (4) ç›plak arazi (aç›k alan), (5) su
yüzeyi, (6) yerleﬂim ve (7) karayolu olmak üzere farkl› 7 zemin örtüsü s›n›f› tan›mlanm›ﬂt›r. Ancak Üsküdar ‹lçesi s›n›rlar› dâhilinde 3 farkl› s›n›f belirlenmiﬂtir (ﬁekil 11, 12, 13, 14).
Bu s›n›flar Bozuk orman ve çal›, yeﬂil alan, yerleﬂim ve karayoludur (Çizelge 1).
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Foto 1
‹nceleme alan›n›n zemin örtüsü haritas› (2000)

Foto 2
‹nceleme alan›nda yer alan yeﬂil alanlara ait görünüﬂ

Foto 3
‹nceleme alan›nda yer alan ulaﬂ›m a¤lar›na ait görünüﬂ (sahil yolu)
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Foto 4 ‹nceleme alan›nda yer alan yerleﬂim alanlar›na ait görünüﬂ

Çizelge 1.

Bozuk orman ve çal› grubu Çaml›ca eteklerinde, Karacaahmet ve k›smen k›y› ﬂeridinde dikkat çekmektedir (Foto 1)
Yeﬂil alanlar ilçenin de¤iﬂik yerlerine da¤›lm›ﬂ durumdad›r. Bu sahalar genellikle park , bahçe ve yol kenarlar›nda bulunmaktad›r (Foto 2).
Çevreyollar›, ﬂehir içi karayollar› ve s›n›r teﬂkil eden D100 ile Ulaﬂ›m a¤› da inceleme sahas›nda büyük bir alan kaplamaktad›r (Foto 3).
Zemin örtüsü s›n›flar›n›n sonuncusunu ise en büyük alana sahip olan yerleﬂme
sahalar› meydana getirir (Foto 4).
De¤iﬂimin Yönü ve Oran›:
1990 dan 2007 y›l›na kadar zemin örtüsü de¤iﬂimi esnas›nda; bozuk orman, çal›l›k alanlar ile yerleﬂme sahalar›nda azalma buna karﬂ›n yeﬂil alan ile karayollar›n›n alan›nda ise art›ﬂ olmuﬂtur (Çizelge 2, ﬁekil 15).
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Çizelge 2.
Zemin örtüsü s›n›flar›

ﬁekil 15.
Zemin örtüsü s›n›flar› (1990 – 2007)

Sonuç:
Son onyedi y›l› kapsayan dönem için yap›lan bu zemin de¤iﬂimi analizi, zemin
örtüsü s›n›flar›nda büyük bir de¤iﬂimin olmad›¤›n› ortaya koymuﬂtur. Bu durum
‹stanbul ‹linin genel durumu ile çeliﬂmektedir. Bu dönem içerisinde ‹stanbul ‹li
s›n›rlar› içerisinde sürekli olarak yeﬂil alanlar›n aleyhine yerleﬂme alanlar› art›ﬂ
göstermiﬂtir. Üsküdar ‹lçesinde esas kullan›m fonksiyonu yerleﬂmeye ait olup
‹stanbul’un hala devam etmekte ola ﬂehirleﬂme sürecini ana çizgileri ile Üsküdar’›n en az 15 y›l önce tamamlad›¤›n› göstermektedir.
Bilindi¤i gibi Üsküdar ﬁehri; ‹stanbul Metropoliteni içerisinde yerleﬂme tarihi
çok eskilere dayanan bir saha durumundad›r. Bizans devrinde, söz konusu
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devletin askeri yerleﬂmelerinin bulundu¤u Üsküdar, Osmanl› döneminde bir
kültür merkezi ve mutasarr›fl›k, Cumhuriyet devrinde ise 1926 y›l›na kadar il,
daha sonra ilçe statüsüne sahiptir. Günümüzde ise 54 mahallesi ve 492.666 lik
nüfusu (http://www.tuik.gov.tr) ile önemli bir yerleﬂme merkezi olarak dikkat
çekmektedir. Üsküdar’›n yerleﬂme tarihinin yüzy›llar öncesine dayan›yor olmas› bu gerçe¤i daha iyi alg›lamam›z› sa¤lamaktad›r.
Bir lokasyon olarak sahip oldu¤u zenginlikler ve elveriﬂli yerleﬂme koﬂullar› bu
sahay› cazip bir merkez seviyesine ç›karm›ﬂt›r. Böylece inceleme alan› bir tar›m
sahas› veya sanayi merkezi olmaktan öte bir kültür yerleﬂmesi olarak gelime göstermiﬂtir. Bunun do¤al bir sonucu olarak inceleme alan› büyük bir nüfus toplanma aglomerasyon alan› halini alm›ﬂt›r. Dolay›s›yla bu sahadan beklenen yerleﬂme fonksiyonunun geliﬂme göstermesidir.
Burada belirtilmesi gereken bir di¤er husus da alan bak›m›ndan büyük olmamakla birlikte yeﬂil alanlar›n giderek art›ﬂ göstermesidir. Bunun baﬂl›ca nedeni
ise yerel yönetimin ﬂehirli halka rekreasyon alan› açmas› ve var olan yeﬂil alanlar›n›n kalitesini artt›rma çabas›d›r.
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Üsküdar Envanterinden Seçmeler
N E C D E T

‹ ﬁ L ‹

Tarihçi

Üsküdar hakk›nda Cumhuriyet devrinde yaz›lm›ﬂ tarih kitaplar›n›n baﬂ›nda
1976’da yay›nlanm›ﬂ olan ‹brahim Hakk› Konyal›’n›n iki ciltlik Üsküdar Tarihi
gelir. Bunu Mehmet Nermi Haskan’›n 2001 y›l›nda yay›nlad›¤› Yüzy›llar Boyunca Üsküdar adl› üç ciltlik kitab› takip eder. Bunlardan önce Osmanl› döneminde Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde bahsedilen Üsküdar, Hadîkatü’l-Cevâmi’de
kaydedilen Üsküdar ibadethaneleri ve Mirat-› ‹stanbul’daki Üsküdar hariç tutulursa, müstakil bir Üsküdar tarihinden bahsetmek mümkün de¤ildir. Üsküdar
gibi tarihi bir ilçenin de¤iﬂmezlerinin baﬂ›nda eski eserleri gelir. 1935 ila 1940’l›
y›llardan itibaren ada parsel numaraland›r›lmas› ile denetim alt›na al›nan ilçelerin gayrimenkullerinin eski eser nitelikli olanlar›n›n eksiksiz bir tespiti maalesef yap›lamam›ﬂt›r. Üsküdar’›n eski eserlerinin foto¤rafl› envanterinin eksikli¤ini gören say›n Belediye baﬂkan›m›z Mehmet Çak›r Bey’in üç sene evvel verdi¤i
direktifle eski eser envanter çal›ﬂmalar›na baﬂlan›lm›ﬂt›r.
Anlay›ﬂ›m›zca eski eser envanteri demek “Do¤ru Adland›rma” ve “Ada-Parsel”
ile “Eski Foto¤raf” demektir. Bu aç›dan da meselenin en zor k›sm› seneler öncesine giden isimlendirmeye ulaﬂabilmek ve bilhassa yok olmuﬂ tarihi eserlerin
görselinin bulunabilmesidir. Çal›ﬂmam›z›n yol metodu budur.
Bilindi¤i gibi Türkiye’de eski eser tespit ve tescili An›tlar Kurulu’nca yap›lmaktad›r. Ancak bu mevzu esas›nda kesin ve de¤iﬂmez olmas›na karﬂ›n, zaman içinde de¤iﬂen kanunlarla elastikileﬂtirilmiﬂ ve eski eserler kimi zamanda, eski eserlikten ç›kar›l›r, yani tescilden düﬂürülür hale getirilmiﬂtir.
Eski eserlerin yap›m›yla do¤ru olarak isimlendirilmesi önemlidir.
Örne¤in Çengelköy’deki XVIII. yüzy›l eseri Sadullah Paﬂa Yal›s›’n›n tek ismi yan›nda, Salacak’taki XVIII. yüzy›l eseri Muharrem Nuri Birgi Yal›s›’n›n kendisinden önceki ismi Çürüksulu Ahmet Paﬂa Yal›s›, bundan da önceki ad› T›rnakç›zade Yal›s›’d›r. Yap› nevi olarak, “yal›” olmay›p “konak”t›r. Bir di¤er mesele,
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Resim No.1 – Hallaç Baba Tekkesi

“Vak›f Hayrat” olarak tesis edilmiﬂ gayr› menkullerin vakfiye ﬂartlar›n›n iptali ve
gayr› menkulün birkaç katl› apartman haline getirilerek Üsküdar’›n tarihi dokusunun ve vak›f ruhunun tahrip edilmiﬂ olmas›d›r. Birçok ahﬂap meﬂruta tahribe
maruz kalm›ﬂt›r. Üsküdar tarihi süreci içinde önemli olaylar›n yaﬂand›¤› ve mühim ﬂah›slar›n hayat sürdü¤ü yap›lar aç›s›ndan çok önemlidir. Bunlardan halen
otantikli¤ini muhafaza edenler vard›r.
Meﬂhur âlim Abdülbâkî Gölp›narl›’n›n Salacak’taki evi bu tipe güzel bir örnektir. Envanter içinde hemen tespiti mümkün olan “abidevi” olarak tan›mlanan
eserlerin baﬂta camilerin bulunmas› sebebiyle dini mimari ilk s›rada ele al›nm›ﬂt›r. Bunlardan özellikle günümüzde mevcut olmayan ibadethanelerin resimlerini önemsedik. Var olanlar› zaten ﬂimdi de tespit etmek mümkündü. ‹badethanelerden günümüzde özgün mimarisi bozulmuﬂ olanlar›n›n eski orijinal mimarilerine dönüﬂtürülebilmelerini teminen foto¤raf toplad›k. Maalesef birçok eski camii günümüzde betonarmeye tahvil edilmiﬂ bulunuyor. Bu Üsküdar için büyük
bir kay›pt›r. Envanter neﬂrinin bu handikap› düzeltece¤i umulur.
Envanter çal›ﬂmas› esnas›nda 1930’lu y›llarda haz›rlanm›ﬂ olan Jacques Pervititch Sigorta Paftalar› baﬂta olmak üzere, dikkatle incelenen kaynaklarda; baz›
yap›lar›n esas fonksiyonlar›n›n yanl›ﬂ belirtildi¤i, isimlendirme hatalar› yap›ld›¤› belirlenmiﬂtir. Bir k›s›m yap› da harabe olarak gösterilerek geçilmiﬂtir. ﬁimdi
haz›rlad›¤›m›z seçme görsel doküman› ve bilgileri arz ediyorum.
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Resim No.2 – F›st›kl› Mescit

Resim No.3 – Yeni Çeﬂme Mescidi (Foto Kartpostaldan)

Resim No.4 – Ümmî Ahmet Efendi Tekkesi

Resim No.5 – Teﬂrifatî Mescidi
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Resim No.6 – Behçeti Konevî Tekkesi Mahfeli (Çiçekci)

Resim No.7 – Band›rmal› Tekkesi Foto¤raf Encümen Arﬂivindendir.

Resim No.8 – Band›rmal› Tekkesi Türbesi’nin içi.
Encümen Foto¤raf›

Resim No.9 – Sand›kç› Tekkesi
( Foto¤raf Faz›l Ayano¤luna aittir.).
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Resim No.10 – Cennet Efendi Türbesi (Foto¤raf Faz›l Ayano¤luna aittir.)

Resim No.11 Afgan Tekkesi kitabesi
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Resim No.13 – Ahmet Çelebi Camii’nin köﬂesindeki
döküm çeﬂme

253 ada, 19 parselde, ana cadde üzerinde yer alan Hallaç Baba Veli Tekkesi’nin
mihrab›, arkas›nda da Halil Rüﬂtü ‹lkokulu görülmektedir. Tabii ﬂimdi bu okulun bahçesinde kalmaktad›r. (Resim No.1)
Bu 1970-1972 aras›nda Bo¤aziçi çevre yolunun yap›m› s›ras›nda yok edilen
meﬂhur F›st›kl› Mescit’tir. 685 ada, 6 parselde yer almaktayd›. (Resim No.2)
Bu tam Ahmediye Meydan›’ndaki, Yeni Çeﬂme Mescidi’dir. Günümüzde yeri
cadde ve meydan halindedir. Yerinde modern hezarfen an›t› vard›r. (Resim No 3)
Bu 179 ada, 41 parseldeki Ümmî Ahmet Efendi Tekkesi’dir. Görülen tevhidhâneydi. ﬂeyh odas›, haziresi mevcuttu. Bu foto¤raf› 1970 de çektim. ‹ki ayr› parsel halindedir. Ahﬂaplar yok oldu, mezarlar toprak alt›nda kald›. Maalesef vak›f
arsas› olmas›na ra¤men buraya 12.50 m. imar verilmiﬂtir. Bugün Ümmî Ahmet
Efendi Tekkesi’nden metruk mezarl›k ve arsas› kalm›ﬂt›r. Arsa k›smen yoldur.
(Resim No.4)
Bu tam Salacak’taki Teﬂrifatî Âkif Efendi Mescidi’dir. Ön plandaki meﬂhur eski
Salacak ‹skelesi’dir. Cami 368 ada 1 parselde idi. Kadro harici b›rak›ld›ktan sonra minaresi kestirilmiﬂtir. K›smen arsas› mevcuttu. Daha sonra cami mekân› ev
olarak kiraya verilmiﬂti. (Resim No.5)
Bu da muhdes adledilerek y›kt›r›lan Çiçekci Camii’nin meﬂhur Hünkâr Mahfeli’dir. Çiçekci Camii bildi¤iniz gibi, ayn› zamanda Behçeti Konevi (Nakﬂî) Tekkesi’dir. Bu mahfel daha sonra tekkenin müﬂtemilat› ve ﬂeyh dairesi olarak kullan›lm›ﬂt›r. (Resim No.6)
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Resim No.14 – Mihrimah Sultan Hamam›

Resim No.15 – ‹hsaniye Camii’nin Hayrat Meﬂrutas›
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Resim No.19 – Salih Efendi Türbe Meﬂrutas› kap›s›na
as›lan uyduruk “ESK‹ MEVLEV‹HANE” Yaz›s›.

Bu Üsküdar’›n meﬂhur Band›rmal› Tekkesi, “Haﬂim Baba Tekkesi” ‹nadiye’dedir. ﬁimdi orada Geylânî Sitesi bulunmaktad›r. 398 ada, 16 ve 17 parsellerde idi.
(Resim No.7)
Bu da Haﬂim Baba türbesi içindeki Sandukalar›n periﬂan halidir. (Resim No.8)
Buras› da 253 ada, 129 parselde yer alan Sand›kç› Tekkesi’dir. Foto¤rafta ﬂerbet
teknesi görülmektedir. Mimar ‹smail Büyükseçgin projesini çizdi ve yak›nda yeniden inﬂa edilecektir. Baﬂkan›m›z›n çabalar› sayesinde sandukalar tekrar yerine konulabildi. Çünkü üstünde lahmacuncu vard›. Ve Üsküdar halk› 2007 y›l›na kadar buradaki masalarda kebap yedi. (Resim no.9)
Buras› Cennet Efendi Türbesi’dir. Bu mekân Aziz Mahmud Hüdâyî’den sonra
k›smen tekke olarak kullan›lm›ﬂt›r. Foto¤raf Faz›l Ayano¤lu çekimidir. (Resim
No.10)
Saraçhanede Vak›flar›n 37 senedir kapal› olarak tuttu¤u ‹nﬂaat eserleri Müzesi
(esas›nda Sadr›esbak Amucazade Hüseyin paﬂa Mülhak Vakf›n›n Ser-tac› Külliyesi) dahiline kald›r›lm›ﬂ bulunan Üsküdar’da halen mevcut bulunan (182 ada,34
parselde) Afgan Tekkesi Kitâbesi. 1.5 m x 1 m ebatlar›ndad›r. (Resim no 11)
Bu Ahmediye’ye giden yol üzerinde yer alan Tunusba¤› Sebili’dir. Tunusba¤›’na
bakan yeniçeri kolluklar›ndan Ahmet A¤a’n›n vakf›na aittir. Kitabesi ‹slâm
Eserleri Müzesi’ne gönderildi¤i ravidir. Bu sebil de günümüzde mevcut de¤ildir.
(Resim no.12)
Ahmet Çelebi Camii’nin köﬂesinde yer alan pik demir döküm çeﬂme. Günümüzde mevcut de¤ildir. (Resim No.13)
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Resim No.18 – Salih Efendi Türbesi

Bu meﬂhur Mihrimah Sultan Hamam› olup, günümüzde market olarak kullan›lmaktad›r. (Resim No 14)
Bu, 347 ada, 22 parselde yer alan ‹hsaniye Camii’nin mütevâzi ‹mam ve Müezzin meﬂrutas›yd›. ‹çinde, tavanda çok güzel kalem iﬂlemeleri vard›. Hayrat olmas›na ra¤men akara çevrilmiﬂtir. Oraya sekiz katl› apartman yap›lmas› düﬂünülmektedir. Bu özellikle kurulun dikkat etmesi gereken bir resimdir. (Resim
No.15)
Salacak’ta, Toprakl› Sokak’›n sonunda yer alan Abdülbâkî Gölp›narl›’n›n evi.
1335 (Yeni) ada, 11 parseldedir. Üsküdar tarihi ve Mevlevilik aç›s›ndan fevkalade önemli olup mimarisi bozulmam›ﬂ nadir Üsküdar evlerindendir. (Resim no
16)
Bu da Üsküdar’›n önemli bir kültür kayb›d›r. Yap› Emel Esin – Müfit Tek Vakf›’ndand›. Y›kt›r›lm›ﬂ olan kütüphane, 238 ada, 11 parselde yer almaktayd›. Vak›f kâ¤›t üzerinde halen durmaktad›r. Kitaplar›n ise akibeti meçhuldür. (Resim
No.17)
Salacak’ta, yeni restore edilmiﬂ olan Salih Efendi Türbesi’dir. 350 ada, 9 parseldedir. Görülen yeni restore edilen ahﬂap yap› türbe meﬂrutas›d›r. (Resim No 18)
Burada tabelas›nda da görüldü¤ü gibi “Eski Mevlevihânesi” ibaresi yer almaktad›r. Bu ifade yanl›ﬂt›r. Üsküdar’da bir tek mevlevihâne vard›r. Oras› da Do¤anc›lar Caddesi’nde yer alan, Numan Efendi Vakf›’na ait olan Üsküdar Mevlevihâ-
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Resim No.20 – Niﬂanc› Mehmet Paﬂa Türbesi

nesi’dir. Üsküdar’da ‹kinci bir mevlevihâne yoktur. Yap›lan ikazlara ra¤men bu
yanl›ﬂl›k henüz düzeltilmemiﬂtir.(Resim No 19.)
Bu foto¤raf›n alt›nda Frans›zca olarak “Üsküdar Mezarl›¤›’ndaki At Mezar›” ibaresi yaz›l›d›r. Osmanl›’n›n Müslüman mezarl›¤› içine at gömdü¤ü görülmüﬂ ﬂey
de¤ildir. Bu kabir, Kanuni Sultan Süleyman devrinin önemli devlet ricalinden
Niﬂanc› Mehmet Paﬂa’n›n Türbesi’dir. Ne yaz›k ki, hala baz› yay›nlarda “At Mezar› veya Türbesi” olarak an›lmaktad›r.(Resim No .20)
Envanter çal›ﬂmalar›m›z›n %80’i bitmiﬂ durumda olup, bitirildi¤i zaman yay›nlanmas›n› umut etmekteyiz.
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Bir Modernleﬂme ve
Tarihî Y›k›m›n Hikâyesi;
Üsküdar Meydan›
S Ü L E Y M A N

F A R U K

G Ö N C Ü O ⁄ L U

‹stanbul ﬁehri Kültür Tarihi Araﬂt›rmalar› Merkezi

Bugünkü anlamda bir meydan düzenlemesi olmayan Osmanl› ﬂehirlerinde meydan; ﬂehrin veya semtin merkezini teﬂkil etmekteydi. Bu mantalite içerisinde
düzenlenmiﬂ Üsküdar Meydan› bir yap›lar toplulu¤undan ibaret idi. Denize s›f›r olarak geliﬂim gösteren merkez yap›lar ve depo alanlar›n› oluﬂturan aç›kl›klarla geriye yamaçlara do¤ru geliﬂmekteydi.
Aç›k alanlardan oluﬂan bir meydan kurma düﬂüncesi ile ilk ciddi y›k›mlar›n yap›larak meydan oluﬂturulmas› Üsküdar’da ilk eski eser y›k›mlar›n›n da baﬂlang›c›d›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi Üsküdar Meydan› ifadesi Osmanl› dönemi için;
Mihrimah Sultan Külliyesi’nin tamam›n› ifade etme olarak kullan›lmaktayd›.
Meydan, külliyeyi meydana getiren yap›lardan müteﬂekkildi ve gündelik hayat bu
yap›lar içerisinde ve çevresinde teﬂekkül etmekteydi. Bu meydan›n devam› Yeni
Valide Camii denen Emetullah Gülnuﬂ Sultan’›n yapt›rm›ﬂ oldu¤u külliyeye ait
yap›lar ve çarﬂ›lar demekti.
Asya k›y›s›n›n Avrupa k›y›s›na en çok yaklaﬂm›ﬂ bir noktas›nda bulunmas› sebebiyle bugünkü Üsküdar Meydan› ve çevresi her zaman iﬂlek transit yer olma
özelli¤ini taﬂ›m›ﬂt›r. Üsküdar, Avrupa’ya geçmek isteyen Asyal›lar’›n son, Avrupa’dan Asya’ya geçenlerin ilk ve tek büyük iskelesi idi.1 Bu sebeple tarihî ça¤lar
içerisinde Üsküdar ve çevresi bir çok tarihî olay›n geliﬂimi yan›nda önemli medeniyet merkezlerinin de oluﬂumuna vesile olmuﬂtur.
Bugün yanl›ﬂ anlaﬂ›lmakta olan Kalkedon yerleﬂimi Haydarpaﬂa ile Do¤anc›lar
Park› aras›ndaki tepe ve etekleri üzerinde kurulmaktayd›. Bu yerleﬂimin iﬂlek
ana liman› da bugünkü Üsküdar Liman› idi. Bugünkü Kad›köy k›y›lar› ciddi

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

anlamda bir liman vasf›na sahip olamayacak bir topografyaya sahipti ve yer yer
batakl›k bölgeleri bulunmaktayd›.2 K›y›dan hemen gerisi de dik yamaçlard›. Üsküdar liman›n›n önemi ﬂuradan anlaﬂ›lmaktad›r ki; Atinal›lar döneminde iki komutan yönetiminde otuz parça gemiden oluﬂan bir donanma taraf›ndan korunmaktayd›.3 Bu liman›n bir k›sm› Kalkedon ﬁehri y›k›ld›¤› zaman, di¤er bir k›sm› da barbarlar gizlenecek ve kaçacak bir yer bulamas›nlar diye, Bizans ‹mparatorlar› taraf›ndan doldurulmuﬂtur. Liman›n son izleri üzerinde bugün XVI. yüzy›lda inﬂa ettirilen Mihrimah Sultan Külliyesi yükselmektedir.4 M. 324 y›l›nda
tarihî yar›mada ‹stanbul yeniden ihya edilir iken Üsküdar meydan çevresi ve liman› Roma ‹mparatoru Konstantin taraf›ndan yenilenmiﬂtir.5 Bu yenileme do¤rultusunda tarihî topografyan›n kendisine sundu¤u ticarî önem ve iﬂlevlerin korunabilmesi amac›n›n sonucu olarak Roma ordular›n›n Anadolu aya¤›nda bir
öncü alay› konumland›r›lm›ﬂt›. Bu özellik Osmanl› döneminde de devam edecektir. Bugün Birinci Ordu Komutanl›¤›’n›n yer ald›¤› Selimiye K›ﬂlas› bu ihtiyac›n bir gelenek halinde bugünlere ulaﬂmas›n›n önemli bir örne¤idir. Liman ve
çevresinin ticarî ve askerî üs olmas› yan›nda imparatorlu¤un posta ulaﬂ›m›nda
Asya baﬂlang›c›n›n merkezi özelli¤ini Osmanl› döneminde de ayn› stratejik
önemle devam ettirdi¤ini görece¤iz.
Üsküdar Meydan› diye tan›mlayaca¤›m›z liman veya iskele çevresi Asya ile Avrupa aras›ndaki transit yer olmas› sebebiyle, Osmanl› döneminde de bölgeye uygun biçimde hem say›ca, hem de nitelikçe yeteri oranda bir çok kervansaray ve
imaret binalar›n›n inﬂa ettirilerek iﬂlev kazand›r›ld›¤› görülmektedir.
Üsküdar Meydan›’n› kuﬂatan, Mihrimah Sultan Külliyesi; Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan taraf›ndan gençlik y›llar›na denk gelen 1546/15471548 y›llar› aras›nda Mimar Sinan’a yapt›r›lm›ﬂt›r. Cami, medrese, s›byan mektebi, imaret, hamam, kervansaray, ambar, muvakkithane, çeﬂme ve türbe yap›lar›ndan oluﬂan külliye Klasik Osmanl› mimarisini haz›rlayan eserlerdendir.6 Mimar Sinan, çift revakl› son cemaat yerini ilk kez bu yap›da kullanm›ﬂt›r. Üsküdar ile özdeﬂleﬂmiﬂ en önemli külliyelerden biridir. Günümüzde sa¤l›k merkezi
olarak kullan›lmakta olan medrese binas›, cami ile medrese aras›nda, biri Mihrimah Sultan’›n iki o¤luna, di¤eri ise Sadrazam ‹brahim Edhem Paﬂa’ya ait iki
türbe ve s›byan mektebi, çeﬂme, hamam günümüze ulaﬂabilmiﬂ külliyeden geriye kalabilen yap›lardand›r. Hamam›n günümüze nas›l ulaﬂabilmiﬂ oldu¤u ise
ayr› bir sorun teﬂkil etmektedir. Geleneksel Osmanl› hamamlar› plan›na sahip
çifte hamam binas› art›k ne bir Mimar Sinan eseri ne de bir hamam özelli¤i taﬂ›maktad›r. Dünya mimarl›k tarihi içerisinde yeni imar yollar› aç›lmas› için y›k›m› ve akabinde restorasyon ad› alt›nda yap›lan bir tarih ve mimarl›k katliam›n›n en ibret verici örne¤ini temsil eden bu yap› Üsküdar’›n ay›b› olarak yer almaktad›r.
Mihrimah Sultan taraf›ndan, eski ‹skele Meydan› üzerinde inﬂa edilen külliyenin yap› parçalar› bütün meydan› kuﬂatmakta ve doldurmaktayd›. Üsküdar
Meydan› veya ‹skele Meydan› ya da halk aras›nda Üsküdar Çarﬂ›s› ifadesi; Mihrimah Sultan Külliyesi’nin tamam›n› ifade etme olarak kullan›lmaktayd›.
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1943 tarihli, Üsküdar Meydan› Tevsi ve Tanzim Plan› Projesi

1949 tarihli, Üsküdar ‹skele Önü Tanzim Plan›
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‹skele Meydan› 1890'l› y›llar›n ortalar› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

Meydan, külliyeyi meydana getiren yap›lardan müteﬂekkildi ve gündelik hayat
bu yap›lar içerisinde ve çevresinde teﬂekkül etmekteydi. Osmanl› döneminin bu
meydan mantalitesi içerisinde en heyecanl› hareketlilik ise, Surre-i Hümâyun’un kutsal topraklara buradan geçiﬂ yapmas› idi. Üsküdar’›n bu merkez noktas›na yap›lacak her hay›r amaçl› bina ve eylem Surre-i Hümâyun’un sevab›ndan bir hisse kapabilmek ümidi taﬂ›rd›. Öte yandan ‹stanbul’un Anadolu cephesindeki parças› olarak buras› sizi karﬂ›lamaktayd›.
Meydan› dolduran külliyeye ait yap›lardan biri de bugün sa¤l›k merkezi olarak
kullan›lan tümüyle küfeki taﬂ›ndan inﬂa edilmiﬂ, klasik Osmanl› medreseleri
plan›nda bir yap› olan medresenin ve caminin önüne denk gelen resmî kay›tlarda imaret binas› olarak geçen külliyenin kervansaray› idi. ‹maret bünyesinde
kervansaray›n iﬂletilmesinden dolay› kay›tlara imaret olarak geçmektedir. Bu
yap›lar›n önünde paralel bir ﬂekilde Mimar Sinan taraf›ndan yerleﬂtirilerek inﬂa
edilmiﬂ kervansaray binas› medrese ile ayn› inﬂa özelliklerini taﬂ›maktayd›. As›l
imaret binas› ise bugün market olarak kullan›lmakta olan hamam›n ön taraf›n520
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‹skele Meydan› 1890'l› y›llar›n baﬂ›

daki alandayd›. Yani bugünkü meydan›n bir k›sm› üzerindeydi. Ve 1890’l› y›llar›n baﬂ›nda büyük ölçüde fonksiyonunu kaybetmiﬂ olarak bir harabe halinde
ortada durmaktayd›. Duvar bakiyeleri ise uzun y›llar durmuﬂ. Cumhuriyet dönemi ilk Üsküdar meydan› oluﬂturma çal›ﬂmalar› kapsam›nda o izler de ortadan
kald›r›lm›ﬂt›r. Yeni Valide Camii’ne do¤ru geniﬂleyen bu imarettin veya bedesten binas›n›n Fatih döneminden beri varl›¤› bilinmekte olup, Mihrimah Sultan
Camii’nin inﬂas› ile tekrardan ele al›nm›ﬂt›r.
Üsküdar Meydan› ad› ile baﬂlayan ilk ciddi y›k›mlar 1931 senesinde Üsküdar Kaymakaml›¤› taraf›ndan gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Dönemin kaymakam› ‹zzet Bey taraf›ndan gerçekleﬂtirilen bu y›k›mlarda Mihrimah Sultan Külliyesi’nin kervansaray›
olarak inﬂa edilen ve kay›tlarda akar ve yeni imaret olarak kay›tl› yap›n›n y›k›lmas› ile iﬂe baﬂlan›lm›ﬂt›r. “ﬁehirleri güzelleﬂtirmek nam› alt›nda” diye tutanaklara
geçen bu eylemi müzeler idaresi bile durduramam›ﬂt›r. Tutanakta kaymakam emri ile geceleri bile devam eden y›k›mda tarihi kervansaray binas› tamamen ortadan
kald›r›lm›ﬂt›r. Halk›n Fatih Han› dedi¤i bu kervansaray binas›n›n y›k›m›nda o
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‹skele Meydan› ve Kervansaray ile Paﬂaliman›’na do¤ru uzanan k›y›y› gösteren kartpostal
(Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

kadar zorlan›lm›ﬂt›r ki kazma ve murçlar iﬂlememiﬂtir. Bu sebeple dinamit kullan›larak y›k›labilmiﬂtir.7 Sanki öç al›rcas›na y›kt›r›lan bu kervansarayla ilgili olarak
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde “…. Deniz k›y›s›nda yüzer ocakl›, yüzer tavla at
al›r kervansarayd›r ki, sa¤lam bir kaledir. Baﬂtan baﬂa kurﬂun ile kapl›d›r ki, gelip
gidene minnetsiz evdir. Mihrimah Sultan hayrât›d›r.” diye anlatmaktad›r.8 Dikdörtgen planl› bir kervansaray›n bir benzeri Büyükçekmece Kervansaray› idi. Kervansaray binas› kuruluﬂundan y›kt›r›lana kadar Üsküdar bölgesinin ﬁehristan’›,
ve Pazar merkezi Mihrimah Sultan Külliyesi’nin çevresi idi.9 Kervansaray yap›s›
ile ilgili olarak buradaki yap›n›n Fatih dönemine kadar indirilebilece¤i vak›f kay›tlar›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Mihrimah Külliyesi’nin inﬂas› esnas›nda bu yap›n›n
yine Mimar Sinan taraf›ndan elden geçirildi¤ini söyleyebiliriz.
Bu y›k›m, beraberinde ileriki tarihlerde olmak üzere Üsküdar Meydan› düzenleme projelerini getirecektir. Bilinen ilki 1943 y›l›nda yap›lan Üsküdar Meydan›
Tevsi ve Tanzim Plan› projesinde Mihrimah Sultan Camii, türbe, s›byan mektebi ve medresesi ve XVIII. yüzy›la ait meydan çeﬂmesi haricinde caminin ön tara522
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Eski Balaban ‹skelesi'nin oldu¤u yerden baﬂlayan ilk arabal› vapur seferleri Bo¤aziçi Köprüsü hizmete aç›lana kadar
buradan Kabataﬂ'a seferler devam etmiﬂ uzun y›llar iki yaka buradan ba¤lanm›ﬂt›r. Foto¤raf›n sol üst taraf›nda Bo¤aziçi
Köprüsü'nün sadece ayaklar› ve ask›s› görülmektedir. Daha köprü tamamlanmam›ﬂt›r (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

f›n›n tamamen boﬂalt›ld›¤› görülmektedir. Bu dönem öncesinde 1936-38 tarihleri aras›nda yap›lan cami ve çevresindeki uygulamalarda baz› mühim de¤iﬂikler
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Yap›lan onar›mlarda bugün tuvaletlerin oldu¤u yerdeki caminin orijinal ahﬂap hünkâr mahfelinin ikinci kat› ortadan kald›r›larak cami ile
iliﬂkisi ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. Merdivenlerin önünde yer alan muvakkithanesi de
y›kt›r›lm›ﬂt›r. Cami avlusunu kuﬂatan bugünkü duvarlar ile merdivenler bu döneme ait düzenlemeler olarak inﬂâ edilmiﬂtir. Ancak avlu giriﬂ kap›s› orijinal olarak kalabilmiﬂtir. Bu de¤iﬂimlere en güzel teﬂkil eden cami duvar›na eklenen güneﬂ saatidir.10 Kap›n›n iki yerindeki duvarlar ve merdivenler dönemin özellikleri olmay›p bu dönemde yap›lan de¤iﬂiklik ve ilâvelerdir. 1943 tarihli Üsküdar
Meydan› Tevsi ve Tanzim Plan› projesi esas›nda 1939 y›l›nda tamamlanan bu
meydan düzenlemesinin dört y›l sonraki resmileﬂtirilmesidir. Bu proje Üsküdar
Meydan› ile ilgili tasarlanm›ﬂ düzenlemenin tamamland›ktan sonra ki ﬂeklinin
ka¤›t üzerine dökümüdür. 1940 y›l› içerisinde çiçeklendirme ve yeni a¤aç dikimi
esnas›nda çekilen foto¤raflarda meydan›n tamamlanm›ﬂ oldu¤u görülmektedir.
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‹lk Üsküdar Meydan› düzenlemesinin ard›ndan 1940 y›l› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

1949 tarihli Üsküdar ‹skelesi Tanzim Plan› çal›ﬂmas›nda da ufak tefek de¤iﬂiklikler ve Paﬂa Liman›’na do¤ru olan baz› depo binalar›n y›k›lmas› d›ﬂ›ndan 1943
plan›nda da yer alan bir kolu sahil boyunca ilerleyen di¤er bir kolunun da K›s›kl›’ya do¤ru uzand›¤› tramvay yolunun baﬂlang›ç noktas›n›n yine meydanda
teﬂkil etti¤ini görmekteyiz. Tramvay taﬂ›mac›l›¤› tabiiki bu projelerin çiziminden çok önceleri baﬂlam›ﬂt›r. Külliyeye ait medrese binas›n›n da her iki plan döneminde Çocuk Esirgeme binas› olarak kullan›ld›¤› anlaﬂ›lmaktad›r. 1949 tanzim plan› da 1943 y›l› Tevsi ve Tanzim Plan› projesi gibi amaçlanan meydan düzenlenmesinin ard›ndan yap›lm›ﬂt›r.
Görülüyor ki Üsküdar Meydan› ile ilgili gerçekleﬂtirilen ilk projeler, yap›lan düzenlenmenin akabinde haz›rlanm›ﬂt›r. Bir nevi yap›lan›n resmileﬂtirilmesidir.
Üsküdar Meydan› üzerine yap›lan projeler yap›lacaklar için bir uygulama projesi olmam›ﬂt›r. Bu sebeple meydan düzenlemesi o dönemin zevki ve anlay›ﬂ›na
göre gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu planlar asl›nda etüd ad› alt›nda naz›m imar planlar› idi. 1943 y›l›ndan itibaren on y›l içerisinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilmesi iste524
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‹lk Üsküdar Meydan› düzenlemesinin ard›ndan 1940 y›l› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

nilen imar program› kapsam›nda yar›nki ‹stanbul’u meydana getirmeye dayal›
çal›ﬂmalard›. Bu kapsamda 1943 y›l›nda haz›rlanan “On Y›ll›k Planda” on y›ll›k
imar program› planlanm›ﬂt›. Bu imar program›n›n esaslar›n› içeren maddelerin
26. s›ras›nda yani maddesinde; “Üsküdar Meydan›’n›n tanzimine ait projenin
ikmali ve orada adeta yere gömülü ﬂekil alan güzel çeﬂmenin yükseltilmesi” ﬂart› konulmuﬂtur.11
1967 y›l›na gelindi¤inde ise; ‹stanbul Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nce, Hüseyin Besim Çeçener ve ekibi taraf›ndan haz›rlanan 1/1000 ölçekli ‹skele, Balaban ve Salacak bölgelerini de içine al›nan bir Üsküdar plan› haz›rlanm›ﬂ ama
dönemin ﬂartlar› ihtiyac›nda uygulanamayaca¤› için meclise gönderilmeyerek
rafa kald›r›lm›ﬂt›r. 1/1000 ölçekli bu plan iﬂleme konulmuﬂ olsayd› bugün tarihî
Üsküdar’› teneffüs edebilecektik.12
Salaca¤a do¤ru abidevî ölçekli ambar binalar› ve tütün depolar› ile ﬁemsi Paﬂa
çevresinin dolduruldu¤u bu noktada Üsküdar Meydan› diye tan›mlayabilece¤imiz Üsküdar k›y› aks› parçalanarak, bütünlü¤ü bozularak geleneksel sahil aks›

Nurbanu Sultan Camii
ve Üsküdar Meydan›
(Süleyman Faruk
Göncüo¤lu Arﬂivi)
(arka sayfa)
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Balaban ‹skelesi ve çevresi. Yandan çarkl› tabir edilen arabal› vapur
Balaban ‹skelesinde görülmektedir (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

ortadan kalkm›ﬂt›r. Bu aks›n bozulmas› esas›nda XIX. yüzy›l sonlar›ndan itibaren baﬂlam›ﬂsa da ciddi boyutlara ulaﬂmam›ﬂt›. XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤i içerisinde inﬂa ettirilen Reji Binas› yani tütün iﬂleme binas› ve arkas›ndaki depo binas›
esas›nda siluet olarak bozmaya baﬂlar. Yine de ciddi boyutlarda de¤ildir.
1930’lu y›llardan itibaren bu binalar›n boyutlar›n›n büyümesi as›l silueti bozucu noktay› teﬂkil eder.
Tütün depolar›n›n burada inﬂa edilmesinin sebebine gelinecek olursa, Mihrimah
Sultan Külliyesi devam›nda Yeni Cami/ Emetullah Gülnuﬂ Sultan’›n yapt›rm›ﬂ oldu¤u külliyeye ait yap›lar ve çarﬂ›n›n sahil ve k›y›s›ndan itibaren ﬁemsi Paﬂa taraf›na do¤ru uzanan bölgeye Balaban ‹skelesi denilmekteydi. Balaban ‹skelesi
Avrupa yakas›ndan gelen mallar›n boﬂalt›ld›¤›, Asya’dan Avrupa k›y›lar›na yollanacak mallar›n yüklendi¤i bu co¤rafyadaki en uygun iskele idi. Avrupa’dan gelen mallar›n Anadolu içlerine ve daha ileri bölgelere da¤›t›m› buradan yap›l›rd›.
Balaban ‹skelesi her daim bölgenin en hareketli ve canl› ticaret merkezi idi.13
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Balaban ‹skelesi, Üsküdar merkezin ticaret alan› olmas› yan›nda büyük ölçülerdeki sandal, mavna ve gemilere hizmet veren iskelesiydi. Bu iskelenin çevresinde bölge ile karakteristikleﬂmiﬂ odun depolar› ve y›¤›nlar› ile bir nevi çevrili idi.
Demiryollar›n›n faaliyete geçmesine kadar da Ermeni kervanc›lar›n ve hamallar›n›n baﬂlang›ç ve son dura¤› idi. 1890’l› y›llara kadar Üsküdar’daki Ermeni nüfusun ikâmetgah sebebinde buradaki hamall›k ve taﬂ›mac›l›k sektöründeki varl›klar›yd›.14 Üsküdar Büyük Hamam›’n›n bulundu¤u mevkii üzerinde At Pazar›
diye bilinen pazar alan›n›n varl›¤› Anadolu yakas›n›n en büyük at pazar›n›n
mevcudiyetinden bu da liman-taﬂ›mac›l›k iliﬂkisinden kaynaklanmaktayd›.
Balaban ‹skelesi’nin Asya ve Avrupa k›y›lar› aras›nda transit bir liman olmas›n›n ilk sebebi çevre co¤rafyas›nda liman ihtiyaçlar›na cevap verecek nitelikte
uygun co¤rafyan›n olmamas›d›r. Kad›köy buna örnektir. Bir di¤er sebebi de Bo¤aziçi’ndeki ak›nt›lar bunu belirlemekteydi. Liman a¤z› ciddi bir ak›nt›ya aç›k
de¤ildi. ‹skelelerin kullan›m› için gayet elveriﬂliydi. Öte yandan Karadeniz’den
gelen ak›nt› Salacak önünü yalayarak geçmekteydi. Bu ak›nt›n›n ﬂiddetli oldu¤u dönemlerde ve lodos zaman› Asya k›tas›na gelecek gemiler Beﬂiktaﬂ üzerinden Üsküdar iskelelerine ulaﬂmaktayd›lar.15 Bu da beraberinde Beﬂiktaﬂ ve Kabataﬂ ‹skeleleri ile Üsküdar ‹skeleleri’nin tarihî birlikteliklerini meydana gelmesini sa¤lamaktayd›. Eminönü Liman›’n›n yükünü azaltan Tophane ve Kabataﬂ
‹skeleleri a¤›rl›kl› olarak Üsküdar ‹skeleleri ile çal›ﬂmaktayd›. Büyükbaﬂ hayvanc›l›k ve yük taﬂ›mac›l›¤›nda ilk dönemler Paﬂa Liman› kullan›lmaktayd›. Paﬂa Liman› da Üsküdar merkezin yükünü hafifletmekteydi. Zamanla Paﬂa Liman›n yetersiz kalmas› üzerine Balaban ‹skelesi bu yükü büyük oranla devralmas›
ve akabinde arabal› vapur seferlerinin sefere konulmas› ile Balaban ‹skelesi Asya k›y›lar›ndaki en büyük kapasiteli liman› olmuﬂtur. ‹lk arabal› vapur seferleri
Üsküdar Balaban ‹skelesi ile Kabataﬂ aras›ndad›r. Bo¤aziçi Köprüsü inﬂa edilene kadar bu özellik devam etmiﬂtir. Balaban ‹skelesi ile ﬁemsi Paﬂa aras›nda da
bir gümrük iskelesi (Kavak) olmas› Balaban ‹skelesi’nin Osmanl› dönemindeki
önemini bir baﬂka aç›dan da ortaya koyar. Üsküdar’daki Tütün ‹ﬂleme Binas› Depolar› ile Beﬂiktaﬂ’daki tütün depolar›n›n iliﬂkisi buradan kaynaklanmaktad›r.
‹ki ayr› semtte yer alan tütün depolar› birbirinden farkl› düﬂünülmüﬂ de¤ildir.
Balaban ‹skelesi; ticari ve sosyal hayat›nda Üsküdar’daki merkezi gibiydi. Hanlar, imaretler, bekar odalar›, tekkesi, kahvehaneleri ve kay›khaneleri ile tamamlay›c› idi. Bu yerler bütün Osmanl› haklar›yla beraber Asya ve Avrupa insanlar›n›n birer fertlerinin bulundu¤u sergi alan› gibiydi.16 Tarihî kaynaklara bakt›¤›m›zda ise; Balaban ‹skelesi ve çevresi ile ilgili Sultan II. Mahmud dönemi öncesinde yeniçerilerin buralar› tam bir eﬂk›ya yata¤› ﬂeklinde yönettikleri yaz›lmaktad›r. ‹skelelerin ve ticarî merkezlerin bu dönemler içerisinde baya¤› girift
bir hal ald›¤›n› görmekteyiz. Bugün Sirkeci’deki Hidayet Camii’nin oldu¤u mahallenin de ayn› dönemler içerisinde Melekgirmez Mahallesi olarak liman bölgesinin kalbi noktas›nda bir sorunlar yuma¤› oldu¤unu görmekteyiz. Bu, dönemin sosyal ve siyasi s›k›nt›lar›d›r. Balaban ‹skelesi ve çevresi de böyle bir dönemden geçmiﬂtir.
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Üsküdar Meydan›'na ilk tramvay raylar› döﬂenirken (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

Çok az ailenin oturdu¤u, buna karﬂ›n iﬂ aktivitesinin yo¤un oldu¤u küçük bir
alan› kapsayan Anadolu kap›s›n›n indirme ve yükleme iskelesi olan Balaban
‹skelesi17 alan›n› takiben yer alan ﬁemsi Paﬂa; iskeleden aktar›lacak küçükbaﬂ
hayvanlar›n tutuldu¤u kumluk ve devam›nda tütün iﬂleme binas› ve deposu
ve iki katl› sabun fabrikas›ndan sonra ulaﬂ›la bilinen bir mevkii idi. Küçük ölçekli ﬁemsi Paﬂa Külliyesi’nin devam›nda 1910’l› y›llardan itibaren burada
boﬂ bir alan oluﬂturuldu¤u görülmektedir. Bu alan yazl›k kahvehane, panay›r
alan› v.s gibi çevre insan›n›n yo¤un ve de¤iﬂik amaçl› kulland›¤› bir piyasa
olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Bu alan tarihi kaynaklardan ö¤rendi¤imiz ﬁerefâbâd Kasr›’n›n oldu¤u alan idi. 1945 y›l›ndan itibaren bu alan üzerinde çeﬂitli revizyonlar yap›lmaya baﬂlan›lm›ﬂt›r. 18 Bunun öncesi 1938 y›l›nda bu
alan›n tanzim edildi¤i ve deniz k›y›s›na yak›n bir yerde bir havuz inﬂa edildi¤i bilinmektedir. Su ve ›ﬂ›k gösterilerinin yap›ld›¤› bu havuz ve çevresi Üsküdarl›’n›n prestij meydan› gibi idi. Meydandan Salaca¤a do¤ru olan noktada
bugün orduevinin oldu¤u yerdeki Adliye Camii 1935 y›l›nda kadro d›ﬂ› kal530
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‹skele Meydan› vapur iskelesi. 1943 y›l› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

mas› sonucu 1938 tarihinde y›kt›r›larak ortadan kald›r›lm›ﬂt›r. 19 Bu y›k›m esnas›nda cami bitiﬂi¤inde yer alan Sultan II. Mahmud Çeﬂmesi de y›kt›r›l›r.
Adliye Camii; bir dönem Anadolu Spor Kulübü olarakta kullan›lan ﬁemsi Paﬂa Karakolhanesi’nin20 bitiﬂi¤inde idi. Bu çevre düzenlemesi içerisinde herhalde en ﬂansl› olan Vak›f Yap› kayd›nda arsa olarak kayda al›nan 1935 y›l›nda kadro d›ﬂ› b›rak›lan ﬁemsi Paﬂa Camii ve külliyesi olmuﬂtur. 1938 y›l›ndaki ﬁemsi Paﬂa çevre düzenlemesi tamamland›¤› esnada külliye de onar›lm›ﬂt›r.21
Bu uygulamalar plans›zd›. 1967 y›l›nda tamamlanan ve iﬂleme girmeyen 1/1000
planlar›nda özellikle ﬁemsi Paﬂa Meydan›’ndan Harem ‹skelesi’ne kadar, içerisinde Salacak Gazinosu ve plaj› olan bölge yeﬂil alan ve promenat olarak planland›¤› görülmektedir. Maalesef bu plan iﬂleme konulmam›ﬂt›r. Dolay›s›yla bugün Üsküdar Meydan›’na bir yükten baﬂka bir anlam taﬂ›mayan anlams›z kaz›kl› yol oluﬂturularak bölgenin tamamen çirkinleﬂmesine, gereksiz ve amaçs›z araç
trafi¤ine zemin haz›rlanm›ﬂt›r.
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Eski At Pazar› Meydan› ve Büyük Hamam. 1955 y›k›mlar› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

Mihrimah Sultan Külliyesi ile Üsküdar Meydan Çeﬂmesi’nin önünde yer alan iskele ise, yolcu ve hafif yükler taﬂ›maya dayal› bir iskele idi. Meydan çeﬂmesinin
yap›l›ﬂ gayesi de bu sebeptendir. Meydan çeﬂmesi denilmesinden bir mânâ ç›kart›larak burada büyük bir meydandan söz edilmesi hata olur. Çeﬂme haznesinin ortaya al›narak dört taraf› çeﬂmelere yer verilerek an›tsal bir hüviyet kazand›r›lmas›ndan öteye bir bir ﬂey düﬂünülmedi¤i ortadad›r. Çeﬂme için bir meydan
oluﬂturma veya çeﬂmenin inﬂas›ndan sonra bir meydan oluﬂturma dönemi içerisinde söz konusu de¤ildir.
532

Son olarak söylenebilecek külliye ile ilgili son tahribat bu bütünün parças› olan
çifte hamam ile ilgilidir. Mihriﬂah Sultan-Küçük Hamam veya ‹skele Hamam›
olarak bilinen külliyenin hamam› Cumhuriyet Dönemi ile özel mülkiyete geçmiﬂti. 1989 y›l›nda ikinci derece eski eser olarak An›tlar Kurulu taraf›ndan yenileﬂtirme ruhsat› verilmesi ile baﬂlayan restorasyon ad›nda yap›lan uygulama
sürecinde tarihi hamam tüm özelliklerini kaybetmiﬂtir. Osmanl› mimarisi klasik
dönem özelli¤i taﬂ›yan mimari eserin kültür varl›¤›n›n yok edilmesi nedeniyle
proje müellifi, mal sahibi ve di¤er sorumlular hakk›nda 2863 say›l› Kültür ve
533

‹skele Hamam› restorasyon edilmeden önceki hali (Necdet ‹ﬂli Arﬂivi)

Eski At Meydan› ve Büyük Hamam. 1940'l› y›llar (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)
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1931’de Kervansaray binas› y›k›l›rken (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul Encümen Arﬂivi)

1931 y›l›nda Kervansaray binas› y›kt›r›l›rken (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ‹stanbul Encümen Arﬂivi)
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Eski At Meydan› ve Büyük Hamam düzenlendikten sonra 1957 y›l› (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nun 65. maddesi çerçevesince suç duyurusunun yap›larak ilgililerin cezaland›r›lmas› gerekmektedir. Bu zamana kadar yaﬂanan duyars›zl›k ve bir dönem korumac›l›k yapanlar taraf›ndan bu hale getirilmesi düﬂündürücüdür. Acaba bir Mimar Sinan eseri olan bu kültür varl›¤›n›n
yok edilmesine karﬂ›n verilen duyars›zl›¤› siyasi bir gövde gösterisi haline dönüﬂen AKM için gösterememiﬂlik yapm›ﬂlar m›d›r22 bilemiyoruz.
Meydan›n ya da daha do¤ru ifade ile Üsküdar yaﬂam aks›n›n Ahmediye’ye do¤ru ki paças›n› teﬂkil etmekte olan At Pazar›’n›n da oldu¤u Büyükhamam’›n (Çifte Hamam) bulundu¤u alan; bütün bahsetti¤imiz Üsküdar’›n ticarî, kültürel ve
insan hareketlerinin yaﬂand›¤›n›n bir di¤er önemli parças› olarak yer almaktayd›.
‹skele Hamam›’ndan itibaren Üsküdar Meydan aks›; bugün ismi bile unutulmuﬂ
olan Mimar Sinan Hamam› veya Büyük Hamam olarak bilinen eski eserin çevresi bugünkü Üsküdar Belediyesi binas›n›n bulundu¤u alan da dahil olmak üzere eski dere yata¤› çevresi23 boyunca yukar›ya do¤ru devam etmekteydi. Bugün
içerisi çeﬂitli dükkanlardan oluﬂan bir al›ﬂveriﬂ yeri olarak kullan›lmakta olan
hamam; bir dönem tütün deposu olarak kullan›lm›ﬂ ve 1932 y›l›nda dönemin
sahipleri taraf›ndan iki bin liraya mermer aksam›, kurnalar› ve kurﬂunlar› sökülerek sat›lm›ﬂt›r. Akabinde de ayn› y›lda bina da sat›larak dükkanlara dönüﬂtü-

‹skele Meydan› ile
Ahmediye aras›ndaki
tramvay yolu. (Süleyman
Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)
(karﬂ› sayfa)
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Üsküdar Balaban ‹skelesi ile Kabataﬂ aras›nda çal›ﬂan ilk arabal› vapur (Süleyman Faruk Göncüo¤lu Arﬂivi)

rülmüﬂtür. Bu y›llarda da külhanl›k k›sm› da y›kt›r›larak ortadan kald›r›lm›ﬂt›r.
1958 y›l›nda yol geniﬂletme çal›ﬂmalar›nda istimlak edilen çifte hamam›n erkekler ve kad›nlar bölümünün camekânlar› y›kt›r›larak 1962 y›l›nda bugünkü çarﬂ›
halini alm›ﬂt›r.24 Büyük Hamam esas›nda bir eski eserin nas›l terk edilerek, hükümsüz kal›ﬂ› ve kademe kademe nas›l tahrip edildi¤inin en güzel örne¤ini teﬂkil etmektedir. Hikayesi ayr›ca ba¤›ms›z bir ders olarak okutulmal›d›r.
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3

“On Binler Ordusu” Trabzon (Trébizonde)’u terk ettikten sonra, bu Üsküdar (Chrysopolis) ﬁehri’nde
bir hafta durarak ellerindeki ganimetleri burada satt›lar. Atinal›lar, Üsküdar’› ele geçirerek çevresini duvarla çevirdiler ve Karadeniz (Pont-Euxin)’den gelerek ‹stanbul Bo¤az›n› geçen bütün gemilerden al›nan
öﬂür vergisi dairesi ve hazinesini de burada kurdular. (Charles Texier, Küçük Asya – Co¤rafyas›, Tarihi
ve Arkeolojisi (çev. Ali Suat), I, 126.)

4

a.g.e., s. 126; ‹brahim Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, I, (1976), 4-12.

5

Charles Texier, Küçük Asya – Co¤rafyas›, Tarihi ve Arkeolojisi, s. 126.

6

Güneﬂin tarihî yar›mada üstünden ‹stanbul’u yavaﬂ yavaﬂ terk etmesinin seyrini, üzerinde denize do¤ru
uzanan avlu teras›yla ‹stanbul’da günü bat›rmak için en güzel noktalardan bir tanesi üzerinde kurulmuﬂ
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olan Mihrimah Sultan Külliyesi; Bo¤az’a bakan cephe güzelli¤i ile bir Mimar Sinan eseridir. Ancak Mihrimah Sultan bu kadar eﬂsiz bir panoramaya sahip sahil üzerine kurulu bu külliye içindeki camiyi karanl›k bulmuﬂtur. Han›m Sultan›n bu hoﬂnutsuzlu¤unu unutmayan Sinan, Mihrimah Sultan’›n y›llar sonra
Edirnekap›’da yapt›raca¤› ikinci külliyenin camiini hiçbir camide yapmad›¤› kadar ayd›nl›k yapm›ﬂt›r.
7

1931 tarihli Eski Eserleri Koruma Encümeni taraf›ndan haz›rlanm›ﬂ yap› tutana¤›. (Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ‹stanbul Encümen Arﬂivi)
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Caminin en ilginç özelliklerinden biri de yan duvar›ndaki güneﬂ saatidir. Kadran›n üst taraf›nda
“Eser-i Saidzâde Mehmed Arif Elmemur bi Hizmetül Evkat” baﬂl›¤› yer ald›¤› bu saatin önemli bir özelli¤i havada bulut yoksa aylara göre ö¤le ve ikindi namaz› saatlerini gösteriyor olmas›d›r. Bu düzenek,
‹stanbul’daki en güzel dikey güneﬂ saati örneklerindendir. Mermer bir levhaya çizili ve duvara demir
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Giriﬂ
‹çinde yaﬂad›¤›m›z kentler herkese eﬂit hizmet sunmal›d›r. Ancak say›lar› toplam
nüfusumuzun % 12’sine varan engelliler yaﬂad›klar› kentte bu haktan mahrum
kalmaktad›r. Onlar› evlerinden ç›kamaz ve toplumla bütünleﬂemez hale getiren
nedenlerin baﬂ›nda da fiziksel çevre bileﬂenleri gelmektedir. Hergün herkesin
yapt›¤› s›radan eylemler geliﬂigüzel biçimlenen fiziksel çevre nedeniyle özellikle
bedensel ve görme engelliler için yap›lamaz hale gelmektedir.
Asl›nda, standart gereksinimlere uygun biçimlenen kentler sa¤l›kl› kentler de¤ildir. Çünkü sorun sadece engelli bireylerin günlük gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› olarak düﬂünülmemelidir (Yavaﬂ, 2002). Mevcut kentsel çevre engelliler
d›ﬂ›ndaki kiﬂilerce de ya hiç kullan›lamamakta ya da zorlukla kullan›lmaktad›r.
Örne¤in çok yüksek kald›r›mlar bedensel engellilere uygun olmad›¤› gibi çocuklar, yaﬂl›lar, eﬂya taﬂ›yanlar için de uygun de¤ildir. Bu ve benzeri durumlar için
tasar›m aﬂamas›nda çözümler araﬂt›r›lmal› ve sadece engelliler için çözüm üretilmesi fikri yerine herkes için eﬂit ve eriﬂebilir tasar›mlar yap›lmal›d›r.
Bu çal›ﬂmada, halen yeniden yap›lanmas› devam eden Üsküdar Meydan›nda
özellikle engelli bireylerin eriﬂebilirli¤ini engelleyen fizikî faktörler incelenmekte ve bu süreçte eksik veya yetersiz oldu¤u belirlenen elemanlar›n toplumdaki
herkesin eriﬂebilirli¤ini sa¤layacak biçimde tasarlanmas› için öneriler geliﬂtirilmektedir.
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Eriﬂebilirlik Nedir?
Eriﬂebilirlik kentte yaﬂayan bütün bireylerin, kentin sundu¤u kamusal hizmetlerin tümüne ulaﬂabilmesi demektir. Bu, kenti paylaﬂan her bireyin en do¤al
hakk›d›r. Kentlileﬂmenin, kente ait kararlara kat›labilmenin ve o yere aidiyet duyabilmenin vazgeçilmez bileﬂenidir.
Kentler kamu yarar› ilkesinden beslenen tasar›mlarla kentte yaﬂayan herkesi gözetmek ve içermek zorundad›r. Özellikle kamusal alanlar, bireylerin biraraya gelerek kent kültürünü geliﬂtirdi¤i ve sosyal etkileﬂime sahne olan kentin en
önemli bileﬂenlerindendir (Madanipour, 1996). Nitekim Schulz (1980) kenti tan›mlarken bireylerin biraraya geldi¤i bir karﬂ›laﬂma yeri olma özelli¤ine vurgu
yapmaktad›r. Bu durumda yollar, parklar, meydanlar, okullar, hastaneler, al›ﬂveriﬂ alanlar›, e¤lence-dinlence alanlar› k›saca kamuya ait tüm aç›k ve kapal›
mekanlar kentte yaﬂayan herkesin kullan›m›na olanak vermelidir. Francis
(1991) Lynch ve Jackson’›n çal›ﬂmalar›n› örnekleyerek kent içinde bir yeri aç›k
alan olarak tan›mlaman›n kriterini, halk›n eriﬂebilirli¤inin sa¤lanm›ﬂ olmas›
ﬂeklinde ifade etmektedir. Paﬂao¤ullar› ve Doratl› (2004) da çal›ﬂmalar›nda kamusal alanlar için eriﬂebilirli¤in vazgeçilemez oldu¤una dikkat çekmektedirler.
Özellikle II. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra, kentlerin yeniden yap›lanma sürecinde
eriﬂebilirlik kavram› kentsel tasar›mc›lar›n birincil amaçlar› içinde yer alm›ﬂt›r.
Daha önce standard gereksinimlere göre tasarlanan yap›lanm›ﬂ çevreler yerine
özellikle kamusal alanlar›n toplumu oluﬂturan herkes taraf›ndan kullan›lmas›
ve böylece daha yaﬂanabilir mekanlar›n elde edilebilirli¤i görüﬂü benimsenmiﬂtir. Birleﬂmiﬂ Milletler baﬂta olmak üzere çeﬂitli ülkeler, bu görüﬂü yasalara da
taﬂ›yarak, kimsenin hiçbir fizikî özelli¤i nedeniyle d›ﬂlanamayaca¤›n› kabul etmiﬂler, fizikî çevrelerin bu görüﬂü sa¤layacak biçimde donat›lmas› için kurallar,
denetim ve yönetim politikalar› geliﬂtirmiﬂlerdir. Halen ülkemizde de bu genel
kural hem anayasam›z da hem de çeﬂitli yasalar da yer almaktad›r. Ancak en büyük sorun, fizikî çevrenin istenen ﬂartlara uygun geliﬂip geliﬂemedi¤inin denetlenememesi ve gerekli yapt›r›mlar›n/cezalar›n verilememesidir.
Eriﬂebilirlik Nas›l Sa¤lanabilir?
Eriﬂebilirli¤in sa¤lanmas›nda baﬂka bir ifadeyle bir mekan›n fiziksel olarak kullan›labilir olmas›nda beﬂ temel bileﬂenden söz edilebilir (Polat, 1998):
1. Yeterli geniﬂlik
2. Yeterli dönme alan›
3. Yeterli yükseklik ve boy hizas›
4. Yüzeylerin özellikleri
5. Yönlendirme ve uyarma araçlar› için gerekli düzenlemeler
Yeterli geniﬂlik ile ifade edilen, bina giriﬂinde, kap›larda, kald›r›mlarda, rampalarda koridor, asansör vb. aç›k ve kapal› alanlarda özellikle ortopedik ve görme
engelliler için gereken alanlar›n tasarlanmas› anlam›na gelmektedir. Sözgelimi,
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ﬁekil 1: Eriﬂebilirlikte Beﬂ Temel Bileﬂen (kaynak: Polat,2002)

90 cm.’den dar (baz› standartlarda 80 cm.’den dar) kap› geniﬂli¤i tekerlekli sandalye kullananlar›n geçiﬂine olanak vermeyerek eriﬂebilirli¤i k›s›tlamaktad›r.
Yeterli dönme alan› ise, iç ve d›ﬂ mekanlarda bireyin rahatça hareket etmesi için
gereken alan ayr›m›n›n yap›lmas›d›r. Örne¤in tuvalette tekerlekli sandalye kullanan bireyin iç mekandaki elemanlar› kullanabilmesi için belli bir hareket alan›na gereksinimi vard›r. Bu alan da tekerlekli sandalyenin boyutlar›yla uyumlu
olmal›d›r (WC için min. boyutlar 150x150 cm).
Yeterli yükseklik ve boy hizas› insan bedenine göre uyarlanm›ﬂ donan›mlar›n
tümü anlam›na gelmektedir. Bu kriter daha çok normal insan bedeni üzerinden
tasar›ma yans›t›lmakta, bu nedenle de baﬂta engelliler olmak üzere pek çok kiﬂi
aç›k ve kapal› alanlardaki donan›mlar› kullanamamaktad›r. Bu durum örnek
olarak bankamatikler, elektrik dü¤meleri, telefon kulübeleri vb. verilebilir.
Yüzey elemanlar›n›n durumu, iç ve d›ﬂ mekanlarda yer kaplamas› ve zemin
farkl›laﬂmas›n› (düz zeminden e¤imli zemine geçiﬂ gibi) ifade eder. Bu kriterin
tasar›mda düﬂünülmemiﬂ olmas› durumunda sadece engelliler için de¤il, tüm
kentliler için tehlikeler do¤abilir. Örne¤in, geniﬂ aral›kl› ›zgaralar, çok parlak ve
kaygan zeminler ve dik rampalar düﬂme tehlikesi yaratan yerlerdir.
Yönlendirme ve uyarma için kullan›lan araçlar› da eriﬂebilirli¤i sa¤lamak üzere
tasar›ma yans›t›lmas› gereklidir.Özellikle görme ve iﬂitme engelliler için bu
araçlar çok gereklidir. Kald›r›mlarda sürekli olan yerden kabartmal› çizgiler, trafik ›ﬂ›klar›nda sesli uyar›c›lar veya toplutaﬂ›m araçlar›nda duraklar› gösteren
›ﬂ›kl› bilgilendirmeler bu araçlara birer örnek olabilirler.
Polat (2002) bu beﬂ temel bileﬂene bir tane daha ekleyerek bireyin moral gücünü artt›rmaya yönelik, ‘yaﬂamsal moral olarak yeterli ve gerekli estetik de¤erler’
bileﬂeninin de eriﬂebilirlikte gereklili¤ine dikkat çekmiﬂtir (ﬁekil 1). Çünkü bireyin dinlenme, gezme, seyretme ve zevk alma gibi rekreatif ve estetik gereksinimleri de vard›r (Erkesim, 1999).
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Kent içinde eriﬂebilirli¤in sürekli olmas› yani hiçbir noktada kesintiye u¤ramamas› gereklidir. Baﬂka bir ifadeyle t›pk› bir zincirin halkalar› gibi olan eriﬂebilirlik kavram›, halkalardan birinin k›r›lmas› durumunda sa¤lanamam›ﬂ olacakt›r.
Bu nedenle eriﬂebilirli¤in tüm kente yay›lmas› gereklidir.
Yöntem
Bu çal›ﬂmada araﬂt›rma yöntemi, Üsküdar Meydan›’n›n fizikî düzenlemelerinin
yerinde yap›lan gözlemlerle incelenerek veri toplanmas› ve verilerin engellilerin
eriﬂebilirli¤ine uygunlu¤unun belirlenmesidir. Çal›ﬂmada eriﬂebilirli¤in belirlenmesinde Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan haz›rlanan engellilerin haklar›na iliﬂkin sözleﬂmesinin, Engellilerin Eriﬂebilirli¤inde Engelsiz Çevreler Tasarlama K›lavuzu (Accessibility for the Disabled A Design Manual for a Barrier Free Environment) kullan›lm›ﬂt›r. Meydanda incelenen elemanlar›n ölçülere uygunlu¤unda ve önerilerin geliﬂtirilmesinde de uluslararas› kabul gören ve k›lavuzda
da yer alan ölçüler ile ADA –(American with Disabilities Act) Amerikan standard› kullan›lm›ﬂt›r.
Bu k›lavuzun kullan›lmas›n›n baﬂl›ca nedeni, önerilen ölçülerin tümünün geliﬂmiﬂ ülkelerde test edilmiﬂ olmas› ve görme, iﬂitme ve bedensel engelli olarak
tüm engel gruplar›na hitap ediyor olmas›d›r.
Ayn› zamanda, Türkiye, 2007 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Milletlerin haz›rlad›¤› Engellilerin Haklar›na ‹liﬂkin Sözleﬂmeyi imzalayan toplam 120 ülkeden biridir. Ülkemiz
henüz bu sözleﬂmenin yapt›r›mlar›n› uygulamaya koymam›ﬂ olmas›na ra¤men,
bu k›lavuzun kullan›lmas›nda amaç belediyelere yol gösterici bir araç olaca¤›
görüﬂüdür.
Kamusal Aç›k Alanlarda Eriﬂebilirlik: Üsküdar Meydan› Örne¤i
Bu çal›ﬂmada Birleﬂmiﬂ Milletler’in haz›rlad›¤› Engellilerin Haklar›na ‹liﬂkin
Sözleﬂmesinin Eriﬂebilirlik K›lavuzu kullan›lm›ﬂt›r. Bu k›lavuz beﬂ ana baﬂl›ktan oluﬂmakta ve temelde eriﬂebilirli¤i sa¤lamak için yaﬂad›¤›m›z çevreyi kentsel ve mimari olmak üzere iki farkl› ölçekte incelemektedir
(detay için bak›n›z: http://www.un.org/esa/socdev/enable/designm/index.html).
Bu çal›ﬂman›n kapsam›na kentsel tasar›m ölçe¤i (Ek 1) girdi¤i için di¤er ölçek ve
baﬂl›klara burada de¤inilmeyecektir. Çal›ﬂma kapsam›na giren kentsel tasar›m
ölçe¤i ise yedi baﬂl›kta toplanan ﬂu elemanlardan oluﬂmaktad›r:
1. Engeller (obstructions)
2. Tabelalar (signage)
3. Kent mobilyalar› (street furniture)
4. Yollar (pathways)
5. Kald›r›m rampalar› (curb ramps)
6. Yaya geçitleri (pedestrian crossing)
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ﬁekil 2: ‹skele önü, aç›kta b›rak›lm›ﬂ tesisat; Balaban Caddesi üzerinde ﬁemsipaﬂa Kütüphanesi’ne ç›karken kald›r›m
üzerindeki platform; Balaban Caddesi üzerinde kald›r›ma taﬂan merdivenler.

7. Otopark (parking)
Bu çal›ﬂma, s›n›rl› zaman ve eleman azl›¤› nedeniyle Üsküdar Meydan› ve yak›n
çevresinin engellilerin eriﬂebilirli¤ine uygunlu¤unu incelemektedir. Bu nedenle, inceleme alan› Üsküdar ‹skelesi, Mihrimah Sultan Camii önü, Hakimiyet-i
Milliye Caddesi, Balaban ve Selman-› Pak Caddesinin meydana aç›lan bölümleri, Belediye Binas› ile Mimar Sinan Çarﬂ›s› önündeki aç›k alan› kapsamaktad›r.
Yukar›da yedi ana baﬂl›kta belirtilen elemanlar Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde incelenmiﬂ ve aﬂa¤›daki sonuçlar elde edilmiﬂtir:
1.Engeller
Yürüyüﬂ yolu, baﬂka bir ifadeyle kald›r›m üzerindeki engeller incelendi¤inde
Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde çok say›da fizikî eleman›n hem bedensel
engellilere hem de görme engellilere uygun olmad›¤› söylenebilir. Özellikle kesme taﬂlardan oluﬂan yaya kald›r›mlar› düz bir sat›h oluﬂturamamakta, yer yer
boﬂluklar ve yerinden oynayan taﬂlar, tekerlekli sandalye kullan›c›lar›na zorluk
ç›karmaktad›r (Hakimiyet-i Milliye Caddesi gibi).
Kald›r›m üzerinde ve hemen hemen ortas›nda yer alan ve geçisi zorlaﬂt›ran veya tehlikeli hale getiren elemanlar da vard›r. Örne¤in Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde tarihi hamam›n (Yöre Market) önündeki elektrik dire¤i ve yerden 50-60
cm yükseklikte (muhtemelen kald›r›ma ç›k›ﬂ› engellemek için konulmuﬂ) bir
baﬂka direk. Meydan ve çevresinde çok s›k yer alan insan boyundan yüksek ve
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ﬁekil 3: Hakimiyet-i Milliye Caddesi’ni gösteren tabela, Üsküdar Meydan’da Üsküdar iskelesini gösteren tabela

yürüyüﬂ yönüne dik aç› ile duran reklam panolar› ve hatta yanl›ﬂ konumland›r›lm›ﬂ otobüs duraklar› (örne¤in, Yeni Valide Camii önündeki durak tam kald›r›m›n ortas›na konuﬂland›r›lm›ﬂ, önünden veya arkas›ndan geçiﬂ için normal bir
insan›n tek s›ra halinde yürüyüﬂüne olanak veriyor yani 70-75 cm. geniﬂlik var).
Oysa tekerlekli sandalyenin geçiﬂi için geniﬂli¤in min. 90 cm.olmas› gerekir.
Kald›r›ma taﬂan bina merdivenleri (Balaban Caddesi Kavakl› ‹skele Soka¤›n köﬂesinde yer alan binalar›n merdivenleri) (ﬁekil 2) veya dükkan tezgahlar› (Selman A¤a Camii’nden Üsküdar Bal›kç›lar Çarﬂ›s›’na do¤ru yürürken dükkanlar›n
kald›r›ma taﬂan tezgahlar› gibi) birer fizikî engel oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca yol yüzeyi üzerinde yer alan gereksiz yükseltiler ve geliﬂigüzel b›rak›lm›ﬂ tesisat da
tehlike oluﬂturmaktad›r (örne¤in; Balaban Caddesinden ﬁemsipaﬂa Kütüphanesine ç›kan kald›r›m üzerinde yer alan 3-4 cm’lik yüksekli¤i olan platform ve
aç›kta duran tesisat) (ﬁekil 2).
2. Tabelalar
Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde uluslararas› eriﬂebilirlik tabelalar›na hiç
yer verilmemiﬂtir. Hiç bir noktada engellilerin de kullan›m›na uygun oldu¤unu
belirten tabela mevcut de¤ildir (tuvaletler, telefon kabinleri, iskele geçiﬂleri vb.).
Ancak yeni konulan sokak isimlerine ve bina numaralar›na ait tabelelar standartlara uygun (bilgi içeren tabela oldu¤u için dikdörtgen formda, k›rm›z› zemin
üzerine beyaz kabartmal› yaz› uygun) (ﬁekil 3). Bu tabelalar›n yerden yüksekli¤i belirlenememiﬂtir (sokak isimlerinin yerden yüksekli¤i 2,5 m., bina numaralar›n›nki ise 2,0 m. olmal›d›r).
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ﬁekil 4: Yeni Valide Camii önündeki durak, Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerindeki telefon kulubeleri, yine ayn› cadde
üzerindeki bankamatikler

Otobüs duraklar›nda, dura¤›n ad›n› belirten ve durakta duran otobüsleri yazan
bilgi panolar›n›n daha okunakl› ve hatta kabartma yaz›l› olmas› gereklidir.
3. Kent Mobilyalar›
‹ncelenen alandaki kent mobilyalar›n›n hemen hemen tümünün de hem tasar›m
hem konum aç›s›ndan engellilerin eriﬂebilirli¤ine olanak vermedi¤i gözlenmiﬂtir. Örne¤in; meydan ve yak›n çevresindeki telefon kulubelerinin hiçbiri tekerlekli sandalye kullananlara hizmet verememektedir (ﬁekil 4). Telefon cihazlar›
üzerinde kabartma yaz›n›n bulunmas› da görme engellilere hizmet vermemesine neden olmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde kamusal tuvaletlerden hiçbiri bedensel engellilere uygun tasarlanmam›ﬂt›r. Akbil giﬂeleri ile bankamatik cihazlar› da yerden yüksek olmalar› ve
tuﬂlar›n kabartmal› olmamas› nedeniyle kullan›ma uygun de¤ildir (ﬁekil 4). Bir
dönem Braille alfabesi kullan›larak bas›lm›ﬂ olan deniz otobüsü tarifeleri bu konuda önemli bir ad›md›. Bu uygulaman›n devam›n›n getirilmesi gereklidir.
Kent mobilyalar›ndan biri olan otobüs duraklar› da di¤er baﬂl›kta (engeller) belirtildi¤i üzere kald›r›mda sirkülasyonu engellemektedir (ﬂekil 4). Ya¤murlu bir
havada veya güneﬂten korunmak için tekerlekli sandalye kullanan bireyin dura¤›, boyutland›rmadaki yetersizliklerden dolay› kullanmas› mümkün de¤ildir.
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ﬁekil 5: Üsküdar Meydan›’nda iskeleden ç›k›ﬂ (merdiven ve rampa)

4. Yollar
Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde özellikle görme engellilere yard›mc› olacak yönlendirici ﬂerit bulunmamaktad›r. Ayn› ﬂekilde yol üzerindeki herhangi
bir eleman›n varl›¤›n› bildiren ve görme engelli bireyin buralara çarpmas›n› engelleyen bir eleman da mevcut de¤ildir.
Engeller baﬂl›¤›nda da de¤inilen ve kald›r›m üzerinde yer alan dükkanlara ait
tezgahlar, kald›r›ma taﬂan merdivenler, araç park›n› engelleyiciler, aç›kta duran
tesisatlar, uygunsuz konumlanan kent mobilyalar› ve kald›r›m sath› burada tekrar edilmeyecektir. Ancak özellikle incelenen alanda kald›r›mlar›n bile engelliler için eriﬂebilir olmamas› üzücüdür.
‹skele giriﬂ ç›k›ﬂlar›nda yer alan merdiven (merdivene yaklaﬂ›ld›¤›n› belirten
uyar›c› ﬂerit olmas›, trabzan konulmas›) ve seviye farklar› da (kiﬂinin düﬂmesini
vaya aya¤›n›n burkulmas›n› önlemek için uyar›c›lar›n konmas›, korkuluklar›n
bulunmas›) görme engelli bireylerin alg›layabilece¤i hiç bir donat›ya sahip olmad›¤› için hem eriﬂebilirli¤i engellemekte hem de tehlikeli olmaktad›r. Buralarda trabzanlar›n kullan›lmas› yaﬂl› ve çocuklar›n kullan›m› aç›s›ndan da daha
güvenli ve kullan›labilir alanlar›n oluﬂmas›n› sa¤layacakt›r (ﬁekil 5).
5. Kald›r›m Ranpalar›
Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde standartlara uygun hiç bir kald›r›m rampas› tasar›m›na rastlanmam›ﬂt›r. Ancak incelenen alan içinde baz› yaya geçitlerinde548
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ﬁekil 6: Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nden Selman A¤a Camii’ne do¤ru gidiﬂ üzerindeki kald›r›m pampas›, Balaban
Caddesi’ndeki kald›r›m, Balaban Caddesi’nden ﬁemsipaﬂa Kütüphanesi’ne ç›karken kald›r›mda aç›kta duran tesisat

ki kald›r›m rampalar› k›smen tekerlekli sandalye kullan›c›lar›na uygundur çünkü
buralarda kald›r›m kenar taﬂ› kullan›lmam›ﬂ, yol ve kald›r›m hemen hemen hemzemin bir hale gelmiﬂtir (örne¤in; Hakimiyet-i Milliye Caddesinden Selman A¤a
Camii’ne do¤ru gitmek istendi¤inde kullan›lan yaya geçidi gibi) (ﬁekil 6).
Kald›r›mlar›n baz› yerlerde hiç yok (Balaban Caddesi gibi) veya çok dar olmas›
(yine Balaban Caddesi) da eriﬂebilirli¤i engellemektedir (ﬁekil 6). Kald›r›m geniﬂli¤inin 90 cm.’nin alt›na düﬂmemesi ve bu geniﬂli¤i hiç bir eleman›n (a¤aç,
araç park›n› engelleyici, sabit direk vb.)daraltmamas› gereklidir.
6. Yaya Geçitleri
‹ncelenen alanda birden fazla yaya geçidi bulunmaktad›r. Ancak yaya geçitlerinin hiçbirinde sesli ikaz sistemi ve görme engelliler için yönlendirici ﬂeritler
mevcut de¤ildir. Sadece bir yaya geçidinde karﬂ›ya geçmek için dü¤meye basmak olana¤› vard›r, ancak bu dü¤menin yerden yüksekli¤i 120 cm.’den fazla oldu¤u için özellikle tekerlekli sandalye kullan›c›lar›na uygun de¤ildir.
Yolda tümsek olmay›ﬂ› ve yol yüzeyinin düzgünlü¤ü olumlu olmakla birlikte, buralarda yönlendirici ﬂeritlerin bulunmay›ﬂ› eriﬂebilirli¤i k›s›tlamaktad›r. Baz› yollarda (örne¤in, Atlas Ç›kmaz›)(ﬁekil 7) su toplamak için konulan oluklar da yine
özellikle tekerlekli sandalye kullananlar için engel teﬂkil etmektedir. Oluk çap›
ve derinli¤i özellikle küçük tekerle¤i olan sandalyelerin oluktan ç›k›ﬂ›n› zorlaﬂt›rmakta hatta kimi zaman birinin yard›m› olmadan bu alan geçilememektedir.
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ﬁekil 7: Hakimiyet-i Milliye Caddesi üzerindeki yaya geçitlerinden, Atlas Ç›kmaz›’ndaki oluklar, Hakimiyet-i Milliye
Caddesi üzerinde park eden araçlar (yaya geçidine bile park edilmiﬂ)

Yaya geçidinin araçlarca park edilerek t›kanmas› baska bir ifadeyle yaya gecidinde (örnek: Hakimiyet-i Milliye Caddesi) (ﬁekil 7) taﬂ›t yolunda yaya kald›r›m›na ç›k›ﬂ için boﬂluk bulunamamas› da önemli bir sorun teﬂkil etmektedir.
7. Otoparklar
‹ncelenen alanda otopark yoktur. Sadece Balaban Caddesi’nden ﬁemsi Paﬂa Kütüphanesi’ne ulaﬂ›lan güzergahta Belediyeye ait olmayan, bir özel iﬂletmeye ait
otopark vard›r (ﬁekil 8). Bu otopark Belediyenin olmad›¤› için, baﬂka bir ifadeyle kamuya ait olmad›¤› için de¤erlendirilmemiﬂtir.
Sonuç
Üsküdar Meydan› ve yak›n çevresinde, Birleﬂmiﬂ Millletler’in haz›rlad›¤› Engellilerin Haklar›na ‹liﬂkin Sözleﬂmenin Eriﬂebilirlik K›lavuzu kullan›larak eriﬂebilirlik belirlenmiﬂtir. Bu inceleme esnas›nda k›smen engellilerin eriﬂebilirli¤ini
sa¤layan ö¤elerle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂsa da genel olarak kentsel tasar›m›n hiçbir aﬂamas›nda engellilerin eriﬂebilirli¤inin tasar›m sürecine ve ürüne yans›t›lmad›¤›
aç›kt›r.
Ancak Üsküdar Meydan›, devam eden Marmaray çal›ﬂmalar› nedeniyle henüz
tasar›m› bitirilmemiﬂ oldu¤u için kentin baﬂka meydanlar›na göre ﬂansl› say›labilir. Bu aﬂamada yani yeniden yap›land›r›lma sürecinde, kentsel tasar›mda en550
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ﬁekil 8: Balaban Caddesindeki özel otopark

gellileri de içeren bir yaklaﬂ›m benimsenirse Üsküdar Meydan› % 100 eriﬂilebilir olarak ‹stanbul’un örnek bir mekan› haline gelebilir. Bunun için bizim “eriﬂebilirlik uyum plan›” olarak isimlendirdi¤imiz planlaman›n tasar›ma yans›t›lmas› gereklidir. Baﬂka bir ifadeyle, meydan›n her noktas›, meydanda yer alacak
her eleman eriﬂebilirlik kriterlerine göre incelenerek gerekli tasar›mlar yap›lmal›d›r.
Bir kentsel alan›n eriﬂebilirli¤inin incelenmesi ve buna uygun tasar›m›n gerçekleﬂtrilmesi aﬂamas›nda yurtd›ﬂ›nda “access audit” “eriﬂilebilirlik denetçisi”nden
destek al›nmas› ve bu deste¤in yasal dayana¤› süratle uygulamaya konmal›d›r.
Böylece gerek kapal› gerek aç›k kamusal olan her alan›n eriﬂebilirli¤inin sa¤lanmas› bir sistemati¤e ba¤lan›r ve hem uygulay›c›ya hem de tasar›mc›ya bir zorunlu girdi oluﬂturur. Baﬂka bir ifadeyle, herhangi bir kamusal alan›n inﬂaas› s›ras›nda eriﬂebilirlik denetçilerinden uygun raporu al›nmadan bina ruhsat alamam›ﬂ olur. Amerika Birleﬂik Devletleri ve pek çok Avrupa ülkesinde yer alan bu
uygulama ile kentin eriﬂebilirli¤inin sa¤lanmas› kolaylaﬂmaktad›r. Denetleme
görevini üniversite-belediye ve sivil toplum örgütlerinden oluﬂan uzman kiﬂiler
yürütmektedir. Böyle bir sistemin ülkemizde de kullan›lmas› için gerekli yasal
düzenlemelerin yap›lmas›n›n uygun olaca¤› düﬂünülmektedir.
Sonuçta, yedi ana baﬂl›kta incelenen Üsküdar Meydan› bugünkü haliyle engellilerin eriﬂebilirli¤ini sa¤lamaktan uzakt›r. Ancak henüz Meydan›n tasar›m› tamamlanmad›¤› için yap›lacak küçük düzenlemeler/de¤iﬂikliklerle
(Tablo 1) Meydan eriﬂilebilir bir nitelik kazanabilecektir. Üstelik bu düzenlemeler sadece engelli bireyleri de¤il meydan› kullanan tüm ‹stanbullular› da memnun edecek, kullan›mlar›n› kolaylaﬂt›racakt›r.
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Tablo 1: Eriﬂebilirli¤in Sa¤lanabilmesi ‹çin Kentsel Tasar›mda Yap›lmas› Gerekenler
ER‹ﬁEB‹L‹RL‹⁄‹

TASARIMDA YAPILMASI GEREKENLER (genel)

‹NCELENEN Ö⁄E

(detay ve boyutland›rma için standartlara bak›lacakt›r)

ENGELLER
•Yürüyüﬂ yolunun üzerinde tüm engellerin kald›r›lmas›
• Yürüyüﬂ yolunun üzerindeki tüm ç›k›nt› yapan engellerin kald›r›lmas›
• Sabit direklerin çevresine kontrast› sa¤lamak için renkli ﬂerit geçilmesi
• Çöp kutular›n›n mümkün oldu¤unca yaya güzergah›n›n üzerine de¤il, d›ﬂ›na
yerleﬂtirilmesi, direklere as›lan tipleri yine ç›k›nt› yaratmamak için yaya yoluna
de¤il araç yoluna bakmal› ve kontrast renlerle boyanarak fark edilmesi kolay
laﬂt›r›lmal›
• Merdiven alt› ve rampa önündeki boﬂluklar mutlaka dokunsal yüzeyler
(tactile surface) veya yükseltilmiﬂ kenartaﬂlar›yla çevrlenmeli
• Bisiklet park yerleri yükseltilmiﬂ bir platform üzerinde olmal›d›r
• Tel ve tel ba¤lant›lar› kontrast renklere boyanmal› ya da kapat›lmal›
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• Mantar bariyerler kontrast renklerle çizgilendirilerek fark edilmesi
kolaylaﬂt›r›lmal›
• Yol ve alt yap› çal›ﬂmalar›n›n çevresi kapat›lmal›, yayaya güvenli alternatif bir
geçiﬂ sa¤lanmal›
TABELALAR

• Eriﬂebilir alanlar› ifade eden uluslararas› semboller kullan›larak bireyler do¤ru
bilgilendirilmeli ve yönlendirilmeli
• Tabelalar›n grafik tasar›m› ve yaz› yönleri kolay okunabilir ve anlaﬂ›labilir
olmal›. Gerekli boyutlar, biçimler, renk ve yaz› karakteri kullan›lmal›

KENT MOB‹LYALARI

• Kent mobilyalar›n›n konumu bireylerin rahatça ve zarar görmeden
kullan›mlar›na uygun olmal›
• Kamu kullan›m›na ait telefon kulübelerinden en az birinin eriﬂebilir
özelliklerle tasarlanmas›
• Posta ve çöp kutular›, bilet sat›ﬂ birimleri, bankamatikler ve kamusal
tuvaletlerin eriﬂebilir boyutlarda tasarlanmas›

YOLLAR

• Yaya güzergah› yönlendirici ﬂeritler içermeli
• Gerekli yerlerde dokunsal iﬂaretleyiciler kullan›lmal›
• Kald›r›m kenar taﬂ› yükseklikleri 7-15 cm. aras›nda olmal›, basamaklardan
kaç›n›lmal›
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• Kald›r›mlara uygun noktalarda uygun e¤imlerde (%8’i aﬂmayan) geniﬂlik ve
yüzeyde rampalar tasarlanmal›
• Yol güzergah› üzerindeki ›zgaralar›n tekerlekli sandalye geçiﬂine, baston
kullananlara tehlike oluﬂturmamas›
• Yol üzerindeki zorunlu seviye farklar›n› peyzaj elemanlar›n›, havuz vb ele
manlar› fark etmek üzere koruyucu elemanlar›n konulmas›
• Peyzaj ö¤elerinin yerleﬂtirilmesinde geçiﬂi engellememek, gerekli tedbirleri
almak
• Di¤er engel ve tabelalar güvenli yaya sirkülasyonunu engellememeli
KALDIRIM RAMPALARI

• Gerekli kald›r›m rampalar›n›n, do¤ru e¤im ve yüzeylerle tasarlanmas›
• Dar kald›r›mlar›n bulundu¤u yerlerde rampa yerine yüksekli¤in düﬂürülmesi,
yönlendirici izlerin konulmas›
• Uygun yüzey malzemesi ve renklerin kullan›lmas›

YAYA GEÇ‹TLER‹

• Yönlendirici ﬂeritler tasarlanmal› (kabartmal›)
• Trafik lambalar›, sesli ve ›ﬂ›kl› ikaz cihazlar› kullan›lmal›
• Karﬂ›dan karﬂ›ya geçmek için trafi¤i durdurmak gereken durumlarda trafik
lambalar›na konulan dü¤melerin do¤ru yüksekli¤e konumland›r›lmas›
• Trafik adalar›n›n do¤ru boyutland›r›lmas›
• Geçitlerde tümsek olmamas›, yüzeyin uygun malzemeyle kaplanmas›
• Kanal veya kanalizasyonlar›n yaya geçitlerinde geçisi engellememesi

OTOPARKLAR

• 50 araçtan az otoparklarda en az bir engelli araç park yeri tasarlanmas›
• Engelli otopark›n›n konumu, boyutlar› standartlara göre tasarlanmal›
• Indirme-bindirme alanlar›n›n tasarlanmas›

Kaynak: Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan haz›rlanan Engellilerin Haklar›na ‹liﬂkin Sözleﬂmenin Eriﬂebilirlik K›lavuzunun Kentsel Tasar›m baﬂl›¤›ndan yararlanarak haz›rlanm›ﬂt›r (www.un.org/esa/socdev/enable/designm/introhtm
ziyaret tarihi:01.09.2008)
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Ek 1: Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan haz›rlanan Engellilerin Haklar›na ‹liﬂkin Sözleﬂmenin Eriﬂebilirlik
Klavuzunun Kentsel Tasar›mda Gözönüne Al›nacak Elemanlar Bölümü.
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Marmaray’›n Tüm Yönleriyle
Üsküdar’a Olas› Etkileri
P R O F .

D R .

O S M A N

Ö Z S O Y

Fatih Üniversitesi

Köprüler vard›r sadece iki k›y›y› bir araya getirir. Köprüler vard›r iki köyü buluﬂturur. Köprüler vard›r iki kenti, iki ülkeyi buluﬂturur. Denilebilir ki kavuﬂma
ve kesiﬂme anlam›nda buluﬂturulabilecek tüm unsurlar› bir araya getiren ‹stanbul kadar çarp›c› örnek yoktur.
Marmaray, sadece Üsküdar’› de¤il, ‹stanbul’u hatta Türkiye’yi etkileyecek bir
proje. O bak›mdan çok önemli. Bir kere ‹stanbul’un ulaﬂ›m problemini büyük ölçüde çözmüﬂ olacak. Kald› ki Marmaray denildi¤i zaman sadece ulaﬂ›m akla gelmemeli. Çünkü meydan ve çevresinin düzenlenmesi konusunu da beraberinde
getiriyor.
Üsküdar’›n Konseptini De¤iﬂtirecek Proje
Marmaray Üsküdar’›n ulaﬂ›mla ilgili tarihsel al›ﬂkanl›klar›n› ve düzenini de¤iﬂtirecek bir fonksiyon icra edecek. Üç taraf› denizle çevrili ‹stanbul’da yaﬂad›¤›
halde hayat›nda bir kez bile olsun denizi görmemiﬂ ‹stanbullular›n oran›n›n
az›msanmayacak oranda oldu¤unu düﬂünürsek, aﬂa¤›da ayr›nt›lar›na yer verilecek olmakla birlikte, art›k milyonlarca insan Üsküdar’a ayak basmadan Üsküdar’›n alt›ndan geçerek kentin karﬂ› yakas›na geçecek.
Bizim bugün burada üzerinde duraca¤›m›z sunumumuz asl›nda, insanlar› yeralt›ndan yerüstünü ç›karacak çekim alanlar›n› nas›l oluﬂturabiliriz sorusuna cevap aramaya yöneliktir.
Marmaray
çal›ﬂmalar›ndan
bir kesit
(arka sayfa)
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Marmaray Üsküdar’›n al›ﬂ›lagelmiﬂ yap›s›n› ve görüntüsünü etkileyecek bir mahiyet taﬂ›yor. Mesela Marmaray’la birlikte birçok fiziki yap› ortadan kalkacak ve
Üsküdar yeni bir meydana kavuﬂacak. Sosyal hayat› da etkileyecek yeni bir fiziksel doku ortaya ç›kacak.
Yaﬂarken baz› gündelik telaﬂlarla üzerinde yaﬂad›¤›m›z co¤rafyan›n stratejik sesini alg›lamakta zorlanabiliriz. Bu aç›dan asl›nda k›sa da olsa haf›zalar› tazeleme ad›na nerede oturuyoruz konusuna dikkat çekmek istiyorum. Sunaca¤›m›z
tablo, dünden neyi devrald›k, bugün ne durumday›z, yar›n› nas›l kontrol edebiliriz sorusuna cevap oluﬂturabilir.
‹stanbul’a Dünden Bakmak
Ortaça¤›n baﬂlang›c› olarak kabul edilen Bat› Roma’n›n tarih sahnesinden düﬂüﬂü ile Roma’n›n devam› olarak Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun baﬂkenti olan ‹stanbul’un önemi aç›kt›r. ‹stanbul tarihte hep, Bat› zenginli¤inin bir devam› niteli¤inde olmuﬂtur. Roma ‹mparatoru olmak isteyenler Do¤u’nun Roma’s› olan
‹stanbul’u zapt etmek zorundad›rlar. Bu nedenle Bat›’dan, Kuzey’den ve Do¤u’dan gelen at nallar›n›n çi¤nedi¤i bir toprak olmuﬂtur bu kent.
Karl Marks der ki; “‹stanbul, Bat› ile Do¤u aras›na kurulmuﬂ alt›n bir köprüdür. Bat› uygarl›¤›, bu köprüden geçmeksizin dünyan›n çevresini güneﬂ gibi dolaﬂamaz.”1
‹stanbul’un yumuﬂak karn› olarak Anadolu’nun önemine vurgu yapan Bizans tarihi uzman› S. Runciman’a göre; baﬂkenti ‹stanbul olan Bizans Devleti’nin ekonomik ve askeri gücü Anadolu’ya dayanmaktad›r. “Bizans tarihinin as›l anahtar› Anadolu tarihidir...” der.2 Runciman, Bizans’›n Anadolu’ya önem verdi¤i dönemde “ikbalinin zirvesine” ulaﬂt›¤›n› söyler. Bizans, Anadolu var oldukça güçlü idi. Anadolu gidince, basit bir Balkan prensli¤i durumuna düﬂtü” der.3
Burada önemli bir ayr›nt› var. ‹stanbul bir ça¤›n baﬂlang›c›nda nas›l önemli bir
rol oynam›ﬂsa, bir ça¤›n kapan›ﬂ›nda da önemli bir rol oynam›ﬂt›r. Yani çöküﬂün
de diriliﬂin de kayna¤›d›r buras›. De¤er veren ellere göre de¤er kazanan…
Osmanl›’n›n geliﬂimine iliﬂkin bir de¤erlendirme yapan Runciman, Osmanl›lar›n Bizans denemesinden ders almay›p Orta ve Do¤u Anadolu’da güçlü bir yönetim kurmadan bir Avrupa devleti olma iste¤ini eleﬂtirir. Çünkü Anadolu’nun
ihmalini, Osmanl› Devleti’nin önemli bir zay›fl›k ögesi sayar.4
Konumuzla do¤rudan ba¤lant›l› görünmüyor gibi olsa da önemine binaen ﬂunun
alt›n› çizelim. Son dönemde Anadolu sermayesinin güçlenmesi ve sosyo-ekonomik aç›dan diri Anadolu, ‹stanbul’un gelece¤i ve güvenli¤i aç›s›ndan da önem
taﬂ›yan bir unsur olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
‹stanbul’un Jeopolitik Yap›s› ve Önemi
Türkiye, bulundu¤u co¤rafî ve özel konum itibariyle dünyada ender say›lan bir
bölgededir. Ülkemizin yeri bir harita üzerinde incelenecek olursa görülür ki
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Türkiye, (Eski Dünya) ad› verilen büyük kara kütlesinin hemen hemen ortas›nda ve kuzey yar›m kürede, Ekvatorla Kuzey Kutbu aras›nda, ekvatora biraz daha yak›n bir yerde bulunur. Türkiye topraklar› do¤u-bat› do¤rultusunda uzanan
bir dikdörtgene benzer. Devletlerin uluslararas› alanda yürüttükleri siyaset; co¤rafi konum, ekonomik, askeri, teknik, kültürel ba¤lant›lar çerçevesinde olmaktad›r. Siyasî co¤rafya ise ülkelerin co¤rafî konumlar›n› dikkate alarak dünya
üzerindeki yeri ve etkinli¤i ile u¤raﬂan co¤rafyan›n bir dal›d›r. Co¤rafî konum,
ayn› zamanda bir ülkenin tespit etti¤i veya yeni koﬂullara göre belirleyece¤i stratejiyi de tayin etmektedir.
Karadeniz’i Akdeniz’e ve Avrupa k›tas›n› Asya k›tas›na ba¤layan bo¤azlar›n iktisadi, askeri ve siyasi bak›mlardan büyük önemi vard›r. K›talar› birbirinden
ay›ran Bo¤azlara bir k›y›dan di¤er k›y›ya at›lan her halat sadece bu bölgede yaﬂayan insanlar için insanl›¤›n gelece¤i aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r.
‹stanbul Bo¤az›’n›n Özellikleri
Merakl›lar› için ﬂu bilgileri de aktarmakta yarar var. ‹stanbul Bo¤az›, Karadeniz’le Marmara Denizi’ni birleﬂtiren suyoluna verilen isim. Uzunlu¤u düz olarak
30 kilometre. Girinti ve ç›k›nt›lar hesaba kat›l›nca Rumeli yakas›nda Rumeli Feneri’nden Haliç k›y›lar›n› dolaﬂarak Ah›rkap› Fenerine kadar 55 kilometre, Anadolu yakas›nda Anadolu Feneriyle K›zkulesi aras› 35 kilometre, Selimiye önündeki Kayak Burnu’na kadar 36 kilometredir.
Bo¤az›n geniﬂli¤i Anadolu Feneri ile Rumeli Feneri aras›nda 3600 metre, Anadoluhisar› ile Rumelihisar› aras›nda 760 metredir. Bo¤az’›n en derin yeri Bebek’le Kandilli aras›nda 120 metredir.
‹stanbul Bo¤az›’nda su yüzünde Karadeniz’den Marmara’ya, su alt›nda Marmara’dan Karadeniz’e ak›nt›lar vard›r. Su yüzeyinde yer yer ters ak›nt›lar da görülür. ‹stanbul bo¤az› üzerinde 1973 y›l›nda aç›lan 1073 m. boyundaki Bo¤aziçi
Köprüsü ve 1986’da aç›lan 1090 m. boyundaki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki
yakay› birbirine ba¤lamaktad›r.
Bo¤azlar, konumu ve tarihi önemi itibariyle, ‹stanbul’un Karadeniz kap›s›, Çanakkale de Ege Denizi kap›s› olarak, geçmiﬂte taﬂ›d›klar› ve ça¤›m›zda taﬂ›makta olduklar› stratejik önem ve de¤er aç›s›ndan daima birlikte mütalaa edilmiﬂ ve
edilmektedir.
Su Yolundan Çok Öte Anlam Taﬂ›yan Fonksiyonlar
Her iki bo¤azda, klasik ve dar çerçevede sadece Akdeniz’i Karadeniz’e, Avrupa’y› Asya’ya ba¤layan su geçitleri ya da köprüler de¤ildir. Akdeniz’in öteki
önemli su geçitlerinden Cebelitar›k ve Süveyﬂ kanal› ile de bütünleﬂerek, dünyan›n büyük denizlerini (Atlas ve Hint okyanusu gibi) ve büyük k›ta kara
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parçalar›n› birbirine ba¤layan, daha geniﬂ anlamdaki jeopolitik konumuyla,
dünya siyaset ve iktisadiyat› üzerine olan etkilerini bu gün de korumaktad›r.
Bu nedenlerledir ki, Türk Bo¤azlar›, uluslararas› iliﬂkilere yön vermede daima
odak noktas› olmuﬂlard›r. Bo¤azlar›n tarihin ak›ﬂ› içindeki stratejik durumu ve
jeopolitik konumuyla ilgili yukar›daki k›sa aç›klamalar›n ›ﬂ›¤› alt›nda, tarihin
eski dönemlerinden beri ön planda, Avrupa ve Asya ülkeleri aras›nda baﬂlam›ﬂ
olan ekonomik, ticari ve siyasi iliﬂkilerle, askeri hareketler, sürekli olarak Bo¤azlar bölgesinde cereyan etmiﬂtir.
Baﬂka bir deyiﬂle Bo¤azlar, dünyan›n di¤er parçalar›nda pek görülmemiﬂ ard› arkas› kesilmeyen mücadelelere sahne olmuﬂtur. Bu aç›dan Türkiye, jeopolitik ve
jeo-kültür levhalar üzerinde bir s›n›r ülkesidir. Yani bat›dan Avrupa kültürü,
kuzeyden Rus kültürü, do¤udan Asya kültürü ve güneyden Afrika ve Arap kültürü ile s›n›rl›d›r. Dolay›s›yla Türkiye, ayn› zamanda dünya kültürlerinin kesiﬂme noktas›nda bulunur. Marmara Denizi, Çanakkale Bo¤az› ile Adalar denizine,
‹stanbul Bo¤az› ile de, Karadeniz’e ba¤l›d›r. Adalar denizi güneyde, Akdeniz ile
birleﬂir. Akdeniz ise, bat›da Cebel-i Tar›k Bo¤az› ile Atlas Okyanusu’na ba¤lant›l›d›r. Bu sebeple, Türkiye’nin üç taraf›n› çevreleyen denizler, dünya okyanuslar›na aç›lmaktad›r. Türkiye ve Karadeniz’e komﬂu olan ülkeler için bo¤azlar›n
çok büyük bir önemi vard›r.
Marmaray’›n Özellikleri
‹stanbul ülkemizin en büyük ve en kalabal›k kenti… Sanayi, ticaret, kültür, e¤itim merkezi. Ülkemizin ekonomik üretiminin beﬂte biri, motorlu taﬂ›tlar›n dörtte biri, otomobillerin % 30’u bu kentimizde… Ve her gün kent içinde 12 milyon
kiﬂi yolculuk yap›yor. Ama hepsinden önemlisi ‹stanbul bir tarih hazinemiz ve
bir dünya kentimiz.
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› DLH Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütülen Marmaray
Projesi ‹stanbul’un tarihine, çevresine, kültürel miras›na yak›ﬂ›r bir proje olarak
tasarlanm›ﬂt›r.
Yüzy›l›n projesi olarak nitelenen ve halen yap›m› büyük bir h›zla sürdürülen
Marmaray Projesi’nin, Asya ile Avrupa’y› demir a¤larla birbirine kavuﬂturmas›na az kald›.
‹stanbul’un kent içi ulaﬂ›m sorununa toplu taﬂ›mac›l›kla köklü bir çözüm getirmeyi amaçlayan bu Proje kapsam›nda, Avrupa yakas›ndaki Halkal›’dan Anadolu yakas›ndaki Gebze’ye kesintisiz, ça¤daﬂ, yüksek kapasiteli, h›zl›, çevre ve tarihi dokuyu tahrip etmeyen, di¤er ulaﬂ›m sistemleriyle entegrasyonlu 76.3 kilometrelik yüzeysel metro inﬂa edilecek.
Ancak Marmaray, bir dünya kenti olan ‹stanbul’un sadece kent içi ulaﬂ›m sorununa köklü çözüm getirmesi aç›s›ndan de¤il, ‹stanbul’un tarihi ve do¤al güzelliklerinin korunmas›, demiryolu ulaﬂ›m sisteminin geliﬂmesi, ülkemizin stratejik
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konumu aç›s›ndan da önem taﬂ›yor. Avrupa Birli¤i’nin h›zl› tren a¤lar›yla uyumu yönünde önemli bir ad›m olan Marmaray, Ankara-‹stanbul H›zl› Tren, KarsTiflis Projeleri gibi projelerin gerçekleﬂtirilmesiyle birlikte, Avrupa’dan Asya’ya,
bat›dan do¤uya kesintisiz, h›zl›, ekonomik bir demiryolu ba¤lant›s› sa¤layacak.
Marmaray Projesi, toplu taﬂ›mac›l›kta ça¤daﬂ bir ulaﬂ›m imkân› ile ayn› zamanda enerji bak›m›ndan da ülke kaynaklar›n›n verimli kullan›lmas›n› sa¤layacak.
D›ﬂar›dan ald›¤›m›z petrolün % 80’inin karayolunda kullan›ld›¤› düﬂünüldü¤ünde, d›ﬂa ba¤›ml› olmayan elektrik enerjisini kullanan, etkin ve verimli, yüksek kapasiteli demiryolu ulaﬂ›m sisteminin kent içi ulaﬂ›mda da geliﬂtirilmesi en
baﬂta ülkemiz kaynaklar›n›n rasyonel kullan›m›n› sa¤layacak. Otoyollar ile kirletilen ve yok edilen kentin do¤al zenginliklerinin hiç de¤ilse kalan bölümünün
yaz›k edilmesini önleyecek, otomobil trafi¤inin neden oldu¤u kirlili¤i, otoyol ve
bireysel ulaﬂ›ma ba¤l›l›¤› azaltacak, ça¤daﬂ bir kentsel yaﬂam›n temelini oluﬂturan ça¤daﬂ bir ulaﬂ›m sistemi yaratacak.
Marmaray’›n Aﬂamalar›
Fikir olarak ilk defa bundan 148 y›l önce 1860’da ortaya at›lan tüp geçit fikri
Marmaray projesi ile hayata geçmek üzere. Temeli 9 May›s 2004’te at›ld›. 21
Aral›k 2006’da tünelin delinme töreni yap›ld›. Marmaray’›n 2012 y›l› sonunda
bitirilmesi planlan›yor.5
Dünyada iki bo¤az› birleﬂtiren en derin tüp geçit, Amerika’n›n San Francisco
eyaletinde bulunuyor. Bu tünelin deniz yüzeyinden derinli¤i 45 metre. Marmaray deniz yüzeyinden 60 metre derinli¤e kadar iniyor. Üstelik bu geçiﬂ iki ters
ak›nt›n›n oldu¤u bir Bo¤az’da gerçekleﬂiyor.
Marmaray Projesi, 4 ayr› sözleﬂmeden oluﬂuyor. Mühendislik ve Müﬂavirlik Hizmetleri, Demiryolu Tüp Tünel Geçiﬂi ‹nﬂaat›, Gebze- Haydarpaﬂa, Sirkeci-Halkal› Banliyö Hatlar›n›n ‹yileﬂtirilmesi-‹nﬂaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler ve
Banliyö Hatlar› Demiryolu Araçlar› Temini’dir.
Bu proje ile her iki yakadaki demiryolu hatlar› ‹stanbul Bo¤az›’n›n alt›ndan geçen bir demiryolu tüneli ile birbirine ba¤lanacak. Bo¤az demiryolu tüp tünel geçiﬂi, Yedikule’de yeralt›na girmekte, Yenikap› ve Sirkeci yer alt› istasyonlar› ile
devam etmekte, Bo¤az’›n alt›ndan geçerek Üsküdar yer alt› istasyonuna ba¤lanmakta ve Sö¤ütlüçeﬂme’de yüzeye ç›kmaktad›r.
Marmaray Projesi’nin ikinci etab› olarak adland›r›lan Gebze- Haydarpaﬂa, Sirkeci-Halkal› Banliyö Hatlar›n›n ‹yileﬂtirilmesi çal›ﬂmalar› kapsam›nda, Asya yakas›nda 43.4 km, Avrupa yakas›nda 19.6 km’lik banliyö hatlar› yüzeysel metroya
dönüﬂecek, 36 istasyon yenilenecek, hat say›s› üçe ç›kar›lacak, bu hatlar›n birinde Kuruluﬂumuz yük ve anahat yolcu taﬂ›mac›l›¤› yapacak. Marmaray’›n hizmete girmesiyle birlikte Gebze - Halkal› aras›nda 2- 10 dakikada bir sefer yap›larak,
her iki yakada bir saatte tek yönde 75.000 yolcu taﬂ›nacak.
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Proje kapsam›nda, 2009 y›l›nda 280, 2010’da 40 ve 2011 y›l›nda 120 olmak üzere, toplam 440 adet araç al›nmas› planlan›yor.
Marmaray Projesi, ‹stanbul’daki ulaﬂ›m sisteminin omurgas› olarak görülüyor.
Anadolu yakas›ndaki Üsküdar istasyonu ve Avrupa yakas›ndaki Yenikap› istasyonu ‹stanbul’daki mevcut ve gelecekte yap›lacak demiryolu ulaﬂ›m sistemlerinin aktar›m iﬂlevini üzerine alacak.
Marmaray Projesi’nin; mevcut ve yap›lmas› planlanan; Yenikap›-Taksim- ﬁiﬂli–4. Levent-Ayaza¤a metrosu ile Yenikap›-Yenibosna-Atatürk Havaliman›, Kad›köy- Kartal, Esenler-Mahmutbey ve Üsküdar-Ümraniye-Dudullu hafif rayl›
sistemlerle entegrasyonu planlanmaktad›r.
Depreme dayanakl› olarak inﬂa edilen Marmaray Projesi, 2009 y›l› ulaﬂ›m ihtiyaçlar›na göre planlanm›ﬂt›r. Bu y›ldan sonra artan yolcu taleplerini karﬂ›layacak ﬂekilde entegre edilebilecektir.6 Marmaray’›n tamamlanmas›yla Gebze-Halkal› aras›nda trenle yolculuk 105 dakikaya inecek. ﬁu anda bu mesafe toplu taﬂ›ma araçlar›yla 185 dakikada al›nabiliyor. Projenin tamamlanmas›yla Bostanc›-Bak›rköy
aras› 37 dakika, Sögütlüçeﬂme -Yenikap› aras› 12 dakikaya, Bo¤az’›n iki yakas› aras›, yani Üsküdar - Sirkeci aras› ise 4 dakikaya inecek. Gebze ile Halkal› aras›nda
her 2 ila 10 dakika aras›nda bir sefer yap›labilecek. Bir yönde saatte ortalama 75
bin yolcu taﬂ›nacak. Bu hatta yap›lacak ba¤lant›larla sadece hat üzerindeki istasyonlara de¤il, örne¤in Taksim’e, Levent’e, ﬁiﬂli’ye, Ayaza¤a’ya, bunun yan›nda art›k Anadolu yakas›ndan ulaﬂ›m h›zl›, konforlu, güvenilir ﬂekilde sa¤lanm›ﬂ olacak.
Dünyay› Kavuﬂturan Proje
‹stanbul’da ﬂu anda rayl› toplu taﬂ›man›n oran› yüzde 8 civar›nda. Marmaray’›n
tamamlanmas›yla rayl› toplu taﬂ›man›n a¤›rl›¤› yüzde 28 oran›na ç›kacak. Böylece bu hat Londra’dakinden, Paris’tekinden böylece yüksek olacak. Bu projeyle
‹stanbul, ulaﬂ›m noktas›nda rahat bir nefes alacak. Bu proje sadece ‹stanbul için
de¤il, Avrupa ve Asya için de büyük önem arz ediyor.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an, Marmaray Projesi sadece Gebze’yi Halkal›’ya
ba¤lam›yor. Marmaray, Londra’y› Pekin’e demir yollar›yla ba¤layan bir proje olma özelli¤ini de taﬂ›yor demektedir.
Nitekim Marmaray’la eﬂ zamanl› olarak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi de
hayata geçirildi ve projeye start verildi. Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars projeleri
de tamamland›¤›nda Pekin’den Londra’ya demir yollar›yla kesintisiz bir hat sa¤lanm›ﬂ olacak. ‹stanbul Bo¤az›, Marmaray Projesiyle birlikte Asya ile Avrupa
aras›ndaki köprü görevini daha da somutlaﬂt›racak. Sadece Bo¤az’›n iki yakas›n› de¤il, k›talar›, ülkeleri ve halklar› da birleﬂtirmiﬂ olacak.
Baﬂbakan Recep Tayyip Erdo¤an proje hakk›nda bilgi verirken, ölü saat denilen
23.00 ile 06.00 saatleri aras›nda bu hattan yük trenleri iﬂleyece¤ini ve bunun da
bölge ticaretine önemli bir katk› sa¤layaca¤›n› kaydediyor.
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Baﬂbakan Erdo¤an, demir yollar›n› yeniden ele al›p canland›rd›klar›n›, h›zl› tren
projelerini baﬂlatt›klar›n› ve belli bir aﬂamaya getirdiklerini ifade ederek, denizlerin bu dönemde yeniden keﬂfedildi¤ini, tersanecilikte Türkiye’nin dünya
23’üncülü¤ünden bugün 5’incili¤e yükseldi¤ini söyledi.
Hava yolu taﬂ›mac›l›¤›nda da yolcu say›s›n› 2002 y›l›na göre yüzde 400 art›rd›klar›n›, uça¤› lüks bir ulaﬂ›m arac› olmaktan ç›kard›klar›n› kaydeden Erdo¤an, art›k orta tabakadaki vatandaﬂ›n da rahatl›kla uça¤a binebildi¤ini, hatta orta tabakan›n alt›ndakinin de yeri geldi¤inde biner hale gelebildi¤ini belirtti.
Marmaray Projesi ﬂu anda dünyadaki en büyük ulaﬂ›m altyap› projelerinden birisidir. Proje, Avrupa yakas›nda bulunan Halkal› ile Asya yakas›nda bulunan
Gebze ilçelerini kesintisiz, modern ve yüksek kapasiteli bir banliyö demiryolu
sistemiyle ba¤layacak olan ‹stanbul’daki mevcut banliyö demiryolu sisteminin
iyileﬂtirilmesine dayanmaktad›r. ‹stanbul Bo¤az›’n›n her iki yakas›ndaki demiryolu hatlar›, ‹stanbul Bo¤az›’n›n alt›ndan geçecek olan bir demiryolu tünel ba¤lant›s› ile birbirine ba¤lanacakt›r. Marmaray’daki banliyö sistemi günün büyük
bir bölümünde (06:00-24:00) yolcu taﬂ›mac›l›¤› yaparak Marmaray’›n etkin bir ﬂekilde kullan›lmas›n› sa¤larken, geri kalan zamanda yolcu talebi olmamas› sebebiyle at›l kalacakt›r. Bu at›l kapasiteyi etkin bir ﬂekilde kullanmak için 24:0006:00 saatleri aras›nda Marmaray’da Ro-La taﬂ›mac›l›¤› yap›lmas› planlanmaktad›r. Marmaray’da Ro-La trenlerinin iﬂletilmesiyle birlikte Türkiye’de ilk defa RoLa sisteminin kullan›m›na geçilebilecek ve ‹stanbul’dan transit geçen ve ‹stanbul’a gelen-giden yüklerin taﬂ›nmas›nda daha az CO2 emisyonuna, gürültü kirlili¤ine sebep olan demiryolu taﬂ›mac›l›¤› kullan›labilecektir.
Marmaray Ro-La Sistemi Güzergâh›
Asya ve Avrupa k›talar› aras›nda köprü olan ‹stanbul, jeopolitik konumundan
dolay› uluslararas›, ulusal ve bölgesel yük hareketlerinin merkezinde yer almaktad›r. %93’lük oranla bu yük hareketleri karayolu taﬂ›mac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilmekte olup bu hareketler ‹stanbul’da do¤rudan ulaﬂ›m yo¤unlu¤una, dolay›s›yla sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara sebep olmaktad›r.
Marmaray üzerinde kombine taﬂ›mac›l›k uygulanarak ‹stanbul aç›s›ndan ulaﬂ›mda yük taﬂ›mac›l›¤›ndan kaynaklanan sorunlar k›smen elimine edilebilecektir. Marmaray’da Ro-La trenlerinin iﬂletilmesiyle birlikte Türkiye’de ilk defa düzenli ve tarifeli (shuttle) Ro-La sistemi kullan›m›na geçilecek ve ‹stanbul’dan
transit geçen ve ‹stanbul’a gelen giden yüklerin taﬂ›nmas›nda daha az CO2 emisyonuna, gürültü kirlili¤ine sebep olan demiryolu taﬂ›mac›l›¤› kullan›lacakt›r.7
Kombine taﬂ›mac›l›¤›n entegrasyonuyla yüklerin transferinde elleçleme azalt›larak operasyonel verimlilik sa¤lamak mümkün olabilecektir. Böylelikle yüklere
olan zarar azalt›larak sigorta maliyet hesaplar›nda kullan›lan riskler azalt›labilecektir. Marmaray sistemini kullan›larak günde yaklaﬂ›k olarak 3.000 TIR veya
kamyonun karﬂ›l›kl› geçiﬂ için kullan›labilece¤i görülmüﬂtür.
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‹stanbul’dan transit geçiﬂ yapan TIR araçlar›n›n, ‹stanbul’a gelen ve giden araçlar›n (Halkal› ve Gebze aras›ndaki) Ro-La prensibiyle Marmaray’dan geçirilmesi
amaçlanmaktad›r. Ro-La treni kullan›m› Marmaray projesi ile hayata geçirildi¤inde Türkiye’de yük taﬂ›mac›l›¤›nda bir ilk gerçekleﬂmiﬂ olacakt›r.
Marmaray üzerindeki iﬂletmeler üç ayr› baﬂlang›ç ve bitiﬂ güzergâhlar› olmak
üzere tasarlanmaktad›r.
Yeﬂil Hat Çerkezköy ile Köseköy aras› hatt›r. Toplam uzunlu¤u 231 km’dir. Bu
hatta uluslar aras› yabanc› plakal› TIRlar›n mecburi olarak ‹stanbul geçiﬂinin
Ro-La demiryolu ile yap›lmas› zorunlu hale getirilmelidir. Ayr›ca uluslar aras›
taﬂ›ma yapan Türk TIRlar› için de yeﬂil hat planlanmal›d›r. Günlük 500 yerli ve
yabanc› TIR transit olarak geçmekte oldu¤u bilinmektedir.
K›rm›z› Hat Halkal› ile Gebze aras› planlanmakta olan hatt›r ve tüm uzunlu¤u
77 km’dir. ﬁehirler aras› ‹stanbul var›ﬂ veya ‹stanbul’dan Anadolu’ya gidecek
a¤›r vas›tal› araçlar için baﬂlang›ç ve bitiﬂ noktas› olarak planlanan güzergâht›r.
Günlük 7.000 a¤›r vas›ta arac›n bu güzergâhtan geçirilmesi planlanmaktad›r.
Gece boyunca Ro-La trenine olan talebin düzenli olaca¤› varsay›lmaktad›r.
Mavi Hat Kazl›çeﬂme ile Kartal aras›nda planlanan hatt›r. 32 km uzunlu¤undad›r.
‹stanbul ﬂehir içi da¤›t›mda kullan›lan kamyon ve kamyonetlerin Ro-La ile geçirilmesi planlanmaktad›r. 2.000 araçl›k bir talebin oldu¤u bilinmektedir. Ro-La
uzun mesafeli taﬂ›malarda daha iyi sonuçlar vermektedir. Alman Ro-La sistemlerinde 200 km’den uzun mesafeler için tercih edilirli¤i artmaktad›r. Planlanan
Yeﬂil Hat için (Köseköy-Çerkezköy aras›) toplam mesafe toplamda 231 km’dir ve
Ro-La taﬂ›mac›l›¤› taﬂ›mac›lara daha iyi sonuçlar sunacakt›r.
Marmaray’›n Ortaya Ç›kard›¤› Tarihi Zenginlikler
Marmaray’›n inﬂas› s›ras›nda do¤al yap›ya kültürel ve tarihi mirasa azami hassasiyeti gösterildi¤i anlaﬂ›l›yor. Asl›nda projedeki k›smi gecikme de bu hassasiyetlerden kaynaklan›yor. Çevreye dost ‹stanbul’un tarihi miras›na yaraﬂan bir
proje gerçekleﬂtiriliyor.
Yenikap›’da 4 y›ld›r devam eden Marmaray ve Metro istasyonlar› kaz›lar›nda ‹stanbul’un tarihini sil baﬂtan yazd›racak yepyeni bulgulara rastland›. Tarih ve arkeoloji çevrelerinde büyük heyecan yaratan bulgulara göre ‹stanbul’un tarihi bilinenin aksine 2.700 de¤il 8.500 y›l öncesi cilal› taﬂ devrine dayan›yor.8
Marmaray kapsam›nda Yenikap›’da yap›lan arkeolojik kaz›larda bugüne kadar
Theodosius Liman› gün yüzüne ç›kar›lm›ﬂ 33 gemi, ‹stanbul’un Bizans Dönemi’nde yap›lan en eski suru, Bizans Kilisesi ve binlerce buluntu ortaya ç›kar›lm›ﬂt›. Ancak son yap›lan kaz›larda hiç hesapta olmayan ve beklenmeyen tarihi
bulgulara rastland›. Theodosius Liman›’n›n alt›ndaki katmanda M.Ö. 6.500’lü
y›llara ait oldu¤u tahmin edilen 4 insan iskeleti ile ahﬂap savunma silahlar›, ahﬂap eﬂyalar ve kano kürekleri bulundu.
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Kaz› bölgelerinden Likhos deresinin Marmara Denizi’yle buluﬂtu¤u noktada
bundan 8–8.500 y›l önce o bölgede bir köy oldu¤u ve köylülerün hayvanc›l›k ve
tar›mla u¤raﬂt›klar› anlaﬂ›ld›.
Marmaray kaz›lar›yla birlikte bulunan bu köy kaz› ekiplerini de heyecanland›rd›. ‹stanbul’un ilk yaﬂam merkezi olabilir mi sorusuna cevap aranmaya çal›ﬂ›ld›. Kaz› ekibinde bulunan Neolitik Ça¤ uzman› Prof. Dr. Mehmet Özdo¤an, Yenikap›’da bulunan seramik parçalar›yla, Çatalhöyük’teki neolitik ça¤da bulunan
seramik parçalar› aras›nda büyük benzerlikler oldu¤unu tespit etti.
Marmaray kaz›lar› ile ilgili olarak Bay›nd›rl›k Bakan› Binali Y›ld›r›m “‹stanbul’un neresine kazma vursan›z tarihi eserle karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Bizim yapabilece¤imiz, o tarihi kültür varl›klar›n› ortaya ç›kar›p, tespitini yap›p, koruma alt›na almak. Bir yanda toplumun ihtiyac›, di¤er yanda kültürel varl›¤›n korunmas› söz
konusu. ‹kisini dengelemek zorundas›n›z. Aksi takdirde ‹stanbul’da hiçbir ﬂey
yapamazs›n›z” demektedir.9
Marmaray-Yenikap›, Metro ve Sultanahmet kaz›lar›nda bulunan eserler, ‹stanbul Arkeoloji Müzesi Assos Salonu’nda “‹stanbul’un Sekiz Bin Y›l› Gün Iﬂ›¤›nda” ad›yla 2007 y›l›nda sergilendi.
Marmaray’›n Üsküdar’a Etkileri
Üsküdar as›rlardan beri Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçmek isteyenler için k›talararas› bir geçiﬂ merkezi oldu.
‹ki yaka aras›nda deniz yoluyla ilk geçiﬂi kim, ne zaman yapm›ﬂt›r bilinmez ama
o tarihten binlerce y›l sonra 29 Ekim 1973’te Bo¤az Köprüsü’nün aç›lmas›yla iki
k›ta aras›ndaki karadan da ba¤lant› kurulmuﬂ oldu.
Bu h›zl› geçiﬂ imkân›, iﬂi ‹stanbul’un bir yakas›nda, evi di¤er yakas›nda olan bir
yaﬂam biçiminin ‹stanbul’da egemen olmas›na da zemin haz›rlad›. Kent iki yakada enine uzad›.
Marmaray projesi iki k›ta aras›ndaki geçiﬂte yeni ve çok fonksiyonlu bir ulaﬂ›m
imkân› sa¤layacak. ‹ﬂte tam bu noktada Üsküdar’›n yeni ulaﬂ›m konsepti içindeki durumu önemli bir farkl›l›k arz ediyor. ‹stanbul Bo¤az› entegre yeni ulaﬂ›m
sistemiyle ilk defa denizin alt›ndan geçilecek.
Yak›n zamana kadar sadece denizden geçiﬂ alternatifi oldu¤u için mecburen Üsküdar’a u¤rayan, Bo¤az Köprüsü aç›l›nca köprüden de olsa Üsküdar’› uzaktan
görebilen insanlar, ilk defa Üsküdar’› görmeden deniz alt›ndan k›talararas› geçiﬂ
yapacaklar.
ﬁu bir defa net olarak ortaya ç›k›yor. Üsküdar Marmaray’›n devreye girmesiyle
Üsküdar’› ‹stanbul’un iki yakas› aras›nda geçiﬂ yeri olarak kullanan insanlar›n
büyük bölümü aç›s›ndan bir geçiﬂ menzili olmaktan ç›kacak.
Her ne kadar Marmaray’›n Yenikap› ve Üsküdar’daki istasyonlar› iki yakan›n en
önemli yolcu aktarma merkezleri olacak olsa da, yüz binlerce yolcunun yerin
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alt›nda yapt›¤› transferin Üsküdar’›n üst yap›s›na nas›l bir faydas› sa¤layaca¤› ve
ne kadar hareketlendirece¤i merak konusudur.
Üsküdar esnaf›n› gelir-geçer müﬂteri azalmas›ndan dolay› daha az yo¤unluklu iﬂ
yaﬂam› bekleyecek olabilir.
Üsküdar bilindi¤i gibi sahil ﬂeridi ve beli yerleﬂim yerleri hariç genelde orta ve
alt gelir grubu insanlar›n yaﬂad›¤› bir yerleﬂim yeridir. Marmaray’›n Üsküdar’a
olas› etkileri bu tarihi ilçeyi ‹stanbul’un ortas›nda mütevaz› bir sahil kasabas›
haline de getirebilir.
ﬁair Sunay Ak›n “‹stanbul en çirkin K›zkulesi’nden görünür. Çünkü K›zkulesi’nden bak›nca K›zkulesi’z ‹stanbul görürsünüz” der. K›zkulesi’ni seyretmeden
Üsküdar’dan Eminönü geçmenin mümkün oldu¤u bir döneme giriyoruz. S›rf bu
aç›dan bak›ld›¤›nda bile Marmaray’›n Üsküdar’a olas› olumsuz etkilerini düﬂünebiliriz.
Uzun vadede Üsküdar’› bekleyen ve bir ﬂairlerin ﬂiirlerine konu olan gizeminde
bir unutulmuﬂluk, bir terk edilmiﬂlik, bir yaln›zl›k, bir fark›ndas›zl›k ve eski kitaplara hapsedilmiﬂlik olabilir.
Bunu aﬂmak için al›nabilecek önlemler aras›nda ﬂunlar s›ralanabilir:
— Marmaray’›n Üsküdar’da inﬂa edilecek yeralt› istasyonu kesinlikle Üsküdar’›n üst kimli¤ini yans›tan bir tarzda inﬂa edilmelidir. Gerek dekorasyon ve
iﬂlemeleri, gerekse de sabit ve mobil tüm unsurlar› görenleri en yak›n zamanda
istasyondan yukar›ya ç›k›p Üsküdar’› görme, hissetme ve orada bulunma arzusunu kamç›lamal›d›r.
— Üsküdar’›n sahil ﬂeridi yeniden düzenlenmeli ve ‹stanbul’un seyir teras› haline getirilmelidir. Bu yolla, Üsküdar’›n özel ziyaret edilen, dost, arkadaﬂ ve ahbap çevresiyle oturup bir ﬂeyler yenilen ve yemekli ortamlarda özel iﬂ görüﬂmeleri yap›lan seçkin bir ortam haline getirilmesi sa¤lanmal›d›r.
— Sonradan inﬂa edilen, tarihi hususiyeti olmayan ve görüntü çirkinli¤i oluﬂturan binalar y›k›lmak suretiyle eski ‹stanbul’u karﬂ›dan da olsa gören 5 y›ld›zl›
oteller için mekân oluﬂturulmal›d›r. Üsküdar bu yolla kongre ve her türlü toplant› turizmine elveriﬂli bir cazibe merkezine dönüﬂtürülmelidir.
—‹stanbul’un 3 önemli dini ve tarihi ﬂahsiyetinden biri de Üsküdar’daki Aziz
Mahmud Hüdâyî Hz.’leridir. Bu tarihi mekân›n çevre düzenlemesi yap›lmak suretiyle bölgenin cazibe merkezi olma hüviyeti güçlendirilmelidir.
— Üsküdar’›n tarihsel kimli¤ini ve eserlerini öne ç›karmak ﬂimdikinden daha
önemli hale gelmiﬂtir. Üsküdar gerek iç, gerekse de d›ﬂ turizm olarak ‹stanbul’a
gelenlerin u¤ramak istedi¤i çekim merkezlerinden biri haline getirilmelidir.
— Selimiye K›ﬂlas› taﬂ›nmak suretiyle dünyan›n say›l› kültür merkezlerinden
veya cazibe merkezi olacak alternatif kullanma mekânlar›ndan biri haline getirilmelidir.
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— Karacaahmet Mezarl›¤› dünyan›n en büyük an›t bir mezar› hüviyetine dönüﬂtürebilir. Bu ba¤lamda, Karacaahmet’te metfun tarihi ﬂahsiyetlerin mezarlar› belirlenerek, belirgin hale getirilerek ve Karacaahmet’te yatan ünlülerin isim listeleri mezarl›k önünde inﬂa edilmiﬂ özel yerlere yaz›larak biyografik bir ziyaret turizmi geliﬂtirilebilir.
— Küçük ve Büyük Çaml›ca’ya ulaﬂ›m için nostaljik tramvay hayata geçirilmeli
ve bu mekanlar›n ‹stanbul’un seyir teras› olma özelli¤i güçlendirilmelidir.
Üsküdar Belediye Baﬂkan› Say›n Mehmet Çak›r Marmaray ile ilgili olarak kendisiyle yap›lan bir röportajda ﬂunlar› söylüyor;
“ﬁu an Üsküdar’›n bir meydan› yok ama Marmaray’dan sonra iki meydan› olacak. Birincisi Demokrasi Meydan›, di¤eri de Ahmediye Meydan› ve çevresi. Bunun yan›nda ulaﬂ›m akslar›n› de¤iﬂtiriyor. Merkez mahallesindeki ulaﬂ›m› sa¤layan yollarda, ana hatlar›yla de¤iﬂimler meydana geliyor. Marmaray tarihi yap›lar› da ön plana ç›kar›yor. Eskiden var oldu¤u söylenen tarihi arasta çarﬂ›lar›n› da bu projeyle birlikte tekrar hayata döndürüyoruz. Üsküdar’da komple bir
de¤iﬂim söz konusu. Ahmediye Meydan› ve çevresinde sadece Mimar Sinan
Çarﬂ›s› ile Karadavut Camii kal›yor. Di¤er yap›lar›n tamam› y›k›lacak ve tarihi
arastalar meydana getirilecek. Üsküdar’›n as›l s›k›nt›lar›ndan birisi de ticaretinde bir durgunlu¤un söz konusu olmas›. Markalar›n Üsküdar’da olmamas› nedeniyle, Üsküdar halk› Kad›köy’e, Ümraniye’ye veya ‹stanbul’un karﬂ› yakas›na
al›ﬂveriﬂe gidiyor. Marmaray projesiyle alt çarﬂ›da oluﬂacak olan dükkânlarla bu
al›ﬂveriﬂ imkân›n› sa¤lam›ﬂ olaca¤›z.
Say›n Çak›r tüm bu çal›ﬂmalar›n ne zaman tamamlanaca¤› konusunda ise; “Birinci k›s›m, yani Demokrasi Meydan›, iki y›l içerisinde tamamlanacak. Marmaray’la birlikte Üsküdar-Ümraniye Metro hatt› da yap›lacak. Metro ile Marmaray’›n birleﬂti¤i orta noktada meydan oldukça etkilenecek. Meydan, Metro da
bitti¤i takdirde meydan hüviyetine kavuﬂacak.”10
Marmaray tamamland›ktan sonra Üsküdar meydan›n› saatte 45- 50 bin insan›n
kullanaca¤› tahmin ediliyor. Sirkeci, Beﬂiktaﬂ ve di¤er istikametlere bu meydandan insan sirkülâsyonu olaca¤› tahmin ediliyor. Avrupa ile Asya’y› birbirine
ba¤layan ilk metro hatt› olaca¤› için ayr› bir de¤er kazanacak. Marmaray’la birlikte hem Beykoz hem Kad›köy istikametine do¤ru sahil band›n›n yeniden düzenlenmesini de gündemimize getirecek. Çünkü ‹stanbul’un en güzel seyredildi¤i nokta olarak Üsküdar sahil band› öne ç›k›yor ve bu Marmaray’la birlikte daha fazla hissedilecek.
Üsküdar’› bu konuda aç›k müze diye tarif edebiliriz. Ç›kard›¤›m›z envantere göre 1000’e yak›n tarihi eser tespiti yapt›k. Belki bu rakam daha da yukar›lara ç›kabilir ama pafta-ada-parsel baz›nda tespiti yap›lm›ﬂ olanlar›n say›s› 1000’e yak›n. Bizim tespitlerimize göre çeﬂmelerimizde büyük tahribat var. 250’ye yak›n
çeﬂme oldu¤u san›l›yor. Bunlardan 41 tanesini restore ettik. Bunlar›n yan›nda
hamamlar, namazgâhlar ve tekkeler var.
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Sonuç
Ulaﬂ›m alan›ndaki geliﬂmeler tarih boyu yerleﬂim alanlar›n› de¤iﬂik ﬂekillerde
etkilemiﬂtir. Marmaray’›n ‹stanbul’da sadece ﬂehir içi ulaﬂ›m aç›s›ndan de¤il çok
farkl› ﬂekillerde etkisi olmas› kaç›n›lmazd›r.
Kuﬂkusuz Marmaray’›n en çok etkiledi¤i ilçelerin baﬂ›nda Üsküdar ilk s›ralarda
gelecektir. Marmaray Üsküdar’›n tarih boyu süregelen k›talararas› denizden ulaﬂ›m geçiﬂ güzergâh› olma özelli¤ine farkl› bir boyut kazand›racak ve ulaﬂ›m büyük ölçüde üstten alta kayacakt›r.
Üsküdar ﬂimdiye kadar k›talararas› geçiﬂ güzergâh› olma hüviyetindeydi. Marmaray sonras› yeni konsepte göre Üsküdar’›n gelece¤i planlan›rken insanlar›n
Üsküdar’da zaman geçirmelerini sa¤layacak projelere a¤›rl›k verilmesi yerinde
olacakt›r.
Bu önemli eserin ülkemize ve insanl›¤a hay›rl› olmas›n› diliyorum.
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XIX. Yüzy›lda Osmanl›
Bat›l›laﬂmas›n›n Konut
Mekânlar›n›n De¤iﬂimine
Etkisi ve Kuzguncuk Evleri
Y R D .
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D E N ‹ Z

D E M ‹ R A R S L A N

Kocaeli Üniversitesi

Giriﬂ
Tarih boyunca çeﬂitli imparatorluklara baﬂkent olan ‹stanbul, tarihindeki kültürel birikimin çeﬂitlili¤i aç›s›ndan eﬂsiz bir konuma sahiptir. XIX. yüzy›lda
Bat›l›laﬂma ile birlikte Avrupa’dan gelen ve ﬂarts›z kabul gören kültürel biçimler toplumu çeﬂitli yönlerden etkilemiﬂ, farkl› kültürleri bar›nd›ran bu baﬂkentte dönüﬂüme u¤rayarak kent dokusuna kat›lm›ﬂlard›r. Bat›l›laﬂman›n toplum üzerindeki etkileri özellikle konut mekanlar›nda iç mekân ve mobilya
kullan›m›, iﬂlevsel alan da¤›l›m› ve planlama, üslup farkl›laﬂmas›, yap› strüktüründe farkl›laﬂmalar ﬂeklinde kendini göstermiﬂ, zengin yeni bir mimari dil
geliﬂerek XIX. yüzy›l ve erken XX. yüzy›l ‹stanbul konutlar›na yans›m›ﬂt›r. Di¤er Bat›l› kültürel biçimler gibi ‹stanbul’da o güne dek görülmeyen bir konut
tipi olarak özellikle s›ra konutlar bu dönemde ortaya ç›km›ﬂt›r. Esasen Osmanl› kent dokusuna yabanc› bir konut tipi olan bu diziler ‹stanbul’un Pera- Akaretler- Yel de¤irmeni- Ba¤larbaﬂ› ve Kuzguncuk semtlerinde yap›lm›ﬂ olup;
Üsküdar Kuzguncuk’taki s›ra evler bu tipolojinin önemli örneklerini oluﬂturmaktad›r.
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Resim 1 Kuzguncuk’ta bir sokak

Kuzguncuk Semtinin Tarihi Geliﬂimi
‹stanbul’un Anadolu yakas›nda Üsküdar, Paﬂaliman› ile Beylerbeyi aras›nda Bo¤aziçi’ne aç›lan bir vadi içinde kurulan Kuzguncuk semtinin tarihi çok eskilere
dayanmaktad›r. Eski ad› “Hrisokeramos” yani “alt›n kiremit” olan semte bu ismi
II.Iustinos döneminde yapt›r›lan çat›s› alt›n rengi kiremitle kapl› bir kilise vermiﬂtir. Evliya Çelebi’nin belirtmiﬂ oldu¤u üzere ad›n› Fatih Sultan Mehmed döneminde bu bölgede yaﬂayan “Kuzgun Baba”dan alan 1 ve bugün Üsküdar ilçesinin 35 semtinden biri olan Kuzguncuk ad›n› ‹ncicyan’a göre ise (1758-1833) köyün eski ismi olan “Kosinitza”dan alm›ﬂt›r.2 Kuzguncuk XVII. yüzy›lda yahudilerin yaﬂad›¤› bir sahil köyü olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Hatta bu semt Avrupa’da yaﬂayan museviler taraf›ndan “Kutsal topraklara varmadan önceki son durak” olarak kabul edilmiﬂ ve Musevi Cemiyeti aç›s›ndan büyük önem kazanm›ﬂt›r. Eremya Çelebi Kömürcüyan Kuzguncuk’un bir yahudi köyü oldu¤unu ve bu
köyde denize naz›r evlerde oturduklar›n› belirtmiﬂtir.3 Kuzguncuk XVII. yüzy›ldan itibaren Rumlar, XVIII. yüzy›lda da Ermeniler ve XIX. yüzy›lda ise müslümanlar›n yerleﬂmesi ile gayrimüslim az›nl›¤›n ço¤unlukta oldu¤u ve Türklerle
birlikte yaﬂad›klar› karma bir yerleﬂim alan› olmuﬂtur.
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Resim 2 Kuzguncuk evlerinin yenilenmesi

Kuzguncuk Semti ve Bat›l›laﬂma
Esasen semtin bugünkü yap›s›yla kuruluﬂu Osmanl›’n›n Bat›l›laﬂma sürecine
denk gelmektedir. Birçok yaz›l› kaynakta Osmanl›’da Bat›l›laﬂma hareketinin
tüm dünyada oldu¤u gibi XIX. yüzy›lda görüldü¤ü belirtilmekte olup; bu Bat›l›laﬂma hareketlerinin baﬂlang›c› ise çok daha eskilere XVI. ve XVII. yüzy›llara
dek dayanmaktad›r. Osmanl› soylular› ile bürokratlar›n›n Avrupa’ya özellikle
Fransa’ya yapt›klar› seyahatler sonucu zamanla bu ülkelerde gördükleri yenilikleri, etiket kurallar›n›, yaﬂam tarz› ile bilhassa konut mekânlar›nda kulland›klar› eﬂya ve günlük nesneleri ‹stanbul’a taﬂ›malar› sonucu Bat›l›laﬂman›n izleri ilk
önce ‹stanbul’da saray ile yak›n çevresinde görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
XVIII. yüzy›l sonlar›ndan bu yana, Osmanl› toplumu her alanda yaﬂanmakta
olan ciddi bir çöküntüden kurtulman›n yolunu, bat› dünyas›n› örnek alarak toplumsal yaﬂam› düzenlemekte bulmuﬂ ve bat›dan faydalanma aray›ﬂ›na girmiﬂtir.
Özellikle XIX. yüzy›lda reformist Osmanl› bürokratlar› yaﬂam biçimi ve e¤itim
konular›nda bat›y› yakalama çabalar›na girmiﬂler; baﬂta Frans›z kültürü ve yaﬂam tarz›n› örnek alm›ﬂlard›r. O dönemde Tanzimatç›lar için “Bat›l›laﬂma”, Avrupa’daki ma¤azalar›n vitrinlerinden al›n›p getirilen ve toplum yap›s›yla iliﬂki573
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Resim 3: Ahmet Fethi Paﬂa yal›s› plan›
(Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, s. 1316.)

si olmayan mallar ile özdeﬂleﬂtirilmekteydi. Bir yandan 1838 ‹ngiliz Ticaret Anlaﬂmas› ile Osmanl› ekonomisi kapitalist dünya ekonomisine aç›l›rken di¤er
yandan da II.Abdülhamid döneminde Bat› etkisiyle ﬂehir yaﬂam›n›n de¤iﬂimi
sonucunda dünyan›n dört bir yan›ndan gelen yap› malzemeleri, mobilya ve eﬂyalar binlerce tüccar› bar›nd›ran ‹stanbul’da büyük de¤iﬂimlerin yaﬂanmas›nda
etkili olmuﬂtur. Bu dönemde modernleﬂme/ Bat›l›laﬂma çabalar›n›n baﬂlamas›yla ilk olarak 1860’larda yemek düzeninde çatal ve b›ça¤›n kullan›lmaya baﬂlanmas›, masada oturarak yemek yeme al›ﬂkanl›¤›n›n toplumda yayg›nlaﬂmas›, sedir ve minder yerine iskemle ve koltuk, yer yata¤› yerine karyola, sand›k ve yüklük yerine gard›rop, komodin gibi Bat› tarz› mobilyalar›n kullan›lmaya baﬂlanmas›, alaturka tuvalet ve banyo kullan›m al›ﬂkanl›¤›n›n bat› tarz›nda dönüﬂümü
konut planlamalar›n›n de¤iﬂimine yol açm›ﬂt›r. Göçebe dönemlerden gelen yaﬂam tarz›na uygun biçimlenen geleneksel Osmanl› konutunun çok iﬂlevli odas›
yerini tek iﬂlevli odalara b›rak›rken; bir ba¤lant› mekân› olmas›n›n ötesinde bir
yaﬂam mekân› olarak kullan›lan sofa da yavaﬂ yavaﬂ yerini koridor ve hollere b›rakm›ﬂt›r. Osmanl›’n›n baﬂkenti ‹stanbul’da ‹mparatorluk s›n›rlar›n›n daralmas›
ve savaﬂlar sonucunda yaﬂanan göçlerle bir nüfus patlamas› olmuﬂ; ithal yap›
malzemelerinin sat›ﬂ›n›n yayg›nlaﬂmas›, iletiﬂim ve ulaﬂ›m olanaklar›n›n artmas› ve büyük ‹stanbul yang›nlar› neticesinde konut talebinde de büyük bir art›ﬂ
gözlenmiﬂtir.4
Melling gibi yabanc› mimarlar›n ve D’ohhson, Gautier, Fontmagne, Montagu gibi yabanc› gezginlerin ‹stanbul’a yapt›¤› seyahatler de büyük ölçüde Bat›l›laﬂmay› baﬂlatan unsurlar olmuﬂtur. Osmanl›’n›n özellikle d›ﬂ ticaret iliﬂkilerinin
gayrimüslim kesim taraf›ndan yürütülmesi ve bu gayrimüslimlerin de Avrupa
ile olan yak›n iliﬂkileri sayesinde bu Bat›l›laﬂma hareketleri büyük bir ivme kazanm›ﬂt›r. Örne¤in Bat›l› k›yafetler ile konutlarda kullan›lan Bat› tarz› mobilya574
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lar ilk olarak saray ve çevresinin d›ﬂ›nda bu gayrimüslim kesimin ‹stanbul’daki
evlerinde görülmeye baﬂlanm›ﬂt›r.
Yahudi, Rum ve Ermeniler’den oluﬂan gayr-i müslim kesim Pera ve Galata’n›n
d›ﬂ›nda Bo¤az ve çevresinde yerleﬂmiﬂlerdir. Bo¤az ve çevresinde k›y› semtlerinin geliﬂiminde ﬁirket-i Hayriye vapur seferlerinin baﬂlamas› da etkili olmuﬂtur.
1914’de ﬁirket-i Hayriyye Salnâmesi Köprüden vapur ile Kuzguncuk iskelesine
yolculu¤un sadece 17 dakika sürdü¤ünü belirtmektedir.5 Bat›l› yaﬂam tarz›n›,
görgü kurallar›n›, k›yafetlerini ve mekân kullan›m al›ﬂkanl›klar› ile mobilyalar›n› ilk benimseyen gayrimüslim az›nl›k ile Osmanl› soylular›n›n sofal› plan tipindeki sedirli, divanl›, yer yatakl› geleneksel ahﬂap konutlar›n›n yer ald›¤› saray çevresindeki eski semtlerden ç›karak kentin Bat›l› tarzda inﬂa edilmiﬂ apartman tipi konutlar›n bulundu¤u Pera semti ile Bo¤az k›y›lar› ve yak›n çevresinde inﬂa edilen s›ra ev tipinde ço¤unlu¤u Bat›l› tarzda konutlar›n a¤›rl›kta oldu¤u Akaretler, Yelde¤irmeni, Kuzguncuk gibi semtlere yerleﬂmeye baﬂlad›klar›
görülmektedir.
Tarih boyunca sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri ile Osmanl›n›n toplum
yap›s›n› yans›tan Bo¤az semtleri XV. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar olan dönemde tar›m ve bal›kç›l›¤›n yap›ld›¤› sahil köyleri iken; XVI. yüzy›lda baﬂlayan Bo¤az deniz ulaﬂ›m›n›n XIX. yüzy›lda geliﬂmesiyle beraber geliﬂim göstermiﬂlerdir.
Osmanl› sultanlar›n›n yazl›k saraylar› ile saray çal›ﬂanlar›n›n ikamet etmesi için
yap›lan konut yerleﬂimleri 16. yüzy›l›n sonu itibariyle Bo¤az k›y›lar›nda görülmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu semtler içinde Bo¤az’›n Asya k›y›s›nda yer alan Kuzguncuk önemli bir konuma sahiptir.
Bat›l›laﬂman›n izlerini bu semtte öncelikle insan giyimlerinden anlamak mümkündü. Erkeklerin olmasa bile kad›nlar›n giyimleri Bat›l› tarzdayd›. Kad›nlar baﬂörtüsü yerine ﬂapka kullan›yorlard›. Semt kahvehanelerinin yerini zamanla
müzikli gazinolar almaya baﬂlam›ﬂt›. Tüm bunlar “Tanzimat Ferman›”n›n getirdi¤i yeniliklerdendi. 6
Kuzguncuk’da Konut ve Yerleﬂim Özellikleri
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda ﬂehirlerin yerleﬂim sistemleri ve yönetim politikas› etnik gruplar›n parçalanmamas› ve toplu halde yaﬂamalar› esas›na dayanmaktad›r. Fethedilen bölgelerde kentlerin Osmanl›laﬂt›r›lmas› için Anadolu’nun çeﬂitli yerlerinden müslüman halk bu bölgelere yerleﬂtirilir ve bu
bölgede bulunan etnik gruplarla birlikte düzenli bir ﬂekilde yaﬂayabilmeleri
için de mahalleleri ayr›l›rd›. Etnik gruplar aras›ndaki din farkl›l›¤› ise bu ay›r›m›n en büyük nedeniydi. Az›nl›k nüfusunun en fazla oldu¤u ‹stanbul’daki
birçok semt bu amaçla geliﬂmiﬂtir. Kuzguncuk’ta 1914’de 400 Yahudi, 1600
Ermeni, 250 Rum ve 70 Müslüman ailenin ikamet etti¤i bir semt olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.7 1933 y›l›nda ise baﬂta Yahudiler, Rum, Türk ve Ermeniler olmak üzere toplam 580 hane ve 4000 nüfus bulunmaktayd›. 8 1992’de ise
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Resim 4: ‹cadiye Caddesi 115 numaral› evin kat planlar›
(Bektaﬂ, Kuzguncuk, s. 28-29.)
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Resim 5: Tufan Sokak 14 numaral› evin kat planlar›
(Bektaﬂ, Kuzguncuk, s. 75.)

semtte sadece 25 Rum, 17 Yahudi ve 6 Ermeni yaﬂamaktayd›. 9 Zengin Yahudi aileleri semtin sahil kesiminden baﬂlayarak ‹cadiye’ye kadar olan mahallelerde ikamet ederken Ermeniler ise Murat Reis Mahallesi’nde ikamet etmekteydiler. Yine Kuzguncu¤un iç kesimlerinde Rumlar oturmaktayd›lar. XIX.
yüzy›lda semtte Ermeniler ço¤al›nca 1835’de bu semte bir ahﬂap kilise Hassa
Mimar› Kayserili Hovanes Amira Serveryan taraf›ndan inﬂa edilmiﬂtir. Bu yap› 1861 y›l›nda kâgir ve kubbeli olarak yeniden inﬂa edilerek günümüzdeki
ﬂeklini alm›ﬂt›r.
Ço¤u Anadolu yerleﬂiminde oldu¤u üzere Kuzguncuk semti de bir vadi ve bu
vadinin iki yan›nda basamak oluﬂturacak ﬂekilde konumlanm›ﬂ konut dizilerinden oluﬂmaktad›r. Vadinin en derin kesimi ise semt halk›n›n ortak kullan›m›
için düzenlenmiﬂtir. Bu vadinin en önemli bölümünü ‹cadiye Caddesi oluﬂturmaktad›r. ‹cadiye Caddesi’nin üst k›sm› Ba¤larbaﬂ›’na aç›l›rken caddenin alt ucu
ise üzerinde yal›lar›n yer ald›¤› Paﬂa Liman› Caddesi ile kesiﬂmektedir. Semtin
en önemli özelliklerinden birisi kubbeleri birbirine kar›ﬂan ve insanlara bir arada yaﬂamay› ö¤reten cami ile Ermeni kilisesidir. Bu semtte evler, birbirinin üzerinden, Bo¤az’› görmektedirler (Resim-1 ve 2).
Geleneksel XVIII. yüzy›l Osmanl› evleri, XIX. yüzy›l ve erken XX. yüzy›l konutlar› ile tarihi bir yerleﬂim bölgesi olan semtte yal› ve konaklar Osmanl› döneminin aile ve sosyal yaﬂam›n› yans›tmaktad›r. Semtin merkezi XVIII. yüzy›l ile XIX. yüzy›l tipik bir Osmanl› ﬂehrini yans›tan cumbal› evler, duvarl›
bahçeler, hamam›, f›r›n, bakkal, berber ve kahvehaneleri ile bir Osmanl› semtinin tüm özelliklerini bar›nd›rmaktad›r. Geleneksel Osmanl› konutuna örnek
olarak Mocan Yal›s› ya da Pembe Yal› olarak da bilinen Ahmet Fethi Paﬂa yal›s› verilebilir (Resim- 3). Yal› geleneksel Osmanl› konut plan tipinde harem
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Resim 6: Perihan Abla Sokak 14 numaral› evin kat planlar›
(Bektaﬂ, Kuzguncuk, s. 78.)

ve selaml›kl›d›r. Harem dairesi ile selaml›k aras›ndaki havuzlu harem bahçesi günümüzde de mevcuttur. ‹ki katl› olan yal›da 16 oda ve iki büyük sofa bulunmaktad›r. Binan›n denizden görülen cephesi iki baﬂlarda ve ortada üst
katlar› ç›k›nt›lar yapmaktad›r. Bu ç›k›nt›lar konsollar üzerine oturtulmuﬂtur.10
Zengin evleri köﬂk ve yal› ﬂeklindeydi. Ancak, Kuzguncu¤un yerleﬂim karakterini farkl› k›lan konutlar Bat›l›laﬂma döneminin etkisiyle geliﬂim gösteren 23 ya da 4 katl› kâgir ya da yar› kâgir orta s›n›f konutlar›d›r. Her parselde tek
aile yaﬂamaktayd› ama bitiﬂik nizamda s›k›ﬂ›k bir yerleﬂme uygulanm›ﬂt›. Bu
konutlar›n genellikle alt katlar› kâgir üst katlar› ahﬂapt›r. Ön ve yan bahçe duvarlar› alçak ve demir parmakl›kl›yd›. Han›mlar›n sokak kap›s› önünde komﬂuluk gelenekleri oldu¤undan baz› evlerin d›ﬂ kap›lar› yoldan daha yüksek
kotta gömme sahanl›kl› olarak yap›lm›ﬂt›. Kap›n›n her iki taraf›nda yer alan
ufak pencerelerden gelen misafirin kim oldu¤u görülebilmekteydi. Semtte yaﬂayan orta s›n›f tüm halklar›n oturduklar› bu evler birbirine benzemekle beraber birbirinden önemli farklar› da bulunmaktayd›. Örne¤in; Rum evlerinin üst
katlar› ahﬂap çatk› üzerine ahﬂap kaplamad›r. Ermenilerin evleri ise tümüyle
kâgirdir.
Mahremiyet olgusu nedeniyle müslüman ailelerin evleri soka¤a kapal›yd›. Ayn› nedenle müslüman evlerinde aç›k balkon da yap›lmamaktayd›. Müslüman
aileler geniﬂ aile yap›s›yla konutlarda yaﬂarken, az›nl›k aileleri çekirdek aile yap›s›yla bu konutlarda yaﬂamaktayd›lar. Elbette burada de¤inmemiz gereken
önemli bir husus gayrimüslim ailelerin ba¤›ms›z çekirdek aileler kurabilecek
ekonomik refaha sahip olabilmeleridir. 2-3 çocuklu çekirdek aileleri ile daha
rahat yaﬂam koﬂullar›nda yaﬂayan gayrimüslim aileler çocuklar›na da daha iyi

Burak Özçalkan’›n
II. Üsküdar
Foto¤raf
Yar›ﬂmas›’nda
ödül alan foto¤raf›
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e¤itim sa¤lamaktayd›lar. Bu ekonomik refah›n konut planlamas›na yans›mas›
ise küçük bahçeli, müstakil, s›ra evlerin yap›lmas› ﬂeklinde olmuﬂtur. 11 Uzat›lm›ﬂ dikdörtgen planl› bu s›ra evlerin orta k›s›mlar›nda merdiven yer almaktad›r. Oda say›s› evlerin büyüklü¤üne göre de¤iﬂmek olup; tek ya da iki odal›d›r.
Rum ve Ermenilerin evlerinde banyo bulunmamaktad›r (Resim- 4 ,5 ve 6 ).
Müslümanlar taraf›ndan sat›n al›nan Rum ve Ermeni evlerine yap›lan ilk tadilat banyo yap›lmas› olmaktayd›. Kuzguncuk’ta su bol oldu¤u için su ihtiyac›
her evde bulunan kuyulardan sa¤lanmaktayd›. Evler dar parsel üzerine kurulmuﬂ koridorlu veya hollü, dar merdivenli plan tipleri ile Avrupa ﬂehir konutlar›n› and›rmaktad›r.12
Ancak, Kuzguncu¤un tipik yerleﬂim dokusu XX.yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren
de¤iﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle 1950’li y›llarda semtte yaﬂayan gayrimüslim
kesimin yavaﬂ yavaﬂ semtten ayr›lmas›yla bu az›nl›¤›n yerleﬂim özelliklerinin
dokuya olan etkisi zay›flamaya baﬂlam›ﬂt›r. Semtten ilk ayr›lmaya baﬂlayan grup
Ermeni aileleri olmuﬂtur. Esasen Birinci Dünya Savaﬂ› sonras› az›nl›k ailelerinin
‹stanbul’un di¤er semtlerine ve baﬂka ülkelere bu semtteki evlerini satarak göç
etmeye baﬂlad›klar› görülmektedir. Giden gayr-i müslim ailelerin yerine k›rsal
alandan ‹stanbul’a göç edenlerin yerleﬂmesi ile 1950’li y›llarda ve 1960’l› y›llar›n baﬂ›nda semt özgün yerleﬂim özelliklerini kaybetmeye baﬂlam›ﬂt›r.13 1970’li
y›llar›n sonunda günümüzün önemli Türk mimarlar›ndan Cengiz Bektaﬂ’›n bu
semtte bulunan eski bir evi sat›n almas› ve kendi evi ile birlikte bu semtte yapm›ﬂ oldu¤u restorasyon çal›ﬂmalar› ile birlikte semt yeniden eski sosyal canl›l›¤›na kavuﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yavaﬂça Kuzguncuk semti mimar, sanatç›lar ve yazarlar›n a¤›rl›kta oldu¤u entelektüel kesim taraf›ndan tercih edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Özellikle bu entelektüel kesimin çabalar› ile semtin gayrimüslim kesimin
yaﬂad›¤› dönemdeki önem kazanan ve zamanla unutulan sosyal iliﬂkileri yeniden canlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Böylece, geleneksel Osmanl› mahalle yaﬂam›n›n
ruhu Kuzguncuk’ta yeniden ortaya ç›km›ﬂt›r. Özellikle 1980’li ve 1990’l› y›llarda bu bölgede çekimi yap›lan televizyon dizileri de semt sakinlerinin evlerini
restore etmelerini sa¤layan bir teﬂvik olmuﬂtur.
Sonuç
Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde Kuzguncuk için:
“Burada Fatih zaman›nda ‘Kuzgun Baba’ denilen bir kimse bulundu¤u için kasabaya ‘Kuzguncuk’ derler. Üsküdar mevleviyetinin bir subaﬂ›l›¤›d›r. Buradan
Nakkaﬂ Paﬂa bahçesine geçip Öküz liman›ndan sonra Kaya Sultan Saray› ve ba¤› geçilerek büyük Üsküdar’a gidilen bir cadde vard›r” ﬂeklinde bir anlat›m yapm›ﬂt›r.14 Buradan da anlaﬂ›laca¤› üzere Kuzguncuk’ta yerleﬂim çok eskilere dayanmaktad›r. Ancak, ‹stanbul’un bir az›nl›k yerleﬂimi olmaktan ç›k›p önemli bir
mahalle yerleﬂimi olmaya baﬂlamas› XIX. yüzy›ldaki Bat›l›laﬂma döneminde
gerçekleﬂmiﬂtir. Yahudi, Rum, Ermeni ve Türklerin iç içe yaﬂad›klar›, Bat›l›laﬂ580
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man›n etkisiyle geleneksel konut ve geleneksel aile ve yaﬂam biçiminden uzaklaﬂarak fiziksel yerleﬂim aç›s›ndan Bat›l› anlamda ancak Osmanl› mahalle gelene¤inden de uzaklaﬂmadan yeni bir yerleﬂim oluﬂturulmuﬂtur. Bu geliﬂimde konut iç mekânlar›nda Bat›l› anlamda mobilyalar›n kullan›m›n›n yayg›nlaﬂmas› ve
bu mobilyalara uygun konut mekânlar›n›n tasarlanmas›, böylece yeni konut tipolojilerinin oluﬂturulmas› önemli rol oynam›ﬂt›r. 1950’li y›llarda az›nl›klar›n
yavaﬂça semtten ayr›lmaya baﬂlamas› semtin canl›l›¤›n› azaltsa da günümüzde
özellikle Ortaköy ile birlikte bu semtin de tarihi ve sosyal canl›l›¤›n›n artt›r›lmas› amac›yla çal›ﬂmalar baﬂlat›lm›ﬂ ve baﬂar›l› bir ﬂekilde sonuçland›¤› görülmüﬂtür. Sadece bir sokakta baﬂlayan bak›m ve onar›m çal›ﬂmalar› öbür sokaklara da
örnek olmuﬂ zamanla restore edilen Osmanl›’da Bat›l›laﬂma hareketinin canl› tan›¤› olan bu evler ço¤almaya baﬂlam›ﬂt›r. Günümüzde 100 kadar evin onar›m›
tamamlanm›ﬂ bulunmaktad›r.15
Kuzguncuk geleneksel geniﬂ Osmanl› ailesi için yap›lm›ﬂ sofal› plan tipinde ve
harem-selaml›k ay›r›ml› konutlar› ile birlikte gayrimüslim Osmanl› vatandaﬂlar›n›n ‹stanbul’a kazand›rm›ﬂ oldu¤u ve 1864 yang›n› sonras› dar parsel üzerinde inﬂa edilmiﬂ koridorlu çekirdek aile konutlar›yla ‹stanbul’un önemli tarihi
yerleﬂimlerinden biri olup; geleneksel Bo¤aziçi köylerinin özelliklerini bir ölçüde sürdüren yerleﬂimlerden biridir.
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Cumhuriyet Sonras› Üsküdar'da ‹nﬂa
Edilmiﬂ Sivil Mimarl›k Örne¤i 'Konut'
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1. Giriﬂ
XX. yüzy›l baﬂlar›nda Türkiye’de baﬂlayan kentsel de¤iﬂim, yüzy›l ortalar›nda
h›zl› kentleﬂme biçimini alm›ﬂt›r. H›zl› kentleﬂme Türkiye’de öncelikle kent
içindeki boﬂ parsellerin yap›laﬂmas›n› getirmiﬂ, arkas›ndan gecekondulaﬂma ve
kaçak yap›laﬂma süreci baﬂlam›ﬂt›r.
Bir kentte yaﬂanan ekonomik, sosyal ve kültürel olgular o kentin oluﬂum ve geliﬂim çizgisini tan›mlam›ﬂt›r. O kentin geliﬂimini incelemeden yap›lan müdahaleler, kentte çarp›k yap›laﬂmaya neden olmuﬂtur. 1950’li y›llara kadar Boratav’a göre “T.B.M.M’ nin ç›kard›¤› kalk›nmac› kanunlar›” ile nitelikli denebilecek ve o
y›llar›n ça¤daﬂ gereksinimlerine cevap veren binalar, kentlerimizde mimarlar taraf›ndan tasarlanarak inﬂa edilmiﬂtir. Cumhuriyet sonras›, Türkiye’de ekonomik,
sosyal ve kültürel alanda de¤iﬂim yaﬂanm›ﬂt›r. XIX. yüzy›lda ülkemizde özellikle de ‹stanbul’da mimari alanda görülen Bat›l›laﬂma etkisi, XX. yüzy›l ortalar›na
gelindi¤inde, kentlerimizin görüntüsünü de¤iﬂtirmiﬂtir. Cumhuriyet öncesi ve
sonras›nda Avrupa’dan ülkemize davet edilen mimarlar, Türkiye’ye bat›l› ak›m
ve e¤ilimleri yans›tan binalar› kazand›rm›ﬂlard›r. Ülkemizde, mimarl›k okullar›nda görev alan bu mimarlar›n yetiﬂtirdi¤i ö¤renciler de bu ustalar›n izinden gitmiﬂtir. Sonuçta mimaride iki genel e¤ilim kentlerde iz b›rakm›ﬂt›r. ‹lk e¤ilim bat›l› stil ve ak›mlar›n etkisinde inﬂa edilmiﬂ binalard›r. ‹kinci e¤ilim ise geleneksel
mimarimizden al›nan ö¤elerin bat›l› stil ve ak›mlar›n ö¤eleri ile kullan›lmas›d›r.
Kentlerimizin tarihinde, inﬂa edildikleri dönemin ekonomik, kültürel ve sosyal
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ﬁekil 1. Üsküdar’da incelenen konutlar›n yer ald›¤› mahalleleri gösteren hava foto¤raf›

yap›lanmas›n›n ürünü olan bu binalar, koruma kapsam›nda olmad›klar› için h›zla y›k›lmakta ve yok olmaktad›rlar.
XX. yüzy›l ortalar›nda Türkiye’de yaﬂanan h›zl› kentleﬂme öncesinde inﬂa edilmiﬂ bu binalar›n mimarisi de¤iﬂen Türk aile yap›s›n› da yans›t›r. XX. yüzy›l›n
ilk çeyre¤inin sonlar›ndan, üçüncü çeyre¤inin ortalar›na kadar olan dönemde
bat›l› stil, ak›m ve e¤ilimlerin etkisinde inﬂa edilen konutlar ülkemizde bu dönemde mimarimizdeki nitelikli geliﬂimin göstergesidir. Yap›m y›llar› itibari ile
ait olduklar› dönemin toplumsal be¤enisini, ekonomik imkanlar›n› ve kültürel
oluﬂumun yans›tmakla birlikte birer mimari belge niteli¤i de taﬂ›rlar.
Bu çal›ﬂman›n konusu, sosyal yaﬂam›n mimari belgesi olan Cumhuriyet Sonras› Örne¤i Konut’un Üsküdar’da da varl›¤›na iﬂaret etmek ve mevcut konut dokusu içerisinde yeni yap›lanmalarda bu konutlar›n birer belge niteli¤i taﬂ›d›klar›n› belirtmek ve koruma alt›nda olmad›klar›ndan, dikkate al›nmalar› gereklili¤ini vurgulamakt›r.
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K1 Nam›k Paﬂa Sok. No 1

K2 Tunusba¤› Cad. No 42
Hac› Emin Paﬂa Sokak

K3 Ethem Paﬂa Sok. No 1
Dr.S›tk› Özferen Sok.

K4 Griftzen Sok No 1
Do¤anc›lar cad.

K5 Aç›k Türbe Mektebi Sok.
Aziz Mahmut Efendi Sk

K6 Hac› Emin Paﬂa Sk No 1,
Dr. S›tk› Özterendeci sok.

K7 Bostan Sokak No 1
Kuzguncuk
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B1 Bostan Sok. No 15

B2 Griftzen Sok. No 10

B3 Ethem Paﬂa SkNo 32

B4 B. Mustafa Paﬂa S. No 27

B5 ‹hsaniye Bostan Sok. No 16-1,16-2

B6 Bostan Sok. No 24

B7Ethempaﬂa Sok. No 44

B8 Dr S›tk› Özterendeci Sok. No 50

B9 B.Mustafa Paﬂa S. No 7
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B10 Türbe Mektebi S. No 8

B11 Griftzen Sok. No 3

2.Üsküdar’›n Kentsel Geliﬂim ve Yerleﬂim Özellikleri
Üsküdar tarihi perspektiften bak›ld›¤›nda M.Ö. 4. yüzy›lda bir liman kenti niteli¤indedir. Haçl› seferleri zaman›nda sözü geçen Üsküdar, XVI. ve XVIII. yy. aras›nda, Osmanl› ordusunun Asya yönünde yap›lan seferlerin baﬂlang›ç noktas›
olarak bo¤az›n en hareketli noktas› konumundad›r.
Üsküdar meydan›nda yap›lan kaz›larda elde edilen verilere göre yak›n geçmiﬂ
ve Geç Osmanl› Döneminde semt ticari olarak geliﬂim göstermiﬂtir. Bu tarihi
perspektiften bak›ld›¤›nda, kentin güneybat› ucunda yer alan ve günümüzde 54
mahalleyi içeren semt, ‹stanbul Metropolitan Alan›’n›n en eski yerleﬂimlerinden
biri olma özelli¤ini kazan›r. Ancak tarihî merkezin konut yerleﬂimi özelli¤ini
günümüzde kaybetme¤e baﬂlad›¤› ve tarihi merkezin ticari iﬂlevle yüklenmekte
oldu¤u olgusu ile karﬂ›laﬂ›l›r.1
3. Üsküdar’da Cumhuriyet Sonras› Konut
Üsküdar kuruluﬂundan günümüze kadar, ‹stanbul’un geçmiﬂten günümüze geçirdi¤i çeﬂitli evreleri bar›nd›r›r. Semtin yap›laﬂma evrelerini tan›mlamak için,
makroformda kent mekânlar›n›, mikroformda binalar› incelemek gereklidir. Her
evrede kentin geliﬂim ve de¤iﬂiminin incelenebilmesi için, ilgili dönemde inﬂa
edilmiﬂ binalar ve onlar›n oluﬂturdu¤u mekânlarda yap›lacak düzenlemelerde,
belge niteli¤inde aç›k ve kapal› mekânlar korunarak, yap›laﬂma eylemi gerçekleﬂmelidir. Cumhuriyet sonras›nda sofal› konut planlar›n›n modernize edilerek
kullan›ld›¤› konut binalar›nda, bat›l› stil, ak›m ve e¤ilimler ile geleneksel mimarimizden esinlenen bir sentez oluﬂmuﬂtur. Bu tür özgün iç mekan oluﬂumlar›
ve özgün cepheler, XX. yüzy›l ortalar›nda Üsküdar’da inﬂa edilmiﬂ konutlarda
da karﬂ›m›za ç›kar. Cumhuriyet sonras› konut plan ﬂemalar›n›n iﬂlevselli¤i,
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günümüz koﬂullar›n›n yaﬂam tarz›na imkân vermektedir. Kent bina stokunda
önemli yer kaplayan bu konutlar›n özgün cepheleri ve iç mekân organizasyonlar› ile yeni mekân tasar›mlar›nda mimara ›ﬂ›k tutabilecek nitelikte olmas› beraberinde, toplumbilim araﬂt›rmalar›nda da önemli birer veri kayna¤› olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
3.1.Üsküdar'da ‹nﬂa Edilmiﬂ Cumhuriyet Sonras› Konut Binalar›nda Yabanc›
Ak›m, Stil Ve E¤ilimlerin Etkisi
XX. yüzy›l baﬂlar›nda Türk Mimarl›¤›nda yabanc› ak›mlar etkisinde binalar inﬂa edilmesine, 1923 y›l›nda ç›kar›lan Teﬂvik-i Sanayi Kanunu ile, hükümet
program›nda yabanc› uzmanlardan yararlan›lmas› maddesinin yer almas› ortam
haz›rlam›ﬂt›r. Bu düzenleme 1927 y›l›nda, yabanc› uzmanlar›n Türkiye’de çal›ﬂmas›na imkân veren yasan›n ç›kar›lmas›, kent planlamas›nda ve mimarl›kta yabanc› mimarlardan faydalan›lmas› yan› s›ra o dönemde Avrupa’da yayg›n olan
mimarl›k ak›mlar›na özgü binalar›n Türkiye’de de inﬂa edilmesine imkan vermiﬂtir. Bu dönemde, Avrupa’da mimarl›k alan›nda ak›lc›l›¤›, iﬂlevselcili¤i ve
ekonomikli¤i savunan Bauhaus ak›m›n›n etkileri Türk sokaklar›nda inﬂa edilen
binalar›n mimarilerine yans›m›ﬂt›r. Mimarideki ak›lc› yaklaﬂ›m Türkiye’de modern mimarl›¤›n temelini oluﬂturmuﬂtur.2
Mimari alanda Bat›’da uluslararas› bir tutum oluﬂturma çabalar›, kendine uygun
bir toplumsal ekonomik, kültürel alt yap› bularak uygun bir yap› teknolojisi geliﬂtirmiﬂtir. Bu tür teknolojiden uzak ülkemizde, ister istemez bir çok araç ve gerecin getirilmesi gerekmiﬂtir3 Uluslararas› tutumun ülkemizde benimsendi¤i,
yeni binalarda Bauhaus, Bohemya Kübizmi ve ço¤unlukla iç ve d›ﬂ mekan kap›pencere kasa-kanatlar›nda, cephe bezemelerinde Art-Deco stili etkileri görülür.
Mimaride fonksiyonculu¤un ön plana ç›kt›¤› bu dönemde, binalar hangi amaca
yönelik kullan›lacaksa, o yönde çözüme ulaﬂ›lm›ﬂ ve biçimlendirilmiﬂtir. Betonarme binalar›n iskelet sistemleri serbest tasar›ma imkân tan›m›ﬂ, yal›n cephe
anlay›ﬂ›nda cam cepheler ve kübik kütle anlay›ﬂlar› iç-d›ﬂ iliﬂkisinin yans›mas›
olarak karﬂ›m›za ç›kar. 1930 ‘lu y›llarda ça¤daﬂ mimarl›k ilkeleriyle tasarlanan
binalarda Türk mimarlar› da ayn› paralellikte ürünler ortaya koymuﬂlard›r.3
1940’l› y›llar civar›nda ülkemizde Art-Deco stilinde ve Kübizm etkisinde, yal›n
cepheli, sivil mimarl›k ürünü konutta etkin olarak görülür. Art-Deco cephe oluﬂumlar›nda bezeme ve süslemeye a¤›rl›k veren bir anlay›ﬂ geliﬂmiﬂ, geometrik
bezeme ve süsleme ö¤eleri kullan›lm›ﬂt›r. Bu ö¤eler özgün olabildi¤i gibi, eski
üsluplar›n örgelerinin yal›nlaﬂt›r›l›p geometrikleﬂtirilmesiyle de elde edilmiﬂtir.
Özellikle ‹stanbul’da XX. yüzy›l ortalar›na do¤ru Üsküdar, Kad›köy, Moda, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Beyo¤lu, Pangalt›, Niﬂantaﬂ› gibi semtlerde Art-Deco anlay›ﬂ›n›n izleri oldukça yayg›nd›r. Bu etkilerin görüldü¤ü konutlar tek aile evi olabildi¤i gibi çok katl› olarak da inﬂa edilmiﬂlerdir.
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3.2. Üsküdar'da ‹nﬂa Edilmiﬂ Cumhuriyet Sonras› Konut'un Mimari
Kurgusunda Toplumsal De¤iﬂimin Etkileri
Mimarl›¤›n her döneminde binalar toplumun kültürünün ürünü olmuﬂtur. Sosyal, ekonomik, politik, ideolojik bütün bileﬂenlerin mimari düﬂünceyi olgunlaﬂt›rmas›n›n yan› s›ra toplumun teknolojik seviyesi, co¤rafi konum ve malzeme
seçimindeki imkânlar mimariyi etkilemiﬂtir. Ataerkil aileden çekirdek aileye dönüﬂüm ve h›zl› nüfus art›ﬂ› konut ihtiyac›ndaki art›ﬂ ya da ça¤daﬂ gereksinimler
Türk ailesinin ihtiyac›n› karﬂ›layan konut plan ﬂemas›n›n de¤iﬂimine neden olmuﬂtur. Zamandan kazand›ran yap›m teknolojisi binalar›n d›ﬂ cephelerinin karakterine kadar pek çok farkl›l›¤› getirmiﬂ, bu tür farkl›laﬂmalar sosyal, ekonomik, ideolojik etki üçgeninde geliﬂmiﬂtir. Böylelikle mimari kendi içinde bir birlik ve bütünlü¤e ulaﬂarak toplum verilerinden gelen toplumsal koﬂullara özgü
bir sentez oluﬂturmuﬂtur. Bu sentezde toplumun her ö¤esi, her kurumu ve her
s›n›f› için geçerli olan semboller mimarlar taraf›ndan benimsenerek ortak de¤er
yarg›lar› ile yarat›lm›ﬂt›r.
Üsküdar’da da ça¤daﬂlaﬂma olgusunun getirisi olan toplumsal de¤iﬂim ile konut
mimarisinde karﬂ›laﬂ›l›r. Yüzy›l›n baﬂlar›ndan ortalar›na kadar Türkiye’de etkili olmuﬂ iki yaklaﬂ›mdan biri; fonksiyonun ve rasyonelli¤in ön planda tutuldu¤u, yal›n cephe anlay›ﬂ›n›n egemenli¤ini savunmuﬂ, di¤eri; geleneksel mimarl›¤›m›z›n biçim, tasar›m ve düzenleme ilkelerinden, bina gereçlerinden, üslup
özelliklerinden esinlenmiﬂtir. Üsküdar’da incelenen konutlarda yukar›da sözü
edilen her iki anlay›ﬂ›n etkileri gözlemlenmiﬂtir.
Cumhuriyet sonras› konut plan›nda; geleneksel konutta görülen orta mekân,
çok maksatl› kullan›m alan› haline gelmiﬂtir. Kendisini çevreleyen mekânlar›n
fonksiyonlar›nda farkl›laﬂma oldu¤undan sofa toplanma ve oturma mekân› olmak yan› s›ra bir da¤›l›m ve geçiﬂ alan› özelli¤ini sürdürmüﬂtür. Konutlar taﬂ,
tu¤la, betonarme gibi kal›c› malzemeler ile üretilmiﬂtir. Geleneksel konuta göre
banyosu, tuvaleti, mutfa¤› evin içinde olan, buzdolab› gibi elektrik ev aletleri
için yer isteyen plan ﬂemas› ortaya ç›km›ﬂt›r. Konutun iç mekân kurgusunda çok
amaçl› fonksiyonlar› bar›nd›ran odalar yerine belirli fonksiyonlar› karﬂ›layacak
nitelikte odalar tasarlanm›ﬂt›r.
3.2.1.Konut ‹çinde Yer Alan Mekânlar
Toplu yaﬂam›n getirisi olan çok katl› konutlar de¤iﬂen aile yaﬂant›s›n›n somut
verileridir. Bu veri kaynaklar› toplumsal de¤iﬂimin anlaﬂ›lmas›na ›ﬂ›k tutarlar.
Kad›n›n çal›ﬂma hayat›na girmesi, aile içi iletiﬂimi azaltm›ﬂ, geçmiﬂte yer alan
iﬂlevlerin evin d›ﬂ›na ç›kmas› (kimi ö¤ünlerin d›ﬂar›da yenmesi vb.) kad›n›n boﬂ
zaman›n› ço¤altm›ﬂt›r. 1936’da Avrupa’da haftal›k çal›ﬂma saatlerinin 40’a inmesi, haftada iki gün tatil olmas› ile dinlenme süresi artm›ﬂ ve bu geliﬂim yaﬂam
biçimini etkilemiﬂtir. Televizyon ve elektrikli ayg›tlar›n eve girmesi e¤lentiyi
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konutun içine getirmiﬂtir. TV seyiri için donan›m ve mekân, boﬂ zamanlar için
de hobi odalar› veya köﬂeleri için mekân ya da mekân parçalar›na duyulan gereksinim, konut tasar›m›nda mekânsal organizasyonu gerektirmiﬂtir. Ayr›ca kullan›c› kavram›n›n ve de¤erlerinin geliﬂimi, zamanla mimariye yans›m›ﬂt›r.4
Giriﬂ holü; birim konuta, giriﬂte bir antre veya hole girilir, bu mekandan yaﬂama ve
yatma mekan›na geçilir. Giriﬂ holü konutun karﬂ›lama mekân›d›r. Bu mekân koridor ile yatma birimlerine aç›l›r. Giriﬂ holleri birer da¤›l›m ünitesidirler. Antre niteli¤inde çözülen giriﬂler kimi konutta direkt yaﬂama içine aç›l›r, böylelikle koridorlaﬂma bu mekânlarda kald›r›lm›ﬂt›r. Geleneksel mimaride görülen sofa, Cumhuriyet dönemi ile kentlerde baﬂlayan h›zl›, yeni yap›laﬂma ile iç sofa daral›p koridora,
orta sofa ise küçülüp sadece mekânlar aras› geçiﬂi sa¤layan hole dönüﬂmüﬂtür.5
Oda ba¤lant›s›; mekândan mekâna geçiﬂi sa¤layan kap›lar ile gerçekleﬂir. Fonksiyonun birbirine akmas›na imkân veren bu tutum ile çeﬂitli konutlarda karﬂ›laﬂ›l›r. Böylelikle mekânlar aras› ba¤lant›n›n yan› s›ra bu kap›lar mekân organizasyonunda da ba¤lay›c› birer ö¤e görevini alm›ﬂt›r.
Sand›k odas›; Evin sand›k eﬂyalar›n›n depoland›¤›, giriﬂ holü veya yatak odas›
ile ba¤lant›l› olan bu mekân, günümüz kullan›m›nda da ayn› iﬂlevini sürdürmektedir. Geleneksel konutta yere alan gömme dolaplar›n iﬂlevi, modern konutta sand›k odas›nca sa¤lanm›ﬂt›r.
Islak hacim; mutfak, banyo ve wc gibi hacimler konut içinde çözülmüﬂtür. Konutlar›n hizmet etti¤i insan grubunun paralelinde banyo ve wc‘ler ayr› çözülmüﬂtür. Mutfak hacimleri ayr› birer birim olabildi¤i gibi, yaﬂaman›n bir bölümünde niﬂ biçiminde de çözümlenmiﬂtir. Planlamalarda genel kurguda, konuta
giriﬂte bir antreye yer verilmiﬂ, bu mekâna banyo ve mutfak aç›labildi¤i gibi, ›slak hacimleri bu mekândan ay›ran bir koridorun da aç›ld›¤› örneklerle karﬂ›laﬂ›lm›ﬂt›r. Yaﬂama genelde orta mekân olarak çözülmüﬂ, di¤er odalara da¤›l›m›nda bu orta mekân nirengi noktas› olmuﬂtur. Yatak odalar› direkt bu mekâna aç›labildi¤i gibi, bir koridor ile de yaﬂamadan ayr›lm›ﬂt›r.
3.2.2 Yap›sal Özellikler
Modernizm ile yaﬂanan de¤iﬂim ve geliﬂim sonucu, yap›m sistemi ahﬂap karkastan y›¤ma kâgir ve betonarmeye geçer. Yap›m sistemi konut binalar›nda yeni
alanlar›n kullan›m›n› getirmiﬂtir. ‹zolasyon malzemelerinin bulunmas› sonucu
zeminden yok edilen dokuya çat›da yer verilmiﬂtir. Yeni sistemde inﬂa edilen
konutlar›n en üst katlar›nda yer verilen teras, bu teras alan›nda kömürlük, çamaﬂ›rl›k mekânlar›n› da kapsam›ﬂt›r. Bu katta yer alan mekânlar›n kimileri ise
ahﬂap karkas olarak inﬂa edilmiﬂlerdir. Y›¤ma sistemli yap›larda temeller moloz
taﬂ duvar, zemin üsttü katlar yukar› kata do¤ru duvar kal›nl›¤› azalarak inﬂa
edilmiﬂtir. Betonarme karkas olan binalarda ise duvarlar taﬂ›y›c› de¤il bölücü iﬂlevini üstlenir. Bu oluﬂumlar binalar›n formlar›nda farkl›l›klara imkân sa¤larlar.
B.A sistemli döﬂeme plakl› binalar›n yüzeyleri izole duvarl› birer cidar halini al591
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m›ﬂt›r. Pencereler taﬂ›y›c› sistemin getirisi olarak, kesintiye u¤ramadan, cephenin bir ucundan di¤er ucuna de¤in aç›labilmiﬂtir.
3.2.3 Cephe Özellikleri
Mimari stil ve ak›mlar›n modernizm içindeki kronolojik geliﬂimi, cephelerde sadeleﬂmeyi getirmiﬂtir. Art-Deco ve Kübizmde yer alan ç›kmalar, Bauhaus ve
Uluslararas› tutum etkisindeki tasar›mlarda da yer almaya devam etmiﬂtir. Cephe oluﬂumlar›nda sadelik ve safl›k ön plana geçmiﬂtir. Hareketli cephe oluﬂumlar›n›n yan› s›ra düz cepheli yatay ve sade hatlar›n hakim oldu¤u cephelerle de
karﬂ›laﬂ›l›r. Her iki oluﬂumda da sadelik ve biçimsel safl›k egemen olmuﬂtur.
3.2.3.1. Ç›kmalar
Üst kat› ç›kmal› konutun cadde üzerinde yer alanlar›nda ço¤unlukla alt kat›nda dükkân bulunur. Ç›kma cephede ana cephe aks› ile simetrik konumda olabildi¤i gibi asimetrik konumda da olabilmektedir. Ç›kmalar odan›n bir bölümünün
cepheden d›ﬂar› taﬂmas› olabildi¤i gibi aç›k olarak (balkon) niteli¤inde de olabilir. Ç›kma bina da üç kombinasyonda karﬂ›m›za ç›kar. Tür1 Kapal› ç›kma, Tür2
Aç›k ç›kma, Tür3 Kapal› ve aç›k ç›kma. Ç›kmalar›n cephede farkl› kombinasyonu konuta ayr›cal›k kazand›rmaktad›r. Nitelik aç›s›ndan da çeﬂitlilik gösteren
ç›kma, karakteristik özelli¤i ile ait oldu¤u konutun cephesini tan›mlar.
3.2.3.2. Cephe Elemanlar›
Kap›lar; yer ald›¤› konutun mimari tutumu ile paralellik gösterir. Sadeli¤in hâkim oldu¤u kap›lar›n yan› s›ra bezemeli kap›larda mevcuttur. Kap›lar›n bir niﬂ
gibi içeri çekildi¤i örneklerinin yan› s›ra, cephe yüzeyi ile ayn› düzlemde yap›lm›ﬂ kap›larla da karﬂ›laﬂ›l›r. Kap›lar›n üzerinde kap› üstü pencerelerinin bulundu¤u binalarda, kap›lar iki kanatl› veya tek kanatl› olarak çözümlenmiﬂtir. Kap›larda metal do¤raman›n kullan›m› cam yüzeylerin artmas›na neden olmuﬂtur.
Pencerelerin yer ald›¤›, aç›kl›klar›n yatay hatl› çözümlenebilmesi, betonarme
karkas›n kullan›m›n›n sonucudur. B.A. kiriﬂin kullan›m›, aç›kl›k geçme konusunda yeni olanaklar getirmiﬂ, böylece pencereler yatayda bir uçtan di¤er uca
aç›labilmiﬂtir. Bauhaus ve Uluslararas› Üslup bu geliﬂimi, d›ﬂ görünümün mekâna kesintisiz al›nabilmesi olarak benimsemiﬂtir. ‹ki gözün yan yana olmas› ve
ufuk çizgisinin de yatay bir çizgide devam etmesi fikri, yatay pencere aç›kl›¤› inﬂas›n› desteklemiﬂtir. Aç›kl›k art›nca cam› taﬂ›yan ahﬂab›n kesit boyutlar› artaca¤›ndan, Bat›’da demir çerçeveler ahﬂab›n yerini alm›ﬂt›r. Türkiye’de ise ahﬂap
do¤rama kullan›m› devam etmiﬂtir. Çünkü bu y›llar dünya buhran› ve savaﬂ y›llar› oldu¤u için metal malzeme temini de zorlaﬂm›ﬂt›r. Bu olgu sonucu yatay
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B21 Halk Cad. No 23

B22 Murat A¤a Sok No 17

B23 ‹cadiye Cad. No 18

pencere aç›kl›klar›nda, ahﬂap bölümlü do¤ramalara yer verilmiﬂtir.
Çat› bitiﬂleri; al›nl›kl› olan konut binalar›nda, ç›kma üzerinin aç›k olarak bitti¤i ve binan›n üst kat tavan döﬂemesinin ç›kma üzerinde devam etti¤i görülür.
Al›nl›klar›n Art-Deco etkisi d›ﬂ›ndaki binalarda yal›n oldu¤u görülür.
Balkon Korkuluklar›; genellikle yer ald›klar› binan›n yans›tt›¤› ak›m, stil veya
e¤ilim paralellindedirler. Modernist etkideki ço¤u binada da Art-Deco etkisini
taﬂ›yan örneklerde mevcuttur. Konutlar›n cephesinde kâgir korkuluk yan› s›ra
yatay hatl› metal profiller de kullan›lm›ﬂt›r. Binalarda kâgir, metal veya kâgir+metal korkuluklar; Frans›z penceresi-balkonu korkulu¤u ve çat› teras› parapetlerinde kullan›lm›ﬂt›r.
S›va ve silmeler; binalar s›val› ve kimilerinde fugal›d›r. S›va olarak edelputz s›vas› (çimento esasl› s›va) kullan›lm›ﬂt›r. Egemen renk s›van›n kendi rengidir ancak ça¤la yeﬂili ve çok aç›k tozpembe s›va bünyesine kat›larak kullan›lan örnekler de mevcuttur. Bezeme olarak Art-Deco kökenli zikzak bezemeler cephede
karﬂ›m›za ç›kar.
4. Üsküdar’da Cumhuriyet Sonras› Konut’un Taﬂ›d›¤› De¤erler
Cumhuriyet sonras› konut gelenekselden farkl›laﬂm›ﬂ olmas›na ra¤men, planlamas›nda geleneksel orijinli sofa çözümlemelerini bar›nd›r›r. Mekânsal kurguda
oldu¤u cephe karakterinde de bu konut özgün oluﬂumlara sahiptir. Mimarisinde özgünlükler bulunan bu konutun de¤eri baﬂl›ca beﬂ ana kriter ile tan›mlanabilir.
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4.1. Cumhuriyet Sonras› Konut’un Belgesel De¤eri;
‹ncelenen konut binalar› fonksiyonel olmalar›na ra¤men y›k›lmakta veya fonksiyonel de¤iﬂikliklere maruz kalmaktad›rlar. Kentin geliﬂmesi, binalar›n yer ald›¤› Üsküdar gibi mahalleleri merkezi konuma getirmektedir. Bu durumda binan›n yer ald›¤› parselin rant de¤eri artmakta, bu konutlar ilgili koruma koﬂullar›
ile yasalar taraf›ndan tan›mlanmad›¤› ve koruma alt›na al›nmad›¤› için y›k›mlar› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Bu konutlar inﬂa edildikleri dönemin belgeleridir ve
ilgili dönemlerini gelece¤e taﬂ›yacak önemli birer veri niteli¤i taﬂ›rlar. De¤iﬂen
yaﬂam koﬂullar› paralelinde, inﬂa edilmiﬂ bu konutlar›n kent geliﬂiminde, kültürel süreklili¤i sa¤lamas› ve kentsel dokunun bir bölümünü tan›mlamas› nedeni
ile belge de¤eri taﬂ›d›klar› gözlemlenir.
4.2. Cumhuriyet Sonras› Konut’un Yaﬂamsal De¤eri;
Döneminin toplumsal yaﬂam koﬂullar›n› mekânsal olarak yans›tan bu konutlar
ak›lc› çözümlemeleri gerek iç mekân kurgusunda gerekse yer ald›¤› parselin
ekonomik kullan›m› ile de dikkat çekerler. Cumhuriyet ile birlikte aile yaﬂant›s›n›n ça¤daﬂlaﬂmas› sonucunda mekânsal düzenlemede belirgin de¤iﬂmeler olmas› sebebiyle tek konutlarda giriﬂ kata salon, mutfak üst kata yatak odalar› ve
banyo yerleﬂtirilmiﬂtir.6 Çok katl› konutlarda ise, giriﬂ mekân› hole aç›lmakta,
bu mekân ise orta sofan›n hole dönüﬂmesi olarak karﬂ›m›za ç›kar. Yatma bölümleri ve banyo ise yaﬂamadan bir hol ile ayr›lmaktad›r. Düﬂey sirkülasyonun yeri, alan›n ekonomik ve kullan›ﬂl› tanzimi önemli unsurlard›r. Ataerkil aileden
çekirdek aileye dönüﬂümün planlamadaki yans›s› konuta mekânsal kurgu aç›s›ndan de¤er katar.
4.3. Cumhuriyet Sonras› Konut’un Üslupsal De¤eri;
Yüzy›l ortalar›na do¤ru mimarimizdeki mekânsal de¤iﬂimler konutlar›n d›ﬂ cephesini de biçimlendirmiﬂtir. Frans›z pencereleri ve yatay nispetli pencere aç›kl›klar› konut cephelerinde yer alm›ﬂt›r. Dönemin mimari ak›m ve e¤ilimleri
pencere biçimlerinin yan› s›ra, cephedeki bezeme ö¤elerini de etkilemiﬂtir. Konutlar›n cephe biçimleniﬂinde, dönemin mimari oluﬂumlar›n›n izleri ile karﬂ›laﬂ›l›r. Bu izlerde art-deco, kübizm modernist oluﬂum gibi mimari izlenimler gözlemlenir.
4.4. Cumhuriyet Sonras› Konut’un Kentsel ve Tarihi Doku De¤eri;
Belgesel, yaﬂamsal, üslupsal de¤ere sahip cumhuriyet sonras› konut yer ald›¤›
kent dokusu bak›m›ndan da de¤er taﬂ›rlar. Kentsel ve tarihi doku içinde yer alan
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bu konutlar, kentsel de¤iﬂimin birer parças›d›rlar. ‹nﬂa edildikleri dönemdeki
çevre verilerine sayg›y› yans›t›rlar. Bat›l›laﬂma ile baﬂlayan kentsel de¤iﬂim,
Cumhuriyet ile h›z kazanm›ﬂt›r. Tüm kentlerimizde oldu¤u gibi ‹stanbul’da da
yaﬂanan geliﬂim, Üsküdar’da kendini gösterir. Yer ald›klar› mahallelerin yerleﬂim özellikleri ile ›zgara sistemli kent plan›n›n birer parças›d›rlar. Cumhuriyet
sonras›nda kentlerde oluﬂan kentsel dokunun günümüze yans›mas› olan bu konutlar tarihi belge niteli¤i taﬂ›rlar.
4.5. Cumhuriyet Sonras› Konut’un Fiziksel De¤eri;
Bu binalar›n fiziki sa¤laml›¤› –dayan›kl›l›¤›, mekânsal-biçimsel-dokusal de¤er
kadar önemlidir. Konutun taﬂ›y›c› sistem bak›m›ndan y›¤ma (kagir) ya da betonarme karkas olarak inﬂa edilmeleri, izolasyon malzemelerinin bulunmas› ve binalarda kullan›lmas›, do¤a koﬂullar›na karﬂ› dayan›m›n› artt›rm›ﬂt›r. Strüktürlerinin, o dönem için gerekli s›hhi tesisata sahip olmas›, dönem konutunun yeniden inﬂas›na göre daha az masrafla tadilata imkân verir. Fiziki aç›dan iyi durumda olan bu konut, yeniden kullan›mda ve iﬂlevini sürdürebilirli¤inde ekonomiktir. Bulunduklar› sokaklar›n alt yap›lar›na aynen korunduklar›nda ek yük getirmezler. Fizikî aç›dan sa¤laml›k de¤eri de bu binalar›n korunmas›nda önemli di¤er kriter olarak al›nm›ﬂt›r.
5. Sonuç
Bu çal›ﬂmada Üsküdar’da ‹hsaniye, Kefçedede, Ahmet Çelebi, Gülfem Hatun ve
Kuzguncuk mahallelerinde yap›lan envanter çal›ﬂmas›nda toplam 50 adet konut
incelenmiﬂ bunlardan 30 adeti kataloglanm›ﬂt›r. Katalogda yer verilen binalar›n
genel cephe yaklaﬂ›mlar› d›ﬂ›nda kimi cephe özellikleri de irdelenmiﬂtir. Bu konutlar›n inﬂa edildi¤i dönemde, dünyada ve Türkiye’de etkileri görülen ak›m, e¤ilim ve üsluplar›n etkileri, cephe ayr›nt›lar›nda gözlemlenir. ‹ncelenen sivil mimarl›k örneklerinin yer ald›klar› kentsel doku içerisindeki yeri, sa¤laml›klar› nedeniyle kullan›labilir olmalar›, mekansal kurgular›n›n günümüz kullan›c›lar›na
cevap verebilmesi ve cephelerindeki stilistik de¤erler korumay› iﬂaret etmektedir.
Üsküdar’da 1900’lü y›llar›n ortalar›na do¤ru inﬂa edilmiﬂ konut, belgesel-yaﬂamsal-üslupsal-kentsel ve tarihi doku-fiziksel de¤er olarak beﬂ prensip ba¤lam›nda
koruma alt›na al›nmal›d›r. Bu binalar›n günümüzde konut olarak kullan›m› ve
kullan›c›lar›n›n konutun mekân organizasyonundan memnuniyetlerini ifade etmeleri, bu konutu günümüzde halen cazip k›lmaktad›r.
Özellikle cadde üzerinde yer alan ve iﬂlev de¤iﬂtirmiﬂ konutlar›n kimilerinin
cephelerinde yer alan reklâm tabelalar›, binan›n alg›lanmas›n› önlemektedir. Bu
ba¤lamda konut görsel kirlili¤e maruz kalmaktad›r. Görsel kirlili¤i önleyecek
önlemler al›narak, bu konutlar çevreye nitelikli cephe düzenleri ile kat›lmal›d›r.
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‹ncelenen bu tür konutlar›n koruma çal›ﬂmalar›n›n önem kazand›¤› ülkelerde
koruma alt›na al›narak günlük yaﬂama kat›ld›¤› gözlemlenir. Koruma çal›ﬂmalar›n›n artt›¤› ülkemizde de incelenen konut örneklerinin de ivedilikle koruma alt›na al›nmalar› gereklidir. Bu çal›ﬂma Üsküdar genelinde yap›larak, Üsküdar’›n
gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› gereken mimari miras›na Cumhuriyet Sonras› Sivil Mimarl›k Örne¤i Konutu’n da kat›lmas› gereklidir.
Kavram ve Terimler
Art-Deco: 1920-1930 aras›nda egemen olan ve mimarl›k, uygulamal› sanatlar ve
iç mimarl›k ürünlerinde görülen bir üsluptur. Bezemeye ve süslemeye a¤›rl›k
veren bir anlay›ﬂ geliﬂtirmiﬂtir. Geometrik bezeme ve süsleme ö¤eleri kullan›l›r.
Bunlar özgün olabilece¤i gibi, eski üsluplar›n örgelerinin yal›nlaﬂt›r›l›p geometrikleﬂtirilmesiyle de elde edilir. Art-Deco ayn› y›llarda Türkiye’de görülmüﬂ ve
özellikle mimarl›kta etkili olmuﬂtur. Bu dönemde ‹stanbul’da yap›lm›ﬂ ço¤u
apartman ve az katl› konut Art-Deco etkisi taﬂ›r.7
Bauhaus: 1919 y›l›nda Walter Gropius taraf›ndan kurulmuﬂ ve Modern Sanat ve
Mimarl›k oluﬂumuna katk›da bulunmuﬂ bir e¤itim kurumudur. Bauhaus mimariye farkl› bir yaklaﬂ›m getirmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›m›n temeli, makine üretimine yatk›n
tasar›mlara ulaﬂmak olmuﬂtur. Makina üretimine uygun ürün tasar›m›, endüstriyel tasar›mda rasyonalist bir anlay›ﬂ yaratm›ﬂt›r. Ürünlerin temel karakterleri korunarak, sanatsal de¤er aç›s›ndan t›pat›p ayn›s› sonuçlar elde edilmiﬂtir. Seri Üretime yatk›n olma özelli¤i mimari içinde geçerli olmuﬂ, mimariye giren standartlaﬂma ile prototip gerçekleﬂmiﬂtir.8 Bu oluﬂumda prototip ünitenin bir parças›d›r.
Kentte; cadde geniﬂ bir ünitedir, konut ise bir prototiptir. Parselizasyondan gelen
farklar, protiplerdeki de¤iﬂikliklerin haz›rl›¤›n› yapm›ﬂt›r. Bitiﬂik nizamda geliﬂen
ve ayn› olmayan tipler aras›nda farkl›l›klar gerçekleﬂmiﬂtir. Farkl›l›¤›n denetleyicisi tiplerin s›n›fland›r›lmas› olmuﬂtur. S›n›fland›rma, binalar›n kalitesini yükseltip maliyeti azaltm›ﬂ ve sonuçta toplumun yaﬂam seviyesi artm›ﬂ, Bauhaus döneminde, binalar›n tekrarlanan tipleri toplumun geliﬂmiﬂlik düzeyinin ve ihtiyaçlara cevap veren standartlaﬂma olgusunun tan›mlay›c› ögesi olmuﬂtur.9

Kanl›ca’da
bir sokak
(karﬂ› sayfa)
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Uluslararas› Üslup: Sadelik, modern mimarl›k yaklaﬂ›m›n›n 1920 ve 1940 dönemindeki yaklaﬂ›m› olarak görülür. Cephede her tür bezeme ve süslemeden
uzaklaﬂ›l›r, tasar›mda temel geometrik biçimlerin kullan›ld›¤› ve de beyaz rengin egemenli¤i, üslubun belirgin özelli¤idir. Uluslararas› Üslup sadece biçim
vermeyi amaç edinmeyip toplumun yaﬂant›s›n› olgunlaﬂt›rmay›, düzenlemeyi
de amaç edinmiﬂtir. Yap›mda endüstriyel tekniklerin kullan›m›na a¤›rl›k veren
üslup tümel mekân ve makine esteti¤i gibi kavramlar›n da yarat›c›s› olmuﬂtur.10
Pilotiler, Çat› bahçeleri, Serbest Planlama, Yatay pencereler, güneﬂ k›r›c›lar, ‹skelet sistem ve B.A. Taﬂ›y›c›lar, Cephe düzenlerinde fonksiyonellik yan› s›ra
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ekonomik ve teknolojik yenilikleri de getirmiﬂtir. Uluslararas› Üslup’ta planlama yöntemi ›zgara sistemde, strüktürü anlaﬂ›l›r biçimde düzenleme gelmiﬂ, aksiyel sisteme göre planlama geleneksele göre radikal de¤iﬂikliklere olanak verir.
Planlamadaki iﬂlevsellik sadece plan boyutunda kalmay›p kesit ve cephe tasar›mlar›na da yans›r. Bu dönemde fonksiyon planlamay› tan›mlam›ﬂ, strüktürel
geliﬂmelerinde estetik olarak iç ve d›ﬂ mekân yüzeylerine yans›t›lmas› mimarinin ana temas›n› oluﬂturmuﬂtur. Binalar›n mimarilerinde sadelik ile belirgin bir
farkl›laﬂma ön plana gelir. Konutta iç mekân içerdi¤i fonksiyona ba¤l› olarak tasarlan›p mekân boyutunu tan›mlam›ﬂ, iç mekânda biri birine yak›n fonksiyonlarda mekândan mekâna geçiﬂlere imkân verilmiﬂtir. Fonksiyonlar aras› iliﬂkilerde aç›kl›k, sadelik ve birlikteli¤in yan› s›ra planlamalarda kimi zaman e¤risel
yüzeylere yer verilmiﬂ böylelikle binan›n mimarisine karakteristik kat›lm›ﬂt›r.11
Kübizm: ‹lk ürünleri güzel sanatlarda görülen bu ak›m, geleneksel anlay›ﬂlara
karﬂ› ç›kar. Kübist yaklaﬂ›mda nesnenin üç boyutlu gerçekli¤i ötesine gidilir.
Cephe hareketlili¤inde, plan ve cephe bütünündeki birliktelik mimariye yans›r.
Kübist mimarlar bir anlamda barokta oluﬂan ›ﬂ›k ve gölge ile derinlik oluﬂturma
ve cepheye devingenlik verme anlay›ﬂ›n› daha ileri götürmüﬂler, cephe düzeninde üçüncü boyutu yans›tm›ﬂlard›r.12
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Kent ‹mgesi Ekran ‹liﬂkisi
- Üsküdar Örne¤i S E D A

B ‹ L E N

S E H E R O ⁄ L U

‹stanbul Üniversitesi

G Ö K H A N

G Ö K T Ü R K

‹stanbul Üniversitesi

Kentler; toplumlar›n tarihsel süreklili¤i ve buna ba¤l› olarak oluﬂan toplumsal
gerçekli¤in sonucunda meydana gelen, yerleﬂik bir kültürün alg›sal birikimidir.
Bu anlam›yla yaﬂan›lan co¤rafyaya ba¤l› olarak, toplumlar›n d›ﬂ dünyay› alg›lama biçimleri, üretti¤i kültürel de¤erleri, her türlü toplumsal eylemler üzerinde
belirleyici bir etkiye sahiptir. Bu do¤rultuda kentsel mekânlar›n oluﬂumunda
rastlad›¤›m›z inﬂa süreçleri kent kimli¤inin edinilmesini sa¤lar. Kent kimliklerini anlamak ise kentsel imgelerin serüveninin temellerini aç›klamakla daha
mümkün olacakt›r. Kentsel imgelerin inﬂas›nda; yaﬂan›lan tarihsel geliﬂim, co¤rafi yap›, sosyo-ekonomik yap›, demografi, kültür gibi pek çok faktör bir arada
bulunmaktad›r.
Temel olarak kent imgesi; tasar›, düzenleniﬂi, görünümü ve yap›lar›n›n yap›-tasarc›l›k özellikleriyle, bir kentin insanda b›rakt›¤› izlenimdir.1 Bu tan›mlamada
iki temel unsur yer almaktad›r. Birincisi, mekansal tasar›lar di¤eri ise, bu tasar›lar›n özne taraf›ndan alg›lan›ﬂ biçimidir. Bu anlamda kent kavram›, içinde bar›nd›rd›¤› imgelerle an›l›r demek mümkündür. Baz› kentlerin isimleri geçti¤inde akl›m›za hemen o kenti ça¤r›ﬂt›ran mekansal imgeler gelir. Örne¤in ‹stanbul
deyince akl›m›za ilk gelen kentsel imgeler, Bo¤aziçi sahilleri, K›z Kulesi, Mimar
Sinan’›n yap›tlar› ve do¤u ve bat› aras›nda oluﬂturdu¤u kendine has kültür yap›lar›d›r. Kent imgesi deyince akla gelen bir di¤er unsur da, kentin genel görüntüsünün yan›nda, kente ait yaﬂam tarzlar›d›r. Yaﬂam tarzlar›; kenti oluﬂturan fiziki unsurlar›n d›ﬂ›nda, kültürel özellikleri ve ürettikleri de¤erlerle imgeler
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oluﬂtururlar. Kent imgesi hareket edebilen veya edemeyen her seyin ortak devinimidir2. Kentsel imgenin bu görünümleri belli bir bütünsellik içinde kentin
dokusunu ve kimli¤ini anlaml› k›lmam›za da yard›mc› olur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda kent imgelerinin sosyolojik aç›l›mlar› onlar› statik yap›sal araçlar olmaktan ç›kararak öznesinin eylemlerini yans›tan imgelere dönüﬂtürür.
Kent imgesi soyut ve somut gerçeklikten do¤ar ve bu gerçeklik içinde kent özgün bir karakter ve anlam kazan›r. Buradan yola ç›karak toplumlar›n imgesel yarat›mlar›n›, bireyin sosyal çevresi içersinde ve mekânsal alanlar›nda görmenin
mümkün oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak hangisi olursa olsun mekân, öznenin
arkas›ndaki bir figür olman›n ötesinde, toplumsal yaﬂanm›ﬂl›k ile ele al›nmas›
gereken bir kavramd›r. Bu anlam›yla mekân, kendini oluﬂturan toplumsal unsurlar ile güçlü bir birliktelik içinde ﬂekillenmektedir. Nedir bu unsurlar? Kenti
oluﬂturan unsurlar asl›nda bir nevi kente kimli¤ini kazand›ran unsurlard›r: Tarihsel süreç, co¤rafi yap›, mahalleleri, sokaklar›, konut yap›s› ve mimari, yaﬂam
biçimleri, âdet ve gelenekler, inançlar, kültürel de¤erler gibi farkl› unsurlar kente biçim vermektedir. Dolay›s›yla her mekân kendini oluﬂturan toplumsal unsurlar›n izlerini taﬂ›yarak, bu unsurlara ba¤l› bir de¤er alan› geliﬂtirir. Bu de¤er
alan› hem toplumun oluﬂturdu¤u kültürel de¤erler hem de toplumun içinde yaﬂad›¤› d›ﬂsal çevrenin birlikte de¤erlendirilmesi ile anlaﬂ›l›r k›l›n›r.
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Günümüzde ‹stanbul, tarihsel süreklilik içinde kendine özgü bir de¤er alan› üretebilen/ inﬂa eden ve geleneksel ile moderni bir arada bar›nd›ran bir mekân olarak de¤erlendirilebilir. ‹stanbul ilk kuruluﬂ günlerinden itibaren, çeﬂitli kültürlerden ve kentlerden getirilen ailelerin kurdu¤u mahallelerden oluﬂmuﬂ, sosyal
konumda toplama, fiziksel anlamda ise galaktik bir kenttir.3 Bu çeﬂitlili¤in sa¤lad›¤› imkanlarla ‹stanbul, her bölgesinde birbirinden ba¤›ms›z karakterler üretebilen, her bir yerleﬂim merkezinin kendisine has de¤erler üretebildi¤i dünya
kentlerinden biri olma özelli¤ini gösterir. Örne¤in, Maslak bölgesi daha çok iﬂ
merkezi kimli¤ine sahipken, Taksim kültür ve e¤lence faaliyetleri ile an›l›r, Üsküdar ise, kendisine has karakter ve de¤er alan› geliﬂtirebilmiﬂ önemli mekânlardan biridir.
Üsküdar imgeleminin temelinde ilçenin tarihsel arka plan› önemli bir belirleyici unsurdur. Üsküdar’a, içinde bulundu¤u tarihi ve kültürel kazan›mlar farkl›
bir kimlik kazand›rmaktad›r. Üsküdar, tarihi dokunun korundu¤u, kültürel miras›n nesilden nesile aktar›ld›¤› bir ilçedir. Sözü edilen bu miras Antik ça¤dan
baﬂlayarak, Roma’n›n, Bizans’›n ve tabiî ki Osmanl›’n›n izlerini taﬂ›maktad›r.
Özellikle Fatih devrinde Üsküdar’da önemli de¤iﬂimler gözlenmektedir. Üsküdar bu zamana kadar bir asra yak›n Türk kontrolünde bulunmas›na ra¤men daimi bir yerleﬂme olamam›ﬂt›r. Fatih Sultan Mehmet Üsküdar’›n hareketlenmesi
için, Anadolu’dan Türk halk›n› getirterek buraya yerleﬂtirmiﬂtir. Bundan sonra
Üsküdar h›zla geliﬂmeye baﬂlam›ﬂ, yeni kurulan mahallelerle birlikte beldenin
nüfusu gitgide artm›ﬂt›r.4 Üsküdar, XV. ve XVI. yüzy›llarda ise Osmanl› Hükümdarlar› ve varl›kl› halk kitleleri taraf›ndan da önem görmeye baﬂlam›ﬂt›r.5 Sonuçta ‹stanbul ve Anadolu aras›nda bir geçiﬂ alan› oluﬂturan ilçe, ticari önemi d›ﬂ›nda daha çok bir iskan sahas› olarak önemini artt›rarak, yerleﬂik bir mahalle kültürü kazand›rm›ﬂt›r. Üsküdar’›n tarihsel geçmiﬂindeki bu derinlik onun kültürel
ve mekânsal zenginli¤ine katk› yapan en önemli faktördür. Bu do¤rultuda camiler, medreseler, yal›lar, çeﬂmeler, çarﬂ›lar gibi kent ünitelerinde de art›ﬂ gözlenmiﬂtir. Günümüzde ise; Üsküdar bir yanda “modern” yaﬂam› temsil eden al›ﬂveriﬂ merkezleri, çok katl› siteler ve iﬂ merkezleri, di¤er yanda kimi gecekondu
semtleri ile yal›lar›, cumbal› ahﬂap evlerin süsledi¤i sokaklar›yla, korular›yla,
köﬂkleriyle, çarﬂ›lar› ve hamamlar›yla, camileriyle, kiliseleri ve sinagoguyla asl›nda ‹stanbul’un küçük bir modeli gibidir.
Kentsel imgeler üretebilmiﬂ bir yap›ya sahip olan Üsküdar; toplumsal, kültürel,
tarihsel bu zenginli¤i ile sanat ve edebiyat alanlar›nda da kendisine yer edinmiﬂtir. Kimi zaman bir ﬂairin dizelerinde, bir yazar›n roman›nda, kimi zaman bir sinema filminde dile gelen Üsküdar, son dönem geliﬂen ve büyük bir sektör halini alan TV dizilerinde kullan›lan bir mekân olmaya devam etmektedir. Bu anlam›yla Üsküdar kendisine özgü kentsel imgelerle burada çekilen TV dizilerine
anlatt›klar› hikâyeleri güçlendirmede önemli bir motif sunar. Çünkü kent mekan›, kent imgesini oluﬂturan fiziki ve toplumsal unsurlar› yans›tmaktad›r.
Tv dizilerinin gündelik yaﬂam›m›zda önem kazanmas› 1980’li y›llara dayan›r.
1974’de ilk Türk dizisi “Kaynanalar”›n yay›nlanmas› ve 1975 de “Aﬂk-› Memnu”
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dizisi ile birlikte bu serüven de baﬂlam›ﬂt›r.6 1980’lerle baﬂlayan süreçte sineman›n yaﬂad›¤› kriz ile toplumun maruz kald›¤› genel ekonomik kriz birleﬂerek televizyonun sundu¤u “evde sinema” olana¤›, neredeyse tüm kesimler için cazip
bir alan yaratm›ﬂt›r. Uzunca bir süre yabanc› diziler (Dallas, Küçük Ev vs.) hâkim olsa da Üsküdar Kuzguncukta çekilen “Perihan Abla” dizisi ile reel anlamda Türk TV dizisi ivme kazanm›ﬂt›r diyebiliriz. 1990’larla birlikte TRT’nin yan›
s›ra özel TV kanallar›n›n artmas›yla art›k neredeyse her gün prime time içersinde her ulusal kanalda iki dizinin yay›nland›¤› bir sektör ile karﬂ› karﬂ›yay›z.7
Dizi yo¤unlu¤u içinde gündelik yaﬂama dair ‹stanbul’da çekilen dizilerin de
önemli bir a¤›rl›¤›n›n Üsküdar’da çekildi¤ini belirtmiﬂtik. Üsküdar’da çekilen
bu dizilerin ortak özelli¤i ise benzer imgeler içermesi konusundad›r. Dizi filmlerin seti ço¤unlukla ev içinde veya ev gibi bir iﬂlev gören (mahalledeki kahve,
taksi dura¤›, muhtarl›k vb.) bir domestik (ev içi gibi mahrem say›labilecek, ev
içinde yaﬂanabilecek iliﬂkilerin yaﬂand›¤› yer anlam›nda) mekânda ve gündelik
yaﬂamda geçer. Bu mekânlar izleyicinin aﬂina oldu¤u gündelik yaﬂam mekânlar›d›r.8 Tematik olarak gündelik yaﬂam› konu edinen dizilerde aile ve mahalle dizileri birincil bir öneme sahiptir.
Üsküdar tercihi ön planda tutulan dizilerin daha çok geleneksel yaﬂam tarz›n›
yans›tan, aile ve mahalle kültürünü vurgulayan diziler kategorisinde de¤erlendirildi¤i aﬂikard›r. Televizyon dizileri içerisinde kült haline gelmiﬂ Kuzguncukta çekilen “Perihan Abla” Çengelköy’de çekilen “Süper Baba”, yine Kuzguncuk’ta çekilen “Ekmek Teknesi” ve Beylerbeyi Küplüce’de çekilen“Yaprak Dökümü” gibi aile ve mahalle içerikli dizilere Üsküdar ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. Bahsedilen diziler d›ﬂ›nda “‹ki Aile” Üsküdar Ayazma Mahallesinde, “Hayat Bilgisi”
Kuzguncuk’ta, “Aynal› Tahir” Selimiye’de ve Ba¤larbaﬂ›’nda çekilmiﬂtir “Gümüﬂ” dizisi Kandilli’deki Abud Efendi Yal›s›nda, “Dudaktan Kalbe”nin baz› sahneleri Salacak semtinde çekilmektedir. Üsküdar’da çekilen diziler daha da çeﬂitlendirilebilir.
Aile, mahalle kategorisi içerisinde de¤erlendirebilece¤imiz tüm bu dizilerde temel vurgu, her ﬂeyden önce geleneksel yaﬂam tarz›nda kendisini göstermektedir.
Geleneksel yaﬂam tarz›n›n ön plana al›nd›¤› bu dizilerle Üsküdar’›n genel kent
imgelemi aç›s›ndan bir paralellik söz konusudur. Çünkü Üsküdar geleneksel yaﬂam›n merkeze al›nd›¤›, geleneksel de¤erlerin sürdürülmeye çal›ﬂ›ld›¤›, bir yap›
sergiler. Çekilen tv dizilerinde gelenekselin imgesi aile vurgusu, mahalle kavram›, komﬂuluk iliﬂkileri gibi temalarla yans›t›lmaktad›r. “Süper Baba”, “Ekmek
Teknesi”, “Perihan Abla” gibi aileye hitap eden dizilerde bu geleneksel de¤erlerin örnekleri baﬂat bir konumdad›r.
Üsküdar’›n mahalle kültürünün devam etti¤i bir aile mekân› olarak ortaya konulmas› tesadüfi bir sonuç de¤ildir. Daha önce belirtilen tarihi özelliklerle paralel olarak Osmanl› döneminde buraya olan göçün ve buna ba¤l› olarak oluﬂan
yap›laﬂman›n bir sonucudur. XV. yüzy›lda ‹stanbul’un fethi ile Üsküdar da di¤er yerleﬂim yerleri gibi göçe u¤ram›ﬂt›r. Bu yy. ile birlikte göçün artarak devam
etti¤i gözlenmiﬂ bir olgudur. XX. yüzy›lda 1900’lerin baﬂ›nda Üsküdar kendine
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has bir kimlik geliﬂtirerek köklü Türk ailelerinin yerleﬂti¤i, Müslüman a¤›rl›kl›
bir yerleﬂme alan› olmuﬂtur. XV. yüzy›ldan itibaren Üsküdar bir konut bölgesidir ve Bo¤aziçi taraf›nda saray ve konutlar dikkat çekmektedir. Kuzguncuk sayfiye ve konut alan› olarak yine gözlemlenir ve burada kiliseler, manast›rlar, çiftlikler a¤›rl›ktad›r. Çengelköy bu yüzy›lda köy yerleﬂimi olarak görülmektedir ve
kullan›m tarz› olarak da konutlar ve manast›r dikkat çekmektedir.9 Bu anlamda
yüzy›llar›n mahalle kültürüne sahip Üsküdar, aile ve mahalle temalar›n›n konu
edildi¤i dizilerde bir konut, iskan alan› olarak geçmiﬂten gelen bu birikimini
yans›t›r.
Üsküdar’›n aile ve mahalle konulu dizilerde bir mekân olarak kullan›lmas› dizide verilmek istenen mesaj›n etkili bir biçimde verilmesini kolaylaﬂt›ran bir unsurdur. Çünkü dizilerde konu, oyuncular gibi temel elemanlar›n yan›nda etkili
bir faktör de mekânsal imgelerdir. ‹mgelerin do¤ru birlikteli¤i ise hikâyeyi güçlendirir, inand›r›c›l›¤›n› artt›r›r. Kolektif haf›zaya vurgu yapar ya da yeni imgeler inﬂa eder. Bu anlam›yla hikâye, mekân ve ekran aras›nda kurulan imgelem
haf›zada yer alan edinilmiﬂ bilgi ile eﬂgüdümlü olarak daha gerçekçi k›l›n›r. Mesaj ancak do¤ru enstrümanlarla birlikte verildi¤i zaman daha sa¤l›kl› bir iletiﬂime dönüﬂmektedir. Üsküdar’›n kendisine has mahalleleri, sokaklar› ekranda verilen ailenin yaﬂad›¤› bir alan› bu anlam›yla do¤rular niteliktedir.
Kentsel imgelem ve ekran aras›ndaki birlikteli¤in kurgusal gücü, kendisini, izleyicinin dizinin çekildi¤i yerlerle aras›nda kurdu¤u ba¤da aç›¤a ç›karmaktad›r.
Bir baﬂka deyiﬂle son y›llarda s›kça rastlad›¤›m›z dizinin çekim yerlerini görme
merak› ve “dizi turlar›” izleyicinin kurgu yoluyla kurdu¤u kolektif bilinç yarat›m›n›n bir sonucudur. Üsküdar’da çekilen “Gümüﬂ” adl› dizi gösterildi¤i Arap ülkelerinden de bir hayli ziyaretçi almaktad›r ve medyaya yans›d›¤› haliyle “Gümüﬂ” dizisi için çekildi¤i tarihi Abud Yal›s›na turlar düzenlenmektedir.10 Bir
baﬂka aç›dan örne¤in, “Süper Baba” ile Çengelköy semti adeta yeniden keﬂfedilmiﬂtir. Dizide yer alan çay bahçesi bugün bile dizinin yaratt›¤› imgeyle an›lmaktad›r. Benzer eylemler di¤er diziler için de söz konusudur. Bu anlamda dizilerin
mekânlar› ekranla olan iliﬂkisinden ötede izleyicinin bilincinde yeni imgelere
dönüﬂebilmektedir.
Türk toplumunda önemli bir yeri olan mahalle/mahallelilik olgusu, her ﬂeyden
önce izleyicinin imgelemindeki kopuﬂlar› engelleyen bir fonksiyon üstlenerek
dizlerde iç mekândan d›ﬂ mekâna geçiﬂte özel alandan kamu alan›na geçiﬂi sa¤lar ve karakter zenginli¤i yarat›lmas›na katk›da bulunur.11 D›ﬂ mekana geçiﬂ ise
asl›nda mahallelik, toplumsal yap›da meydana gelen de¤iﬂmenin yol açt›¤› buhranlardan kaç›ﬂ›n bir ifadesidir. Modern yaﬂamda iliﬂkiler gerek aile içi gerekse
toplumsal anlamda en alt düzeyde yaﬂansa da dizilerde, bunun aksi bir sunum
kendisini gösterir. Buradaki veriliﬂ biçimi ile kent yaﬂam›, her türlü sorunlardan, yabanc›laﬂmadan ar›nd›r›lm›ﬂ bir ﬂekilde kurgusal olarak sunulmaktad›r.
Bu kaç›ﬂ ayn› zamanda olmas› istenen toplumsal iyinin idealize edilmiﬂ, nostaljileﬂtirilmiﬂ halidir. Mahallede yer alan her türlü karakter genellikle iyidir. Hata
yapanlar olsa bile iyilik haresi içinde er ya da geç do¤ru yolu bulur. Kötülükler
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ise genellikle mahallenin d›ﬂ›ndaki kiﬂilerden gelmektedir. Bu anlam›yla toplumsal de¤iﬂmenin toplum aleyhine h›z kazand›¤› kentleﬂmenin getirdi¤i sorunlara karﬂ› mahalle bir direniﬂi simgeler.12 Geleneksel de¤erlerin, komﬂuluk iliﬂkilerinin, yard›mlaﬂman›n, iyili¤in temsili direniﬂidir.
Günümüz modern dünyas›nda sorumlu oldu¤umuz temel alan evimizken, mahalle ortak bir sorumlulu¤u ve güvenlik çemberini temsil etmektedir. ‹yi bir çevresel imge, zihinde o imgeyi taﬂ›yan kiﬂiye duygusal aç›dan güvenlikte oldu¤u
duygusunu vermektedir. Kiﬂi kendisiyle d›ﬂ dünya aras›nda uyumlu bir iliﬂki kurabilir. Bu anlam›yla ay›rt edilebilir ve okunabilir bir çevre güvenlik sa¤lamakla
kalmaz, insan yaﬂam›n›n gizil derinli¤i ve yo¤unlu¤unu da artt›r›r.13 Kaybedilen,
dolay›s›yla özlemi duyulan bir olgu olarak mahallelilik karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Perihan Abla, Süper Baba, Ekmek Teknesi gibi dizilerin ortak özelliklerinden biri mahalle sakinlerinin bir nesilden fazla olarak birarada yaﬂam›ﬂ olduklar›d›r.
Karakterler birbirlerinin çocukluklar›n› bilmekte, yaﬂl› kuﬂaklar ise, onlar›n ebeveynlerini de tan›maktad›rlar. ‹liﬂkilerde bir süreklilik söz konusudur. Günümüzde çekirdek aile yayg›nlaﬂarak, geniﬂ ailenin yerini alm›ﬂt›r. Fakat genellikle dizilerde sunulan haliyle aile yine modern yaﬂam›n aksine bir durum sergileyerek, yard›mlaﬂma ve dayan›ﬂman›n ön planda oldu¤u geniﬂ aile üzerine odaklanmaktad›r. Bu da dizilerde bireysellik (ben) duygusundan çok biz duygusunu
ön plana ç›kartmaktad›r. Biz ise, bir ailenin ötesinde mahalle sakinlerinin ço¤unu içine alan, aidiyet duygusunun varoldu¤u bütünleﬂtirici bir yaklaﬂ›m olarak
sunulur. Perihan Abla dizisinin tan›t›m›nda geçen “Bu mahallede yaﬂar, Bizim
Perihan Abla, Küçük büyük herkesin dostu Perihan Abla” sözleri tematik aç›dan
incelendi¤inde burada öncelikle bir mahalle vurgusu görmekteyiz ve o mahalleye olan aidiyet duygusu ön plana ç›kartmaktad›r. Dizi içinde geçen “mahallemizin k›z›”, “mahallemizin esnaf›” gibi diyaloglar da bir gruba dahil olma ve aidiyet duygusu ile örtüﬂmektedir.
Üsküdar’›n kentsel imgelemi ve ekran iliﬂkisi içersinde yine benzer bir ortakl›k
dizilerdeki konut seçiminde de vard›r. Süper Baba ve Yaprak Dökümü adl› dizlerden de hat›rlanaca¤› üzere seçilen konut bir köﬂktür. Tabi köﬂk, yal› gibi konutlar ekranla olan iliﬂkisinde belli baﬂl› metaforlar da üretmemizi sa¤lar. Öncelikle bu tarz konutlar zamansal anlamda eskiyi ça¤r›ﬂt›r›r. Kökleri daha geçmiﬂtedir. Geleneksel de¤erlere ait yaﬂam alan›n› en iyi temsil eden bir dekordur. Çelik konstrüksiyonlar, camekânla çevrelenmiﬂ ve vitrinleﬂmiﬂ yaﬂamlardan uzakt›r.14 ‹nsan yaﬂanm›ﬂl›¤›n›n vurgusu ve samimiyet hissi çok daha rahat bir ﬂekilde izleyiciye aktar›l›r ve hikaye ekran arac›l›¤›yla mekânla kurdu¤u iliﬂkiyi güçlendirir. Bir baﬂka anlamda köﬂk tarz› konutlar yap›sal özellikleri itibariyle geniﬂ bir ailenin yaﬂayaca¤› mekansal özelliklere sahiptir. Konut seçimi bu anlam›yla, dizilerde anlat›lmak istenen geleneksel aile, komﬂuluk kültürü, toplumsal dayan›ﬂma vurgusunu sa¤lamada önemli bir imgelem oluﬂturur.
Günümüzün çok katl› apartmanlar›, siteleri geniﬂ aileden veya komﬂuluk iliﬂkilerinden daha baﬂka metoforik anlamlara sahiptir. Son dönem filmlerinde s›kl›kla rastlad›¤›m›z bir binan›n d›ﬂ cephesinden yap›lan çekimle, en üst kat›ndan
606

K E N T

‹ M G E S ‹
E K R A N
‹ L ‹ ﬁ K ‹ S ‹
- Ü S K Ü D A R
Ö R N E ⁄ ‹ -

baﬂlay›p, en alt kata kadar pencerelerden içerideki insanlar›n durumlar›n› gösteren filmler bu ayr›ﬂmay› en iyi ﬂekilde yans›t›r. Bir pencereden yans›yan yaﬂamda bir kiﬂi resim yaparken, bir alt kata indi¤inde intihar etmek üzere olan birini, bir baﬂka kata indi¤inde eﬂler aras›ndaki bir kavgay› veya birbirinden ba¤›ms›z bambaﬂka ve soyut yaﬂamlar› görmek mümkündür. Konut yap›s› seçimi
bu anlam›yla anlat›lmak istenen hikayeyi güçlendirdi¤i gibi toplumsal rolleri ve
toplumsal mesafeleri de belirleyen bir öneme sahiptir.
‹stanbul genelinde bugüne gelindi¤inde, art›k mahalle/mahallelik/komﬂuluk gibi kentsel yaﬂam tarzlar›n›n belirledi¤i kentsel imgeler/imgelemlerde de¤iﬂimler
yaﬂanmaktad›r. Geçmiﬂin müstakil konutlar›n›n süsledi¤i mahalleleri yerlerini
“rezidans” ve sitelere ve onlar›n oluﬂturdu¤u yeni yaﬂam tarzlar›na b›rakm›ﬂt›r.
Pek çok yerinde “country” veya “city” ile sona eren lüks siteler ‹stanbul ile özdeﬂleﬂmiﬂtir. Bu siteler oluﬂturulurken amaçlardan biri reklamlar›na yans›d›¤›
ﬂekliyle “‹stanbul’un eski mahalle hayat›n› yeniden yaratmak ve yaﬂatmakt›r.”15
Bu projelerde asl›nda, geleneksel yaﬂam de¤erlerini verme, eski ‹stanbul’u yaﬂama vaatleriyle müﬂterilerine seslenilmektedir. Bunlara en yeni ve ilginç örnek
olarak sur yap›ya ait “Mahalle ‹stanbul” Projesi verilebilir. Bu projenin tan›t›m›
ﬂu ifadelerle yap›lmaktad›r:
“Buras› Sizin Mahalleniz,
Özledi¤iniz baﬂka bir yaﬂam varsa, keﬂke dedi¤iniz, isteyince kendiniz olabildi¤iniz, daima s›cak bir dost meclisi bulabildi¤iniz...
Demek ki siz de Mahallelisiniz.
Mahalle ‹stanbul s›cac›k bir yaﬂam›n kap›lar›n› aç›yor. Mahalle ‹stanbul Evleri,
kocaman bir aile olmak için, sakinlerini bekliyor.
.... Mahalle ruhunu, dayan›ﬂmas› ile dost meclisleri ile yani tüm güzellikleriyle
yeniden yaﬂatacak. Eskiye dair özledi¤iniz ne varsa, gerçek dostlarla, burada
yeniden hayat bulacak.”16
Sadece bu ilan için de¤il tüm konut yap› projelerinde bugün ayn› ifadelerle imgelemler sunarak ürünlerini pazarlamaktad›rlar. Muhit modern, yap› modern
ama hedeflenen yaﬂam iﬂte o geleneksel...
Bu anlamda Üsküdar, plazalarla, residanslarla yarat›lmaya çal›ﬂ›lan mahalleleri
bünyesinde halihaz›rda do¤al bir ﬂekilde taﬂ›maktad›r. Geleneksel aile ve mahalle yaﬂam›n› Üsküdar bugün do¤al ve tarihsel yap›s› içersinde geçmiﬂten gelen bir çok özelli¤ini korumay› baﬂarabilmiﬂtir. Özellikle kentsel alan içerisinde
kültürel bir mekan yaratmak çok da kolay de¤ildir. Bugün sinema sektörü taraf›ndan kültür alanlar› yarat›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r. Eﬂsiz bir alan olan kent, toplumsal imgelem düzleminde iﬂleyerek, hem stüdyoda hem de ekranda, tamamen
kurgusal bir boyut göstererek bir yeniden yap›lanma yaratan tek aland›r.17 Üsküdar ise zaten kültürel bir alan olarak bu altyap›ya sahiptir. Üsküdar geçmiﬂinden gelen bu yap›s›n› koruyarak dizilerin kulland›¤› mekansal yap›s›n› eskiye
sad›k biçimde geliﬂtirerek ve kent imgelerini koruyarak ‹stanbul içersinde
önemli bir do¤al kültür merkezine dönüﬂebilir.
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Sonuç olarak; Üsküdar, kent imgesi ve ekran iliﬂkisinin kendisini gösterdi¤i en
somut mekanlardan biridir. Üsküdar hala yaﬂan›lan geleneksel mahalle kültürüne sahip oldu¤u kent imgeleriyle televizyon dizilerine bugüne kadar ev sahipli¤i yapm›ﬂt›r. Bundan sonra da bu iliﬂkinin devam edece¤i gözlemlenen bir olgudur.
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Üsküdar Ayazma Camii ve
Bölgede ‹marlaﬂma
D O Ç .

D R .

M U S T A F A

B ‹ L G E

Bu camii yapt›ran III. Mustafa (1757-1774), Osmanl› padiﬂahlar› aras›nda en
dindar, kültürlü, ilme, sanata ve sanatç›ya de¤er veren, ﬂair ve o derecede mütevaz›, ancak bahts›z olan bir padiﬂaht›r. Babas› III. Ahmed devrinde Üsküdar’a
verilen önem, o¤ullar› III. Mustafa ve I. Abdülhamid döneminde devam etti¤i
gibi III. Mustafa’n›n o¤lu III. Selim döneminde de sürecektir. Üsküdar meydan›
III. Ahmed çeﬂmesi ile meydan ﬂereflenmiﬂ, III. Mustafa döneminde Üsküdar
ﬁemsipaﬂa ve Do¤anc›lar, I. Abdülhamid meﬂhur camisi ile Beylerbeyi taraflar›
ihya olmuﬂ, III. Selim ise babas›n›n eserlerinin daha güneyini seçerek
Selimiye’deki eserlerin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Yani k›sacas›, Sultan III.
Ahmed, o¤ullar› ve torunu Üsküdar› merkezi, güney taraf› ve kuzey taraf› ile
ihya etmiﬂler ve eski tabirle “Mahmiye-i ‹stanbul” karﬂ›s›na belgelerde “Medinei Üsküdar” olarak bilinen yeri bir cazibe merkezi haline getirmiﬂlerdir.
Sultan III. Mustafa döneminin en önemli siyasî olay› 6 sene kadar süren
Osmanl›-Rus 1768-1774 savaﬂ›d›r. 1774 y›l› Küçük Kaynarca Antlaﬂmas›’n›n
getirdi¤i a¤›r ﬂartlar Osmanl› Devletinin zay›flama dönemine girdi¤inin habercisi olarak görülür. Bozulmaya baﬂlayan müesseseler bu yenilgi ile ciddi bir
alarm vermiﬂtir. Ayazma Camii’nin yap›l›ﬂ› bu harpten 11 y›l kadar önce yani
1757 y›l›nda baﬂlam›ﬂt›r. Di¤er bir deyimle 17 y›l kadar süren III. Mustafa döneminin ilk y›llar›nda inﬂâs› baﬂlayan bu camiin bitiﬂinin hemen ard›ndan Lâleli
Camii’ne baﬂlanm›ﬂ ve onun üzerinden 5-6 sene geçmeden ‹stanbul’da olan
müthiﬂ deprem sonucunda tamir edilemeyecek derecede hasar gördü¤ü yap›lan
keﬂiflerle tesbit edilen Fâtih Camii temellerine kadar inilmek suretiyle baﬂtan
baﬂa yap›lm›ﬂt›r.1
III. Mustafa’n›n bunlar yan›nda daha birçok camisi vard›r. Kad›köy’de,
Paﬂabahçe’de, Rodos adas›nda, Kad›rga da camileri, mektep, kütüphane
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(Topkap› Saray›nda kurdu¤u Bostâniyân kütüphanesi fihristi TSMA, D. 3305)
ve sebilleri bunlar›n belli baﬂl›lar›d›r. Ancak çok mütevaz› oldu¤unu2
söyledi¤imiz III. Mustafa Ayazma, Lâleli ve Fatih camileri için ﬂöyle demiﬂtir;
“Üç tane eser yapt›m hiçbiri benim ismimle an›lmad›. Bunlardan birini ecdat
ald› (Fatih Camii’ni kastediyor), biri veliye gitti (Lâleli baba ile an›lan Lâleli
camiini kastediyor) di¤erini de suya kapt›rd›k (yani Ayazma Camii)”.3
Ayazma Camii hakk›nda ﬁemdânizâde4 ve Vâs›f5 gibi yap›l›ﬂ dönemini yaﬂam›ﬂ
tarihçi ve vakanüvisler yan›nda ‹stanbul camilerini anlatan meﬂhur
Ayvansarâyî6 ve Cumhuriyet dönemi araﬂt›rmac›lar›ndan T. Öz’ün7 ve Ekrem
Hakk› Ayverdi’nin8 ve Semavi Eyice’nin9 Ayazma Camii ile ilgili önemli bilgiler
ihtiva ederler.
Bu tebli¤de de konuya yaklaﬂmam›z ise camiin yap›ld›¤› bölge hakk›nda bilgiler,
camiinin ve III. Mustafa’n›n di¤er eserlerini içine alan vakfiyesindeki yeri,
görevlileri, camiin önemi ve birtak›m muhasebe kay›tlar› üzerinde olacakt›r. Bu
bilgileri Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi’nden,10 Topkap› Saray› Müzesi
Arﬂivinden11 ve Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi belgelerinden12 toplayarak sunmaya çal›ﬂt›k.
Camiin Yap›l›ﬂ› ve Arsan›n Durumu:
Ayazma Camii’nin yap›l›ﬂ› karar› üzerine ç›kar›lan ön keﬂif raporu, gerekli olan
malzeme ve tahmini maliyet bütçesi, inﬂaat bitiminde ç›kar›lan gerçek maliyet
raporu, vakfiyesi, mütevellilerin sunduklar› y›ll›k muhasebe raporlar›ndan
(varidât ve masârifat tablolar›) bir k›sm› elimizde bulunmaktad›r. Ancak bundan
önce camii ve di¤er inﬂaatlar›n yap›laca¤› arsan›n yeri ve hukuki durumunu
araﬂt›rmam›z gerekmektedir. Zira, böyle bir vak›f eser yapmaya
niyetlenildi¤inde ilk iﬂ arazinin vak›f yapana ait oldu¤unun tesbiti ve hudutlar›n› tesbit etmekdir. III. Mustafa vakfiyesinde Üsküdar için “Civar-› Saltanat-›
Aliyyede Medine-i Üsküdar” tabiri kullan›l›r. Camiin yap›ld›¤› yer için ise
“Ayazma bahçesinin sahn›nda” ifadesi geçer.
Esas›nda Ayazma bahçesi olarak bilinen yer Ayﬂe Sultan vakf›d›r.13 Bu bahçeyi
vakfeden Ayﬂe Sultan bahçe ve içindeki evlerin kira gelirini hay›r iﬂlerinde kullan›lmak üzere ﬂart koﬂmuﬂtur. Hatta bu sarf kalemleri aras›nda her sene Hicaza
gönderilen Sürre’ye katk›dan bahsedilir.14 Ayﬂe Sultan Kanuni Sultan
Süleyman’›n k›zdan torunudur. Babas› Damat Rüstem Paﬂa annesi ise
Kanunî’nin k›z› Mihrimâh Sultan’d›r.15
Vakfedilen “Ayazma bahçesi”ne mütevelli olarak önce kendisini, sonra o¤lu
Mehmed Paﬂa’y› daha sonra da k›z› Vasfiye han›m› gösteren Ayﬂe Sultan daha
sonra ise vakf›n yönetimini Medine-i Münevvere Evkaf› mütevellilerine
b›rakm›ﬂt›r.16 Böylece Ayazma Bahçesi gelirlerinin Medine-i Münevvere
fukaras›na vakfedilmiﬂ oldu¤unu görüyoruz.
Ayazma Camii
(karﬂ› sayfa)
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Daha sonra “Ayazma Bahçesi” Haremeyn mütevellisi temessükü ile yani düzenlenen bir kontratla IV. Mehmed’in validesine kiralan›r. Ancak bu dönemde 40
y›l kadar bak›ms›z kalan bahçe için kontrat gere¤i ödenmesi gereken kira da
ödenmez olur. Yani vak›f iﬂlemez duruma gelir. O s›rada durum gözden geçirilir
ve Padiﬂah olan Sultan III. Ahmed’in (yani III. Mustafa’n›n babas›) talebi ile
bahçe ona kiralan›r ve bununla ilgili temessük düzenlenir.17
III. Mustafa orada cami merkezli bir tak›m vak›f eserler kurmak ve dolay›s›yla
bölgeye bir canl›l›k getirmek arzu edince buras›n› “Evkâf-› Hümâyûn” arazisinden sat›n al›r.18
Böylece ilk defa Ayﬂe Sultan vakf› olarak baﬂlayan “Ayazma Bahçesi” serüveni
III. Mustafa’n›n vak›ftan sat›n almas› ile onun mülkiyetine geçer. Ancak bu
ﬂekilde kurmay› düﬂündü¤ü vakf›n ilk ad›m› at›lm›ﬂ olur.
Bölgedeki Saraylar
Vakfiye ve ilgili belgelerden ç›karabildi¤imiz kadar› ile Üsküdar’da bugün
ﬁemsipaﬂa veya ﬁemspaﬂa olarak bilinen yerde “ﬁerefâbâd Sahilsaray-›
Hümâyunu” ve onun yak›n›nda “Ayazma Saray›” bulunmaktad›r.19
Bölgede bulunan bir üçüncü saray da “Ayazma Saray›” olarak tesbit edilen yerin
güneyinde ve deniz k›y›s›nda Harem taraf›nda bulunan “Kavak Saray›”d›r ki III.
Mustafa’n›n o¤lu olan III. Selim’e aittir.20
Ayazma Camii’nin kuruldu¤u Ayazma bahçesinde bulunan Eski Saray (Atik
Sultan Saray›) Semavi Eyice’nin tesbitlerine göre 1740’l› y›llarda oldukça iyi
durumda idi ve az bir tamirle ‹ran elçisinin ikametine tahsis edilmiﬂti.21
Ayazma bahçesinin hudutlar›na gelince; gördü¤ümüz gibi kuzey taraf›ndan
ﬁemsipaﬂa saray›na, güney taraf›ndan ise Kavak Saray›na huduttur. Yine vakfiyeden ö¤rendi¤imize göre bir taraftan (bat› taraf›ndan) sab›k Galata kad›s› merhum Said Efendi yal›s› ve bir taraftan da Hüdâyî Mahmud Efendi Hazretleri’nin
vak›f mülhakat›ndan olan zaviyeye komﬂudur.22
Ayazma Camii:
Camiin ve etraf›ndaki di¤er hay›r eserlerinin ve iﬂyerlerinin yap›lmas› ile bölge
yeni bir imar düzenlemesine girdi¤i aﬂikârd›r. III. Mustafa böylece bölgeyi
geliﬂtirmiﬂ ve bölgeyi câzibe merkezi haline getirmek gayesiyle tam bir imar
uygulamas› yapm›ﬂt›r.23 Anneleri Mihriﬂah Emine Sultan24 ile kardeﬂi ﬂehzâde
Sultan Süleyman ad›na yapt›r›lan cami merkezli bölgedeki yeni plan uygulamas› gerçekten cami ve sair hayrat görevlileri, vak›f yönetimi görevlileri, vakfa
gelir getirmesi için yap›lan iﬂyerlerinde çal›ﬂanlar› ve oralarda iﬂ takibi yapanlar› ve baz› vak›f görevlilerine yap›lan evlerde yaﬂayanlar› ve camiin k›ble
taraf›ndaki mektep ö¤rencilerini topluca düﬂünürsek gerçekten bölge bu hayra
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dönük yap›larla tam bir hareketlilik kazanm›ﬂt›r. Nitekim vakanüvisler camin
her vakitte cemaatle doldu¤una iﬂaret ederler.25
Tarihçi ve vak’anüvislerin26 cami ile ilgili verdikleri bilgiler birbirini tamamlar
mahiyettedir. Camii aç›l›ﬂ›n›n bir Cuma günü Cuma namaz› ile yap›ld›¤›n›
(Ocak 1761) söyleyen kaynaklar27 camiyi de¤iﬂik ﬂekillerde tan›mlarlar. Aç›l›ﬂa
Vezîria’zam Râg›b Paﬂa ile ﬁeyhülislâm Veliyyüddin Efendi gitmiﬂ III. Mustafa
gelmemiﬂtir.28
Tarihçilerin kimisi minber ve mihrab›n›n güzelli¤i ile, kimisi camiinin tümünü
“Buhurdan ﬂeklinde bir sanat eseri” olarak vas›fland›r›rken tarihçi Vâs›f Camiyi
“ﬁebîh-i beyt-i Ma‘mûr” yani Kâbe’ye benzeterek “Hak odur ki bir eser-i cemil ve
bir hayr-i celil”dir der.29
Ancak bütün tan›mlamalar yan›nda Camiyi ﬂâhâne bir dörtlük ile manzum
olarak anlatan kiﬂi dönemin Sadrazam› Mehmed Râg›b Paﬂa’d›r. Onun bu güzel
nazm›n› yine dönemin ﬁeyhulislâm› meﬂhur hattat Veliyüddin Efendi nefis
hatt› ile yazm›ﬂt›r.30
Vâs›f Efendi’nin de tarihine ald›¤› bu dörtlük ﬂöyledir: 31
Muktedâ-y› ehl-i sünnet câmi‘-i mecmu‘-› hayr
Etti çün bu ma‘bed-i zîbây› inﬂâ bi-riyâ
Sadr-› asr› bendesi Râg›b dedi tarihini
Cami‘-i ra‘nâ-i binâ-i ﬁah Sultan Mustafa (T. 1174).
Bugün bu camii maalesef ne III. Mustafa ne annesi Mihriﬂah Sultan ve ne de
kardeﬂi ﬁehzâde Süleyman ad› ile de¤il ancak “Ayazma” ad› ile an›lmaktad›r.
Camiin yap›lmas› ile ilgili irade belirlendikten ve yeri ayarland›ktan sonra
yap›lmas› düﬂünülen binalar›n iﬂ mali ve teknik keﬂif raporlar›n›n düzenlenmesi bu gibi inﬂaatlarda önemli bir önceliktir.32
Nitekim daha sonraki tamiratlar için de ayn› yol takip edilmiﬂtir.33 Ön keﬂif,
gerekli malzemenin haz›rlanmas›, mali raporun ç›kmas› ile buna uygun kaynak
temini aç›s›ndan önemlidir.34 Genelde inﬂaat sonunda ç›kan nihai rapor (kesin
maliyet raporu) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu iki rapor aras›nda az çok sapmalar
normal karﬂ›lan›r. Nitekim III. Mustafa taraf›ndan yapt›r›lan Paﬂabahçe
Camii’ne su getirilmesi ile ilgili keﬂif raporunda (bk. TSMA, D. 4841) aç›kça
görüldü¤ü gibi keﬂifte her türlü malzeme ve fiyatland›rma tek tek yer al›r ve
ﬂöyle denir; “Erbâb-› vukuf bî-garaz müslimînde yegân yegân keﬂf-i sâire ve tahmîn-i sahîh ile tahmîn ve takdîm ve vaz‘-› fiyat olunan müfredât zikre pezîr ki
ber rech-i âtî zikr olunur.” ‹nﬂaat baﬂlad›¤›nda bina emini tayin olunan kiﬂi
uygulamadan mesul tutulur ve bu kiﬂi gün be gün tuttu¤u muhasebeyi rapor
halinde iﬂ bitiminde ilgiliye sunar. Bu raporda harcanan malzeme, iﬂçilikler
vesâir taﬂ›ma hizmetleri hakk›nda yeterli bilgi bulunur. Gerekli para peyderpey
eser padiﬂah eseri ise hazineden, ﬂah›s eseri ise ilgili kethüdadan tahsil edilir ve
sonunda muhasebeleﬂilirdi.
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Ayazma Bahçesindeki Cami Beraberi Ek Binalar:
Burada anlat›lmak istenen merkez mahiyetinde olan Cami-i ﬁerif yan›nda ve
çevresinde bulunan ve bu dönemde ayn› imar plan› çerçevesinde yap›lm›ﬂ olan
inﬂaatlard›r. Bunlar Vakfiyede tek tek zikredildi¤i gibi vak›fla ilgili inﬂaat, keﬂif
ve nihaî maliyet raporlar›nda ve ayr›ca masraf ve tamirat dolay›s›yla mütevelli
muhasebe raporlar›nda aç›kça görülebilir. Bunlar cami, s›byan mektebi (k›ble
taraf›nda), çeﬂme35 gibi hay›r eserleridir.
Ayr›ca bir de vak›fta görevlilere yap›lan evler, gelir getirecek binalar, dükkanlar,
Üsküdar ve Gebze menzilhâneleri, Enfiyehane, restore edilen hamam36 ve di¤er
yap›lar cami ile ayn› anda ele al›nm›ﬂ planl› eserlerdir. Hedeflenen konu bölgenin iskâna aç›larak yap›lmas› istenen yeni bir plan uygulamas›d›r. Meseleyi
sadece cami olarak mütalaa etmek yanl›ﬂ olur. Nitekim Üsküdar Do¤anc›larda
bulunan postahane binas› Sultan II. Mahmud döneminde y›k›larak yerine
muhaf›z a¤aya bir konak yap›ld›¤›n› görüyoruz.37 Bu durum bölgenin gözde
mekanlardan olmaya devam etti¤ini, bölgede cami ile baﬂlayan imar düzenlemesinin 77 y›l sonra bile önemini korudu¤unu daha do¤rusu plan›n hedefine
ulaﬂt›¤›n› görürüz. Yine Üsküdar’da sonraki dönemlerde önde gelen zevât
taraf›ndan gösteriﬂli konaklar yap›lm›ﬂt›r.38
Bölgeye Su Getirilmesi:
Böylesi bir imarlaﬂma hareketinin bölgeye getirece¤i yo¤unluk kesindir. Hem
camiin ﬂad›rvan ve tuvaletleri, hem de sebiller ve hamam düﬂünülürse bölgeye
kuvvetli bir suyun getirilmiﬂ olmas› normal bir neticedir. Bu hususta suyun vakfiyede “Çaml›ca nam mahal havâlisinden” getirildi¤inden bahsedilir.39
Burada konu suyun belli bir mesafeden getirilmesidir. Vakfiyede suyun
Çaml›ca’dan getirildi¤i vak›f eserlerin keﬂif raporlar›nda ise “Bulgurlu
taraf›ndan” getirildi¤i söylenir.40 Çok muhtemelen her iki ifade ayn› yeri tarif
ederler.
Mütevelli Muhasebe Raporlar›:
Gerek Cami-i ﬁerif gerekse bölgedeki di¤er binalarla ilgili vakfiye ve inﬂaat
raporlar›nda (ön keﬂif ve kesin hesap raporlar›) yeteri kadar bilgi bulunur.
Ancak en önemli bilgi kaynaklar›ndan biri de mütevellilerin ço¤unlukla bir
y›ll›k ama bazen birkaç y›ll›k olarak sunduklar› muhasebe raporlar›d›r.
Buralarda vâridât bölümü gelen paralar› (kira, gümrük rüsumu vb.) masârifât
bölümü giden paralar› (yani görevlilere ayl›klar, tamirat ve bak›m gibi) birtak›m
ödemeleri gösterir. Bunlar seneler boyunca vakf›n iﬂlemesinin takibi aç›s›ndan
fevkalade önemli belgelerdir.41
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Gelir Kaynaklar› ve Vakf›n ‹ﬂlemesi:
Sultan III. Mustafa vakfiyesinde belirtti¤i kadar› ile Ayazma Camii yan›nda
bölgedeki cami dahil hizmetlerin aksamadan idamesi için birtak›m gelir yerleri
oluﬂturmuﬂtur. Ayr›ca bunlar›n takibi için genel evkaf›na ait mütevelli
taraf›ndan bölge ile ilgili bir mütevelli kaymakam› (kaimmakam-› mütevelli)
belirlenmiﬂtir.42 Bölge evkaf› idamesi ve masraflar› için kaynaklar sadece bölge
gelirleri de¤ildir. Yani III. Mustafa’n›n ‹stanbul’un ve di¤er yerlerdeki vak›f
gelirlerinden bu bölge pay al›r. Meselâ III. Mustafa’n›n Edirnekap›/E¤rikap›’da
bulunan Tekfur saray›nda yapt›rd›¤› iﬂyerleri, Bahçekap› da iﬂhan›, ‹zmir taze
meyve (Meyve-i ter) gümrü¤ü43 vergileri, Sak›z adas›ndaki 2 adet mengenehâne44 (kumaﬂ için) gelirleri mütevellinin sundu¤u raporlarda varidat k›sm›nda
yer al›r ve dolay›s›yla Ayazma cami veya Lâleli camii, Paﬂabahçe’deki camii
veya Rodos’ta kale içindeki camii giderleri ortak bütçeden pay al›rlard›. Bu yerler hakk›nda vakfiyede bilgi verilmektedir.
Ayazma Camii civar›nda gelir getirecek yerler ise vakfiyeden tesbit etti¤imize
göre bir hayli fazla idi; Mumhâne, buyût-› adîde (birçok evler), hamam, bakkal,
dükkan, çörekçi f›r›n›, helvac› dükkân›, attar, ekmekçi f›r›n›, de¤irmen,
ya¤hâne, alç›c› f›r›n›, taﬂç›, kebapç› dükkanlar›, paçac› dükkan›, sebzeci, hallaç,
ﬂekerci, kasap, 4 horoz çarkl› de¤irmen, Enfiyehâne, de¤irmen “Cami-i ﬁerif
etraf›nda ve hudûd-› mezkûre dahilinde müceddeden bina buyurulan
musakkafattan” olduklar› aç›klanmaktad›r. Ayr›ca bir de basmahâne arsas›
vard›r. Bu, III. Mustafa’n›n babas› III. Ahmed’in vak›f kütüphanesine ba¤lad›¤›
basmahâne arsas›d›r. Onun düzenledi¤i kütüphane vakf› taraf›ndan tasarruf
olunmak üzere icar olunan, yani onun vak›f yetkilileri taraf›ndan kiralanan basmahâne arsas›d›r. Bunun d›ﬂ›nda mücessem basmac›lar kârhânesi (iﬂyeri), 40
bab çatma yast›kç› kârhâneleri, do¤anc›lar ve ﬂahinciler hanlar›, Gebze ve Üsküdar menzilhâneleri, çar›kç›lar, samanc› ve tenekeci dükkânlar› gibi kira geliri
temin eden birçok dükkan, han odalar› ve iﬂyerleri haz›rlanm›ﬂt›. Buralarda
çal›ﬂan ve buralara gelip gidenler bölgeye hareket ve camiye cemaat temin
etmiﬂtir.
Buradan mütevelli kaymakamlar› vas›tas› ile icarlar toplan›r ve belli baﬂl› gider
yerlerine harcan›rd›.45 En baﬂta cami, türbe, sebil, mektep, medrese,
kütüphane46 gibi yerlerdeki vazifelilere ödenen ücretler gelirdi. Daha sonra
cami, ﬂad›rvan vs. gibi yerlerin sürekli ayd›nl›k tutulmas› için gerekli harcamalar yap›l›rd› (meselâ temizlik ve revgan-i zeyt harcamalar›). Bu gibi masraflara bir de tamirat masraflar›n› eklemek gerekir ki böylece bu gibi hayrât yerlerinin bak›m›n›n ne kadar masrafl› bir iﬂ oldu¤u ortaya ç›kar. Özellikle su yollar›n›n sürekli su yolcular eli ile temizlenmesi, kanallardaki ar›zalar›n giderilmesi bu kabil masraf kalemlerinin baﬂ›nda gelirdi.47

Ayazma Camii
karlar alt›nda
(Sebahattin Özveren,
II. Üsküdar Foto¤raf
Yar›ﬂmas›)
(arka sayfa)
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Tahsin Öz, ‹stanbul Camileri, ‹stanbul 1962, I, 96.

8

Ekrem Hakk› Ayverdi, “Ayazma Camii”, ‹stanbul Ansiklopedisi, III, 1505-1511.

9

Semavi Eyice, “Ayazma Camii”, TDVIA, ‹stanbul 1991, IV, 230-231.

10

III. Mustafa’n›n Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivinde (Vakfiye defter nr. 642) 15 Muharrem 1178/16
Temmuz 1764 (bk. s›ra 1, s. 1-50) tarihli ve 20 Ramazan 1178/11 Mart 1765 tarihli (ayn› defter 2. s›rada,
s. 50 vd.) olmak üzere 2 adet vakfiyesi vard›r. Bu vakfiyeler 1178/1764 y›l›na kadar olan ve Sultan III.
Mustafa’n›n vakfetti¤i bütün eserleri kapsar. Vakfiyelerin tescili dönemin Sadrazam› olan Köse Bahir
Mustafa Paﬂa döneminde (Rebiulah›r 1177-Zilkade 1178) aktedilen meclis-i ﬂer‘de yap›lm›ﬂt›r. Bunun
d›ﬂ›nda özel olarak Ayazma Camii için veya Lâleli Camii için bir vakfiye mevcut de¤ildir. Bu iki vakfiye de birbirini tamamlar. Biz burada yeri geldikçe vakfiye nr. 1 veya 2 diyece¤iz.
11

Topkap› Saray› Müzesi Arﬂivindeki, TSMA, defter (D.) veya evrak (E) ﬂeklinde bulunan belgeler.

12

Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi (BOA), Bâb-› Defteri, Evkaf-› Haremeyn muhasebesi, ‹bnülemin HAT,
‹rade Evkaf, ‹rade Dahiliye, A. AMD gibi çeﬂitli tasnifler.
13

TSMA, E. 3994/1-5.

14

“...Has›l olan galleyi her sene Sürre Emini ile Medine-i Münevvere fukaras›na irsal ve anda olan
fukara ve muhtacine tevzi oluna...” denilerek ifade edilmektedir. Bk. TSMA, E. 3994/1. Ayﬂe Sultan ismi
genel olarak genel olarak “Sahibetülhayrât merhum ve ma¤furun Lehâ Ayﬂe Sultan tabe seraha” olarak
görülür. Meselâ bk. TSMA, E. 3994 ekler 1 ve 2.
15 Di¤er bir belgede “Ayﬂe Sultan ‹bnetü’l-merhûm Sadr-› a’zam-› sâb›k Rüstem Paﬂa.” TSMA, E. 3994/3.
16 “... Tasarrufunu evvela kendi nefs-i nefiselerine, ba‘dehü evlâd-› sadriyeleri Mehmed Paﬂa ve Vasfiye
han›ma meﬂrut ve tayin edip ve mümâ ileyhimadan (onlardan) sonra, müteveffiyân olduklar›nda evlatlar›na intikal etmeyip Medine-i Münevvere mütevellilerine teslim olunup, mütevelli dahi vech-i ﬂer’i
üzere icâr (kiraya verir) ve has›l olan galleyi her sene sürre emini ile Medine-i Münevvere fukaras›na
irsal ve onda (orada) olan fukara ve muhtacine (ihtiyaç sahiplerine) terzi oluna deyu tasrih etme¤in
(belirtmekle)...” bk. TSMA, E. 3994/1. Burada özel vak›flardan Sürre’ye katk› olay›n› görmüﬂ oluyoruz.
17

“... Padriﬂah-› âlempenâh es-Sultan el-Gazi Ahmed Han ‹bnüssultân el-merhum el-ma¤fûr Gazi
Sultan Mehmed Han Hazretleri’nin ra¤bet-i hümayunlar› olmakla ve taraf-› vakf›n tercih-i ihsan› ile liaynihi icâr ve tefvîz olunup...” bk. TSMA, E. 3994/4. Bu dönemde III. Ahmed kurdu¤u kütüphaneye
gelir getirmek üzere orada basmac›lar kârhânesi (iﬂyerleri) kurar. III. Mustafa 1 Numaral› Vakfiye.

18
19

TSMA, D. 9874, Tarih 1171/1757.

TSMA, D. 5466 bu iki saray› ﬂöyle tan›mlar; “Medine-i Üsküdar’da ﬁerefâbâd Sahilsaray-› hümayununun cânib-i berrisinde (kara taraf›nda) vaki Ayazma Saray› demekle arif (bilinen) Atik Sultan Saray›
arazisinden...” Tarih 1172/1758. “ﬁerefâbâd ﬁemsipaﬂa Sahilsaray-› Hümayûn” III. Mustafa’ya aittir.
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Yani Padiﬂah saray› oldu¤unu ve kurulmas› düﬂünülen vak›f tesisleri ve camiin bunun civar›nda bulunan Ayazma Saray› arsas›na” yap›lmas› düﬂünüldü¤ünü BOA, Evkaf-› Hümayun Defteri nr. 13749’da
aç›kça görüyoruz. Yaln›z orada bir de buraya “Ayazma ve Mihrimah Sultan Saray›” der.
20

Kavak Saray› hakk›nda en geniﬂ bilgiyi III. Selim’in H. 1216/M. 1801 tarihli vakfiyesin de [VGMA,
Vakfiyeler, defter 643, Tarih 10 Safer 1216] buluyoruz. Orada ﬂöyle der; “Medine-i Üsküdar’da vaki
Kavak Saray› denmekle ârif [bilinen] mahallin hududu evvelen cânib-i garpta ve sahil-i bahirde vaki
Harem ‹skelesi tabir olunur mahalde vaki kadim bi’r-i maden ve Leb-i deryadan istikamet üzre tulen 375
zira bu‘du olan ...” yine ayn› yerin baﬂ taraf›nda bu bölgenin emlâk-i hümayundan oldu¤unu ve oradan
ç›kart›larak vakf›na [III. Selim Vakf›na] kat›ld›¤›n› söyler “... ve yine kadimden beru emlâk-i hümayundan olup bu defa müvekkilim ﬂehriyâr-› müﬂarunileyh [III. Selim] hazretleri iﬂbu vakf-› ﬂeriflerine ilhak
ve idrac olunmas› için emlâk-i hümayunlar›ndan ihraç buyurduklar› Medine-i Üskadar’da vaki Kavak
Saray› ...”
21

Semavi Eyice, “Ayazma Camii”, TDVIA, IV/231. Bu saraya “Atik Sultan Saray›”da denildi¤ini TSMA,
D. 5466 nolu belgede görüyoruz.
22

“... Ayazma Saray› demekle arif bir taraftan bazen merhume Fatma Sultan vakf›ndan sab›kan Galata
kad›s› Umdetü’l-mevâli el-izâm Müstakimzâde merhum Said Efendi yal›s› ve bahçesi ve bazen Hasan
ve Hüseyin nâm kimesneler menzilleri ve bazen tarîk-› ‘am ve bazen Kutbül-‘Arifin Hüdaî Mahmud
Efendi Kuddise s›rruhu’l-aziz vak›f mülhakat›ndan zaviye...” bk. III. Mustafa’n›n 1 nolu vakfiyesi.
23

III. Mustafa’n›n vakfiyelerinde ismi “Sultan Mustafa Han ‹bnü’s-sultan el-Gazi Ahmed Han” diye
geçer. Kendisinde o tarihte “el-Gazî” s›fat› yoktu. Vakfiye tescilinden 5 y›l sonra Osmanl›-Rus savaﬂ›nda
“Hotin kalesi savunmas›” münasebetiyle ona 1769 da “el-Gazi” s›fat› verilmiﬂtir. TSMA, E. 2380/71.

24

III. Mustafa’n›n 1 numaral› vakfiyesi.

25

Vâs›f, Târih, I, 187-188.

26

ﬁemdânizâde ve A. Vâs›f Efendiler kastediliyor.

27

Bu tarih Evâh›r-› Cemâziyelevvel, 1174’dür.

28

ﬁemdânîzâde, II/A, s. 39. Hattâ Üsküdarl› tarihçi Taylesânizâde Hâf›z Abdullah Efendi, padiﬂah›n
f›rt›na yüzünden gelemedi¤ini, I. Abdülhamid’in de yine ne zaman niyet etse f›rt›na yüzünden bir türlü
buraya ulaﬂamad›¤›n›, nihâyet 7 ﬁevval 1199’da (13 A¤ustos 1785) Cuma namaz›n› burada k›labildi¤ini
beyan eder. (bk. F. Emecen, “Üsküdarl› Bir Osmanl› Tarihçisi ve Tarih’inde Üsküdar ‹le ‹lgili Bilgiler”,
Üsküdar Sempozyumu, IV, ‹stanbul 2006, II, 115.)
29 A. Vâs›f Efendi, Târih, I, 187-188. Semavi Eyice TDV‹A’deki Ayazma Camii maddesinde bunlara iﬂaret
eder. Bunlar Mimber, Mihrap ve ‹stanbul’da en güzel örne¤i oldu¤u bilinen kuﬂevidir.
30

Veliyüddin Efendi’nin hatt› ile yaz›lan bu manzum 4’lük için bk. BOA, AE, III. Mustafa, nr. 14241.
Bu güzel hat ile yaz›lan dörtlü¤ü ekte sunuyoruz.

31

Vâs›f, Târih, I/188. Yine bk. ek tablo I. Ayr›ca neﬂri için bk. Mustafa Bilge “Hazine-i Evrak” Türk
Edebiyat› Dergisi, sy. 412 (ﬁubat 2008), s. 30.
32

Ayazma Camii’nin tamir ve tecdidinden sonra yap›lan keﬂif ve ölçüm defteridir.

33

Ayazma Camii’nin tamir ve tecdidinden sonra yap›lan keﬂif ve ölçüm defteridir.

34

TMSA, D. 1137 ﬂöyle der “Müceddeden bina ve inﬂaas›na mübaﬂeret olunan Cami-i ﬂerif ve mabedi münifin levâzimat› (ihtiyaçlar›) için bu kullar› marifetiyle iktiza eden kereste ve mesâmir (çiviler) ve
seng-i mermer (mermer taﬂ›) ve küfeki (alç› taﬂ›) ve kurﬂun ve demir ve kireç ve horasan ve tu¤la ve levâzimât-› sâire ve ücret-i ameledir ki ber mûceb-i defter zikr olunur.”

35

1 Nolu Vakfiyede ﬂöyle geçer; “Mabed-i latîf mekteb-i zîbâ ve çeﬂme-i ra‘nâ”.

36

BOA, D. BﬁM.BNE, nr. 16239, Belge 12 sayfad›r. Bahsi geçen Enfiyehâne XIX yüzy›l ve hatta 20.
yüzy›la kadar faaliyetini sürdürmüﬂtür. Bu konuda Fehmi Y›lmaz’›n Üsküdar Sempozyumu IV’deki
“Osmanl› Üsküdar›n da tütüncü Esnaf›” baﬂl›kl› tebli¤ine bak›labilir.

37

BOA, D. BﬁM. BNE, nr. 16436, Belge 4 sayfad›r. Tarih ise 1251/1835’dir.

38

BOA, D. BﬁM. BNE, nr. 16513, Belge 12 sayfad›r.
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39

III. Mustafa’n›n 1. Numaral› Vakfiyesi “Medine-i Üsküdar’da Ayazma Saray› arazisinde kâin Cami-i
ﬁerifin Harem ittisalinde köﬂede irvây-› atﬂân için manend-i ayn-› ba¤-› cinân ihya buyurduklar› çeﬂmei ruh efzâ ve mahall-i mezkûr iskelesi kurbünde Ayazma nâm çeﬂme-i ra‘nâ ve memba‘-› ‘ayn-› hayât-›
safvet nümâlar›n› ve Medine-i merkume kurbünde Çaml›ca nâm mahal havâlisinden nebe‘ edip hafr-i
âbâr ve ka‘r-› zemînden inficâr ve la¤m-› kanavât ile Ayazma Saray sah›nda kâin Cami-i ﬂerif musluklar›na ve çeﬂme-i mezbûreye icra buyurdular.”

40

TSMA, D. 1137 de ﬂöyle bir ifade geçer: “Cami-i ﬁerif evkaf›ndan arâziy-i mezkûre derûnuna kadimden ceryân eden mâ-i lezizi Bulgurlu karyesi kurbünde arsay-› mezkûrenin su hazinesine cereyan için
la¤›m ve kanavâtlar›n›n tamir ve tathirine ve müceddeden hark u ferﬂ (kazma ve döﬂeme) olunan su yollar›na ve gerek hazine-i mezbûre (su deposu) tamirine iktiza eden künk ve kurﬂun ve horasan ve kireç
ve tu¤la ve levkin ve levâz›mât-› sâire ve ücret-i amele ber müceb-i defter zikr olunur fî Gurre-i
Muharrem sene 1172/1758.”
Buradaki ifadelerden Topkap› Saray› Müzesi Arﬂivindeki (D. 1137) nolu defterin ön keﬂif raporu (estimate) oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.

41

Bu mütevelli raporlar›ndan tesbit edebildi¤imiz birkaç tanesini burada belirtiyoruz. Bunlar›n tarihleri de vakf›n tesisini hemen takib eden erken döneme ait olmas› yani 1175/1761 ve 1183/1769 gibi tarihlere ait olmas› aç›s›ndan önemlidir. BOA, EV, Hüm. d. nr. 5228; 5704; 5705; 5754; 13749; 21296;
21692.
42

III. Mustafa’n›n 1 nolu vakfiyesinde ﬂöyle der: “Bir merd-i âk›l ve h›redmend-i kâmil kimesne kâimmakâm-› mütevelli tayin olunup cemi‘ icârât ve gallât-› âmme-i evkâf ve sarf-› masârif-i âtiyetülevsaf
edip hizmet-i kaimmakaml›kta ber vech-i adalet sa‘y u istikamet edip yevmi 150 akçe vazifeye
mutasarr›f ve tevfir-i mahsûl-i vak›fta sa‘y u ihtimam› hasebiyle mazhar-› inâyet ola.”

43

III. Mustafa’n›n 1 nolu vakfiyesinde ﬂöyle geçer: “Medine-i ‹zmir’de meyve iskelesinde emtia
gümrü¤ü irad mal›ndan beher sene 7500 kuruﬂ kâimmakâm-› mütevelli yedi ile Haremeyn-i muhteremeyn hazinesine teslim olunurdu. Sonradan Foça-i kebîr, ve sagîr, S›¤ac›k ve Urla ve Karaburun
iskelelerinin gümrükleri vakf-› hümâyûna zam ve ilhak buyurulmuﬂtur.”

44

III. Mustafa’n›n 1 nolu vakfiyesinde ﬂöyle geçer; “Kumaﬂlar ateﬂ ve so¤uk mengenelere çekilip tayin
olunan rüsumât vakfa kaydolurdu.”

45

Vakfiyede bu gider yerleri özellikle cami vazifelilerine yap›lan ödemeler çok tafsilatl› ele al›nm›ﬂt›r.

46

Sultan III. Mustafa’n›n Topkap› Saray›’nda bir kütüphanesinden bahsedilmektedir. Bu kütüphanedeki kitaplar›n listesi mevcuttur ve bunlar XVIII. yüzy›l kültür hayat›m›z hakk›nda bilgi vemesi aç›s›ndan
önemlidir. Ayn› kütüphane hk. bk. BOA, Bâb-› Defterî, Haremeyn muhasebesi defter, nr. 21692. ﬁöyle
der; “Saray-› Cedid’de kütüphâne; dolap kilidi, kap› kilidi, toplam 2400 kuruﬂ.”
47
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Ayazma Camii Su Yollar› Tamirat› için bk. BOA, ‹bnülemin, ‹E, HAT 516. Tamirat tarihi 1208/1793.

Ahmed Fethi Paﬂa
(1801-1858) Yal›s› ve Korusu
D R .

D A V U T

H U T

Marmara Üniversitesi

Tanzimat dönemi devlet ricâlinden biri olan Ahmet Fethi Paﬂa, aslen Rodoslu
olmas›na ra¤men, baﬂta kendi ad›yla an›lan yal›s› ve korusu olmak üzere, Üsküdar’a kal›c› eserler b›rakm›ﬂt›r. Bunlardan Fethi Paﬂa Korusu, bugün, ‹stanbullular için âdeta “nefes alma” mekânlar›ndan biridir. Korunun ayr›lmaz bir parças› olan Fethi Paﬂa Yal›s› ise, Bo¤aziçi’nde eski yal› mimarisinin karakteristik ve
güzel örneklerinden biri olarak durmaktad›r. Birbirini tamamlayan bu eserlerin
özelliklerine geçmeden önce, Tanzimat dönemine damgas›n› vuran üst düzey
bürokratlardan biri olan Ahmet Fethi Paﬂa’n›n hayat›, faaliyetleri ve genel olarak eserleri hakk›nda baz› bilgiler vermek yararl› olacakt›r.
a) Hayat›, Eserleri ve Miras›
Rodosîzade Ahmed Fethi Paﬂa, Enderun’dan yetiﬂme Rodoslu Rikâbdar Haf›z Ahmed A¤a’n›n o¤ludur. 1801 y›l›nda Eyüp’te Abdullah Paﬂa Yal›s›’nda do¤du. II.
Mahmud döneminde, 1809’da Enderun’a al›nd› ve 1826’da Asâkir-i Mansure-i Muhammediye’nin çekirde¤ini oluﬂturan Enderun A¤alar› Bölü¤ü’nde yer alarak Mansure askeri oldu. 1827’de binbaﬂ›l›¤a, 1828 Osmanl›-Rus savaﬂ›nda gösterdi¤i yararl›l›k sebebiyle de albayl›¤a (miralay) yükseldi ve bilahare padiﬂah yaveri oldu.
1830’da mirliva (tu¤general), ertesi y›l ferik (tümgeneral) rütbelerini elde etti.
1835’te, Avusturya imparatorunu tebrike memur edilerek Viyana’ya geçici elçi tayin edildi1 ve 1836’da asaleten bu göreve getirildi. 1837’de ‹stanbul’a dönerek kendisine müﬂirlik pâyesi verildi. Bundan sonra, vezir rütbesiyle önce Ayd›n Valili¤i’ne atand›, ard›ndan da 1839’da, Londra elçisi s›fat›yla ‹ngiliz Kraliçesi Victoria’n›n taç giyme töreninde Osmanl› padiﬂah›n› temsil etti.2 Ayn› y›l Abdülmecid’in
tahta ç›kmas› üzerine ‹stanbul’a döndü ve Meclis-i Vâlâ âzâl›¤› ile görevlendirildi.3
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ﬁemsinur Han›m’›n kocas› olan Fethi Paﬂa, 1840’ta da, II. Mahmud’›n k›z› ve Abdülmecid’in k›zkardeﬂi Atiye Sultan’la evlenerek4 “damat” oldu.5 Sahip oldu¤u
bu avantajl› konum sayesinde, özellikle Mustafa Reﬂid Paﬂa ile sürekli bir rekabet ve çekiﬂme içinde olmuﬂtur.6
1840-1843 y›llar› aras›nda Ticaret Naz›rl›¤›, Meclis-i Ahkâm-› Adliye âzâl›¤›,
Meclis-i Vâlâ reisli¤i, serasker kaymakaml›¤› ve Tophane müﬂirli¤i görevlerinde
bulundu. 1843’te ikinci kez atand›¤› Tophane müﬂirli¤ini, k›sa aral›klarla ölümüne kadar sürdürdü. Paﬂa’n›n, bu görevi esnas›nda, Tophane’de bir dizi yenilikler gerçekleﬂtirdi¤i görülür. Burada uzun süre görev yapmas› sebebiyle, “Tophane Müﬂiri Fethi Ahmed Paﬂa” olarak da tan›nm›ﬂt›r. 57 yaﬂ›ndayken, 14 ﬁubat 1858’de, nefes darl›¤›ndan ölen Fethi Paﬂa, Divanyolu’nda, II. Mahmud türbesi hazîresine gömüldü.7
Çok iyi bir asker ve komutan ve ayn› zamanda dirayetli bir devlet adam› olan
Fethi Paﬂa, bat› kültürüne âﬂina ve ayd›n bir kiﬂi olarak bilinir. Ünlü Frans›z yazar, ﬂair ve devlet adam› Alphonse de Lamartine, Paﬂa’y›, 1833’te ‹stanbul’a geldi¤inde tan›r ve O’nu, “…her bak›mdan bir Avrupal›ya benzeyen genç ve zarif
bir Osmanl› diplomat›…” olarak tarif eder.8 Mehmed Süreyya’ya göre ise, ilim
ve akl›, güzel konuﬂma ve edebi kendinde toplam›ﬂ bir kiﬂi olup, padiﬂah›n teveccühünü üzerinden eksik etmemiﬂtir.9
Fethi Paﬂa, as›l ününü Türk müzecilik tarihindeki öncülü¤üyle kazanm›ﬂt›r. Nitekim, Türk müzecili¤inin temeli, Tanzimat’›n ilân›ndan sonra, Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861), onun teﬂebbüs ve gayretiyle at›lm›ﬂt›r.10
Paﬂa’n›n Osmanl›’daki ilk müzeyi kurma denemesi, 1846 veya 1847’de, Aya ‹rini
Kilisesi’nde baz› eski silahlar› toplamas› ﬂeklinde olmuﬂtur. Osmanl› dönemi boyunca “iç cebehane” olarak adland›r›lan kilise, bu tarihlerde art›k harbiye ambar›
olmuﬂ, avluyu saran revaklar›n aralar› camekânlarla kapat›larak bu revaklar koleksiyonlara ayr›lm›ﬂt›r. Böylece, oluﬂturulan galeri ﬂeklindeki uzun mekânlardan biri eski silahlar (eslihâ-y› atîka) koleksiyonuna, di¤eri de arkeolojik eserler (âsar-› atîka) koleksiyonuna tahsis edilmiﬂ oluyordu.11 Bu dönemde Ayd›n, Kudüs, Halep ve
Samsat gibi yerlerden, bu küçük “ilk müzeye” arkeolojik eserler de gönderilmekteydi.12 Müzedeki eserlerin küçük bir katalo¤unu, 1868’de ilk defa yay›nlayan Frans›z
Arkeolog Albert Dumont, buradan “Saint ‹ren Müzesi” olarak bahseder.13
Fethi Paﬂa, Aya ‹rini’yi müze haline getirdikten sonra, burada padiﬂah için, XVI.
Lui stili görkemli bir hücre yapt›rm›ﬂt›. Kendisi, oluﬂturdu¤u müzedeki yeniçeri mankenlerine askeri k›yafeti ilk giydiren kiﬂi olarak da bilinir. Müzeyi ziyaret
eden Abdülmecid, özellikle eski devlet adamlar›n›n ve yeniçerilere ait k›yafetlerin sergilenmesinden memnunluk duymuﬂtu.14
Paﬂa, inﬂa edilmesinde ve donat›lmas›nda önemli rol oynad›¤› Dolmabahçe Saray›’na, sanayi devriminin ünlü camlar›n› getirterek bir tür “sanayi sergisi” de
oluﬂturmuﬂtu. Giriﬂimcili¤iyle tan›nan Fethi Paﬂa, Tophane Naz›r› iken, Abdülmecid’in buyru¤u ile, o tarihlerde yeni bir sanayi bölgesi olarak geliﬂtirilen Beykoz Paﬂabahçe’de bir cam ve billûr fabrikas›n› kurdurarak Türk cam sanayinin
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geliﬂmesine ve cam sanat›na (Beykoz camlar› ve çeﬂmibülbüller ile) büyük katk›da bulunmuﬂtur. Bu icraat, günümüz cam sanayine sa¤lam bir temel oluﬂturmuﬂtur.15 ‹malâthanede üretilen Beykoz camlar›, 1855’teki Paris Sergisi’nde madalya kazanacak kadar be¤eni toplayan ürünler aras›ndayd›.
Oldukça yo¤un bir siyasi ve askeri hayata sahip olan Paﬂa’n›n, Mehmed Besim,
Güzide ve Yegâne adlar›nda dört çocu¤u olmuﬂtu. Bunlardan ilki, Midhat Paﬂa
ile Taif’e sürülen ve orada öldürülen (1884) Damad Mahmud Celaleddin Paﬂa’d›r. Ayn› zamanda ilk çocu¤u olan Mehmed Besim (Paﬂa) ise ölmüﬂtür.
Paﬂa’dan intikal eden tereke, miras taksimi yap›lmadan önce, o¤lu Meclis-i Vâlâ âzâs› Mahmud Celaleddin Paﬂa’ya teslim edilmiﬂti.16 Tereke kay›tlar›nda yer
alan bilgilere göre, kendisinin menkul ve gayri menkulleri ile borçlar› büyük
mebla¤lara ulaﬂ›yordu.17 Nitekim, yap›lan hesaplamalara göre, yekün borç miktar› 7.405.933 kuruﬂ iken, tereke bedeli toplam› ise, 6.393.732 kuruﬂ idi. Buna
göre, kalan net borç miktar› da 1.012.201 kuruﬂ olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Yukar›daki miktardan da anlaﬂ›laca¤› üzere, Fethi Paﬂa arkas›nda büyük miktarda borç b›rakm›ﬂt›.18 Söz konusu borçlar›n, bir “ödeme komisyonu” oluﬂturularak19 -baz› çiftlikler de dahil olmak üzere- Paﬂa’n›n muhallefat›ndan ödenmesi
yoluna gidildi.20
Fethi Paﬂa’n›n bu ﬂekilde alacak ve borçlar›n›n çok oluﬂu ve yap›lan itirazlar sebebiyle ortaya ç›kan problemler, vârisler aras›ndaki nihâi miras taksiminin de oldukça geç tarihlerde yap›lmas›na neden oldu. Nitekim, Paﬂa’n›n ölümünden yaklaﬂ›k
otuz y›l sonra, ancak 1890 y›l›nda, koru ve yal›n›n da dahil oldu¤u miras›n paylaﬂ›m› yap›labildi: Söz konusu taksimde, öncelikle vârisler tespit edildi.21 Üsküdar
ﬁer’i Mahkemesi’nin 11 Haziran 1890 tarihli ilâm›yla, Fethi Paﬂa Korusu ve Yal›s›’n›n da içinde bulundu¤u miras paylaﬂ›m› hisse hesab› üzerinden ﬂu ﬂekildeydi:22
K›z› Yegâne Han›ma
4752 hisse
K›z› Güzide Han›ma
4752 hisse
O¤lu Mahmud Celaleddin Paﬂa’n›n kar›s› ve
1447 hisse
II. Abdülhamid’in k›zkardeﬂi Cemile Sultana23
Çiftin o¤ullar› Mahmud Celaleddin’e
1862 hisse
Çiftin o¤ullar› Mehmed Nakib’e
1862 hisse
Çiftin k›zlar› Ayﬂe Han›msultana
931 hisse
Çiftin k›zlar› Fethiye Han›msultan’›n kocas›
Hayri Bey’e (vefat edince biraderi yaverandan
Yusuf ‹zzet Bey’e)
378 hisse
Mahmud Celaleddin Paﬂa’n›n cariyeden do¤ma o¤lu
(ümm-i veled) Mehmed Kâz›m’a
1512 hisse
Mahmud Celaleddin Paﬂa’n›n cariyeden do¤ma o¤lu
Faz›l Bey’e
1512 hisse
Toplam 19008 hisse
625

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

Fethi Paﬂa’n›n baﬂta Adana ve Hüdavendigar (Bursa) Vilayeti’ne ba¤l› Yeniﬂehir
Kazas› ile ‹zmir Vilayeti’ne ba¤l› Çeﬂme Kazas›’nda bulunan han, ma¤aza, dükkan
ve çiftlikler ile Beykoz Kazas›’ndaki Elmal› Ayazma Çiftlikleri’nden oluﬂan gayri
menkulleri de ayn› ﬂekilde hisselere bölünerek, o¤lu Mahmud Celaleddin Paﬂa’n›n ailesi ile k›zlar› Güzide ve Yegâne Han›mlar’›n tasarruflar›na geçmiﬂtir.24
Paﬂa’n›n yal› ve korusunun d›ﬂ›nda, Karacaahmed Kabristan›’ndaki cami ile Rodos’ta kütüphane, mektep ve saat kulesi gibi eserleri de bulunmaktad›r.25 Ayr›ca, Rodos’takiler d›ﬂ›nda, ‹zmir ve muhtelif yerlerde vak›flar› da vard›.26
b) Yal›s› ve Korusu

Erguvanlar aras›nda
Cemil Meriç’in
ikamet etti¤i
Fethi Paﬂa Korusu’ndaki
köﬂk
(karﬂ› sayfa)
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Osmanl› sivil mimarisinin günümüze ulaﬂm›ﬂ nadir eserlerinden biri olan Fethi
Ahmed Paﬂa Yal›s›, Üsküdar ile Kuzguncuk aras›nda ve Paﬂaliman› mevkiinin biraz ilerisinde bulunmaktad›r. Arkas›ndaki korunun ayr›lmaz bir parças› olan Yal›, Kuzguncuk ile Üsküdar aras›nda, eski yal›lardan kalma tek örnektir. Halk aras›nda renginden dolay› “Pembe Yal›” olarak da tan›nan yap›n›n inﬂa tarihi kesin
olarak bilinmemektedir. Sedat Hakk› Eldem, plan özelliklerine dayanarak III. Ahmed devrine veya biraz daha öncesine ait olabilece¤ini ileri sürmektedir.27
Damat Fethi Paﬂa, yal›y›, II. Mahmud devrinin sonlar›nda (1835-1840) ‹brahim
‹smet Bey ad›nda bir ﬂah›stan sat›n alarak esasl› bir onar›mdan geçirmiﬂtir.28
1815 y›l›nda düzenlenen Bostanc›baﬂ› Defteri’nde, yal›n›n yerinde ‹smet Beyzade Arif Molla’n›n yal›s›n›n bulundu¤u kaydedilmiﬂtir.29
Fethi Paﬂa’n›n ölümünden sonra, bir ara ﬁerif Abdülmuttalib Efendi’nin de talip
oldu¤u yal›da, Paﬂa’n›n kar›s› ﬁemsinur Han›m ikamet ediyordu.30 II. Abdülhamid döneminde ise, Fethi Paﬂa’n›n k›zlar› Yegâne ve Güzide Han›mlar’›n, yal›n›n müﬂtereken sâkinleri oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.31 Yal› bundan sonra da, Fethi
Paﬂa’n›n torunlar›na (k›zlar›n›n çocuklar›na) intikal etmiﬂtir.
Küçük yal› da denilen ve Fethi Paﬂa’n›n inﬂa ettirdi¤i (1835-40) harem dairesi,32
1920’li y›llarda yanm›ﬂt›r. Büyük yal› denilen selaml›k k›sm› ise, orijinalli¤ini
koruyan bugünkü mevcut yap›d›r. ‹ki daire aras›ndaki havuzlu bahçe de varl›¤›n› korumaktad›r. Mutfak k›sm› ve uﬂaklar dairesi yanarak yok olmuﬂtur. Arka
tarafta, harem dairesini selaml›k k›sm›na ba¤layan ahﬂap ve üstü örtülü geçit de
mevcut de¤ildir. Yine harem bahçesindeki, Fethi Paﬂa’n›n yapt›rd›¤› ahﬂaptan
küçük dinlenme köﬂkünden de eser kalmam›ﬂt›r.33
Selaml›k ya da Büyük yal› olarak bilinen as›l yal›, lebi deryada iki kat üzerine
16 oda ve iki büyük sofal› olarak inﬂa edilmiﬂtir. D›ﬂ görünüﬂü ve iç taksimat›
itibariyle, eski yal› mimarisinin karakteristik ve güzel örneklerinden biridir. Binan›n denizden görülen cephesi, iki baﬂlarda ve ortada üst katlar› ç›k›nt›lar yapmaktad›r. Bu ç›k›nt›lar, dörder büyük konsol üzerine oturtulmuﬂtur.34 Binan›n
kap› ve pencereleri, devrinin mimari hususiyetlerine uygunluk gösterir. Yap›,
en önemlileri 1927-1928, 1948 ve 1959-1960 y›llar›nda gerçekleﬂtirilen onar›mlar sayesinde sa¤lam olarak günümüze ulaﬂm›ﬂt›r.
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Mühendis Hac› Bey taraf›ndan çizilen 1919 tarihli krokide, Fethi Paﬂa Yal›s›
(sol tarafta) ve Korusu ayr›nt›l› olarak verilmiﬂtir

Güzel binaya ve iyi eﬂyaya merakl› olan Fethi Paﬂa, yal›ya çok iyi bakt›rm›ﬂt›r.
Yal›, O’nun zaman›nda s›k s›k tamir görür, boya ve eksikleri tamamlan›rd›. Pembe Yal›, ayr›ca, Tanzimat devrinin iyi bir ﬂekilde ve zevkle tanzim edilmiﬂ yap›lar›ndan birisiydi. Avrupa’da sefirliklerde bulunmuﬂ, Avrupa eﬂyas›n› zevkle
seçmek hususunda büyük bir incelik göstermiﬂ olan Fethi Paﬂa, ince zevkiyle
kendi yal› ve kona¤›n› da çok güzel eﬂyalarla döﬂetmiﬂti.35 Paﬂa’n›n Beykoz’da
billûr evâni imalathaneleri kurmas›yla bu gösteriﬂli Bo¤aziçi yal›s› da, nâdide
vazolarla ve kâselerle süslenmiﬂti.
Cumhuriyet döneminde Fethi Paﬂa’n›n torunlar›ndan Avukat ﬁevket Mocan,
hisseleri toplayarak yal›n›n sahibi oldu. Böylece yal›, “Mocan Yal›s›” olarak an›lmaya baﬂland›. Mocan, yap›y›, 1959-1960 y›llar›nda asl›na uygun olarak restore
ettirdi. O’nun vefat›ndan sonra yal›, iki k›z›na intikal etmiﬂtir ki, son sahipleri
de onlard›r.36
Fethi Paﬂa Yal›s›’yla ayr›lmaz bir bütün olan ünlü korusu, yal›n›n hemen arkas›ndan itibaren yükselmeye baﬂlar. Fethi Paﬂa Yal›s› Harem dairesinden, Arapzade37 semtine kadar uzanan büyük koruya, eskiden Fethi Paﬂa veya Arapzade
Korusu denirdi. Bugün mevcut olmayan ahﬂap ve üstü kapal› bir köprü vas›tas›yla, Yal› taraf›ndan koruya geçiliyordu. Önceleri 26 hektarl›k alan› kaplayan
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koru, Ahmet Fethi Paﬂa’n›n ölümünden sonra vârisleri aras›nda paylaﬂ›ld›¤›ndan zamanla küçülmüﬂtür.
Mühendis Hac› Bey taraf›ndan 1919 y›l›nda çizilen bir krokide; Fethi Paﬂa’n›n
vârislerine ait iki adet yal› ile müﬂtemilat› ve arkas›ndaki korulu¤un mevkileri
ve s›n›rlar› verilmektedir.38 Bo¤aziçi’nin sol tarafta kald›¤› bu krokide, korulu¤un ve binalar›n s›n›rlar› ayr›nt›l› olarak görülebilmektedir. Buna göre;
“I” numarayla gösterilen bölüm (krokide ortada üst tarafta verilmiﬂtir); Koruluk
k›sm› olup, 85 dönüm büyüklü¤ündeydi.
“II” numarayla gösterilen bölüm (krokide sol üst tarafta verilmiﬂ olup, Bo¤aziçi
solunda kalmaktad›r); Yal› k›sm›, harem ve selaml›k binalar›ndan ibarettir. Buras›, 6544 m2 geniﬂli¤indeydi.
“III” numarayla gösterilen bölüm ise (krokide sol orta k›s›mda verilmiﬂtir); Yal›’ya ait arsa k›sm› olup, buras› ise 2656 m2’lik bir alan› kapsamaktayd›.
Fethi Paﬂa’n›n torunlar›ndan ﬁevket Mocan’›n k›z› olup yal›da ikamet eden Ayﬂe ﬁemsa’n›n verdi¤i bilgiye göre; yal›n›n arkas›na düﬂen koru Fethi Paﬂa’ya, ona
bitiﬂik olan koru ise, damad› Müﬂir Said Paﬂa’ya aitti.39 Bu bilgiyi, krokide de
bulmak mümkündür. Zira, krokinin sa¤ alt taraf›nda, “Merhum Müﬂir Said Paﬂa veresesi, köﬂk ve korulu¤u” ibaresi yer almaktad›r. Bugün Fethi Paﬂa Korusu’ndan bir duvarla ayr›lm›ﬂ ve Üsküdar taraf›nda kalan bu ikinci büyük parsel
ise, “Paﬂaliman› Korusu” veya “Demira¤ Korusu” olarak bilinir. Buras› 10 hektar
geniﬂli¤inde olup, daha bak›ml› ve iyi durumdad›r.40
Fethi Paﬂa’n›n k›z› Güzide Han›m’›n kocas› olan Mabeyn Müﬂiri E¤inli (‹ngiliz,
Büyük) Said Paﬂa,41 1886 y›l›nda, kendisine ait bu koruda bir köﬂk yapt›rm›ﬂt›.
Sait Paﬂa’n›n torunu Nazan Han›m ile eﬂi ünlü tarihçi ‹smail Hâmi Daniﬂmend’in de 1930’dan sonra bir süre oturdu¤u bu köﬂk daha sonra y›kt›r›lm›ﬂt›r.42
Demokrat Parti milletvekillerinden olan Avukat ﬁevket Mocan, korunun kendi pay›na düﬂen k›sm›n›, 1958’de, içine yap› yap›lmamas› ﬂart›yla, sembolik bir bedel
karﬂ›l›¤›nda belediyeye devretmiﬂti. Bu sebeple koru, bir dönem “Mocan Korusu”
olarak da an›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Belediyesi, peyderpey di¤er hisseleri de istimlâk
ederek korunun yaklaﬂ›k 16 hektarl›k büyük bir bölümüne sahip olmuﬂtur.
Halk aras›nda “Kuzguncuk Korusu” olarak da an›lan Fethi Paﬂa Korusu, 19601980 y›llar› aras›nda, kendi haline terk edilmiﬂ ve bak›ms›zl›ktan dolay› gezilemez bir hale gelmiﬂti. Bunun üzerine ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi, 19851987 y›llar› aras›nda koruyu bak›ma ald›rarak koru içinde gezinti yollar›, koﬂu
parkurlar›, seyir yerleri ve kafeterya inﬂaat›, sulama ve içme suyu ﬂebekesinin
döﬂenmesi, telefon hatt›n›n ba¤lanmas›, spor sahalar›n›n yap›m› ve düzenlenmesi gibi iﬂleri k›sa sürede yapt›rm›ﬂt›r.
Kuzguncuk s›rtlar›na t›rmanan bu büyük koru, günümüzde belediye taraf›ndan
Fethi Paﬂa Korusu ad›yla halka aç›k bir dinlenme alan› haline getirilmiﬂtir. Koru, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediyesi Bahçeler Müdürlü¤ü’ne ba¤l›d›r. Çevresi duvarlarla çevrilmiﬂ olup, emniyet alt›na al›nm›ﬂt›r. ‹ki servis kap›s›ndan birincisi, Üsküdar-Kuzguncuk yoluna di¤eri ise, tepede ‹cadiye mahallesi’ne aç›l›r.
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Fethi Paﬂa Korusu
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Koruda iki ahﬂap bina mevcut olup, yang›n sebebiyle oturulmaz hale geldiklerinden restore edilmiﬂlerdir. Bu binalar, hâlihaz›rda restoran ve kafeterya olarak
kullan›lmaktad›r. Cemil Meriç, aﬂa¤›da foto¤raf› verilen beyaz köﬂkte, 19481960 y›llar› aras›nda 12 y›l kirac› olarak kalm›ﬂ, baz› eserlerini de burada kaleme alm›ﬂt›r.
Korunun s›rta yak›n, Bo¤aziçi’ne hâkim, geniﬂ ufku olan bir düzlü¤ünde bulunan y›k›lm›ﬂ ya da yanm›ﬂ bir köﬂkün temelleri ile, sular› bir tepeden aﬂa¤›ya,
blok taﬂlar aras›ndan doland›r›larak ak›t›lan kaskatl› havuz bulunmaktad›r.
1987’de bu havuz restore edilmiﬂse de baﬂar›l› olamam›ﬂt›r.
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14
15

Tahir Nejat Eralp, “Askeri Müze”, TCTA, VI, 1604.
Küçükerman, a.g.m., 459, 472-5, 478-9.

16

BOA, A.MKT.NZD, nr. 322/78, 10 Safer 1277. Yüksek rütbeli bir bürokrat olan Fethi Paﬂa’n›n ölümüyle birlikte, kendisinden kalan 75 bin kuruﬂluk maaﬂtan 12.500’er kuruﬂu, kar›s› ﬁemsinur ile k›zlar› Güzide ve Yegâne Han›mlar’a, bin kuruﬂu da emektarlar›ndan Reﬂid A¤a’ya tahsis edilmiﬂ, kalan
36.500 kuruﬂ ise hazineye devredilmiﬂti (Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi (BOA), Sadaret Mektubi KalemiNezaret ve Devâir (A.MKT.NZD), nr. 252/37, 4 Recep 1274; Cevdet Maliye (C.Ml), nr. 27220, 29 Receb
1274).
17

Paﬂa’n›n malvarl›¤› aﬂa¤›daki kalemlerden oluﬂuyordu:

‹ncir köyünde 2 milyon 264 bin 500 kuruﬂ de¤erinde tabak fabrikas›; Büyükdere’de 320 bin kuruﬂ de¤erinde tu¤la fabrikas› hissesi; Sudaver vapurunun 260 bin kuruﬂ de¤erinde hissesi; Sar›yer’de 62 bin
kuruﬂluk bak›r madeni hissesi; 300 bin kuruﬂ de¤erinde konak arsas›. (Yukar›da Verilen Terekenin Toplam Bedeli: 2.884.420 krﬂ)
Alacakl›lardan sebzeci H›rso’ya sat›lan 8 aded vapur hissesi (192 bin kuruﬂ); alacakl›lardan Bakkal
Anastas’a sat›lan 5 aded vapur hissesi (112.500 kuruﬂ); küçük o¤luna sonradan sat›lan (7 bin kuruﬂ);
Mecdan ve Balihor Çiftlikleri ahalisi zimmetlerinde olan (180 bin kuruﬂ); ﬁirket-i Hayriye’nin 30 hissesinin üç senelik has›lat› (52.500 kuruﬂ); Bak›r madeni has›lat› (800 kuruﬂ); Konsolideye eklenerek verilen akçeden has›l olan (123.872 kuruﬂ); Enderyas bezirgâna sat›lan Sudaver vapuru hisse bedeli (260
bin kuruﬂ); Nizamiye hazinesinde olan matlub (20.212 kuruﬂ); küçük o¤luna sat›lan tabak fabrikas›
(1.759.172 krﬂ); Büyükdere’de tu¤la fabrikas› hissesi (320 bin kuruﬂ); Abdullah o¤lu Mikail bezirgâna ve
Angel Efendi’ye sat›lan (300 bin kuruﬂ); Küçük o¤luna sat›lan bak›r madeni hissesi ve konak arsas› (62
bin kuruﬂ); Sudaver vapuru has›lat› (100 bin kuruﬂ); Bu has›lattan konsolideye eklenen akçeden has›l
olan temettu (24.750 kuruﬂ); Toplam: 6.399.226 krﬂ. Baz› masraflar: 5494 krﬂ.
Tereke bedeli toplam›: 6.393.732 krﬂ.
Paﬂa’n›n borçlar› ise ﬂu kalemlerden ibaretti:
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Nizamiye Hazinesi ile dokuz kiﬂiye olan borç (218.580 kuruﬂ); çok say›da esnaf, tüccar ve bankere olan
kesinleﬂmiﬂ borç (8.037.696 krﬂ); kesinleﬂmiﬂ borçtan ödenen miktar: 5.074.607 kuruﬂ (kalan: 2.964.189
kuruﬂ). Kesinleﬂmemiﬂ olan borç: 1.983.752 kuruﬂ. Kesinleﬂmemiﬂ borçlara ödenen: 1.100.582 kuruﬂ
(kalan: 883.170 kuruﬂ). Hazineye Olan Borç Miktar›: Maliye Hazinesine (291.542 kuruﬂ); Nizamiye hazinesine (23.496 kuruﬂ); Istabl-› âmire (8.500 kuruﬂ); Tophane (2.950.817 kuruﬂ); Hazine-i hassa (65.638
kuruﬂ). Toplam: 3.339.994 kuruﬂ.
Yekün borç miktar›: 7.405.933 kuruﬂ; tereke bedeli toplam›: 6.393.732 krﬂ.
Kalan net borç miktar›: 1.012.201 kuruﬂ.
Kaynak: BOA, Mabeyn Dosyalar› (MB), nr. 118/54; ‹rade Dahiliye (‹.DH), nr. 30728/1, 8 Safer 1277;
A.MKT.NZD, nr. 322/78, 10 Safer 1277.
18

BOA, ‹.DH, nr. 31353, 11 ﬁaban 1277, A.MKT.NZD, nr. 303/7, nr. 304/60, nr. 305/51. Paﬂa’n›n miras›n›n esnaflara olan borcunu karﬂ›lamayaca¤› ifade edilmiﬂtir ki, bu da borcun büyüklü¤ünü göstermektedir (BOA, ‹rade Meclis-i Mahsus (‹.MMS), nr. 8182, 23 Zilkade 1276)

19

BOA, A.MKT.NZD, nr. 339/93, 5 Receb 1277.

20

BOA, A.MKT.NZD, nr.265/84, nr. 270/70, nr. 282/37, nr. 299/13; nr. 317/39, nr. 367/39, nr. 344/23,
nr. 359/29, A.MKT.MHM, nr. 212/50, A.MKT.MVL, nr. 135/57, .

21

Buna göre; Paﬂa’n›n kar›s› ﬁemsinur Han›m, o¤lu Mahmud Celaleddin Paﬂa ve k›zlar› da Yegâne ve
Güzide Han›mlar idi. Ancak miras taksiminden önce, Damad Mahmud Celaleddin Paﬂa öldü¤ünden
(Taif, 1884) veraseti; kar›s› ve ayn› zamanda II. Abdülhamid’in k›zkardeﬂi olan Cemile Sultan’dan do¤an o¤ullar› Mahmud Celaleddin ve Mehmed Nakib Beylerle, k›zlar› Fethiye (Bila-veled vefat etti¤inden veraseti, kocas› yaverandan Hayri Bey’e, O da vefat edince biraderi yaverandan Yusuf ‹zzet Bey’e,
validesi Cemile Sultan, kardeﬂleri Mahmud Celaleddin ve Mehmed Nakib ile k›zkardeﬂleri Ayﬂe ve Fatma han›msultanlara), Ayﬂe ve Fatma (Vefat etti¤inden validesi Cemile Sultan, kardeﬂleri Mahmud Celaleddin ve Mehmed Nakib ile k›zkardeﬂleri Ayﬂe han›msultana), Han›msultanlar ve Mahmud Celaleddin Paﬂa’n›n cariyelerden do¤ma o¤lu (ümm-i veled) Mehmed Kâz›m ve Ahmed Faz›l Beyler’e kalm›ﬂt›
(Üsküdar ﬁer’iyye Sicili, nr. 743, s. 87; nr. 745, s. 5 (10 Rebiülevvel 1312).

22 Üsküdar ﬁer’iyye Sicili, nr. 733, s. 37; nr. 738, s.66; nr. 743, s. 87-88; nr. 745, s. 5 (10 Rebiülevvel 1312).
23

Abdülhamid’in k›z kardeﬂi olan Cemile Sultan, on beﬂ yaﬂ›nda iken Ahmed Fethi Paﬂa’n›n o¤lu Mahmud Celaleddin Paﬂa ile evlendirildi. Vezirlik rütbesiyle Meclis-i Vâlâ azal›¤›na getirilen Mahmud Celaleddin Paﬂa, daha sonra Sultan Abdülaziz’in katlinde rol oynad›¤› iddias›yla mahkum edilerek Taif’e
sürüldü ve orada öldürüldü (1884). Kocas›n› çok seven Cemile Sultan, bu olay ve o¤lu Besim ve k›zlar› Fethiye ve Fatma Han›msultanlar›n ölümleri üzerine dünyaya küstü ve daima siyah ve kahve rengi
elbiselerle dolaﬂt›. Uzun süre sonra a¤abeyi II. Abdülhamid ile bar›ﬂt›. Abdülhamid, Cemile Sultan’›n
o¤lu Mahmud Celaleddin Bey’i ﬁura-y› Devlet üyeli¤ine getirdi (Necdet Sakao¤lu, “Cemile Sultan” Yaﬂamlar› ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi, ‹stanbul 1999, I, 350).

24 Üsküdar ﬁer’iyye Sicili, nr. 739, s.36; nr. 741, s.92; nr. 742, s. 131-132; nr.743, s. 55-56 (7 Ramazan
1311); nr. 743, s. 87-88.
25 Paﬂa’n›n Rodos’taki eserleri için bk. Neval Konuk, Midilli, Rodos, Sak›z ve ‹stanköy’de Osmanl› Mimarisi, Ankara 2008.
26

BOA, ‹.DH, nr. 16460; Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT), nr. 1580/51.

27

Sedat Hakk› Eldem, Bo¤aziçi Yal›lar› II (Anadolu Yakas›), ‹stanbul 1994, II, 233. Yap›n›n plan özellikleri için ayr›ca bkz. Orhan Erdenen, Bo¤aziçi Sahilhaneleri II (Anadolu Hisar›-Üsküdar), ‹stanbul
1993, s. 363, 365-6.

28

M. Baha Tanman, “Fethi Ahmed Paﬂa Yal›s›”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi (D‹A), ‹stanbul 1995, XII, 458.

29

Reﬂad Ekrem Koçu, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1963, VI, 2994. ‹smet Bey’in o¤lu Arif Molla ise,
ﬁeyhülislam Arif Hikmet Bey’dir (Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, ‹stanbul 1311, III, 274-275).

30

BOA, A.MKT.NZD, nr.412/55, 16 ﬁevvâl 1278.

31

Üsküdar ﬁer’iyye Sicili, nr. 745, s. 84 ve 95; nr. 746, s. 25; Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca
Üsküdar, ‹stanbul 2001, III, 1317.
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32 Fethi Paﬂa Yal›s›’n›n Üsküdar taraf›nda Tepedelenli Ali Paﬂa k›z›n›n yal›s› vard›. Bu yal› ile kendi yal›s› aras›nda da Sultan Aziz’in beﬂinci kad›n›na ait baﬂka bir yal› bulunuyordu. Bu yal›n›n bir bölümü
sat›n al›narak yerine Paﬂa’n›n kar›s› ﬁemsinur Han›m için yeni bir yal› inﬂa edilmiﬂtir (Haskan, a.g.e,
III, 1317). Ancak Haskan’›n, “sat›n al›narak” dedi¤i bu yal›n›n, Fethi Paﬂa taraf›ndan, kendi yal›s›na ilave etmek üzere, Marim adl› cariyeden kocas› Bogos vas›tas›yla ele geçirdi¤i ileri sürülen bitiﬂikteki yal› olma ihtimali de vard›r. Zira, ad› geçen cariye, kendi r›zas› olmad›¤› halde Fethi Paﬂa’n›n, Kumkap›’daki Celaleddin Paﬂa Kona¤› ile mübadele etmek vaadiyle kocas›n› da arac› k›larak kendisine ait yal›y› ald›¤›n› ve bilahare kar›s› ﬁemsinur Han›m’›n mülkiyetine geçirdi¤ini belirtmiﬂtir. Marim, Fethi Paﬂa’n›n vefat› üzerine vârislerden yap›lan talep sonucunda düzenlenen mukavele gere¤i, yal›ya karﬂ›l›k
verilecek (Kumkap›’daki) kona¤›n verilmedi¤i gibi, kendi yal›s›n›n da iade edilmedi¤ini iddia ederek
ma¤duriyetinin giderilmesini istemiﬂtir (BOA, Mabeyn Dosyalar› (MB), nr. 82/88).
33

Haskan, a.g.e, III, 1316-7.

34

Yal› ve müﬂtemilat›n›n mimari hususiyetleri için bkz. Tanman, a.g.m, XII, 458.

35

Halûk Y. ﬁehsüvaro¤lu, “Fethi Ahmet Paﬂa Yal›s›”, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1971, X, 5711.

36

Yal›n›n kuzey bölümü, ikinci eﬂinden k›z› Rüya Mocan’a, güney bölümü ise ilk eﬂinden k›z› Ayﬂe
ﬁemsa’ya aittir. Mocan’›n k›zlar›ndan birinin, TKP’nin eski genel sekreteri Zeki Baﬂt›mar’›n kardeﬂiyle
evlenmesi, Murat Belge’ye göre, ﬁevket Mocan’›n istemedi¤i ancak önleyemedi¤i bir olayd›. Yine Belge’ye göre, Türkiye Sosyalizmi’nin, Mehmet Ali Aybar, Oktay Rifat, Naz›m Hikmet ve Nihat Sarg›n gibi birçok ünlü ismi burada yaﬂam›ﬂt›r (Murat Belge, ‹stanbul Gezi Rehberi, ‹stanbul 1997, s.295)

37 1815 tarihli Bostanc›baﬂ› Defteri’ne göre, korunun yak›nlar›nda Arapzade Efendi’nin arsalar› ile ayr›ca o¤lu Arif Efendi’nin de bir yal›s› vard› (Reﬂad Ekrem Koçu, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1963,
VI, 2994).
38 21 A¤ustos 1335/21 A¤ustos 1919 tarihini taﬂ›yan 1/500 ölçekli kroki; Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ö¤retim üyelerinden R›fat Günalan ve Bilgin Ayd›n taraf›ndan yap›lan katalog çal›ﬂmas› esnas›nda ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Üsküdar Belediyesi Arﬂivi’nde bulunan
kroki, 120x110 cm. ebad›nda olup, bez üzerine çizilmiﬂtir. Krokideki aç›klamada; “Bo¤aziçi Kuzguncuk’ta
Hac› Hesna Mahallesi’nin Paﬂaliman› Caddesi’nde atik numerolu merhum Fethi Ahmed Paﬂa haremi veresesine aid iki bâb yal› ve müﬂtemilat› ve arkas›nda korulu¤un 21 A¤ustos sene (1)335 tarihinde Mühendis Hac› Bey taraf›ndan tanzim ve tersîm k›l›nan tahtît haritas›n›n suretidir” ifadesi bulunmaktad›r.
39

Erdenen, a.g.e, s.364.

40

Faik Yalt›r›k, “Fethi Paﬂa Korusu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, III, 299.

41

Güzide Han›m, ‹ngiltere’de e¤itim gördü¤ü için “‹ngiliz” lakab›yla an›lan Mabeyn Müﬂiri E¤inli Said
Paﬂa’n›n eﬂiydi. Yeniliklere aç›k Fethi Paﬂa, Said Paﬂa’y› Edinburg Üniversitesi’nde astronomi ve riyaziye okutmuﬂtu. On bir y›l kald›¤› ‹ngiltere’de, iki y›l da ünlü Grenwich Rasathanesi’nde görev yapt›. Matematik, mimarl›k ve mühendisli¤e dair eserleri vard›r. II. Abdülhamid döneminde birçok önemli görevde bulunan ve merkezi yönetimde etkili olan Said Paﬂa, 1895’te ölmüﬂtür (Abdullah K›l›ç, “Said Paﬂa
(E¤inli, ‹ngiliz, Büyük)”, Yaﬂamlar› ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi, ‹stanbul 2008, II, 490).
Said Paﬂa’n›n k›z› Ayﬂegül Mediha Han›m, Von Der Goltz Paﬂa’n›n yaveri Remzi Paﬂa ile evlenmiﬂ ve
ﬁevket Mocan ile Hâdi Bey dünyaya gelmiﬂtir (Haskan, a.g.e, III, 1317).
42
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Haskan, a.g.e, III, 1317.

Üsküdar'da Bir Elit Mezarl›¤›:
Nasûhî Haziresi
Y R D .

D O Ç . D R .

B E D R ‹

M E R M U T L U

Uluda¤ Üniversitesi

Giriﬂ
Nasûhî Efendi (1648 - 1718 ) Halvetili¤in ﬁabaniye koluna ba¤l› Karabaﬂî kolunun kurucusu Karabaﬂ-› Veli’nin halifesidir. Halvetili¤in Nasûhî kolunu tesis
etmiﬂ; Nasûhîlik ‹stanbul’un yan› s›ra Libya, Tunus, Cezayir gibi eyaletlere
kadar yay›lm›ﬂ; bu koldan XIX. yüzy›lda Çerkeﬂî kolu ayr›lm›ﬂt›r. Uzun zaman
Üsküdar’da bulunmuﬂ olmakla beraber görev, sürgün ve ihtiyari nedenlerle
Mudurnu, Kastamonu ve Limni’de de bulunmuﬂ olan Nasûhî Efendi’nin
Kastamonu ve özellikle Mudurnu ile iliﬂkileri Üsküdar’da oldu¤u zamanlarda da
devam etmiﬂtir. Nasûhî Efendi sohbet ve irﬂad faaliyetleri yan›nda baﬂta tefsir
olmak üzere dini, tasavvufi ve edebi eserler de kaleme alm›ﬂt›r.
Nasûhî tekkesi1687-88 tarihinde sadrazam Damad Moral› Hasan Paﬂa
taraf›ndan ﬁeyh Nasûhî Mehmed Efendi için inﬂa edilmeye baﬂlanm›ﬂ, ancak
Nasûhî Efendi taraf›ndan tamamlanm›ﬂt›r. Tekkenin inﬂa hadisesiyle ilgili ilginç
hikâyesi vard›r. Ancak bu ilk tesis günümüze ulaﬂamam›ﬂ, 1766 ve 1863 y›l›nda
geçirdi¤i yang›nlar sonucu Ebubekir Rüstem Paﬂa taraf›ndan tekke binas› kâgir
olarak son ﬂekliyle yeniden yapt›r›lm›ﬂt›r. Bina 1902’de Evkaf Nezareti
taraf›ndan onar›m görmüﬂ, 1925’ten sonra da cami olarak kullan›lmaya
baﬂlanm›ﬂt›r.1
Nasûhî Efendi’nin pek çok tarikat ehli, devlet adam› ve halktan geniﬂ bir çevresi oldu¤u eserlerinden, Menak›bnamesinden ve devrinde yaz›lan kaynaklardan
anlaﬂ›ld›¤› kadar2 tekkesindeki türbe ve hazîrede medfun olanlar›n kimli¤inden
de anlaﬂ›lmaktad›r. Hemen her tekkede oldu¤u gibi Nasûhî tekkesinde de kuruluﬂundan itibaren türbe ve hazire oluﬂarak zaman içinde geniﬂlemiﬂtir. Türbede
ve hazirede baﬂta Nasûhî ailesi mensuplar› ve tekkeye ba¤l› isimler olmak üzere

Nasuhi Haziresi
(arka sayfa)
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dönemin ileri gelen ﬂahsiyetlerinin mezarlar› yer almaktad›r. Türbede yer alan
10 sanduka d›ﬂ›nda türbe binas›n›n güney ve do¤u yönündeki hazirede 172
kiﬂiye ait mezar taﬂ› tespit edilmiﬂtir. Böylece Nasûhî tekkesi türbe ve
haziresinde elan 182 kiﬂiye ait mezar›n bulundu¤u anlaﬂ›lmaktaysa da tarihî
kaynaklar›n mevcudiyetinden söz etti¤i halde ﬂimdi yerinde bulunmayan
mezarlar taﬂlar›yla birlikte bu say›n›n asl›nda 200’e yak›n oldu¤unu söylemek
mümkündür.
Nasûhî tekkesinin Üsküdar’da bulunmas› gerek Nasûhî Efendi zaman›nda
gerekse ondan sonraki zamanlarda Üsküdar’› öne ç›karan nedenlerden biri
olmuﬂtur. Nasûhî Efendi’nin kiﬂili¤ine ve etkisine dayanan bir karizma Nasûhî
tekkesini önemli bir cazibe merkezi yapm›ﬂ; tekke bir yandan rutin faaliyetiyle
devrin önde gelen ﬂahsiyetlerine hitap ederken bir yandan da haziresinde bu
ﬂahsiyetlerin bir k›sm›na yer vererek onlar› sonsuza dek koynunda misafir
etmiﬂtir. Nasûhî tekkesinin Üsküdar’da icra etmiﬂ oldu¤u etkinin derecesini
tekke haziresinde yatan kiﬂilerin varl›¤›ndan okumak mümkündür. Ço¤unun
Üsküdar sakini oldu¤u anlaﬂ›lan bu hazirenin kadrosu önemli devlet görevlerinden emekli ya da hâlâ görevdeki devlet ricali kiﬂiler, ilmiye s›n›f› mensuplar›, sanat ve kültür adamlar›, muhtelif derecelerden tarikat mensuplar› ve
bunlar›n ailelerinden oluﬂmaktad›r. Bu özelli¤iyle Nasûhî tekkesi, kuruldu¤u
günden beri payitaht›n ve özellikle Üsküdar’›n sosyo-kültürel krema tabakas›n›
a¤›rlam›ﬂ merkezlerden biri olarak tan›mlanabilir. Her biri kendi konum ve
makam›ndan devrinin olaylar› ve meseleleri üzerinde etki ve yetki kullan›rken
Nasûhî tekkesinin etkisi ile de kendi ahlâkî ve manevi kiﬂiliklerini ﬂekillendirdi¤ine ﬂüphe olmayan kiﬂilerden oluﬂan yüksek bir zümre ile karﬂ›laﬂmak
gerçekten çarp›c›d›r. Öncelikle Üsküdar’dan baﬂlayarak ‹stanbul’a do¤ru
geniﬂleyen bu ruhani ve manevi e¤itimin elle tutulacak kadar somut bir his ve
davran›ﬂ modeli yaratm›ﬂ oldu¤una ﬂüphe yoktur. Tekke binas›n›n yap›lmas›
üzerine, yaz›lan tarih m›sra›n›n “Mebdeü’l-irfan ve beytü’s-sâlikîn”
olarak
ortaya ç›km›ﬂ olmas› bir dilek oldu¤u kadar sonradan gerçekleﬂecek bir vak›an›n
önceden verilmiﬂ müjdesi gibi de düﬂünülebilir.
Nasûhî Efendi’nin müritlerinden ﬂâir Senaî, ﬂeyhinin vefat› dolay›s›yla yazd›¤›
manzumede
Rûh idi cism içre gûya Üsküdar’a ol kerîm
Kal›b-› bî-rûh kald› ﬂehrimiz etsin enîn
beytiyle onun Üsküdar için ifade etti¤i anlam› çok güzel belirtmiﬂtir.
Türbe ve Hazirede Bulunan Aileler
Nasûhî ailesi:
Mehmed Nasûhî Hazretleri (türbede – 1130 N); eﬂi Hatice Han›m (türbede –
1147); o¤lu ﬁeyh Muhammed Zuhuri (1130); k›z› Hanife Kad›n (1130); di¤er k›z›
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Saliha Hatun (1170); di¤er k›z› Raziye Molla Kad›n (22 R 1181); kerimezadesi
Hamide Molla Kad›n (1233)
ﬁeyh Alaeddin Efendi (türbede – 1165); eﬂi Rabia Hatun (1180); k›z› ﬁerife
Fatma Molla (1216 B)
Fazlullah Efendi (türbede. Nasûhî Efendi’nin torunu); o¤lu Seyyid Muhammed
Ataullah Efendi (20 RA 1216); di¤er o¤lu ﬁeyh Alaeddin Efendi (21 L 1253).
ﬁeyh Muhammed ﬁemseddin Efendi (türbede); o¤lu Seyyid Muhammed
Nureddin Efendi (1253); k›z› ﬁerife Saime Han›m (1253); damad› Mürﬂid Efendi.
Muhyiddin Efendi (türbede); eﬂi ‹fakat Han›m (türbede); k›z› Hac› Emine Sabiha
Han›m; k›z kardeﬂi Ümmühan Han›m (18 B 1290); di¤er k›z kardeﬂi Hüsniye
Han›m (8 N 1315); o¤lu Hüsameddin Efendi (1270 RA); di¤er o¤lu ﬁeyh
Muhammed Selahaddin Efendi (16 ZA 1321)
Ayﬂe Lâmia Han›m (ﬁeyh Ahmed Kerameddin Efendi’nin eﬂi - 13 S 1324);
Muhammed Fazlullah Bey (ﬁeyh A. Kerameddin Efendi’nin o¤lu. I.Dünya
Savaﬂ› baﬂlar›nda Keﬂan’da askerlik görevini yaparken ﬂehit olmuﬂtur. 1334); A.
Kerameddin Efendi’nin kay›npederi Hüseyin Vam›k Bey (Hassa Ordusu Erkân-›
Harbiye Tahrirat Mümeyyizi – 1314 RA); Vam›k Bey’in eﬂi Hac› Emine Nevriye
Han›m (21 L 1314)
Seyyid ‹brahim ‹ffet Efendi (Vekayi-i ﬁer’iyyat Kâtibi – 20 L 1251); eﬂi Hatice
Han›m (22 N 1253); k›z› Hac› Bedriye Han›m (25 ZA 1328); damad› Hac›
‹brahim Edhem Efendi (12 N 1290); di¤er k›z› ﬁerife Rabia Han›m (2 N 1307);
torunu Muhammed Neﬂ’et Molla (Mevaliden, Bilâd-› hamse peyelü – 1329).
Seyyid Ali Haydar Efendi (Meclis-i Kebir-i Maarif Reisi ve ﬁarki Rumeli
Cemaat-i ‹slâmiyyesi Naz›r› – 8 N 1321); eﬂi Emine Hasene Han›m (1324);
torunu Naﬂide Han›m (27 CA 1325); di¤er torunu ve Köprülüzade Mazhar Bey’in
k›z› Hatice Merzuka Han›m (29 M 1331).
el-Hac ﬁeyh Muhammed Mesud Efendi (Mekke’de vefat etmiﬂtir. 23 ZA 1240);
o¤lu el-Hac ﬁeyh Abdürrahim ﬁükri Efendi (26 C 1284); o¤lu ﬁeyh Mesud
Efendi – 12 Z 1295 (Safveti Dergâh› ﬂeyhleri).
Seyyid Muhammed Ataullah Efendi (Nasûhîzade. Musika i Hümayun-i ﬁahane
Hademesinden – 1273)
Muhammed Nureddin Efendi (Nasûhîzade. Kurenadan Safiyüddin Bey’in o¤lu
– 1280)
Fat›matüzzehra Han›m (Nasûhîzade. Kurenadan muhrec Saffet Bey’in k›z› –
1295 C)
Hekimbaﬂ›lar Ailesi
el-Hac Haf›z Hayrullah Efendi (1210); eﬂi Fatma Han›m (1229 L) ile k›z› Nefise
Han›m (15 RA 1211); el-Hac Mustafa Behcet Efendi(19 ZA 1249); torunlar›ndan
ﬁerife Fatma Naime Han›m (3 N 1275); Sümeyye Han›m (1275 ?) ile damad›
Ahmed Efendi’nin gelini Fatma Nesrin Han›m (1274); ve k›z› Hayriye Safiye
Han›m (9 ZA 1264); Haf›z ‹lyas Efendi (15 M 1281); Hayrullah Efendi’nin k›z›
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Neyyire Han›m (1265)
Nazikizâde Ailesi
Nazikizâde Ailesi ile Nasûhîzadeler aras›nda akrabal›k ba¤› oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Büyük Ayasofya ‹mareti hankah› postniﬂini Kütahyal› ﬁeyh Ahmed Nazikî
Efendi (9 N 1272) ve o¤lu ﬁeyh Hüseyin Hüsni Efendi (29 RA 1331); Hüsni
Efendi’nin eﬂi Nasûhî sülalesinden ﬁerife Nefise Han›m (1285) ile iki o¤lu
Seyyid ‹smail Midhat Efendi (1286 M) ve Es’ad Efendi (1325) olmak üzere
Nazikî ailesinden beﬂ kiﬂi bu hazirede yatmaktad›r. ﬁeyh Ahmed ve ﬁeyh Hüsni
Efendiler ﬁabaniyeden olup Nazikî dergâh› postniﬂini idiler. Hüseyin Hüsni
Efendi ayn› zamanda Maliye Nezareti Mümeyyizi idi. Es’ad Efendi’nin iyi
yetiﬂmiﬂ bir ahlâk ve kültür adam› oldu¤u mezar taﬂ› kitabesindeki tarih
manzumesinden anlaﬂ›lmaktad›r:
Nesl-i pâk-i Hazret-i ﬁeyh Nasûhî’den dirî¤
Bir edîb-i zî-mekârim azm-i ukbâ eyledi
Nazikîzâde cenâb-› mîr Es’ad kim idi
Nüsha-i âdâb-› insaniyye zât-› emcedi
Ol mehâsin-perveri emr-i mutâ’-› irci’î
Nâgehâni eyledi med’uvv-i bezm-i sermedi
Genç iken zîr-i türâba eyleyince ihtifa
Oldu bir gencîne gûya derûn-i merkadi
Mâh-› mâtemde cihan-› ¤aybe etdi intikal
ﬁâfi’i elbet olur âl-i güzîn-i Ahmedî
Müstafîz-i lutf-i Hak oldukça rûh-i akdesi
Mehbat-› Enver-i Rabbaniye olsun meﬂhedi
Rihleti tarihi olmuﬂdur niyâz›m Tâhirâ
Eyle Rabbim! Ravza-i cennetde sâkin Es’ad’i
Di¤er aileler:
Nazikîzade ve Hayrullah Efendi ailesi kadar geniﬂ çapta olmamakla birlikte aile
bireyleri olarak Nasûhî haziresinde yer alan ikiﬂer-üçer kiﬂilik gruplar az
de¤ildir.
ﬁeyhü’l-harem Emin Paﬂa (1291) ile o¤lu Yaveran-› Hazret-i ﬁehriyarîden Ferik
el-Hac Mustafa Vehbi Paﬂa’ya (15 RA 1316) ait oldukça görkemli bir çift mezar;
Mimar A¤a Kethüdas› el-Hac Kayserili Ali Efendi (7 L 1243) ile eﬂi Hac› Emine
Han›m (27 S 1240);
“Sultan Selim Kâtibi ser-tâc-› hâcegân sab›k Sar›kç›baﬂ› Mustafa Efendi (1209)
ile eﬂi Mümtaz Kad›n (1227) ve k›z› Aliye Han›m (1227);
Esbak Asâkir-i Hassa-i ﬂahane Müﬂiri Darbhor Mustafa Reﬂid Paﬂa (29 N 1284)
ile o¤lu Asâkir-i ﬁahane Kaymakam› Galip Bey (17 Za 1294);
Maliye Naz›r› Seyyid Ahmed Muhtar Paﬂa’n›n (22 ﬁ 1280) gösteriﬂli mezar›n›n
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hemen yan›baﬂ›nda eﬂi Emine Ezher Han›m (1292 ﬁ), o¤lu Âmedî-i Divan-›
Hümayun Ser-hulefas›ndan Muhammed Vahid Bey (23 C 1310), M. Vahid
Bey’in eﬂi Fatma Faika Han›m (21 ﬁ 1310) ve A. Muhtar Paﬂa’n›n torunu Fatma
Feride Han›m (23 CA 1305);
Nureddin Efendi Kethüdas› Kad› ve Halvetiyye mensubu Hac› Mahmud Efendi
(15 ﬁ 1257) ile k›z› Hac› Emine Han›m (15 ﬁ 1258);
Üsküdar Bidayet Ceza Dairesi Reisi el-Hac Tevfik Efendi (3 CA 1301) ile eﬂi
Havva Halide Han›m (26 Z 1292);
Sultan Abdülmecid’in Serkurenas›ndan Selim Efendi (türbede), eﬂi Hac› Hatice
La’lnâb Han›m (11 RA 1290) ile Selim Efendi Kethüdas› Hâcegân-› Divan-›
Hümayundan Hac› Reﬂid Efendi (5 Z 1284);
Dergâh-› âli Kapucubaﬂlar›ndan ‹brahim Paﬂa Kethüdas› Muhammed A¤a (1243
ﬁ) ile küçük o¤lu ‹brahim Edhem (1243);
Sivas Ordusu Kumandanlar›ndan Ali Paﬂa’n›n eﬂi Fatma Han›m (1308) ile o¤lu
Teftiﬂ-i Askerî Yüksek Komisyonu üyesi Mustafa Nazmi Paﬂa (29 S 1337);
T›p Medresesi Fahri Müderrisi Tabip Miralay Tevfik Macid Bey ile eﬂi Emine
Makule Han›m (1341 B);
Asâkir-i ﬁahane Binbaﬂ›l›¤›ndan emekli ve “ashab-› ilm ü irfandan” el-Hac
Muhammed Süreyya Efendi (18 B 1315) ile eﬂi Ayﬂe Hürmüz Han›m (15 N 1320);
Ramiz Paﬂa’n›n k›z› Hüsniye Han›m (15 C 1285) ve Ramiz Paﬂazade Cabir Bey’in
k›zlar› Nimeti Han›m (1295) ile Fad›la Han›m (1296).
ﬁeyhler ve Derviﬂler
Arifî ﬁeyh Ömer Efendi (1103); ﬁeyh Mustafa Manevi Efendi (1114); ‹brahim
(A¤a) (1145); Muhammed Efendi (1146); Çiçekçibaﬂ› Salih Efendi (1157); Derviﬂ
Mustafa (1163); Derviﬂ Abdullah (1164); Derviﬂ Abdülkadir Efendi (1167); ﬁeyh
Yahya Muhyiddin Efendi (18 C 1208); ﬁeyh Ömer Efendi (29 R 1212); Yaln›z
Muhammed Baba (11 R 1217); Vardarî ﬁeyh Yahya Kâmil Efendi (1242 B);
Derviﬂ Seyyid Muhammed Emin Efendi (6 M 1253); Beküci Derviﬂ Muhammed
(1254); ﬁeyh Abdülhamid Efendi (17 B 1259); ﬁeyh Hasan Baba (11 ﬁ 1267);
ﬁeyh Ahmed Naziki Efendi (9 N 1272); Derviﬂ Hasan Efendi (1273 M); Çerkeﬂ
ﬁeyhizade ﬁeyh Halil Hasî (26 Z 1327); Nazikizade ﬁeyh Hüseyin Hüsni Efendi
(29 RA 1331); ﬁehid Mustafa Dede; Mürﬂid Efendi.
Bu kategoride ismi geçen kiﬂilerin Nasûhî dergâh› ile çok yak›n iliﬂkileri oldu¤u
muhakkakt›r. Karabaﬂ-› Veli’nin o¤lu olup Nasûhî Efendi’den hilafet alm›ﬂ
oldu¤u tahmin edilen ﬁeyh Manevi (Mustafa) Efendi3 ile Karabaﬂ-› Veli’nin halifelerinden Arifî ﬁeyh Ömer Efendi’nin dua taﬂ›n›n da yer ald›¤› hazirede Derviﬂ
Abdülkadir Efendi, Çiçekçibaﬂ› Salih Efendi, Mustafa Dede, ‹brahim (A¤a) gibi
Nasûhîyye kolunun halifeleri ve Halvetiyenin önde gelen simalar›n›n yerlerini
ald›klar› görülmektedir.
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Görevler
Nasûhî haziresinde yer alan kabir sahiplerinin meslekleri ve formasyonlar›
üzerinde mutlaka durmak gerekir. Mezar taﬂlar› k›sa da olsa bu konuda bilgi vermektedir. Ayr›ca kad›n mezar taﬂlar›nda eﬂlerin veya babalar›n ad› ile birlikte
ço¤u zaman mesle¤inin de belirtilmiﬂ olmas› sayesinde bu konuda malzeme
s›k›nt›s›ndan söz edilemez. Bu aç›dan Nasûhî haziresi incelendi¤inde geniﬂ bir
meslekler listesinin ortaya ç›kt›¤› görülecektir. Karﬂ›laﬂ›lacak bu meslekler ya da
görevlerin toplumsal prestiji yüksek görevler oldu¤una ﬂüphe yoktur. Aﬂa¤› yukar›
üç yüz y›ll›k bir geçmiﬂe dayanmakla birlikte önemli a¤›rl›¤›n› XIX. yüzy›l
mezarlar›n›n oluﬂturdu¤u bu haziredeki meslek ve görevlerin çeﬂitlili¤i içinde
yüzy›l›n toplumsal ve yönetsel yans›mas›n› bulmak ayr›ca kabildir. Ebedi ikametlerini Üsküdar’da gerçekleﬂtirdikleri gibi önemli bir k›sm›n›n yaﬂarken de Üsküdar sakini oldu¤unu bildi¤imiz bu kiﬂilerin ‹stanbul’un bu yakas›na getirdikleri
olgun ve sayg›n zarafetin, semtin yüzy›llar içinde damarlar›na iﬂleyerek ona özel
bir tat verdi¤i de muhakkakt›r. Üsküdar payitahta ve saraya karﬂ›dan ve biraz uzaktan baksa bile oradaki lezzetten hiçbir zaman kendini yoksun bulmam›ﬂt›r. Bu
yönüyle Üsküdar karﬂ› taraf›n yani merkezin bu yakadaki yans›mas›d›r; ancak
karﬂ›dan her bak›mdan daha yumuﬂak ve ihtirass›z bir yans›ma.
Ait olduklar› kiﬂileri belirtmeye lüzum görmeden, Nasûhî haziresindeki mezarlarda ifade edilen meslek ve görevlerin ﬂöyle bir dökümünü yapmak mümkündür:
Enderun Hazine-i Hümayun Çukadar A¤as›; Hazine-i Enderun-i Hümayun
Kethüdas›; Hazine-i Hassa A¤as›; Maliye Naz›r›; Âmedî-i Divan-› Hümayun Ser
Halifesi; Cenazeler Kethüdas›; Yaveran-› Hazret-i ﬁehriyariden; Asâkir-i Hassa-i
ﬁahane Müﬂiri; Musika-i Hümayun Hademesinden; Vekayi-i ﬁer’iyyat Kâtibi;
Koru A¤as›; Müneccimbaﬂ› Kethüdas›; Meclis-i Maarif Kalemi Mümeyyizi;
Binbaﬂ›; Kad›; Dergâh-› âli Gedikli Züamas›ndan; Basmac› Ustas›; Bilâd-› Hamse
payelü Molla; Bâb-› Seraskeri Mektubî Odas› Hulefas› Mütehayyizan›ndan;
Hacegân-› Divan-› Hümayundan; Miralay; Ere¤li Kömür Madenleri ve Kazas›
Müdiri; T›p Medresesi Müderrisi Tabip Miralay; Mimar A¤a Kethüdas›; Rumeli
Kazaskeri; Reis-i Et›bba; Sar›kç›baﬂ›; Meclis-i Kebir-i Maarif Reisi; Rumeli-i
ﬁarkî Cemaat-› ‹slâmiyyesi Naz›r›; Kurena-y› Hazret-i ﬁehriyariden; ‹stanbul
payelü Ordu-y› Hümayun Müftisi; Ferik; ﬁeyhü’l-harem; Teftiﬂ-i Askerî
Komisyon-› âlisi Müfettiﬂi; Erkân-› Harbiye Tahrirat Mümeyyizi; Feshane-i
Âmire Ruznamçecisi; Kola¤as›; Muvakkit; Üsküdar Ceza Mahkemesi Reisi;
Çiçekçibaﬂ›; Ebniye Memuru; Maliye Hazinesi Anadolu Muhasebesi Kâtibi;
Mirliva; Mirahur; ‹plikhane Müdiri; Baﬂçavuﬂ; Silahﬂor; Teﬂrifat-› Divan-›
Hümayun Muavini; Teﬂrifatç›; Harem Kethüdas›; Sürre Emini; Maliye
Mektupçusu Hulefas›ndan; ‹mam-› Evvel-i Hazret-i ﬁehriyari; Dâr-› ﬁura-y›
Askeri Azas›.
Ayr›ca çok say›da derviﬂ, ﬂeyh; mütekellim ü edib ü kâmil olarak nitelenen kiﬂi
(Halil Efendi); Damad-› ﬁehriyari (Said Paﬂa) gibi ﬂahsiyetleri belirtmelidir.
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Nasuhi Türbesi
Haziresin’deki
mezar
taﬂlar›ndan biri
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Baz› ‹simler
Haf›z Hayrullah Efendi ile baﬂlayan ve deyim yerindeyse aile boyu devam eden
Hekimbaﬂ›l›k göreviyle tan›nan Hayrullah Efendi ailesi Cumhuriyet dönemine
kadar aﬂa¤› yukar› yüz elli y›l peﬂ peﬂe çok say›da de¤erli bireyler yetiﬂtirmiﬂtir. Bu
aileden bilinen son ünlü kiﬂi ﬂair-i azam Abdülhak Hamid’dir. Hekimbaﬂ›l›k
Osmanl› ilmiye ve bürokrasi s›n›f›nda önemli bir görev olarak daima itibar
görmüﬂtür. ‹lmiye s›n›f›na mensup olmalar› nedeniyle Hekimbaﬂ›lar Anadolu ve
Rumeli Kazaskerli¤ine kadar yükselebilmekte, ayr›ca müderrislik ve kad›l›k gibi
görevlere tayin edilebilmekteydiler. Hekimbaﬂ›n›n, baﬂta Padiﬂah ve hanedan
üyelerinin sa¤l›¤›yla ilgilenme iﬂi olmak üzere Saray›n içinde ve d›ﬂ›nda çeﬂitli
görevleri vard›. Saraydaki hastahane ve eczahaneleri yöneten Hekimbaﬂ› et›bba-y›
hassa, cerrahin-i hassa ve müneccimlerin de reisi idi; bu kiﬂilerin seçimini yapar,
onlar› tayin ve azlederdi. Hekimbaﬂ›lar›n hizmetinde Muhz›rlar, Hünkâr Kap›c›s›,
Yeniçeri Çuhadar›, Baltac›lar ve 100 kadar iç hademesi bulunurdu. 1837’de S›hhiye
Dairesinin oluﬂturulmas›yla Hekimbaﬂ›lar›n yetkileri k›smen azalm›ﬂt›r. Osmanl›’da
son Hekimbaﬂ› Mustafa Behçet Efendi’nin kardeﬂi Abdülhak Molla’d›r.4
Abdülhak Hamid’in dedesi ve babas› d›ﬂ›ndaki çok say›da aile üyesinin Nasûhî
haziresinde yatmakta oluﬂu bu ailenin Nasûhî dergâh›yla olan yak›n münasebetinin güçlü bir iﬂaretidir. Son dönem Osmanl› ilim, sanat ve bürokrasi hayat›nda
her mensubu önemli yerler iﬂgal etmiﬂ olan bu aile üyeleri yapt›klar› çal›ﬂmalar
ve verdikleri eserlerle kültür tarihimizde silinmez izler b›rakm›ﬂt›r. Üst üste üç
nesliyle Kazaskerlik ve Saray Baﬂhekimli¤i görevini elinde tutmakla neredeyse
bir rekor sahibi olan Hayrullah Efendi ailesi on kiﬂilik kadrosuyla Nasûhî
haziresinin Nasûhîzadelerden sonra en kalabal›k ailesi olarak bir baﬂka rekora
sahip olmaktad›r.
Rumeli Kazaskeri ve Reis-i Et›bba-y› Hazret-i ﬁehriyarî el-Hac Haf›z Hayrullah
Efendi ailenin ilk büyü¤ü olarak bu mezarl›kta bizi karﬂ›lamaktad›r; eﬂi Fatma
Han›m ile k›z› Nefise Han›m da buradad›r. Ancak Fatma Han›m’dan önce
Hayrullah Efendi’nin (ismetlü) Safiye Sultan’la evli oldu¤u yine buradaki bir
mezar taﬂ›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Çünkü “Kazasker Hayrullah Efendi halilesi
ismetlü Safiye Sultan ç›raklar›ndan Hibetullah Hatun”un mezar› da Nasûhî
haziresindedir (1210). Bu ifadeden, Hayrullah Efendi’nin Safiye Sultan yoluyla
Saray ba¤›na sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Hayrullah Efendi’nin, k›z› Nefise Han›m’dan torunu el-Hac Mustafa Behcet
Efendi de ikinci nesilden Rumeli Kazaskeri ve Ser-et›bba-y› Hazret-i ﬁehriyarîdir ve o da bu hazirede medfundur; kendisinden baﬂka torunlar›ndan ﬁerife
Fatma Naime Han›m; Hayriye Safiye Han›m; Sümeyye Han›m ile damad›
Ahmed Efendi’nin gelini Fatma Nesrin Han›m da Nasûhî haziresi sakinlerindendir.
Mustafa Behçet Efendi, Yahya Naci Efendi’den Latince ve ‹talyanca ö¤renmiﬂtir.
Beylerbeyi rütbesi ile 1796’da Saray Hekimi, 1803’de Hekimbaﬂ› oldu. 1805’de
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Kuruçeﬂme’de T›bbiye Mektebi açmak için giriﬂimde bulunmuﬂ, 1827’de
ﬁehzadebaﬂ›’nda T›bhane-i Âmire’nin aç›lmas›nda öncü olmuﬂtur. Bu okulun
aç›ld›¤› gün olan 14 Mart günü zaman›m›zda T›p Bayram› olarak kutlanmaktad›r. ‹zmir Kad›l›¤›, M›s›r Kad›l›¤›, Anadolu Kazaskerli¤i, Rumeli Kazaskerli¤i,
Mekke, Medine ve ‹stanbul payelerine sahip olan Mustafa Behçet Efendi üç defa
Hekimbaﬂ›l›k görevine getirilmiﬂtir. Yeniçerili¤in kald›r›lmas› ve yeni askerî
teﬂkilatlanma s›ras›nda eme¤i geçmiﬂtir. Karantina usulünü geliﬂtirmiﬂ; eski
t›bb›n son, yeni t›bb›n ilk temsilcilerinden biri olmuﬂtur. Bebek’teki yal›s›nda
zengin bir kütüphane ve bir botanik bahçesi oluﬂturdu¤u bilinmektedir. Hezar
Esrar adl› ilginç ansiklopedik eseri yazmaya baﬂlam›ﬂ, kardeﬂi Hekimbaﬂ›
Abdülhak Molla ve ye¤eni Hayrullah Efendi bu eseri geniﬂleterek
tamamlam›ﬂlard›r. Tertib-i Ecza, Kolera Risalesi, Makale fi’l-Emrazi’l-Firengiye
adl› eserleri kaleme alm›ﬂ; Tarih-i M›s›r, Tarih-i Tabii adl› eserleri tercüme
etmiﬂtir. Mustafa Behçet Efendi, Hekimbaﬂ›l›¤›n›n yan›nda 19. yüzy›lda ça¤daﬂ
T›p e¤itimin baﬂlat›lmas›nda öncü bir ismi olarak an›l›r.5
Hekimbaﬂ› Mustafa Behçet Efendi’nin küçük kardeﬂi Haf›z ‹lyas Efendi de bu
hazirededir. Haf›z ‹lyas Efendi ailenin di¤er üyelerinden farkl› olarak T›p
mesle¤i d›ﬂ›nda kalm›ﬂ; müderrislik, çeﬂitli yerlerde mollal›k yapt›ktan sonra
Mekke payesi ve ‹stanbul payesine sahip olarak Hassa Müftüsü olmuﬂ; bu
görevde iken vefat etmiﬂtir. ‹lyas Efendi hat ve kitabette kendini geliﬂtirmiﬂ,
Enderun’da bulundu¤u dönemde yaﬂanan olaylara ait bir de eser kaleme
alm›ﬂt›r.6 Ayn› aileden son kiﬂi “Reisü’l-et›bba-y› Sultanî Semahatlü Abdülhak
Efendi Hazretleri’nin mahdumu Hayrullah Efendi’nin k›z›” ve ayn› zamanda
Abdülhak Hamid’in k›zkardeﬂi Neyyire Han›m’d›r. Bu aileden, Mustafa Behçet
Efendi’nin kardeﬂi olup yine Reis-i Et›bba olan ve Rumeli Kazaskerli¤i payesini
taﬂ›yan Abdülhak Molla, Sultan Abdülmecid’in iradesiyle II. Mahmud türbesi
bahçesine gömülmemiﬂ olsayd› herhalde onun kabri de burada olacakt›.
Abdülhak Molla’n›n o¤lu büyük devlet ve kültür adam› (küçük) Hayrullah
Efendi de ﬁeyh Nasûhî ba¤l›lar›ndand›. Encümen-i Daniﬂ ‹kinci Baﬂkanl›¤› gibi
muhtelif yüksek görevlerde bulunduktan sonra Tahran’a elçi olarak atanm›ﬂken
orada vefat edip Rey ﬂehrinde gömülmüﬂtür. ‹ki o¤lundan biri olan Abdülhak
Hamid’e babas›n›n ismini, di¤erine (Abdülhal›k Nasûhî) ise Nasûhî Efendi’nin
ismini vermesi ve 1849 y›l›nda vefat eden k›z› Neyyire Han›m’› Nasûhî haziresine defnetmesi Hayrullah Efendi’nin de, ‹stanbul’da vefat etmiﬂ olsayd› Nasûhî
haziresine defnedilece¤ini kuvvetle düﬂündürmektedir.
Müderris ve Molla Vardarî ﬁeyhzade Yahya Kâmil Efendi 1825’de M›s›r Mollas›
olduktan bir y›l sonra vefat edip Nasûhî haziresine gömülmüﬂtür.7 Ayn› aileden
Hibetullah Muhsine Han›m’›n mezar› da burada olmakla birlikte Muhsine
Han›m’›n babas› olarak ad› geçen Rumeli Kazaskeri Vardarî ﬁeyhzade el-Hac
Muhammed Efendi’nin kabrine rastlan›lamam›ﬂt›r. Muhsine Han›m’›n taﬂ›nda
vefat tarihinin yaz›l› olmamas› Yahya Kâmil Efendi’nin Muhammed Efendi ile
aras›ndaki yahut Hibetullah Han›m ile aras›ndaki ilgiyi anlamay› zorlaﬂt›rmaktad›r. Hibetullah Han›m’la birlikte ﬁeyh Yahya Efendi’nin Muhammed
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Efendi’nin çocuklar› olmalar› ihtimalden uzak de¤ildir. Her ne olursa olsun bir
kad› ailesi olan Vardarî ailesinin Nasûhî tekkesiyle ilgisi oldu¤u en az›ndan bu
iki mezar dolay›s›yla anlaﬂ›lmaktad›r.
Sarayda uzun y›llar hizmetten sonra elde edilebilen bir görev olan Çukadar
A¤al›¤› Padiﬂaha en yak›n ilgideki görevlerden biri olarak bilinmektedir. Mevlüt
ve bayram merasimleri ile Cuma selaml›klar›nda ve saltanat biniﬂlerinde
Padiﬂah›n maiyetinde bulunmak Çukadarlar›n göreviydi. Saltanat biniﬂlerinde
verilen arzuhalleri Çukadar A¤a al›p S›rkâtibi Silahdar A¤a’ya, o da Padiﬂaha
takdim ederdi.8 Nasûhî haziresindeki mezarlardan biri Enderun Çukadar
A¤al›¤›ndan emekli Hac› Mesud A¤a’ya (1280) aittir.
Bâb›ali’de Vükela Meclisi müzakerelerini idareye memur ve Sarayla cereyan
eden yaz› iﬂleriyle ilgilenen odadaki görevliler Âmedî-i Divan-› Hümayun
Hulefas› olarak an›l›rlar. Osmanl›n›n son zamanlar›na kadar bu ünvan ve görev
devam etmiﬂtir. Maliye Naz›r› Ahmed Muhtar Paﬂa ile birlikte Nasûhî
haziresinde medfun olan o¤lu Mehmed Vahid Bey (23 C 1310) Âmedî-i Divan-›
Hümayun Serhalifesi iken vefat etmiﬂtir.
Saraya ait çay›rlarla korular›n muhafazas›na memur olan görevlilerin baﬂ›nda
Koru A¤as› bulunur. Koru A¤al›¤›na itimada lay›k kiﬂiler tayin edilirdi.9
Karinabad Koru A¤as› ve ayn› zamanda Nasûhî Efendi ba¤l›lar›ndan oldu¤u
mezar taﬂ›nda belirtilen Haf›z Mustafa Efendi’nin (3 N 1253) kabri de Nasûhî
haziresindedir.
Müneccimbaﬂ› kethüdas› Mahmud Efendi’nin gösteriﬂli kabri ile eﬂi Emine
Kad›n’›n kabirleri de Nasûhî haziresindedir. Müneccimbaﬂ›, önemli giriﬂimlerin
yap›laca¤› gün ve saatleri belirledi¤i gibi takvim yapma görevi de ona aitti.
Müneccimbaﬂ›l›k Osmanl› devletinin son zamanlar›na kadar devam etmekle birlikte daha çok takvim yapma iﬂine dönüﬂmüﬂtür.10
Ayazma Camii Muvakkitlerinden iki kiﬂinin mezar› da Nasûhî haziresindedir.
Bunlardan biri ﬂeyh Yahya Muhyiddin Efendi (18 C 1208) di¤eri Hac› Mehmed
Emin Efendi’dir (1223 C). Muvakkitler vakitlerin tayinine yarayan saatleri
düzenleyen ve bunlar›n ayarlar› ve tamirleriyle ilgilenen görevlilerdir. Her
semtin ya da mahallenin bir muvakkithanesi bulunur, buralar hem vaktin
ö¤renildi¤i yerler hem de Astronomi ve Geometri bilgilerinin geliﬂtirildi¤i
okullard›. Muvakkitler, baﬂvuran kimselere teorik ve pratik dersler verirlerdi.
Üniversitede Astronomi dersi veren hocalar bu muvakkitlerden ö¤renecek çok
ﬂeyler oldu¤unu daima söylerler ve onlardan istifade etmeye çal›ﬂ›rlard›.11
Nasûhî haziresinde Hekimbaﬂ› kabirleri yan›nda müneccim ve muvakkit kabirlerinin bulunmas›n›, Hekimbaﬂ›na ba¤l› olmalar› nedeniyle aralar›nda meydana
gelmiﬂ olan yak›nl›¤›n Nasûhî tekkesinde onlar› buluﬂturan bir sonucu olarak
düﬂünmek imkâns›z de¤ildir.
Nasûhî haziresinde, Saraydaki görevinden zeametle emekli olan gedikli Hasan
A¤a’n›n da kabri bulunmaktad›r (1267).
Teﬂrifat iﬂleriyle görevli ve ayn› zamanda Sürre Emini maiyetinde gidip Padiﬂah

Nasuhi
Türbesindeki
bir han›m
mezar taﬂ›
(karﬂ› sayfa)
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taraf›ndan baﬂta Mekke ﬂerifi olmak üzere protokoldeki di¤er kimselere ihsan
olunan hilatleri giydirmekle görevli12 Hazine-i Hassa A¤alar›ndan Kaftanc›
Seyyid Mehmed Sad›k A¤a da (11 M 1266) Nasûhî haziresinde medfun üst
düzey Saray memurlar›ndan biridir.
Nasûhî haziresinde yatan devlet memurlar›ndan biri de Feshane-i Âmire
muhasebesine bakan Ruznamçeci Seyyid Mustafa Reﬂid Efendi’dir (23 ﬁ 1298).
Mustafa Reﬂid Efendi’nin mezar taﬂ›nda “fukara-y› turuk-› aliyyeden” oldu¤u
ayr›ca belirtilmektedir.
Nasûhî haziresindeki oldukça görkemli mezarlar taﬂlar›ndan biri Hazine-i
Enderun-› Hümayun Kethüdas› Abdullah ﬁeref Efendi’ye aittir (4 ZA 1286).
Mezar, gerçekten sahibinin mevkiiyle orant›l› bir gösteriﬂtedir. Ayr›ca “hâlâ
Hazine-i Hümayun Kethüdas›” Mehmed Salih Efendi’nin eﬂi Fatma Zehra
Han›m’›n (23 B 1284) süslü mezar›, Hazine-i Hümayun Kethüdas› Mehmed
Sad›k Efendi’nin k›z› Fatma Hayriye Han›m’›n (1267) mezar› ile “Darbhane-i
Âmire’de Hazine-i Hassa-i Hümayun Odas›nda Müstahdem” Haf›z Efendi’nin
validesi Rukiye Mahtume Hatun’un (1226) mezarlar› da bu hazirededir. Hazinei Hümayun Kethüdal›¤› Saray›n yüksek görevleri aras›nda özel yeri olan bir
görevdir. Hazine Kethüdas› Saraya giren ve ç›kan demirbaﬂa iliﬂkin eﬂyan›n
korunmas›ndan birinci derecede sorumlu kiﬂidir. Hazine Kethüdal›¤› Hazine-i
Hümayunla ilgili etrafl› bilgi ve görgüye ihtiyaç duyurdu¤u için bu göreve getirilenlerin eskiden beri bu iﬂlerde çal›ﬂmakta olanlar aras›ndan seçilmesini gerektirirdi. Son derece sorumluluk isteyen bu kritik göreve getirilmiﬂ olmak büyük
liyakat isterdi. Zaman›m›zdaki
Topkap› Saray› Müdürlü¤üne yak›n bir görev olarak düﬂünülmesi yanl›ﬂ
de¤ildir.13
Devletteki önemli görevlerden biri de Hâcegânl›kt›r. Asl›nda devlet dairelerinde
yaz› iﬂlerinin baﬂ›nda bulunanlara mahsus bir görev olmakla beraber sadece
yaz› iﬂleriyle s›n›rl› bir görev ve rütbe olarak düﬂünülmemelidir. Çünkü bir kimseye Hâcegânl›k rütbesi verildikten sonra D›ﬂiﬂleri Naz›rl›¤›, ‹çiﬂleri Naz›rl›¤›
veya Defterdarl›k görevine getirilmesi gelenektendi. Bu yüzden bu rütbe son
zamanlara kadar önemsenmiﬂ, hatta s›navla Hâcegânl›k verilmesi bile söz
konusu olmuﬂtur.14 Nasûhî haziresinde bulunan mezarlardan biri Hâcegân-›
Divan-› Hümayundan Hac› Raﬂid Efendi’ye ait olan mezard›r (5 Z 1284).
Sar›kç›baﬂ› Mustafa Efendi de “sertâc-› Hâcegân” olarak an›ld›¤›na göre o da bu
rütbeyi taﬂ›yanlardan biri olmal›d›r.
Nasûhî haziresinde do¤rudan do¤ruya bir Teﬂrifatç› kabri bulunmamakla birlikte Teﬂrifatç› Mehmed Akif Bey’in k›z› Aiﬂe Han›m’›n mezar› (18 CA 1198) ile
Teﬂrifat-› Divan-› Hümayun Muavini Haﬂim Efendi’nin validesi Hac› Nefise
Hatun’un mezar›n›n bu hazirede bulunmas› ad› an›lan Teﬂrifatç›lar›n Nasûhî
tekkesi ile irtibat›n› göstermektedir. Teﬂrifatç›l›k sonradan Bâb›ali’ye devredilen
görevlerden olmakla birlikte eski itibarl› mevkiini burada da korumuﬂtur.
Teﬂrifatç›n›n Saray seremonisini ve bütün merasimi bilmesi laz›md›. Teﬂrifatç›
648

Ü S K Ü D A R ' D A
B ‹ R
E L ‹ T
M E Z A R L I ⁄ I :
N A S Û H Î
H A Z ‹ R E S ‹

Sarayda ve Paﬂakap›s›nda elindeki deftere göre protokolü takip ederdi. Divanda
maaﬂ verilmesi, ziyafetler, elçilerin kabulü, cülûs ve bayram kutlamalar›,
hükümdara peﬂkeﬂ çekilmesi ve hilat giydirilmesi gibi tüm önemli zamanlarda
merasimi ve düzeni Teﬂrifatç› idare ederdi.15
Saraya ve Padiﬂaha ait atlar›n ve arabalar›n bak›m ve yönetimiyle ilgili
Mirahurluk görevi 1837’den sonra Istabl-› Âmire Müdirli¤i’ne çevrilmiﬂtir. Son
Mirahurlardan oldu¤u anlaﬂ›lan Halil A¤a’n›n eﬂi Hatice Han›m’›n özenli mezar›
(1282 RA) Nasûhî haziresinde bulunmaktad›r.
Yeniçeri Oca¤›n›n Kethüda Bey’den sonra en nüfuzlu zabiti Baﬂçavuﬂtu.
Kethüda Bey bulunmad›¤› zamanlarda davalar› o görürdü. A¤akap›s›nda Divan
baﬂlamadan önce muayyen olan duay› o yapar; Yeniçeri A¤as› taraf›ndan oca¤a
verilecek emirler onun taraf›ndan tebli¤ edilir; alay tertibi ve geçit merasimlerinde ocak alay›n› idare ve sevk ederdi. Buna benzer baﬂka önemli görevleri de
vard›.16 Nasûhî haziresindeki çiçek baﬂl›, büyük, süslü mezar›n sahibi Fatma
ﬁerife Han›m, Baﬂçavuﬂlardan Emin A¤a’n›n eﬂidir.
Tepedelenli Ali Paﬂa soyundan kiﬂilerin Üsküdar’da yaﬂayarak Üsküdar’›n tarihinde belli bir yere sahip olduklar› Nasûhî haziresinin verileri sayesinde
anlaﬂ›lmaktad›r. Tepedelenli idam edildikten sonra evlad› ‹stanbul’a getirilerek
çeﬂitli görevlerde istihdam edilmiﬂtir. Tepedelenli’nin torunlar›ndan ‹smail
Paﬂa, Kap›c›baﬂ›l›¤›ndan baﬂlayarak muhtelif yerlerde valilikler yapt›ktan sonra
ﬁura-y› Devlet üyeli¤ine kadar yükselmiﬂtir. ‹smail Paﬂa’n›n o¤lu Âsaf Paﬂa da
babas›n›n sayesinde Beylerbeyilik, babas›n›n vefat›ndan sonra Rumeli payesi
ve bâlâ rütbesiyle Üsküdar Belediye Dairesi Reisli¤i yapt›. Dokuz y›l kadar
Üsküdar’da Belediye Reisli¤i yapt›ktan sonra emekli oldu. Büyük servet sahibi
olarak müreffeh bir hayat yaﬂad›¤› söylenir. 1888’de ölen Âsaf Paﬂa’n›n mezar›
Kanl›ca’dad›r;17 ancak Paﬂa’n›n genç yaﬂta ölen o¤lunun mezar› Nasûhî
haziresinde bulunmaktad›r. 1283 y›l›nda vefat eden Kemaleddin Bey’in meﬂale
baﬂl›kl› silindirik küçük taﬂl› mezar›, onun genç bir ö¤renci oldu¤unu göstermektedir. Âsaf Paﬂa’n›n babas› ‹smail Paﬂa’n›n Haydar Paﬂa mezarl›¤›nda
gömülmüﬂ olmas› da bu ailenin Üsküdar ba¤lant›s› hakk›nda bir bilgi vermektedir.
Yeniçerili¤in kald›r›lmas›ndan sonra ihdas edilen bir rütbe olan Feriklik; ‹stanbul payesi, ûlâ evvelli¤i ve Rumeli Beylerbeyili¤i ile ayn› derecede olan bir rütbeydi. Feriklik, Paﬂal›¤›n baﬂlad›¤› Lival›¤›n üstünde bir rütbe oldu¤u için
Ferikler ayn› zamanda Paﬂa ünvan›n› taﬂ›rlar; ayr›ca sefirlik ve valilik gibi
görevlerde de bulunurlard›.18 Nasûhî haziresinde iki Ferik’in yak›nlar›na ait
mezarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r ki biri Ferik Mustafa Paﬂa’n›n k›z› Fatma Ratibe
Han›m’a (2 C 1266) ait oldukça süslü mezar, di¤eri ise Ferik Ahmed Vahib
Paﬂa’n›n eﬂi ﬁevkiye Han›m’a (1298) ait olan mezard›r.
Sürre Emini Mehmed Efendi’nin genç yaﬂta ölen eﬂi Zeynep Hâlet-efza Han›m’›n
mezar› Nasûhî haziresindedir. Enderun-› Hümayun’dan yetiﬂmiﬂ olup senelerce
Müjdecibaﬂ› olmuﬂ ve sonra iki defa Sürre-i Himayun Emini olarak görev
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yapm›ﬂ olan Muhammed Efendi’nin uzun y›llar emekli olarak evinde oturduktan sonra 1890’da vefat edip Nasûhî haziresine gömüldü¤ü bilinmekte ise de19
bu mezara rastlam›ﬂ de¤iliz. (‹lk) Kar›s›ndan epeyce sonra vefat eden
Müjdecibaﬂ› ve Sürre Emini Muhammed Efendi’nin Üsküdar’da oturdu¤u tahmin edilebilir.
Nasûhî haziresinde son derece mütevaz› bir mezar› bulunan, Karabaﬂ Ali
Efendi’nin o¤lu ve Mehmed A¤a tekkesi ﬂeyhi Mustafa Manevi Efendi Padiﬂah
vezirlerinin, sohbetiyle zevk bulduklar› bir kimseydi. “Maarif-i ilmiye ile
meﬂhur, muhaddis, Arap edebiyat›na vak›f ve ﬂairdi”20
Türbede sandukas› bulunan Selim Efendi Sultan II. Mahmud’un kölelerinden
iken Sultan Abdülmecid zaman›nda önce Mabeynci, ard›ndan Serkurena oldu.
Görevden ayr›ld›¤› 1855 y›l›ndan vefat tarihi olan 1865 y›l›na kadar Üsküdar’da
emeklilik hayat›n› yaﬂam›ﬂ; vefat edince Nasûhî Tekkesinde, Nasûhî Efendi
türbesine gömülmüﬂtür. “Müttaki, mu’takid, mümsik, müdebbir” oldu¤u
bilinir.21 Selim Efendi’nin eﬂi Hatice Han›m ile Kethüdas› ve Hâcegân-› Divan-›
Hümayun’dan Hac› Raﬂid Efendi’nin mezarlar› da tekkenin haziresinde bulunmaktad›r. Kurenal›k Padiﬂahlara yak›n olan ve hizmetlerinde bulunanlar için
kullan›lan bir terimdir; Mabeyinci de denmektedir.22 O¤lu Nasûhî haziresinde
yatan Mabeyincilerden biri de Nasûhî Efendi torunlar›ndan Mehmed
Safiyüddin Bey’dir. Mehmed Safiyüddin Bey, Sultan Abdülaziz’in Kurenas›
aras›ndad›r.
Mabeynci, Serkurena ve ﬁeyhülharemlik gibi önemli görevlerde bulunmuﬂ olan
Hac› Emin Paﬂa’n›n kabri o¤lu Mustafa Vehbi Paﬂa’n›n kabri ile yan yanad›r.
ﬁeyhü’l-haremlik Mekke’de Halifeyi temsilen görev yapan kimselere ait önemli
bir memuriyettir. Mezar taﬂ›ndaki ifadeden anlaﬂ›ld›¤›na göre Emin Paﬂa bu
göreve iki defa tayin edilmiﬂ; ayn› zamanda Mekke ve Medine’de epeyce hay›r
eserleri b›rakm›ﬂ bir ﬂahsiyettir. K›rm›z› fesli ve oldukça gösteriﬂli bir mezarda
yatmaktad›r. Mustafa Vehbi Paﬂa Yaver-i harb olarak Ferikli¤e kadar yükselmiﬂtir.23 Hac› Emin Paﬂa taraf›ndan Mekke ve Medine’de yapt›r›lan çokça hay›r
eserlerinin bulundu¤u, mezar taﬂ›nda damad› taraf›ndan yaz›lan vefat tarihi
manzumesinden anlaﬂ›lmaktad›r:
B›rakd› ol makam-› âlide lîk
Nice hayrat ü nice nice âsâr
Nasûhî dergâh›n› XIX. yüzy›l ortalar›nda yeniden yapt›ran Anadolu Müﬂiri
Ebubekir Rüstem Paﬂa 1863 y›l›nda vefat edince Nasûhî Efendi türbesine
gömülmüﬂtür. Yeniçeri oca¤›ndan yetiﬂmiﬂ oldu¤u halde yeni askerî düzene
geçildi¤inde süvari olmuﬂ, önce Miralay, 1840’ta Süvari Livas›, ard›ndan Ferik
olmuﬂtur. Rüstem Paﬂa Hassa Ordusu erkân›ndan olmuﬂ, Hassa Meclis Reisi ve
Anadolu Müﬂirli¤ine yükselmiﬂtir. Ankara, Edirne, Selanik, Üsküp valiliklerinde bulunduktan sonra 1865 y›l› sonunda vefat edip Nasûhî tekkesindeki
türbeye gömülmüﬂtür.24 Rüstem Paﬂa’n›n o¤lu R›za Bey’in mezar› da (22 M
1299) Nasûhî haziresindedir. Nasûhî tekkesini ikinci defa tamir ettirerek adeta
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yeniden yapt›ran vezir Rüstem Paﬂa’n›n o¤lunun fes rölyefli mezar taﬂ› oldukça
gösteriﬂlidir.
Sar›kç›baﬂ› Saray›n muteber görevlilerinden biriydi; II. Mahmud zaman›nda
k›yafet de¤iﬂikli¤i yap›l›ncaya kadar Sarayda Revan Odas›nda ya da Sar›k
Odas›nda sar›kç› yamaklar›n›n baﬂ›nda görev yapard›.25 Enderun’dan yetiﬂme
olup Sar›kç›baﬂ›l›k ve Sultan Selim Kâtipli¤i görevlerinde bulunmuﬂ olan
“sertâc-› hâcegân” Mustafa Efendi’nin Nasûhî dergâh› mensuplar›ndan oldu¤u
mezar taﬂ›ndaki “Dergâh-› evliyay› makam etdi cismine” m›sra›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. 1787’de Mevkufatî ve sonra Çavuﬂbaﬂ› da olan Mustafa Efendi,26 eﬂi
Mümtaz Kad›n ve k›z› Aliye Han›m’la birlikte Nasûhî haziresinde yatmaktad›r.
Serkurena Hamdi Paﬂa’n›n kardeﬂi Ramiz Hasan Paﬂa Nasûhî haziresinde medfun oldu¤u halde mezar taﬂ›na rastlayamad›¤›m›z kiﬂilerden biridir. 1844’de
Sadaret Mektubî Kalemine, sonra Âmedî Kalemine ç›ra¤ edilmiﬂ;
Beylerbeyilikle Batum ve Canik Mutasarr›fl›klar›nda bulunmuﬂ olan Ramiz
Hasan Paﬂa emekli olduktan sonra Üsküdar’da ikamet etmiﬂ ve 1896 y›l›nda
vefat edince Nasûhî haziresine gömülmüﬂtür. Ramiz Hasan Paﬂa ayn› zamanda
“Halveti tarikat›na mensup, derviﬂ yarat›l›ﬂl›, cömert ve kerim, güzel ahlâk
sahibi bir kimse idi”.27 Ancak Ramiz Hasan Paﬂa’n›n küçük yaﬂta öldükleri
anlaﬂ›lan bir k›z›yla iki k›z torununun mezarlar›n›n Nasûhî haziresinde bulunmas› Paﬂa’n›n ailesinin uzun y›llardan beri Nasûhî tekkesiyle ba¤›n›n oldu¤unu
göstermektedir.
Nasûhî Efendi türbesindeki sandukalardan biri Zeybek ‹zzet Mehmed Paﬂa’ya
aittir. ‹zzet Mehmed Paﬂa II. Mahmud’un askerî yenileﬂme hareketlerinde aktif
rol alm›ﬂ bir kiﬂi olup önce Ferik, sonra Hassa Reisi 1847’de ‹zmir Kumandan›,
tekrar Hassa Reisi oldu. 1862’de emekli oldu, 1872’de vefat etti. “Müstakim ve
müdebbir bir zat” oldu¤u bildirilmektedir.28
Kastamonu’yla Nasûhî Efendi’nin iliﬂkisi bilinmektedir. Nasûhîye’nin Çerkeﬂiye
kolu Kastamonu’da Mustafa Efendi taraf›ndan kurulmuﬂtur. Nasûhî Efendi 1714
-1716 y›llar› aras›nda iki y›l Kastamonu’da sürgün bulunarak ikamet etmiﬂtir.
Çerkeﬂi ﬂeyhleriyle yak›n münasebetlerin devam etti¤i Çerkeﬂi ﬁeyh Halil
Hasî’nin 1910 baﬂlar›nda (26 Z 1327) Nasûhî dergâh›nda misafir oldu¤u s›rada
vefat edip tekke haziresine gömülmüﬂ olmas›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Son dönem
Osmanl› ilim ve düﬂünce hayat›nda önemli yeri olan Mehmed Tevfik ve Halil
Halid gibi isimlerle tan›d›¤›m›z Çerkeﬂi ailesinin bir mensubu olan Halil Hasî
Efendi’nin kiﬂili¤i hakk›nda elimizde bir bilgi olmamakla birlikte de¤erli bir
entelektüel aileye mensup olmas› onun seviyesi hakk›nda bir tahminde
bulunulmas›n› kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Nasûhî haziresindeki müderris kabirleri aras›nda yer alan mezarlardan biri
Bolevizadelerden Müderris Seyyid ﬁerif Efendi’ye aittir.
Hekimbaﬂ›lardan olup Nasûhî haziresine gömülen bir isim de Mehmed Sad›k
Efendi’dir. 1835 y›l›nda dünyaya gelen Mehmed Sad›k Efendi, t›p bilgisini
day›s› Tabip Kanbur Abbas’dan ö¤rendi. 1780’de Yeniﬂehir Mollas›
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Mesudzade’ye kethüda oldu. 1783’de müderris, 1789’da Reis-i Et›bba ve 1791’de
‹zmir Mollas› oldu. 1794’de Mekke payesi ald›. 1796’da Hekimbaﬂ›l›ktan
azledildi.1799’da ‹stanbul Kad›l›¤› verildi¤inde istifa etti. 1800 tarihinde vefat
etmiﬂ ve Nasûhî haziresine gömülmüﬂtür.29 Mezar taﬂ›ndaki ifadeden Mehmed
Sad›k Efendi’nin ‹slambol payesine sahip oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Nasûhîzadelerden ‹brahim ‹ffet Efendi, eﬂi ve çocuklar›yla Nasûhî haziresinde
medfundur. ‹brahim ‹ffet Efendi Bâb-› Fetvada çal›ﬂarak Vekayi Kâtibi olmuﬂ,
bir aral›k Magosa’ya nefyedilmiﬂ; ard›ndan tekrar görevine dönmüﬂtür. Bilâd-›
Hamse Mollas› olduktan sonra 1826’da Rusya mütarekesinde ‹kinci Murahhas
olarak görev yapm›ﬂt›r. Ayn› zamanda Mekke payesi olmuﬂ olan ‹ffet efendi
1836 ﬁubat›nda vefat etmiﬂtir. “Müstakim ve umur-i siyasete agâh bir merd-i
faz›l” olan ‹brahim ‹ffet Efendi’nin30 k›z› taraf›ndan torunu ünlü hukukçu Ali
Haydar Efendi’dir ki o da Nasûhî haziresinde yatmaktad›r.
Nasûhîzadelerden Ali Haydar Efendi XIX. yüzy›l sonlar›nda yetiﬂen ünlü hukuk
ve f›k›h bilginlerinden biridir. Büyük Ali Haydar Efendi olarak an›lan bu ﬂahsiyet
özellikle f›k›h usulü alan›nda yapt›¤› çal›ﬂmalarla tan›nm›ﬂt›r. Mekteb-i
Hukuk’da okutmuﬂ oldu¤u Usul-i F›k›h dersleri notlar›n›n bir bölümü önce
bas›lm›ﬂ, sonra S›rat-› Müstakim Mecmuas›nda tefrika edilmiﬂtir. 558 sayfa tutan
bu eser, alan›nda Türkçe yaz›lm›ﬂ ilk eserdir. Eser, yeni yaz› ile de
yay›nlanm›ﬂt›r. Ali Haydar Efendi sadece müderrislik göreviyle kalmay›p baﬂka
görevlerde de bulunmuﬂtur. 1857 y›l›ndan baﬂlamak üzere Medrese-i Nüvvab
Muavinli¤i, F›k›h ve Feraiz hocal›¤›, Bosna ve yöresi Adliye müfettiﬂli¤i, Bosna,
Tuna, ‹zmir kad›l›¤›, Divan-› Temyiz Baﬂkanl›¤›, Meclis-i Tedkikat-› ﬁer’iye
üyeli¤i, ﬁarki Rumelinde vak›flar›n idare ve ›slah› ile ilgilenme görevi, ﬁura-y›
Devlet Tanzimat Dairesi üyeli¤i, Hukuk Mektebi Mecelle muallimli¤i ve Mecelle
Cemiyeti üyeli¤i, ﬁarki Rumeli ‹slâm cemaatleri Naz›rl›¤› ve 1884’den vefat etti¤i
1903 y›l›na kadar Meclis-i Kebir-i Maarif Baﬂkanl›¤› görevlerinde bulunmuﬂtur.
Ali Haydar Efendi ayr›ca 1886’da Anadolu Kazaskerli¤i payesi de alm›ﬂt›r. Bu
kadar de¤iﬂik ama hepsi önemli görevlerde bulunan Ali Haydar Efendi ayn›
zamanda edip ve ﬂairdir. Balkanlarda bulunan Müslümanlar›n mezhepleriyle
ilgili bir eseri ve ﬁarki Rumeli’ndeki ve Bulgaristan’daki Müslümanlar›n vak›flar›,
müftüleri ve cemaat meclisleri hakk›nda kaleme ald›¤› bir talimatname ile
Mecelle ﬂerhi olarak ders notlar› halindeki eserlerin de sahibidir.31
Bu isimler ve daha saymad›¤›m›z silahﬂor, mektubi hulefas›, mevali, mimar a¤a
kethüdas›, ebniye memuru, harem kethüdas›, kola¤as›, binbaﬂ›, gibi birçok yüksek makam ve kültür adam› ya bizzat kendileri yahut birinci dereceden
yak›nlar› dolay›s› ile Nasûhî haziresinde adresi olan kiﬂilerdir.
Musikiﬂinaslar
Nasûhî dergâh›n›n musiki tarihimizde sayg›n bir yeri oldu¤u görülür. Dergâh›n
kurucusu Muhammed Nasûhî Efendi’nin, XVIII. yüzy›l sonunun önemli musiki
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adamlar›yla yak›n dostluklar› vard›. Nasûhî tekkesi bu münasebetlere sahne
oldu¤u gibi Baﬂta Nasûhî Efendi olmak üzere Nasûhî müritleri de musiki ile
yak›ndan ilgilenmiﬂlerdir. Dini musikinin en önemli parças› olan Miraciyenin
bestelenmesine Nasûhî dergâh›nda karar verilmiﬂ, Miraciyedeki tevﬂihlerden
dördünün Arapça güftesini Nasûhî Efendi yazm›ﬂt›r. Dergâhta buluﬂuldu¤u bir
Regaib gecesinde, Kutbünnayi Osman Dede ile Nasûhî Efendi aras›nda geçen bir
konuﬂma s›ras›nda Nasûhî Efendi, Mevlidin bestelenmiﬂ oldu¤unu ve Mevlid
kandillerinde bu bestenin okunmas› ile güzel bir anma yap›ld›¤›n› ancak Miraç
kandillerinde okunacak böyle bir besteli eserin bulunmamas›n›n bir eksiklik
duyurdu¤unu belirterek Osman Dede’den bir Miraciye bestelemesinin çok
yerinde olaca¤›n› belirtmesi üzerine Osman Dede Miraç gecesine kadar
yetiﬂtirmek suretiyle Miraciye bestesini ortaya ç›karm›ﬂ; Miraç gecesinde de
Nasûhî dergâh›nda ilk icras› yap›lm›ﬂt›r.32 ‹ﬂin garip taraf›, Miraciye hâlâ okunmakta olmas›na karﬂ›n Mevlid bestesi unutulmuﬂtur. Bu olay, musiki tarihimize
güçlü bir eser kazand›r›ld›¤›n› gösterdi¤i gibi Nasûhî dergâh›n›n, devrin en ileri
musiki adamlar›n›n topland›¤› ve muhakkak ki çok seviyeli icralar›n yap›ld›¤›
bir mekân oldu¤unu da göstermektedir.
Miraciye bestesi ortaya ç›kt›ktan sonra Miraciye okunmas› gelenek halini ald›.
Ancak çok uzun bir metin olan bu musiki ﬂaheserinin do¤ru olarak ve devaml›
olarak okunmas› pek kolay de¤ildi; bunun için Mevlid vak›flar› gibi, Miraciye
okunmas› için de vak›flar kurulmuﬂtur. Kazasker ‹brahim Efendi Üsküdar’da
bulunan Aziz Mahmud Hüdâyî camiinde, M.Sad›k Rifat Paﬂa Sümbül Efendi
camiinde, Kerameddin Efendi de Nasûhî tekkesinde okunmak üzere Miraciye
vak›flar› kurmuﬂlard›r.33 Nitekim 1970’li y›llara kadar Nasûhî Camiinde
Miraciye okunmaya devam etmiﬂtir.
Nasûhî Efendi’nin Galata Mevlevihanesi ile yak›n temas içinde oldu¤u baﬂka
olaylar vesilesi de bilinmektedir. Gördü¤ü bir rüyadan sonra Galata
Mevlevihanesinde hücreniﬂin olarak bulunan Mevlevi ﬂair Fasih Dede ile
tan›ﬂmak için Nasûhî Efendi’nin Galata’ya gitti¤ini; Fasih Dede ölünce de
oldukça lodoslu bir havada tehlikeli bir kay›k yolculu¤uyla Galata’ya geçerek
Fasih Dede’nin cenazesini kald›rd›¤›n› ve cenaze masraflar›n› karﬂ›lad›¤›n›
menak›p kitaplar› etrafl› olarak nakleder.
Lâle devrinin hânende baﬂ› ve Türk musikisinin en önemli birkaç ismi aras›nda
olan Burnaz Hasan A¤a da (ö.1729) Nasûhî Efendi’nin yak›nlar›ndaki kiﬂilerden
biridir. Besteledi¤i eserler Türk musikisinin örnek parçalar›d›r. Nasûhî Efendi’nin,
onunla beraber yine müritlerinden olan Çiçekçi Salih Efendi’nin hasta olan o¤lunu
ziyarete gittiklerini biliyoruz.34 Burnaz Hasan A¤a dind›ﬂ› musikide oldu¤u gibi
dini musikide de de¤erli besteler vücuda getirmiﬂ bir musikiﬂinas olmakla birlikte
eserleri aras›nda Nasûhî’ye ait güftelerin olup olmad›¤›n› bilecek durumda de¤iliz.
Ancak tekkede bulunabildi¤ine göre hiç olmasa zaman zaman o çok güzel sesiyle
Nasûhî Efendi meclislerinde yer alm›ﬂ oldu¤unu tahmin edebiliriz.
Nasûhî haziresinde bulunan Aiﬂe adl› bir kad›na ait olan bir mezar›n tarih
manzumesinde, genç yaﬂta veremden öldü¤ü anlaﬂ›lan bu han›m›n babas›n›n
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Hac› Veliyüddin Efendi, eﬂinin de Haﬂim Bey oldu¤u belirtilmektedir. Ayr›ca
Zât›na nisbet ﬂehadettir bu kim nâr-› verem
Yakd› cismin eyledi hayfâ derûnun misl-i nây
Zevci Hâﬂim Bey’le ümm ü vâlid-i mehcûrunu
Mazhar-› sabr-› cemîl etsin heman Bâri Hudâ
m›sralar›nda eﬂi olarak Haﬂim Bey ad› ile beraber Ney motifine yer verilmiﬂ
olmas› bu han›m›n ünlü musikiﬂinas Haﬂim Bey’in eﬂi oldu¤u kanaatini
uyand›rmaktad›r. Haﬂim Bey’in üç evlilik yapt›¤› ve eﬂlerinin isimleriyle vefat
ve ayr›l›k tarihleri gerçi kaynaklarda yer al›rken Aiﬂe isimli bir han›mdan söz
edilmemektedir; ancak 1859’da ikinci evlili¤ini yapt›¤› Hur-i cinan Han›m’›n
1862’de vefat etti¤i belirtilmektedir.35 Haziredeki taﬂta bildirilen vefat tarihi ise
15 R 1274’dür ki 1857 sonlar›na gelmektedir. Bu durumda ya Hur-i cinan
Han›m’›n ön ismi Aiﬂe olup vefat tarihine kaynaklarda yanl›ﬂ yer verilmiﬂtir
veya Haﬂim Bey’in Hur-i cinan Han›m’dan önce evli oldu¤u Aiﬂe ad›nda bir
eﬂinin daha oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Mevlevi ve Bektaﬂi olan Haﬂim Bey’in ayn›
zamanda Üsküdar’da ikamet etmiﬂ olmas› eﬂinin Nasûhî tekkesine gömülmesi
için uzak bir ihtimal yaratmaz. Nitekim kendisi de Karacaahmet mezarl›¤›na
defnedilmiﬂtir. Bu yaklaﬂ›mla düﬂünüldü¤ü takdirde Haﬂim Bey’in bir tarikat ve
bir musiki adam› olmas› ve Üsküdar’da Nasûhî tekkesi civar›nda ikamet etmiﬂ
olmas› bu tekkeyle münasebetini kolaylaﬂt›ran nedenler olarak anlaﬂ›labilir.
Böyle olunca da eﬂinin Nasûhî haziresine gömülmüﬂ olmas› beklenebilir.
Musiki tarihmizde dolayl› bir biçimde ad› geçen Paﬂalardan biri Said Paﬂa’d›r.
Mihrimah Sultan’›n eﬂi olarak II. Mahmud’a damad olmas› nedeniyle Damad Said
Paﬂa olarak an›lan bu ünlü Paﬂa 19. yüzy›l son yar›s›n›n ünlü sesi Hasan R›za
Efendi’yi Sultan Abdülmecid’in müsaadesi ile kendisine imam yaparak himayesine
almas›yla tan›n›r. Mehmed Akif’in Said Paﬂa ‹mam› adl› manzumesine konu olan
Hasan R›za Efendi vesilesiyle musiki ilgisini düﬂündü¤ümüz ama ayn› zamanda ve
özellikle tasavvuf ilgisi çok iyi bilinen Damad-› ﬁehriyari Mehmed Said Efendi’nin
oldukça güzel ama sade mezar› Nasûhî haziresinde niyaz penceresinin önündedir.
Said Paﬂa’n›n “hüsn-i idare sahibi, edip, salih, âbid” bir kimse ve yirmi y›la
yak›n derviﬂ k›yafetiyle manevi bir hayat yaﬂayarak maaﬂ›n› ihtiyaç sahiplerine
da¤›tm›ﬂ bir erdem abidesi oldu¤unu unutmamak gerekir.36
Devran ve cehri zikrin yasakland›¤› zamanlarda tekkeler faaliyetlerini musikiye
yo¤unlaﬂt›rm›ﬂlar, bu yasak kalkt›ktan sonra da musiki tekkelerde güçlü bir
biçimde yerini korumaya devam etmiﬂti. Galata Mevlevihanesi bu tür faaliyetin
merkezi oldu¤u gibi Nasûhî tekkesi de dini musikiyi benimseyen ve geliﬂtiren
muhitlerden biriydi. Nasûhî Efendi’nin müritlerinden Tulûi Mehmed Efendi
dini musikimizin önemli simalar›ndan biridir. Y›llarca Nasûhî Efendi’ye ve o¤lu
Alaeddin Efendi’ye hizmet ettikten sonra halife olarak memleketi Mudurnu’ya
gitmiﬂ ve orada vefat etmiﬂtir. Tulûi Mehmed Efendi Nasûhî Efendi’nin eserleri
baﬂta olmak üzere pek çok esere beste yapm›ﬂt›r. Günümüze sadece Yunus’un
sözleri üzerine yapt›¤› Segâh durak gelmiﬂtir.37
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Tulûi Mehmed Efendi d›ﬂ›nda ve yine Nasûhî Efendi’nin çok yak›n bir ba¤l›s›
olan (Enderuni) ‹brahim A¤a da (ö.1732) Nasûhî tekkesinin bestekârlar›
aras›ndad›r. Enderun-i Hassa’da Hazine-i Âmire Kâhyas› olan ‹brahim A¤a aslen
Edirneli olup Nasûhî Efendi’ye 1711 y›l›nda intisap etmiﬂ, Üsküdar’da oldu¤u
zamanlar sürekli Nasûhî Efendi’nin yan›nda bulunmuﬂ, Edirne’de görevli
oldu¤u zamanlarda ise Nasûhî Efendi’yle mektuplaﬂarak irtibat›n› devam ettirmiﬂtir. Nasûhî Efendi’nin, müritleriyle yaz›ﬂmalar› da¤›n›k yerlerde kalm›ﬂken
yaln›zca halifesi ‹brahim A¤a ile olan yaz›ﬂmalar› A¤a taraf›ndan bir araya getirilerek Müreselât ad›yla toplanm›ﬂt›r.38 Nasûhî Efendi’nin vefat› s›ras›nda
yan›nda olan kiﬂi yine bu ‹brahim A¤a’d›r.39 ‹brahim A¤a öncelikle Nasûhî
Efendi’nin ilâhi güftelerine yapt›¤› bestelerle bilinmektedir. Günümüze ulaﬂan
az say›daki bestesinden hâlâ ikisi Nasûhî Efendi’ye ait güfteler üzerine besteledi¤i Hüzzam ve Segâh ilâhilerdir.40 Dini eserleri d›ﬂ›nda Kantemiro¤lu’nun
antolojisinde ‹brahim A¤a’n›n ayr›ca Beyati ve Hüseyni iki peﬂrevinin yer
almas› ‹brahim A¤a’n›n musikide gösterdi¤i geniﬂ performansa kan›tt›r.41
Müreselât’da Nasûhî Efendi’nin ‹brahim A¤a’ya son derece iltifatl› ifadelerle
hitap etti¤i görülür. Mesela “Benim hakikatli o¤lum, Hak Teâla vâlid-i mâcidine
rahmet etsin. Sulb-i tâhirden gelmiﬂsiz; Allah vücudunu bâis-i izzet-i fukara ve
k›ble-i erkân-› devlet eyleye…” veya ‹brahim A¤a’n›n Üsküdar’dan uzakta
olmaktan dolay› yaﬂad›¤› üzüntüyü gidermek üzere, “Benim o¤lum; tekyede
sâkin olan çoktur, sen gönlümüzde sâkinsin” veya “Selâmün alâ ‹brahim bir
s›rr-› azîmdir, bir keﬂf-i karibdir … Selâmün alâ ‹brahim ismine muntaz›r ol,
edebli ol” veya “Benim o¤lum; murad›n muradullah olsun42 gibi Nasûhî
Efendi’nin onurland›r›c› sözlerine ‹brahim A¤a’n›n muhatap oldu¤unu görmek
mümkündür.
Nasûhî dergâh› haziresinde ﬂeyhin ayak taraf›nda bulunan ‹brahim A¤a’n›n son
derece sade olan mezar taﬂ›n›n tarih manzumesi ﬂöyledir:
Fezâ-y› aﬂkda Mevlâ’ya can edüp teslim
Ümmid-i lutf ile bu câda oldu abd-i mukim
Nisâb-› mâye-i irﬂada oldu hâk-i kadem
Ki râh-› vuslata îsâl ede o zât-› kerîm
Dua edüp dedi fevtine Nevcivan tarih
Makarr›n eyle Rahîmâ makam-› ‹brahim (1145 / 1732)
Daha sonraki dönemlerde de Nasûhî tekkesininin musiki ile irtibat› devam
etmiﬂtir. Hazirede yer alan Nasûhî sülalesinden ve Musika-› Hümayun-i ﬁahane
Hademesinden Muhammed Ataullah Efendi’ye (1273) ait mezar Nasûhî
evlad›ndan da aktif olarak musiki ile ilgilenen bireyler oldu¤u göstermektedir.
Yine Nasûhî Efendi’nin k›z taraf›ndan torunlar› olan ﬁeyh Mesud Efendi ve Said
Özok hem Nasûhî tekkesinin hem de ülkemizin yetiﬂtirdi¤i son klasik dini
musiki temsilcileri say›labilirler. Mesud Efendi binlerce dini musiki eseri
yan›nda besteli Mevlid ve Miraciye gibi nadir eserleri de bilen kaynak kiﬂilerden
biriydi. Said Özok’un musiki birikiminde ve bu eserleri ö¤renmesinde ﬁeyh
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Mesud Efendi’nin do¤rudan dahli söz konusudur. ﬁeyh Mesud Efendi ve babas›
ﬁeyh Abdürrahim ﬁükri Efendi Üsküdar’daki Safveti dergâh›nda ﬂeyhlik
yapm›ﬂlar ve irtihallerinde Nasûhî dergâh›na, Nasûhî Efendi’nin ayak taraf›na
gömülmüﬂlerdir. Büyük Mesud Efendi olarak bilinen ve Hac’da vefat eden dede
Mesud Efendi’nin mezar taﬂ› da Nasûhî haziresindedir. Büyük Mesud Efendi,
Fazlullah Efendi’nin k›z› taraf›ndan torunu olup Do¤anc›lar’daki Safvetî
tekkesinin ﬂeyhi olmuﬂtu.
Nasûhî Tekkesi musiki yönünden her zaman ﬂansl› olmuﬂtur. Denebilir ki bu
tekkeye çok iyinin d›ﬂ›nda bir musiki girmemiﬂtir. XIX. yüzy›l›n sonlar›na kadar
musiki birikiminin sunuldu¤u zengin sofralar›n baﬂ›nda Nasûhî tekkesi geliyordu. Buras› daima birinci s›n›f okuyucu ile karﬂ›laﬂmak âdetindeydi. Son devir
musikisinin büyük ismi Behlül Efendi geniﬂ mahfuzat› ve tatl› okuyuﬂu ile
Nasûhî dergâh›nda durakç›l›k yapard›. Dede Efendi’nin son ö¤rencilerinden ve
ayn› zamanda bir çok musikiﬂinas›n hocas› olan Behlül Efendi’nin, Yenikap›
Mevlevihanesinde okudu¤u ayinlerle Nalçac› ve Nasûhî tekkelerinde de
okudu¤u ilâhi, durak ve yapt›¤› taksimler meﬂhurdu.43
Sonuç
Nasûhî dergâh› haziresinde bulunan mezar taﬂlar›ndan birine ait mezar›n bu
hazirede olmad›¤›; di¤erlerinin ise bu hazireye gömülmüﬂ kiﬂilere ait olduklar›
gerek harici kaynaklardaki bilgilerden gerekse hazirenin günümüze kadar
dikkatli bir takiple korunarak gelmesi nedeniyle bilinmektedir. Bu yönüyle de
Nasûhî mezarl›¤›n›n özel bir mezarl›k oldu¤u söylenebilir. Türbesinde 10
kiﬂinin medfun oldu¤u bilinen ve haziresinde 172 kiﬂiye ait mezar taﬂ› tespit
etmiﬂ oldu¤umuz Üsküdar Do¤anc›lar’daki Nasûhî tekkesi mezarl›¤›nda medfun
kiﬂilerin kimlik ve kiﬂilikleri bu tekkenin zaman boyunca etkinli¤ini ve önemini koruyarak Üsküdar semti için yüksek bir kültür merkezi iﬂlevi gördü¤ünü
göstermektedir. Bu nitelik yönü yan›nda toplam 172 mezar taﬂ›n›n say›sal bazda
farkl›laﬂmas›na bak›lacak olursa karﬂ›m›za ﬂöyle bir tablo ç›kacakt›r:
93 erkek, 79 kad›n mezar taﬂ›; ﬂeyh ve birinci dereceden dergâh mensuplar›na
ait 37; bürokrasi, sanat ve ilmiye s›n›f› mensuplar›na ait 65 mezar taﬂ›. Mezar
taﬂlar›n›n yüzy›llara göre da¤›l›m› ise ﬂöyledir: XVII. yüzy›la ait 1 (sembolik dua
taﬂ› oldu¤u tahmin edilmektedir); XVIII. yüzy›la ait 23; XIX. yüzy›la ait 126 (bir
taﬂ sembolik dua taﬂ›d›r); 20. yüzy›la ait 15 ve tarihleri tespit edilemeyen 5
mezar taﬂ›. Tarihi tespit edilemeyen taﬂlardan birinin XVIII. yüzy›la, üçünün
XIX. yüzy›la, birinin de XX. yüzy›la ait oldu¤u tahmin edilmektedir. Mezar
taﬂlar›ndan ikisi sembolik dua taﬂ›d›r. Bunlar Arifî ﬁeyh Ömer Efendi’ye ait
1103 tarihli ve ﬁeyh Muhammed Mesud Efendi’ye ait olan 1240 tarihli taﬂlard›r.
Haziredeki en eski taﬂ ﬁeyh Arifî Ömer Efendi’ye ait olup makam taﬂ› oldu¤u
tahmin edilen 1103 tarihli taﬂt›r. Ancak en eski mezar Mustafa Manevi Efendi’ye
ait 1114 tarihli taﬂ›n bulundu¤u mezard›r. Mustafa Manevi Efendi ani bir
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ﬂekilde vefat edince ﬁeyh Nasûhî Efendi’nin cenazeyi kald›r›p dergâh›nda
defnetmiﬂ oldu¤u Enfi Hasan Efendi taraf›ndan yaz›lan hat›ratta bildirilmektedir.44 Bu durumda Nasûhî dergâh›na Nasûhî Efendi’den önce defin yap›lm›ﬂ
oldu¤u anlaﬂ›lmakta ve ilk defnin 1702 tarihinde Mustafa Manevi Efendi’ye ait
oldu¤u görülmektedir. Bu tarihten sonraki ilk taﬂlar ﬁeyh Nasûhî Efendi’nin k›z›
Hanife Kad›n’›n 1130 tarihli mezar taﬂ› ile yine Nasûhî Efendi’nin o¤lu ﬁeyh
Zuhuri Efendi’ye ait 1130 tarihli taﬂt›r. Haziredeki en yeni mezar taﬂ› ise Üsküdar Ceza Mahkemesi Reisi Mehmed Tevfik Efendi’nin eﬂi Emine Makbule
Han›m’a ait Receb 1341 / 1923 tarihli taﬂt›r. Bu durumda tekkelerin seddedildikleri tarihe kadar Nasûhî dergâh› haziresine defin yap›lmaya devam
etti¤ini söylemek mümkündür.
Nasûhî Efendi’nin vefat tarihi de 1130 oldu¤una göre ﬁeyh Nasûhî ailesinden üç
kiﬂinin ayn› y›l içinde vefat edip dergâh türbe ve haziresine gömüldükleri
anlaﬂ›lmaktad›r. Nasûhî Efendi’nin vefat günü 17 Ramazan 1130 / 15 A¤ustos
1718 olarak bilindi¤i halde çocuklar›n›n sadece vefat seneleri taﬂlar›nda yaz›l›
bulunmaktad›r. Ancak ayn› aileden üç kiﬂinin birbirine yak›n zamanlar içinde
vefat etmiﬂ olmas› Nasûhî Efendi ve çocuklar›n›n veba türü bulaﬂ›c› bir
hastal›ktan vefat etmiﬂ olduklar› kanaatini uyand›rmaktad›r.
Mezar taﬂ› sahibi erkeklerden 17’si, kad›nlardan ise 9’u hac›d›r.
Nasûhî haziresi sakinlerinin dergâh ba¤l›l›¤› ve mensubiyeti kimi taﬂlarda
aç›kça ifade edilmektedir; ancak bu yönde ifade taﬂ›mayan mezarlar için de
ba¤l›l›k ya da yak›nl›k düﬂünülmesi gerekti¤i kan›s›nday›z. Çeﬂitli meslek ve
s›n›ftan insanlar›n böyle bir mensubiyet ba¤›yla birleﬂmeleri her ﬂeyden önce
Nasûhî dergâh›n›n toplumsal ölçekte geniﬂ aç›l› hitap gücünü göstermektedir.
‹ki buçuk yüzy›la yak›n bir zaman etkin olmas› yan›nda bu etkinli¤in hitap etti¤i
yelpazedeki çeﬂitlilik ve zenginlik Nasûhî dergâh›n›n tarihsel-toplumsal iﬂlevi
üzerinde bizden ciddî bir araﬂt›rma talep etmektedir. Mezar taﬂlar›na bakarak
kim olduklar›n› aç›kça ö¤rendi¤imiz bu kimseler toplumsal ve yönetsel konumda doyum seviyesinde olan bir zümreyi teﬂkil etmektedir. Bu kiﬂilerin her biri
sahip oldu¤u toplumsal ve yönetsel a¤›rl›k ve tecrübe oran›nda bilgi ve kültür
birikimine de sahip oldu¤u halde hâlâ bir dergâhtan ne bekleyebilirlerdi? Yahut
bu dergâh onlara hâla ne veriyordu da bu insanlar ona kap›lan›yorlard›? Bir
Padiﬂah›n dergâhlara siyaseten ilgi gösterdi¤i düﬂünülebilir; ama emekli bir
Kazaskerin ya da emekli bir Maliye Naz›r›n›n yöneliﬂinde nas›l bir anlam var
olabilir? Nasûhî dergâh›n›n bohças›nda ne vard› ve hangi seviyeden bir dille
konuﬂarak bunca y›l, toplumun sosyo-kültürel bak›mdan en geliﬂmiﬂ s›n›f›n›n
beynini ve gönlünü doyurmuﬂtu?
Nasûhî haziresinin bize sordurdu¤u sorular bunlard›r.
.........
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Türbede ve hazirede medfun olanlar
Türbede yatanlar:
1- ﬁeyh Muhammed Nasûhî Efendi
2- Hatice Han›m (Nasûhî Efendi’nin zevcesi)
3- ﬁeyh Alaaddin Efendi
4- ﬁeyh Fazlullah Efendi
5- ﬁeyh ﬁemseddin Efendi
6- ﬁeyh Muhyiddin Efendi
7- ‹fakat Han›m (Muhyiddin Efendi’nin zevcesi)
8- Selim Bey
9- Rüstem Paﬂa
10- Zeybek ‹zzet Paﬂa
Hazirede bulunan 172 adet taﬂ ise ﬂu isimlere aittir:
Kimlik
1 Habibe Han›m
2 Ahmed Muhtar Paﬂa
3 Fatma Faika Han›m
4 Emine Ezher Han›m
5 Fatma Feride Han›m
6 Muhammed Vahid Bey
7 Hacce Emine Han›m
8 Hacce Emine Han›m
9 Fatma Han›m
10 Mustafa Reﬂid Paﬂa
11 Galib Bey
12 ﬁeyh Abdürrahim ﬁükri Efendi
13 Salih Efendi
14 ﬁeyh (Mustafa) Manevi Efendi
15 Muhammed Ataullah Efendi
16 ﬁeyh Muhammed Mesud Efendi
17 Abdülkadir Efendi
18 ﬁeyh Zuhuri Efendi
19 Arifî ﬁeyh Ömer Efendi
20 Abdurrahman Sami Bey
21
22
23
24
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‹brahim iffet Efendi
Muhammed Efendi
Haf›z Mustafa Efendi
Mahmud Efendi

Görev / Unvan
Padiﬂah Yaveri Muhammed Bey’in validesi
Maliye Naz›r›
Vahid Bey’in eﬂi
Muhtar Paﬂa’n›n eﬂi
Muhtar Paﬂa’n›n torunu
Muhtar Paﬂa’n›n o¤lu.
Âmedî-i Divan-› Hümayun Serhalifesi
Eﬂraftan El-hac Mahmud Efendi’nin k›z›
Mimar A¤a Kethüdas› Ali Efendi’nin eﬂi
Mirliva Ali Paﬂa’n›n eﬂi
Asakir-i Hassa-i ﬁahane Müﬂiri
Mustafa Reﬂid Paﬂa’n›n o¤lu.
Asakir-i ﬁahane Kaymakam›
Nasûhîzade ﬁeyh Mesud Efendi’nin o¤lu.
Safvet‹ dergâh› ﬂeyhi
Çiçekçibaﬂ›. Nasûhî Efendi’nin halifesi
ﬁeyh Karabaﬂ Ali Efendi’nin o¤lu.
Nasûhî Efendi halifesi.
Nasûhîzade. Musika-i Hümayun üyesi
Safveti dergâh› ﬂeyhi. Mekke’de vefat etmiﬂtir.
(Sembolik dua taﬂ›d›r)
Nasûhî Efendi derviﬂlerinden
ﬁeyh Muhammed Nasûhî Efendi’nin o¤lu
Karabaﬂ Ali Efendi’nin halifesi
(sembolik dua taﬂ› oldu¤u tahmin edilmektedir)
Belgrad Kalesi Muhasebecisi
Mustafa Ziya Efendi’nin o¤lu
Nasûhîzade. Vekayi-i ﬁer’iyyat Kâtibi
Karinabad Koru A¤as›
Müneccimbaﬂ› Kethüdas›

Cinsiyet / Vefat Tarihi
K 11 RA 1276
E 22 ﬁ 1280
K 21 ﬁ 1310
K ⁄urre-i ﬁ 1292
K 23 CA 1305
E 23 CA 1310
K 15 ﬁ 1258
K 27 S 1240
K 1308
E 29 N 1284
E 17 ZA 1294
E 26 C 1284
E 1157
E 1114
E 1273
E 23 ZA 1240
E 1167
E 1130
E 1103
E 19 Z 1282
E 20 L 1251
E 1146
E 3 N 1253
E 28 RA1229
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25 Emine Sabiha Han›m
Muhammed Muhyiddin Efendi’nin k›z›
K 20 L 1312
26 ﬁeyh Muhammed Selahaddin Efendi Nasûhîzade. Muhyiddin Efendi’nin o¤lu.
Meclis-i Maarif Kalemi Mümeyyizi
E 16 ZA 1321
27 Afife Han›m
Alizade’nin k›z›
K 1234
28 ﬁerife Fatma Molla
Nasûhîzade Alaaddin Efendi’nin k›z›
K B 1236
29 Hanife Kad›n
ﬁeyh Muhammed Nasûhî Efendi’nin k›z›
K 1130
30 Rabia Hatun
ﬁeyh Alaaddin Efendi’nin eﬂi
K 1180
31 ﬁerife Hatice Hasene
Derviﬂ Muhammed’in k›z›
K 2 C 1227
32 ﬁehid Mustafa Dede
E33 Hac› ‹brahim Efendi
Binbaﬂ›
E 1276
34 Muhammed Said Efendi
Hoca Seyid ‹brahim’in o¤lu
E 15 L 1285/ 1869
35 Hac› Ali A¤a
Ticaret Mektupçusu Said Hikmet Bey’in Vekilharc› E 1267
36 Halil Efendi
E 1281
37 Aliyye Han›m
Silahﬂor Abdülmecid Efendi’nin eﬂi
K 1 Z 1228
38 Hac› Abdülaziz Efendi
Tarik-i Halidî bendegan›ndan
E 7 ﬁ 1297
39 Hac› Mahmud Efendi
Eﬂraf-› kudatdan
E 15 ﬁ 1257
40 Muhammed Süreyya Efendi
Hadliye muhibbi. Binbaﬂ›
E 18 B 1315
41 ﬁeyh Mesud Efendi.
ﬁeyh Abdürrahim Efendi’nin o¤lu. Safveti dergâh› ﬂeyhi E 12 Z 1295
42 Derviﬂ ‹brahim
Cenazeler Kethüdas›
E 1187
43 Muhammed Nureddin Efendi
Nasûhîzade. ﬁemseddin Efendi’nin o¤lu
E 1253
44 Mümtaz Kad›n
Sar›kç›baﬂ› Mustafa Efendi’nin eﬂi
K 1227
45 Muhammed Mesud A¤a
Halvetiyeden.
Hazine-i Hümayun Çukadar A¤as›
E 29 Z 1280
46 Fatma Zehra Han›m
Hazine-i Hümayun Kethüdas›
Muhammed Salih Efendi’nin eﬂi
K 23 B 1284
47 ‹brahim (A¤a)
Nasûhî Efendi’nin halifesi. Bestekâr.
E 1145
48 Havva ﬁadiye Han›m
Binbaﬂ› Muhammed A¤a’n›n k›z›
K 1273
49 ﬁeyh Ömer Efendi
E 1212
50 Saliha Hatun
K B 1170
51 Yaln›z Muhammed Baba
E 11 R 1217
52 Fatma Zehra Han›m
Nasûhîzade Saffet Bey’in k›z›
K C 1295
53 Ümmühan Hatun
Mimar A¤a Kethüdas› Ali Efendi’nin eﬂi
K L 1233
54 ﬁeyh Alaaddin Efendi
Nasûhîzade. Fazlullah Efendi’nin o¤lu
E 21 L 1223
55 Mustafa Kadri Çelebi
Kapu Halifesi Yahya Efendi’nin o¤lu
E 1185
56 Rukiye Mahtume Hatun
Haf›z Efendi’nin validesi
K 1266
57 Hacce Nefise Hatun
Teﬂrifat Muavini Haﬂim Bey validesi
K58 Fatma Naime Han›m
Mustafa Behcet Efendi’nin torunu
K 3 N 1275
59 ‹brahim Edhem
Muhammed A¤a’n›n o¤lu
E 24 ﬁ 1243
60 Hac› Hasan A¤a
Dergâh-› Âli gedikli züamalar›ndan
E 1267
61 (Begüci) Derviﬂ Muhammed
ﬁeyh Ömer Efendi müritlerinden
E 1254
62 Muhammed Ali A¤a
Basmac› Ustas›
E 1273
63 Muhammed Neﬂ’et Molla
‹brahim ‹ffet efendi’nin torunu. Mevaliden
E 1329
64 Ahmed ‹zzet Bey
Hacegân-› Divan-› Hümayundan
E 16 S 1275
65 Hüsniye Han›m
ﬁeyh Muhyiddin Efendi’nin hemﬂiresi
K 8 ﬁ 1315
66 ﬁeyh Abdülhamid Bey
Rüfai Hamdi Efendi’nin halifesi.
Mektubi hulefas›ndan
E 17 B 1259
67 Çerkeﬂî ﬁeyh Halil Hasî
Çerkeﬂi ﬂeyhi
E 26 Z 1327
68 Halim Bey
Hassa Topçu Alay› Miralay›
E 1273
69 Ali Bey
Çerkez muhacirlerinden
E 1281
70 Aiﬂe Hatun
Haﬂim Bey’in eﬂi
K 15 R 1274
71 ﬁeyh Ahmed Nazikî Efendi
Ayasofya dergâh› ﬂeyhi
E 9 N 1272
72 ﬁeyh Hüseyin Hüsni Efendi
Nazikizade. Maliye Mümeyyizi
E 29 RA 1331
73 Muhammed Ataullah Efendi
Nasûhîzade. Fazlullah Efendi’nin o¤lu
E 20 RA 1216
74 Aiﬂe Han›m
Teﬂrifatç› Muhammed Akif Bey’in eﬂi
K 18 CA 1198
75 Halil Kadri Efendi
Ere¤li Kömür Madenleri ve kazas› Müdiri
E 27 R 1280
76 ﬁeyh Hasan Baba
Nakﬂi ﬂeyhi
E 11 ﬁ 1267
77 ﬁeyh Ahmed Efendi
Nasûhîzade
E ZA 1274
78 Derviﬂ Emin Efendi
Halveti. ﬁeyh Zekai Efendi müridi
E 6 M 1253
79 Emine Makule Han›m
Tevfik Macid Bey’in eﬂi
K B 1341
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80 Tevfik Macid Bey
81 Ali R›za Bey
82 Hac› Ali Efendi
83 Hacce Aiﬂe Han›m
84 Naﬂide Han›m
85 Hatice Merzuka Han›m
86 Mustafa Nazif Bey
87 ‹brahim
88 Zeynep Hâletefza Han›m
89 ﬁeyh Yahya Kâmil Efendi
90 Muhammed Sad›k Efendi
91 Hac› Hayrullah Efendi
92 Nefise Han›m
93 Mustafa Behcet Efendi
94 Hibetullah Hatun
95 Fatma Hayriye Han›m
96 Aliyye Han›m
97 Muhammed A¤a
98 ﬁeyh Yahya Muhyiddin Efendi
99 Mustafa Efendi
100 Seyyid ﬁerif Efendi
101 Ali Haydar Efendi
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Emine Hasene Han›m
Hatice Han›m
Derviﬂ Abdullah
Aiﬂe Safinaz Han›m
Emine Kad›n
ﬁerife Saime Han›m
Hamide Molla Kad›n
Raziye Han›m
ﬁerife Ümmügülsüm Han›m

111 Muhammed Nureddin Efendi
112 Fatma Han›m
113 ‹lyas Efendi
Hassa Ordusu Müftüsü
114 Hibetullah Muhsine Han›m
Muhammed Efendi’nin k›z›
115 R›za Bey
116 Fatma Ratibe Han›m
117 Hayriye Han›m
118 Emin Paﬂa
119 Mustafa Vehbi Paﬂa
120 ﬁerife Habibe ‹ffet Han›m
121 Aiﬂe Hürmüz Han›m
122 Mustafa Nazmi Paﬂa
123 Nefise Han›m
124 Aiﬂe Han›m
125 Fatma Nesrin Han›m
126 Nefise Ziba Kad›n
127 Hayriye Safiye Han›m
128 Aiﬂe Lâmia Han›m
129 Hüseyin Vam›k Bey
130 Neyyire Han›m
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T›p Medresesi fahri müderrisi Tabip Miralay
Emekli Topçu Alay Kumandan›
Mimar A¤a Kethüdas›
Harem Kethüdas›
Nasûhîzade Ali Haydar Efendi’nin torunu
Nasûhîzade Ali Haydar Efendi’nin torunu
Rumeli kad›s›
(çocuk mezar taﬂ›)
Süre Emini Hac› Muhammed Efendi’nin eﬂi
Kahire kad›s›
Reis-i Et›bba
Reis-i et›bba
Hayrullah Efendi’nin eﬂi
Hayrullah Efendi’nin torunu. Reis-i Et›bba
Hayrullah Efendi’nin eﬂi Safiye Sultan’›n ç›ra¤›
Hazine Kethüdas› M.Sad›k Efendi’nin k›z›
Sar›kç›baﬂ› Mustafa Efendi’nin k›z›
Kapucubaﬂ› ‹brahim Paﬂa Kethüdas›
Ayazma muvakkiti
Sar›kç›baﬂ›. Sultan Selim Kâtibi. Hacegândan
Bolevizade
Nasûhîzade. Meclis-i Kebir-i Maarif Reisi.
Rumeli-i ﬁarki Cemaat-› ‹slâmiyesi Naz›r›. Sudurdan
Ali Haydar Efendi’nin eﬂi
‹brahim ‹ffet Efendi’nin eﬂi
Maliye Mektuçusu Halifesi A.Hamid Bey’in eﬂi
Müneccimbaﬂ› Kethüdas› Mahmud Efendi’nin eﬂi
ﬁeyh ﬁemseddin Efendi’nin k›z›
ﬁeyh Nasûhî Efendi’nin kerimezadesi
ﬁeyh Nasûhî Efendi’nin k›z›
‹mam-› Evvel-i ﬁehriyari
Muhammed ﬁükri Efendi’nin eﬂi
Nasûhîzade. Kurena-y› ﬁehriyariden
Muhammed Safiyüddin Bey’in o¤lu
Reisü’l-Et›bba Hayrullah Efendi’nin eﬂi
Mustafa Behcet Efendi’nin küçükkardeﬂi.

EE 14 K.sani 1325
E 7 L 1243
K 1280
K 27 CA 1325
K 29 M 1331
E 12 RA 1231
E M 1158
K 1278
E B 1242
E 11 S 1215
E 1210
K 15 RA 1211
E 19 ZA 1249
K 3 N 1210
K 11 (S) 1267
K 2 L 1227
E ﬁ 1243
E 18 C 1208
E 1209
E 1153
E 8 N 1321
K 1324
K 22 N 1253
E 1164
K B 1257
K 27 ZA 1241
K 1253
K 1233
K 22 RA 1181
K 14 Z 1274
E 1280
K L 1229
E 15 M 1281

Rumeli Kazaskeri Vardari ﬁeyhzade
Vezir Rüstem Paﬂa’n›n o¤lu
Ferik Mustafa Paﬂa’n›n k›z›
Mirliva Nusret Paﬂa’n›n k›z›
ﬁeyhü’l-harem
Emin Paﬂa’n›n o¤lu. Padiﬂah yaveri. Ferik
Anadolu Varidat Muhasebesi kâtibi
Seyyid Muhammed Arif Efendi’nin eﬂi
Binbaﬂ› Hac› Süreyya Bey’in eﬂi
Mirliva. Teftiﬂ-i askeri komisyonu üyesi
Mirliva Süleyman Paﬂa’n›n eﬂi
Abdurrahman A¤a’n›n k›z›
Muhammed Faik Bey’in eﬂi
Seyyid Muhammed Said Efendi’nin eﬂi
Enderun Seferli Kethüdas› Ahmed Efendi’nin k›z›
ﬁeyh Ahmed Kerameddin Efendi’nin eﬂi
Aiﬂe Lâmia Han›m’›n babas›. Erkân-› Harbiye
Tahrirat Mümeyyizi
Hayrullah Efendi’nin k›z›
(Abdülhak Hâmid’in k›z kardeﬂi)

K 12.. / 18..
E 22 M 1299
K 2 C 1266
K 14 Z 1284
E 1291
E 15 R 1316
K 10 B 1272
K 15 N 1320
E 29 S 1337
K 1278
K 16 C 1267
K 15 RA 1274
K 1240
K 9 ZA 1264
K 13 S 1324
E RA 1314
K 1265
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131 Muhammed Kamaleddin Ef.
132 Mürﬂid Efendi
133 Havva Halide Han›m
134 Ahmed ﬁerif Efendi
135 ‹smail Naz›m Efendi
136 Muhammed Sad›k A¤a
137 Mustafa Raﬂid Efendi
138 Hatice Han›m
139 Hasan Efendi
140 Ümmühan Han›m
141 Abdullah ﬁeref Efendi
142 ﬁerife Rabia Han›m
143 Hac› ‹brahim Edhem Efendi
144 Safiye Havva Han›m
145 Emine Hatun
146 Aiﬂe S›dd›ka Han›m
147 Hüsniye Han›m
148 Osman Raif Efendi
149 Emine Nevriye Han›m
150 Fatma Zehra Han›m
151 Fatma ﬁerife Han›m
152 Muhammed Feyzullah Bey
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

Esad Bey
‹smail Midhat Efendi
Muhammed Emin Efendi
Fatma Havva Han›m
Hac› Raﬂid Efendi
Hüsameddin Efendi
Mehmed Tevfik Efendi
Hatice Bedriye Han›m
Emine Afife Han›m
Muhammed Said Paﬂa
ﬁevkiye Han›m
Derviﬂ Hasan Efendi
Nimetî Han›m
Fad›le Han›m
Derviﬂ Mustafa
ﬁerife Nefise Han›m
Sitte Kalfa
Nafia Hatice Han›m
Sümeyye Han›m

172 Hacce Hatice La’l-nâb Han›m

Tepedelenli Ali Paﬂa torunlar›ndan
Asaf paﬂa’n›n o¤lu
ﬁeyh ﬁemsi Efendi’nin damad›
Üsküdar Mahkemesi Reisi el-Hac
Tevfik Efendi’nin eﬂi
Nasûhî dergâh›n›n ebniye memuru
Binbaﬂ› M. Süreyya Efendi’nin torunu
Kaftanc›
Feshane-i Amire Ruznamçecisi
Mirahur Halil A¤a’n›n eﬂi
Asâkir-i Hassa Kola¤as›
ﬁeyh Muhyiddin Efendi’nin hemﬂiresi
Hazine-i Enderun Kethüdas›
‹brahim ‹ffet Efendi’nin k›z›
‹brahim ‹ffet Efendi’nin damad›
ﬁeyh Ömer Efendi’nin k›z›
‹plikhane Müdiri Ahmed Efendi’nin eﬂi
Haf›z Yusuf Efendi’nin k›z›
Ramiz Paﬂa’n›n k›z›
Alizade kethüdas› Mahmud Efendi’nin o¤lu
Vam›k Bey’in eﬂi
Miralay Salih Bey’in kay›nvalidesi
Baﬂçavuﬂ Emin A¤a’n›n eﬂi
ﬁeyh Kerameddin Efendi’nin o¤lu.
Keﬂan’da askerken vefat etmiﬂtir
Nazikizade
Nazikizade Hüseyin Hüsni Efendi’nin o¤lu
Kad›. Ayazma Camii muvakkiti

E 1283
EK 26 Z 1292
E 1269
E 7 Z 1295
E 11 M 1266
E 23 ﬁ 1298
K RA 1282
E 21 M 1271
K 18 B 1290
E 4 ZA 1286
K 2 ﬁ 1307
E 12 N 1290
K 5 R 1142
K 15 M 1269
K 2 R 1282
K 15 C 1285
E 1242
K 21 L 1314
K N 1282
K 1269

E 1334
E 1325
E M 1286
E C 1223
K M 1157
Hacegân-› Divan-› Hümayundan
E 5 Z 1284
ﬁeyh Muhammed Muhyiddin Efendi’nin o¤lu
E RA 1270
Üsküdar Mahkemesi Reisi
E 3 CA 1301
‹brahim ‹ffet Efendi’nin k›z›
K 25 ZA 1328
K 1278
Damad-› ﬁehriyari
K 9 ZA 1288
Ferik Ahmed Vahib Paﬂa’n›n eﬂi
K 1298
Selanikli Numan Bey’in azatl›s›
E M 1273
Ramiz Paﬂazade Cabir Bey’in küçük yaﬂta ölen k›z› K 12 B 1295
Cabir Bey’in küçük yaﬂta ölen k›z›
K 1296
E 1163
Nasûhîzade. Nazikizade Hüseyin Hüsni Efendi’nin eﬂiK 1285
Miralay ‹brahim Bey’in cariyesi
K 1277
Derviﬂ Beyzade Tevfik Bey’in k›z›
K L 1271
Mustafa Behcet Efendi torunu Faik Bey’in k›z›
K 1275 (?)

Serkurena Selim Efendi’nin eﬂi

K 11 RA 1290
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Üsküdar Afganîler Tekkesi ve
Haziresindeki Mezartaﬂlar›
Ö M E R

K O Ç Y ‹ ⁄ ‹ T

Marmara Üniversitesi

Üsküdar, Anadolu’dan Avrupa k›tas›na geçiﬂ kap›s› ve ‹stanbul Bo¤az› k›y›s›nda olmas› nedeniyle önemli bir co¤rafi konuma sahiptir. ‹slam kültürünün hâkim oldu¤u bir ilçe olmakla beraber, Rum, Ermeni ve Yahudi az›nl›klar›n›n da
as›rlarca huzur içinde yaﬂad›klar› bir mekând›r. Baz› Asya milletlerinden gelen
guruplar, Üsküdar’› bazen bir geçiﬂ yeri, bazen de bir ikamet yeri olarak seçmiﬂlerdir. Bu seçim, ölümlerinden sonra da burada kalacak ﬂekilde, etkilerini sonraki dönemlere aksettirecek bir zemin haz›rlam›ﬂt›r. Nitekim Karacaahmet’teki
‹ran Mezarl›¤›, Sultantepe’deki Özbekler Tekkesi ve bu araﬂt›rman›n konusunu
teﬂkil eden Afganîler Tekkesi bu duruma örnek olarak zikredilebilir.
Afganîler Tekkesi, Afganistan’dan ‹stanbul’a gelenlerin kald›¤› bir merkezdir.
Tekke, kaynaklarda “Afganîler Kalenderhânesi” veya “Kalenderhâne Tekkesi”
adlar›yla da geçmektedir. Ayr›ca Nakﬂî dergâhlar› içinde yaln›z bekâr derviﬂlerin kald›¤› bir merkez oldu¤undan “O¤lanlar Dergâh›” olarak da bilinmektedir.1
Afganîler Tekkesi mensuplar›n›n ba¤l› oldu¤u tarikat, Bahaeddin Nakﬂibend’in
kurdu¤u ve ‹stanbul’un gündelik hayat›na XV. yüzy›l›n sonlar›nda girmiﬂ olan
Nakﬂibendiyye’dir.2 Tekkeye “kalenderhane” ve mensuplar›na “kalender” denmesinin sebebi, buras›n›n Kalende-riyye tarikat›na mensup oluﬂundan de¤ildir.
Zira tekkedeki zevat›n bütünüyle Kalenderîli¤e ait bir kimlik taﬂ›d›¤› söylenemez.3 Haziredeki mezar taﬂlar›nda da Kalenderiyye’ye ait bir ibare bulunmamaktad›r.4 Buraya “kalenderhane” denmesi, mücerredlik (bekâr derviﬂlik) erkân› uyguland›¤›ndan dolay›d›r.
Kalenderhane olarak bilinen ‹stanbul’da yedi tekke vard›r. Bunlardan dördü Özbeklere (Bülbülderesi, Sultantepe, Sultanahmet, Eyüp), ikisi Hindîlere (Sultanahmet, Aksaray), biri de Afganîlere aittir.5 Afganîlere ait olan kalenderhane,

Üsküdar Afganîler
Tekkesi ﬁeyh Meﬂrutas›

bahse konu olan Üsküdar’daki bu tekkedir. Ancak yine Afganl› derviﬂler için
çok daha önce, XIV. yüzy›lda Tarsus’ta bir zaviye kurulmuﬂtur.6
XVIII. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru inﬂa edilen Afganîler Tekkesi’nin, H. 1207
(1792-93) y›l›nda yap›ld›¤›n› gösteren kitabesinde “Kalender” ve “Kalenderhâne” ibareleri kullan›l-m›ﬂt›r. Tekkedeki ﬂeyh ve derviﬂlerin mücerred olmas› gerekti¤i vurgulanan kitabenin metni ﬂu ﬂekildedir:
Bârekallah bu Kalenderhâne
Vakfolundu mücerred Afgâne
ﬁeyhi kalender mücerred ola
‹de it‘am bulunan ihvâne
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Derûnunda cümle kalender ola
Vâk›f›n ﬂart› budur derviﬂâne
Ç›kd› üçler dediler tarihin
“Oldu itmâm Kalenderhâne”
1207 7
Afganîler Tekkesi, Murat Reis Mahallesi’nde, Çavuﬂdere Caddesi ile Silahtarbahçe Soka¤›’n›n birleﬂti¤i köﬂede yer almaktad›r. Çinili Camii’nin karﬂ›s›nda
olan tekkenin arazisi 1657 m2’dir.8 Tekkeye, Çavuﬂdere Caddesi’ne aç›lan taﬂ kemerli ahﬂap bir kap›dan girilir. Kap›n›n sol taraf›nda (tekke arazisinin köﬂesinde bulunan) üç katl› ahﬂap ﬂeyh meﬂrutas› vard›r. Buran›n zemin kat›nda soka¤a aç›lan küçük bir kap› bulunmaktad›r. Silahtarbahçe Soka¤› taraf›ndaki ince
tu¤la ve horasandan yap›lm›ﬂ olan hamam ise büyük ölçüde y›k›k durumdad›r.
Bahçenin orta yerinde etraf›n› alçak kesme taﬂ duvar›n çevreledi¤i hazire bulunur. Az ilerisinde ise kare planl› küçük bir havuz ve kuyu vard›r. Havuzun yan›nda, tonoz daml› büyük odan›n yan taraf›ndaki bir oyuktan temiz bir su ç›kmaktad›r. Daimi surette akan bu suyun bir döneme kadar çeﬂmeye ba¤l› oldu¤u
anlaﬂ›l›r. Çeﬂmenin bugün yerinde olmayan mermer ayna taﬂ›nda, H. 1261
(1845) tarihli üç sat›rl›k bir kitabe yer al›yordu:
Sâhibu’l-hayrât ve’l-hasenât
Merhûm ve ma¤fûrun leh esbak Bolu Mütesellimi
‹smail A¤a ruhuna el-Fâtiha. 12619
Sol tarafta, yüksekte oldu¤u için merdivenle ç›k›lan selaml›k köﬂkü mevcuttur.
ﬁeyh odas› niteli¤inde oldu¤u anlaﬂ›lan bu mekân tek katl› müstakil bir yap›d›r.
Kuzey ve güney duvarlar›nda ikiﬂer, di¤erlerinde üçer tane olmak üzere on adet
penceresi bulunmakta ve kap›s› kuzeye aç›lmaktad›r. Köﬂkün içerisinde bordürsüz, sekizgen bir havuz bulunur. Havuz, mermer çubuklarla dörtgenlere bölünmüﬂ ve bunlar›n içi renkli taﬂ parçalar›yla yap›lm›ﬂ geometrik desenli mozaiklerle doldurulmuﬂtur. Bu mozaikler, Sultanahmet Camii’nin pencere içleriyle
hünkâr mahfili duvarlar›ndaki mozaiklere ayn› elden ç›km›ﬂ gibi benzemektedir.10 Kap›n›n karﬂ›s›nda bulunan mihrab›n iki yan›nda niﬂ ﬂeklinde mum yakma mahalleri bulunmaktad›r. Saraylar›n d›ﬂ›nda, günümüze kadar kalm›ﬂ olan
iki eyvanl› tek örne¤in bu köﬂk olmas›11 tekkenin mimari aç›dan ne kadar önemli oldu¤unu gösterir. Bugün tavan› çökmüﬂ olan bu köﬂkün havuzu da, pencereleri de harap durumdad›r.
Afganîler Tekkesi, çeﬂitli nedenlerle ve daha çok hac yolculu¤u için ‹stanbul’a
u¤rayan Afganistanl› derviﬂlerin geçici bar›nmalar›n› sa¤lamak amac›yla yap›lm›ﬂt›. Tekke, bu temel özelli¤i nedeniyle ﬂehirdeki di¤er tarikat yap›lar›ndan ayr›l›r.12 Türkistan’dan ‹stanbul’a gelenler burada hiç yabanc›l›k çekmez, kendi dilinden ve adetlerinden anlayan kiﬂilerin rehberli¤iyle her türlü kolayl›¤› görürdü. Buras› adeta do¤udaki Türk ve müslümanlar ile bat›dakiler aras›nda bir
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rab›ta, bir anlaﬂma ve kaynaﬂma tesisiydi.13 Ayin gününün Perﬂembe oldu¤u
hakk›ndaki bilgi ise,14 buran›n tekke özelli¤ini korudu¤unun göstergesidir.
Afganîler Tekkesi’nde kalanlar›n ve gelen misafirlerin yiyecek masraflar› devlet
taraf›ndan da karﬂ›lan›yordu. Nitekim uzun y›llar tekkeye Filibe Mukataas›’ndan pirinç tahsis edildi¤i ve di¤er tekkelerden alt›n ve para gönderildi¤i
kaydedilmektedir.15 Tekkede konaklayan baz› ﬂah›slara nezaretler taraf›ndan
destek verilmiﬂtir. 1336 (1920) y›l›nda Afganîler Tekkesi’nde misafir olarak bulunan Afgan Emiri Habibullah Han’›n amcao¤lu Gulam Resul Han’›n, savaﬂ ve
maiﬂet s›k›nt›s› nedeniyle memleketine gidememesi üzerine Harbiye ve Dâhiliye Nezareti taraf›ndan durumunun görüﬂülüp yard›m edilmesi hakk›ndaki belge,16 bu konuda önemli bir örnektir.
Afganîler Tekkesi, XIX. yüzy›lda birkaç defa tamir edilmiﬂtir. 12 numaral› mezar taﬂ›nda görüldü¤ü gibi, yirmi bir sene bu tekkede meﬂihatl›k görevini ifa
eden Abdullah Efendi, tamir ve tezyindeki baﬂar›s›ndan dolay› tekkenin ikinci
kurucusu (bânî-i sanî) unvan›na sahiptir. 1925’te tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›yla bir süre daha tekke mensuplar› bar›nsa da, 1942 y›l›nda derviﬂ odalar›
olarak kullan›lan binalar y›kt›r›lm›ﬂ,17 ayn› y›l›n A¤ustos ay›nda da tekkenin
içindeki selaml›k köﬂkü sat›lm›ﬂt›r.18 17 ﬁubat 1956 tarihinde ise Afganîler Tekkesi, Numan Bey Vakf› ad›na tescil edilmiﬂtir.19
Tekkenin postuna sadece Afganl› Nakﬂibendî ﬂeyhleri oturdu¤u için, Saray ve
Bab›âli nezdinde buras› bir nevi konsolosluk hükmü taﬂ›yan bir kuruluﬂ olmuﬂtur. ﬁeyhlik makam›n›n Nakﬂibendiyye’ye verilmesinin, bu tarikat›n Afganistan’daki güçlü durumundan kaynakland›¤› ileri sürülmektedir.20 Tekkenin kurucusu ve ilk postniﬂini, ﬁeyh Ahmed Nasîr-i Afganî el-Horasanî’dir (öl.
1210/1795). Kendisinden sonra gelen ﬂeyhler de “Afganî” lakab›yla an›lm›ﬂt›r.
Bilinen son postniﬂin ise Resul Mustafa Hüseyin Efendi’dir (öl. 9 ﬁevval 1321/29
Aral›k 1903).21 Tekkenin bilinen postniﬂinleri ﬂunlard›r:
1- ﬁeyh Ahmed Nasîr-i Afganî el- Horasanî
Kabri hazirededir.
2- ﬁeyh Muhammed ‹ﬂret Efendi
Kabri hazirededir.
3- ﬁeyh Muhammed Emin Efendi
Kabri hazirededir.
4- ﬁeyh Musa Efendi
Kabri hazirededir.
5- ﬁeyh Muhammed Said Efendi
Kabri hazirededir.
6- ﬁeyh Selim Efendi
Kabri hazirededir.
7- ﬁeyh Abdullah Efendi
Kabri hazirededir.
8- ﬁeyh Ali Haydar Efendi
Kabri hazirede de¤ildir.
9- ﬁeyh Resul Mustafa Hüseyin Efendi
Kabri hazirede de¤ildir.22
Tekkenin müﬂtemilat›yla birlikte genel yap›s›na bakt›¤›m›zda, hazire önemli bir
mevkide bulunmaktad›r. Çeﬂitli a¤açlardan oluﬂan bahçenin23 ortas›nda bulunan hazire, adeta ölümle hayat›n iç içe oldu¤unu temsil etmektedir. Etraf› taﬂlarla ve tel örgüyle çevrili kare bir ada ﬂeklindeki hazirede, on iki adet baﬂ taﬂ›
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ile bunlar›n baz›lar›n›n ayak taﬂ› vard›r. Bak›ms›zl›ktan y›k›lan mezar taﬂlar›,
sonradan yerine dikilirken düzensiz dikilmiﬂtir. Taﬂlar›n aras›nda tekkeye ait olmayan bir mezar taﬂ› yoktur, ancak hazireyi çevreleyen taﬂlar›n aras›nda, nereden geldi¤i bilinmeyen bir kad›n mezar›n›n ayak taﬂ› vard›r.
Haziredeki 12 mezartaﬂ›n›n 7’si tekkede postniﬂinlik yapm›ﬂ olan ﬂeyhlere, 5’i
ise burada vefat etmiﬂ olan derviﬂlere aittir. Tekkede postniﬂinlik yapm›ﬂ olan
di¤er ﬂeyhlerin mezarlar› ise burada de¤ildir. Bunlardan ﬁeyh Ali Haydar Efendi’nin kabri Karacaahmet Mezarl›¤› ﬁehitlik Mescidi civar›ndad›r.24 ﬁeyh Resul
Mustafa Hüseyin Efendi’nin ise kabrinin nerede oldu¤u belli de¤ildir. Büyük
mezarl›klarda medfun olanlar›n mezar taﬂlar›nda tekke ad› geçmedi¤i zaman, o
kiﬂinin bir tekke ﬂeyhi olup olmad›¤› veya tekke haziresine gömülmeye hak kazan›p kazanmad›¤› bilinememektedir.25 Bu yüzden, Afganîler Tekkesi’ne mensup olup kabri baﬂka yerde olan kimseler hakk›nda bilgi yoktur. Bir tekke haziresinde medfun kiﬂilerin ise hangi tarikate mensub oldu¤u, ﬂeyh veya derviﬂ olduklar› gibi bilgileri mezartaﬂlar›ndan ö¤renmek mümkündür.
ﬁahidelere (baﬂ ve ayak taﬂlar›) gelince; hazirede bulunan 12 baﬂ taﬂ›n›n hepsi
de baﬂl›kl›d›r.26 7 tane ﬂahidede ise düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz ayak taﬂ›
vard›r (Nu. 1-7). Destarl› (sar›kl›), genellikle dört dilimli ve dilimsiz olan baﬂl›klar, çeﬂitli tarikatlarda kullan›lm›ﬂt›r. Ancak buras›n›n bir Nakﬂî tekkesi olmas›ndan yola ç›karak baﬂl›klara Nakﬂî tâc› demek mümkündür. Bir mezar taﬂ›nda
ise y›ld›z desenli kâtibî kavuk bulunmaktad›r. Baﬂ taﬂlar›n›n tasnifi ﬂu ﬂekildedir:

Haziredeki mezar tiplerinin ço¤unlu¤u toprakt›r. Yani mezar üzerinde sadece
ﬂahideler yer almaktad›r. As›l yerinde olmayan, ba¤›ms›z mezar taﬂlar› da mevcuttur. Nu. 5’teki mezar tipi ise pehlelidir. Mezar tiplerinin da¤›l›m› ﬂu ﬂekildedir:

Baﬂ taﬂlar›ndaki yaz›larda silinme ya da k›r›lmadan dolay› tahrip görülmemektedir.
Sadece 11 numaral› baﬂ taﬂ›n›n, 12. sat›r›nda bulunan “cevher” kelimesindeki cim
harfi ile 13. sat›r›n-daki “ﬁeyh Selim” ismindeki lâm harfi k›r›k durumdad›r.
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Mezar taﬂlar›ndaki kitabe metinlerinin ço¤u celî sülüs, sadece 3’ü (nu. 9,10,11)
ta’lik hatla yaz›lm›ﬂt›r. Yaz›lar›n kalitesi vasat seviyede olmas›na karﬂ›l›k 10 ve
11 numaral› ﬂahidelerin yaz› ve istifleri güzeldir. Nu. 11’de Fevzî mahlas›yla tarih düﬂürülmüﬂtür:
Cevher olsa seng-i târîh Fevziyâ ﬂâyeste kim
“ﬁeyh Selim’in medfenin Hakk ayn-› gülzâr eyledi”
Kitabe metinlerinin geneli mensur, nu. 7 ve 11’deki metinler manzumdur.
Nu.10’daki metinde ise dört sat›r manzum, di¤er dört sat›r mensurdur. Bu man670

zum metinler, e¤er ﬂairi taraf›ndan divan›na al›nmad›ysa, baﬂka bir yerde bulamayaca¤›m›z için daha büyük önem taﬂ›maktad›r. Nu. 7 ve 11’deki ﬂiirlerde kabirdeki ﬂah›slar hakk›nda bilgiler verilirken, nu. 10’daki ﬂiirde medfun ﬂah›s
için dua istenmektedir:
Bakup geçme ricam budur ey Muhammed ümmeti
Ölünün diriden hemân bir Fâtihad›r minneti
Nûr-› Kur’ân gelüp kabrim ziyaret eden ey Resûlün ümmeti
Okuyan rûhum içün bir Fâtiha ihsan eden bulur cenneti
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Mezar taﬂlar›nda Allah’› anma ve övme ihtiva eden baﬂlang›ç ibareleri ﬂunlard›r:

Dua niteli¤inde kullan›lan s›fatlar ﬂunlard›r:

Haziredeki mezar taﬂlar›nda kullan›lan unvan ve lâkaplar; medfunlar hakk›nda
ﬂeyhlik, hac›l›k, seyyidlik ve nereli olduklar›na dair bilgiler içermektedir:

Mezar taﬂlar›n›n hemen hemen hepsinde yer alan, ziyaretçiden kabirde yatan kiﬂi için dua iste¤ine, ikisinde (nu. 7 ve 11) rastlanmamaktad›r. Geri kalan taﬂlarda ise dua istekleri ﬂu ﬂekildedir:
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Tekke haziresinde yatan ﬂah›slar›n birbirleri ile olan akrabal›klar› hakk›nda sadece bir mezar taﬂ›nda bilgi vard›r. Buna göre 2 numaral› mezarda yatan Derviﬂ
Muhammed, tekkenin kurucusu ve ilk postniﬂini olan ﬁeyh Ahmed Nasîr’in kardeﬂidir. Hazirede yatanlar›n isimleri ve ölüm tarihleri ﬂöyledir:

1. ﬁeyh Ahmed Nasîr Afganî el-Horasanî
2. el-Hâc Derviﬂ Muhammed, ahî-i Ahmed Nasîr
3. el-Hâc Derviﬂ Abdullah Afganî
4. Derviﬂ es-Seyyid Hasan ibn Mustafa
5. ﬁeyh el-Hâc Seyyid Muhammed ‹ﬂret Efendi
6. el-Hâc Derviﬂ Zülâlî el-Afganî el-Kürdistanî
7. ﬁeyh Muhammed Emîn
8. ﬁeyh el-Hâc Musa Efendi Afganî
9. Afganî el-Hâc Muhammed ⁄ulâm Efendi
10. ﬁeyh Muhammed Saîd Efendi
11. ﬁeyh Selim
12. Afganl› Abdullah el-Mevlevî Nakﬂibendî

H.

M.

1210
1210
1210
25 N 1210
1212
1212
1228
15 C 1248
17 C 1250
21 S 1274
1287
20 C 1302

1795-6
1795-6
1795-6
3 Nisan 1795
1797-8
1797-8
1813
9 Kas›m 1832
21 Ekim 1834
11 Ekim 1857
1871
6 Nisan 1885

Müﬂtemilat›yla birlikte bugün harap bir durumda olan Afganîler Tekkesi’nin,
yar›nlara sa¤lam bir ﬂekilde ulaﬂmas› için k›sa zamanda onar›lmas› gerekmektedir. Tarihin tan›kl›¤›n› yapan bu müessese, gelecekte de canl› bir kaynak olma
özelli¤ini korumal›d›r. Afganîler Tekkesi, iç zenginli¤i itibariyle tekke kültürünü yans›tabilecek bir konumdad›r. Modern müze teknikleriyle ele al›n›p, hâlâ
ayakta duran binalar›n›n restorasyonu halinde, üzeri tozlanm›ﬂ bir kültürü aç›¤a ç›karmak mümkündür. Unutulmaya yüz tutmuﬂ bu mekân gün yüzüne ç›kar›ld›¤›nda, Üsküdar’›n dokusuna ayr› bir güzellik katacakt›r.
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Nu. 1

KATALOG
Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

1
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
Yak›nma
:674
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Nu. 3

Ü S K Ü D A R
A F G A N Î L E R
T E K K E S ‹
V E
H A Z ‹ R E S ‹ N D E K ‹
M E Z A R T A ﬁ L A R I

Dua s›fat›
Lâkab
Kimlik
Unvan
Dua
Dua iste¤i
Tarih
Metin

: Merhûm ve Ma¤fûr
: eﬂ-ﬁeyh
: Ahmed Nasîr
: Afgânî el-Horasânî
:: Ruhiyçün Fâtiha
: Sene 1210
: 1. Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
3. eﬂ-ﬁeyh Ahmed Nasîr
4. Afgânî el-Horasânî
5. ruhiyçün Fâtiha
6. sene 1210

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

2
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü :
Yak›nma
:
Dua s›fat›
:
Lâkab
:
Kimlik
:
Unvan
:
Dua
:
Dua iste¤i
:
Tarih
:
Metin
:

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve Ma¤fûr
el-Hâc Derviﬂ
Muhammed, ahî-i Ahmed Nasîr
Rûhiyçün Fâtiha
Sene 1210
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
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3.
4.
5.
6.
Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

676

el-Hâc Derviﬂ Muhammed
ahî-i Ahmed Nasîr
rûhiyçün Fâtiha
sene 1210

3
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü :
Yak›nma
:
Dua s›fat›
:
Lâkab
:
Kimlik
:
Unvan
:
Dua
:
Dua iste¤i
:
Tarih
:
Metin
:

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›

S E M P O Z Y U M U

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve Ma¤fûr
el-Hâc Derviﬂ
Abdullah
Afgânî
Rûhiyçün Fâtiha
Sene 1210
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
3. el-Hâc Derviﬂ
4. Abdullah Afgânî
5. rûhiyçün Fâtiha
6. sene 1210

4
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
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Nu. 4

Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

Nu. 5

Nu. 6

: Destarl›, y›ld›z desenli kâtibî kavuk
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü: Hüve’l-Bâkî
Yak›nma
:Dua s›fat›
: Merhûm ve Ma¤fûr, el-Muhtâc ilâ rahmeti
Rabbihi’l-⁄afûr
Lâkab
: Derviﬂ, es-Seyyid
Kimlik
: Hasan ibn Mustafa
Unvan
:Dua
:Dua iste¤i
: Rûhuna Fâtiha
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Tarih
Metin

: 25 N [Ramazan] sene 1210
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
3. el-Muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’
4. l-⁄afûr Derviﬂ
5. es-Seyyid Hasan ibn Mustafa
6. rûhuna Fâtiha
25 N [Ramazan] sene 1210

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

5
:E
: Pehleli
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü :
Yak›nma
:
Dua s›fat›
:
Lâkab
:
Kimlik
:
Unvan
:
Dua
:
Dua iste¤i
:
Tarih
:
Metin
:

678

S E M P O Z Y U M U

V I

Hüve’l-Bâkî
Merhûm ve Ma¤fûr
eﬂ-ﬁeyh el-Kâmil el-Fâz›l el-Hâc Seyyid
Muhammed ‹ﬂret
Efendi, Nakﬂibendî el-Afgânî el-Horasânî
li’llâhi’l-Fâtiha
Sene 1212
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr eﬂ-ﬁeyh
3. el-Kâmil el-Fâz›l el-Hâc
4. Seyyid Muhammed ‹ﬂret Efendi
5. Nakﬂibendî el-Afgânî
6. el-Horasânî li’llâhi’l-Fâtiha
7. sene 1212
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Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

6
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : el-Bâkî
Yak›nma
:Dua s›fat›
: Merhûm ve Ma¤fûr
Lâkab
: el-Hâc ed-Derviﬂ
Kimlik
: Zülâli
Unvan
: el-Afgânî el-Kürdistânî
Dua
:Dua iste¤i
: Rûhuna Fâtiha
Tarih
: Sene 1212
Metin
: 1. el-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
3. el-Hâc ed-Derviﬂ
4. Zülâlî el-Afgânî
5. el-Kürdistânî
6. rûhuna Fâtiha
7. sene 1212
Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü

7
:E
: Toprak
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
: Düz cepheli, yaz›s›z, süslemesiz
: Celî sülüs
: Manzum, 4 beyit
679

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

Süsleme
:Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Yak›nma
:Dua s›fat›
:Lâkab
: ﬁeyh
Kimlik
: Muhammed Emîn
Unvan
: Nakﬂî, Ceﬂtiyye ve Kâdirî müstahlefi
Dua
: Kabri münevver ola
Dua iste¤i
:Tarih
: Sene 1228
Metin
: 1. Nakﬂî ve Ceﬂtiyye ve Kâdirî müstahlefi
2. Terk-i sivâ eyleyüp arﬂa su‘ûd eyledi
3. Yani o merd-i Hudâ denme¤e mürﬂid-sezâ
4. Kabri münevver ola terk-i ﬂühûd eyledi
5. Hâli idi aﬂk-› Hakk zikri idi zât-› Hakk
6. Virdi idi ism-i Hakk Hakk’a vedûd eyledi
7. Yakd› dilin üçlerin fevt-i peyâm› hemîn
8. ﬁeyh Muhammed Emîn mahv-i vücûd eyledi
9. sene 1228

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

8
:E
: Toprak (ba¤›ms›z)
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dört dilimli Nakﬂî tâc›
:: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Bâkî
Yak›nma
:Dua s›fat›
: Merhûm ve Ma¤fûr, ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
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Nu. 7

Lâkab
Kimlik
Unvan
Dua
Dua iste¤i
Tarih
Metin

:
:
:
:
:
:
:

Nu. 8

Nu. 9

eﬂ-ﬁeyh el-Hâc
Musa
Efendi, Afgânî
Rûh-› tayyibe[si] içün el-Fâtiha
Fî 15 Cemâziye’l-evvel sene 1248
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûr
3. ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
4. eﬂ-ﬁeyh el-Hâc
5. Musa Efendi Afgânî
6. rûh-› tayyibe[si] içün
7. el-Fâtiha
fî 15 Cemâziye’l-evvel
sene 1248
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Nu. 10

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

9
:E
: Toprak (ba¤›ms›z)
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dilimsiz Nakﬂî tâc›
:: Celî ta‘lîk
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Bâkî
Yak›nma
:Dua s›fat›
: Merhûm ve Ma¤fûr’un leh
Lâkab
: Afgânî el-Hâc
Kimlik
: Muhammed Gulâm
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Unvan
Dua
Dua iste¤i
Tarih
Metin

:
:
:
:
:

Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

10
:E
: Toprak (ba¤›ms›z)
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dilimsiz Nakﬂî tâc›
:: Celî ta‘lîk
: Manzum (4 sat›r) ve Mensur
:-

Efendi
Cennetmekân firdevs
Rûhiyçün el-Fâtiha
Fî 17 C[emâziye’l-âhir] sene 1250
1. Hüve’l-Bâkî
2. Merhûm ve Ma¤fûrun leh
3. Cennetmekân firdevs
4. âﬂiyân Afgânî
5. el-Hâc Muhammed Gulâm Efendinin
6. rûhiyçün el-Fâtiha
7. fî 17 C[emâziye’l-âhir] sene 1250

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Yak›nma
:Dua s›fat›
: Merhûm ve Ma¤fûr, el-Muhtâc
ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
Lâkab
: eﬂ-ﬁeyh
Kimlik
: Muhammed Saîd
Unvan
: Efendi, Tarîkat-› Aliyye-i
Nakﬂibendiyye meﬂây›h›ndan, Afgânî
Dua
:Dua iste¤i
: Rûh-› ﬂerîfiyçün el-Fâtiha
Tarih
: Fî 21 S[afer] sene 1274
Metin
: 1. Bakup geçme ricam budur ey Muhammed ümmeti
2. Ölünün diriden hemân bir Fâtihad›r minneti
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3. Nûr-› Kur’ân gelüp kabrim ziyaret eden ey Rasûlün ümmeti
4. Okuyan rûhum içün bir Fâtiha ihsan eden bulur cenneti
5. Tarîkat-› Aliyye-i Nakﬂibendiyye meﬂây›h›ndan Afgânî Merhûm
6. ve Ma¤fûr el-Muhtâc ilâ rahmeti Rabbihi’l-⁄afûr
7. eﬂ-ﬁeyh Muhammed Sa’îd Efendinin rûh-› ﬂerîfiyçün
8. el-Fâtiha. fî 21 S[afer] sene 1274
Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

11
:E
: Toprak (ba¤›ms›z)
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dilimsiz Nakﬂî tâc›
:: Celî ta‘lîk
: Manzum, 6 beyit
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Ya Hû
Yak›nma
:Dua s›fat›
:Lâkab
: ﬁeyh
Kimlik
: Selîm
Unvan
:Dua
:Dua iste¤i
:Tarih
: Sene 1287
Fevzî mahlas›yla tarih düﬂürülmüﬂ:
Cevher olsa seng-i târîh Fevziyâ ﬂâyeste kim
“ﬁeyh Selîm’in medfenin Hakk ayn-› gülzâr eyledi”
Metin

684

: 1. Ya Hû
2. Fi’l-asl Afgâniyândan ﬁeyh hû Selîm-i pâk-dili
3. Terk edüp dünyay› azm-i kurb-› Gaffâr eyledi
4. ‹ﬂbu zât›n evliyâdan oldu¤unda ﬂüphe yok
5. ‹rtihâlin çünki çend-gûn ol kadem iﬂ‘âr eyledi
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6. Hem Arab Câmisi nam bir mabed-i tâbnâkda
7. On sene bi’l-i’tikâf evrâd[u] ezkâr eyledi
8. Hem dahî ol müddet içre haste iken dâimâ
9. Etmeyüp aslâ ﬂikâyet ﬂükr ü hemvâr eyledi
10. Demesün hiç kimseler bu zâta etmiﬂdir vefat
11. Çün cemal-i Hakk an› ihyâ ve paydâr eyledi
12. Cevher olsa seng-i târîh Fevzîyâ ﬂâyeste kim
13. “ﬁeyh Selim’in medfenin Hakk ayn-› gülzâr eyledi”
14. sene 1287
Nu.
Cinsiyet
Mezar tipi
Baﬂ taﬂ›
Baﬂl›k tipi
Ayak taﬂ›
Yaz› türü
Metin türü
Süsleme

12
:E
: Toprak (ba¤›ms›z)
: Baﬂl›kl›, düz cepheli
: Destarl›, dilimsiz Nakﬂî tâc›
:: Celî sülüs
: Mensur
:-

Metin Ögeleri
Allah’a övgü : Hüve’l-Bâkî
Yak›nma
:Dua s›fat›
:Lâkab
: Afganl›
Kimlik
: Abdullah
Unvan
: el-Mevlevî Nakﬂibendî
Dua
:Dua iste¤i
: Rûhiyçün el-Fâtiha
Tarih
: Fî 20 Cemâziye’l-evvel sene 1302
Metin
: 1. Hüve’l-Bâkî
2. Bu dergâh›n yirmi bir sene
3. meﬂîh[at]lik hizmetini bi’l-fi‘l
4. îfâ ve mücedded sûretiyle ta’mir ve tezyînine
5. muvaffak olarak bânî-i sanîlik ünvân›n›
6. ihzâr ve istifâ etmiﬂ ve âlem-i tecerrüdde
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Üsküdar Afganîler
Tekkesi ﬁeyh Meﬂrutas›

7. irtihal-i dâr-› bekâ eyleyen Afganl›
8. Abdullah el-Mevlevî Nakﬂibendî rûhiyçün
9. el-Fâtiha. fî 20 Cemâziye’l-evvel sene 1302
D‹PNOTLAR
* Bu araﬂt›rmay› yapmama vesile olan, teﬂvik ve yard›mlar›yla beni destekleyen hocam Yrd. Doç. Dr.
Sadi S. Kucur’a teﬂekkür ederim.
1
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Salim Yorganc›o¤lu, Üsküdar Dergâhlar›, ‹stanbul 2004, s. 75.

2 Nakﬂibendiyye ile ilgili geniﬂ bilgi için bk. Hamid Algar, “Nakﬂibendiyye”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi [D‹A], XXXII, 335-342; Ekrem Iﬂ›n, “Nakﬂibendîlik”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, XIX, 31-39.
3

Kalenderiyye’ye mensup derviﬂler, sakallar›n›, b›y›klar›n› hatta kaﬂlar›n› bile ustura ile kaz›tarak tuhaf k›yafetlerle yaﬂad›klar›ndan bazen halk›n tepkisini de çekerlerdi. Kalp temizli¤inin önemini vurgulayarak farzlar›n d›ﬂ›nda namaz ve oruç gibi ibadetleri azalt›r, dünyevi lezzetlerden mübah olan›n› yeme içme konusunda titizlik göstermezlerdi. Bununla birlikte ihtiyaçlar›n› giderecek para, yiyecek ve
içecek gibi ﬂeyleri biriktirmeye yanaﬂmazlard›. Dilencilik yapanlar› da vard›. Afganîler Tekkesi mensuplar›n›n bu tür özelliklere sahip bir kültürde olduklar› söylenemez. Tekkedeki zevat›n Kalenderîli¤e ait
yaln›zca mücerredli¤i bilinmektedir. (Kalenderiyye hakk›nda daha geniﬂ bilgi için bk. Ahmet Yaﬂar
Ocak, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Marjinal Sufîlik: Kalenderîler”, Ankara 1992; Nihat Azamat, “Kalenderiyye”, D‹A, XXIV, 253–256).
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4 Tekke haziresinde Kalenderiyye’ye mensup ﬂeyhlerin giydi¤i baﬂl›¤›n örne¤i yoktur. Çünkü Kalenderî
ﬂeyhlerin 7x4=28 dilimli tâc (edvar-› letâ’if-i sebâ) giydikleri nakledilir (bk. Yahya Âgah b. Salih el-‹stanbulî, Tarikat K›yafetlerinde Sembolizm (Mecmu’âtü’z-Zarâ’if Sandukatu’l-Ma’ârif), ‹stanbul 2005, s. 43).
5

Osman Nuri Ergin, Türk ﬁehirlerinde ‹maret Sistemi, ‹stanbul 1939, s. 27.

Kalenderhaneler hakk›nda geniﬂ bilgi için bk. M. Baha Tanman, “Kalenderhane”, D‹A, XXIV,
s. 249–250.
6 Halim Bakî Kunter, “Tarsus’taki Türkistan Zaviyelerinin Vakfiyeleri”, Vak›flar Dergisi, 6, ‹stanbul
1965, s. 31-50; Baﬂbakanl›k Osmanl› Arﬂivi [BOA], Sadaret Mektûbî Umum (A.} MKT.UM.), 541/24; Sadaret Mektûbî Devair (A.} MKT.DV.), 173/21; Sadaret Mektûbî Nezâret Devâir (A.} MKT.NZD.), 252/9.
7

Bu kitabe, 1984 y›l›nda Amcazade Hüseyin Paﬂa Medresesi’ne (Türk ‹nﬂaat ve Sanat Eserleri Müzesi) götürülmüﬂtür. (bk. M. Baha Tanman, “Afganîler Tekkesi”, D‹A, I, 400)
8

‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü, Hay›r ‹ﬂleri Dosyas›, nu. H.17/129–22.

9

Mehmet Nermi Haskan, “Afganl›lar Tekkesi”, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 399.

10

M. Baha Tanman, a.g.m., s. 400.

11

Günkut Ak›n, Asya Merkezi Mekân Gelene¤i, Ankara 1990, s. 128.

12

Thierry Zarcone, “Afganîler Tekkesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, I, 86-87.

13

Osman Nuri Ergin, a.g.e, s. 34.

14

Salim Yorganc›o¤lu, a.g.e, s. 75.

15

BOA, Cevdet-Evkaf, nu. 332/16857, nu. 128/6370, nu. 421/21322, nu. 433/21923; A.} MKT. DV., nu.
173/21.
16

BOA, Dahiliye Nezâreti Emniyet-i Umûmiye 5. ﬁube (DH.EUM.5.ﬁb), nu. 69/2.

17

Thierry Zarcone, a.g.m., s. 86.

18

‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü, nu. H.17/129–12.

19

‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü, nu. H.17/129–680.

Vak›flar Arﬂivi’ndeki 3.4.1958 tarihli raporda, ﬂeyh meﬂrutas›n›n üst kat›nda Ali isminde bir ﬂahs›n, alt
kat›nda çingenelerin ve avlu içindeki tekke binas›nda da üç talebenin oturmakta oldu¤u bildirilip, fuzuli iﬂgalcilerin tahliyesi için aç›lan davadan bahsedilmektedir (bk. ‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü,
H.17/129–22).
20

M. Baha Tanman, a.g.m., s. 400.

21

Zakir ﬁükrü Efendi, Die Istanbuler Derwish Konvente unel Ihre Scheiche (Mecmua-i Tekâyâ), nﬂr. M.
Serhan Tayﬂi- K. Kreiser, Freiburg 1980, s. 76.
22

‹smail Hakk› el-Üsküdarî, Merâkid-i Mu’tebere-i Üsküdar, Ünlülerin Mezarlar› (yay. haz. Bedi N. ﬁehsuvaro¤lu), ‹stanbul 1976, s. 55.

23

Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü’nün 01.11.1961 tarihli durum raporunda Afganîler Tekkesi’nin bahçesinde say›s›z meyve a¤açlar› oldu¤u bildirilmektedir (bk. ‹stanbul Vak›flar Bölge Müdürlü¤ü,
H.17/129–27).

24

Mehmet Nermi Haskan, a.g.e., s. 404.

25

Hans Peter Laquer, Hüve’l-Bakî, ‹stanbul’da Osmanl› Mezarl›klar› ve Mezar Taﬂlar› (çev. Selahattin
Dilidüzgün), ‹stanbul 1993, s. 166–167.
26

Baﬂ taﬂlar› ve baﬂl›k tipleri ile ilgili geniﬂ bilgi için bk. Jean-Lou›s Bacqué-Grammont, Hans-Peter
Laqueur, Nicolas Vatin, “Tarihsel Kaynak Olarak Osmanl› Mezarl›klar›”, Erdem, Atatürk Kültür Merkezi
Dergisi, 16/6, (Ocak 1992), s. 197-214.
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Üsküdar Belediyesi
Uygulamalar›n›n Güncel
Teknolojiler Iﬂ›¤›nda Analizi
P R O F .

D R .

H A M Z A

K A N D U R

Marmara Üniversitesi

Giriﬂ
Bilgisayar ve iletiﬂim teknolojilerinin geliﬂme e¤ilimi, kurumlar› yerel, dar s›n›rlar aras›nda faaliyet gösteren ba¤›ms›z kurumlar olmaktan ç›kar›p küresel, kurumsal faaliyet s›n›rlar› ürün ve hizmet al›ﬂ-veriﬂinde bulundu¤u kiﬂileri ve kurumlar› da kapsayan, bilgi temelli kurumlara dönüﬂtürmeye yöneliktir. Bu noktadaki en stratejik unsur, dönüﬂümün sosyal, kültürel, yönetsel ve teknolojik boyutlar›n›n verimli bir ﬂekilde yönetilmesidir.
Elektronik ça¤›n kurumlar›, dört temel yetene¤e sahip olmak durumundad›r. Bu
yeteneklerin baﬂ›nda, kurumsal fonksiyonlar›n elektronik ortamda yürütülebilme yetene¤i gelmektedir. ‹kinci temel yetenek, kurumsal kaynaklar› verimli bir
ﬂekilde (insan kaynaklar›, finansal kaynaklar, hammadde, ekipmanlar ve birikim) elektronik ortamda yönetebilme yetene¤idir Üçüncü temel yetenek, kurumun paydaﬂlar›ndan oluﬂan operasyonel çevresi ile olan iliﬂkilerini elektronik
olarak gerçekleﬂtirebilmesidir. Son olarak da kurum çevresinde gerçekleﬂen de¤iﬂimleri h›zl› bir ﬂekilde alg›layabilme ve tepki verebilme yetene¤idir.
Dijital kurumlar yukar›da belirtilen yetenekleri aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
derin bir dönüﬂüm geçirmiﬂlerdir ya da geçirmek durumundad›rlar. Bu dönüﬂümün kamudaki yans›mas› olan e-devlet uygulamalar›n›n geliﬂim süreci incelendi¤inde dört temel evreden oluﬂan bir evrimin gerçekleﬂti¤i gözlenmektedir.
Bunlardan birincisi, kurumsal fonksiyonlar›n performans›n› art›rmaya ve süreçleri k›saltmaya yönelik olan “Otomasyon Evresi”dir. ‹kinci evre, otomasyonun
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sa¤lad›¤› kaynaklar› kullanarak prosedürlerin basitleﬂtirilmesini öngören “Rasyonalizasyon Evresi”dir. Üçüncü evre, elektronik ortamda iﬂ yapman›n kurumsal yap›larda de¤iﬂiklik yap›lmas› gerekti¤inin kavrand›¤› kurumsal süreçlerin
“Reorganizasyon Evresi”dir. Kurumlardaki e-dönüﬂüm uygulamalar›n›n kurum
yap›lar›nda, karar verme mekanizmalar›nda ve iﬂ süreçlerinde önemli de¤iﬂimlerin yap›ld›¤› görülecektir. Son olarak ise “Paradigma Dönüﬂümü Evresi” gelmiﬂtir. Günümüzdeki çeﬂitli e-devlet uygulamalar› bu paradigma dönüﬂümünü
yans›tmaktad›r.
Özellikle geliﬂmiﬂ ülkelerdeki uygulamalara bak›ld›¤›nda e-devlet paradigmas›n›n yukar›da ifade edildi¤i ﬂekilde de¤iﬂti¤i gözlenmektedir. De¤iﬂimin odak
noktas›nda, e-devlet uygulamalar›n›n tasar›m ve uygulama prati¤inin, hizmetlerin elektronik ortamda sunulmas›ndan “çevrimiçi yönetim” anlay›ﬂ›na do¤ru bir
geçiﬂin oldu¤u gözlenmektedir. Klasik e-hizmet ile çevrimiçi yönetim aras›ndaki temel farklar›n k›sa ifadesi ise; daha fazla hizmet, daha az devlet, daha ucuz
iﬂlem olarak izah edilebilir. Bu durum, 2005 y›l›nda yay›nlanan bir OECD raporuna; “son y›llarda kamu kurumlar›, kurumsal fonksiyonlar›n ve süreçlerin reorganizasyonunda ziyade vatandaﬂlara e-hizmet sunmaya odaklanm›ﬂlard›r.
Halbuki; dikkate edilmesi gereken nokta geliﬂen bilgisayar ve iletiﬂim teknolojilerinin bize dikte etti¤i arka ofis operasyonlar›n›n sunulan hizmetlerle entegre
olmas›d›r. Ayn› zamanda kurumsal fonksiyonlar›n rafine edilmesinden kazan›lacak zaman, insan ve maddî kaynaklar›n yenilikler için kullan›lmas› ihtiyac›d›r” (OECD, 2005, s.68) ﬂeklinde yans›m›ﬂt›r.
Ancak e-dönüﬂüm sürecinde geliﬂtirilen projelerin baﬂar›s›, proje analiz ve tasar›m sürecinin do¤ru yönetimine ba¤l›d›r. Nitekim dünyan›n çeﬂitli bölgelerinde
geliﬂtirilen baz› e-dönüﬂüm projelerinin beklenen fayday› sa¤lamad›¤› 2008 y›l›
Birleﬂmiﬂ Milletler Raporu’nda ifade edilmiﬂtir. Söz konusu rapor bu durumu;
“baz› durumlarda, devletlerin büyük paralar harcayarak geliﬂtirdikleri elektronik sistemlerin ve ürünlerin vatandaﬂlar taraf›ndan yeteri kadar kullan›lmad›¤›
görülmektedir. Bunun temelinde yatan sebep, sistem tasar›mc›lar›n›n hizmet
sunduklar› toplumun ihtiyaçlar›n› anlamadaki ilgisizlik ve/veya isteksizlikleri
olabilir. Di¤er faktörler ise; yetersiz altyap›, yetersiz hizmet sunumu, içeri¤in
eriﬂilebilirli¤indeki yetersizlik, kullan›labilirlik fonksiyonlar›n›n yetersizli¤i,
do¤ru bilgi sunumundaki eksiklikler, sosyal, kültürel, dil engelleri, güvensizlik,
tan›t›m yetersizli¤i, gizlili¤e uyulmamas›d›r” ﬂeklinde tespit etmektedir. (UN
2008, s.12).”
Etkin ve verimli e-devlet uygulamalar›n›n geliﬂtirilmesinde ve uygulanmas›nda,
proje aktörlerinin ve bu aktörlerin rollerinin iyi tan›mlanmas› gerekmektedir. Edevlet uygulamalar›nda dört temel aktörden bahsetmek mümkündür. Bu aktörlerin birbirleri ile olan etkileﬂimleri önümüze bir üretim modeli koymaktad›r. Söz
konusu model içerisindeki aktörlerin davran›ﬂ biçimleri e-devlet uygulamalar›n›n
da parametrelerini belirlemektedir. Aktörlerin davran›ﬂ biçimleri ve karar alma
yetileri, içinde bulunduklar› sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve teknolojik ortamdan etkilenmekte ve bu etki üretilen e-devlet modeline de yans›maktad›r. E690
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Üsküdür Belediyesi Web Anasayfas›

devlet uygulamalar›n›n aktörleri aras›ndaki birinci grup “politikac›lar/yöneticiler”dir. Yöneticiler, geliﬂtirmiﬂ olduklar› olduklar› politikalar ve stratejilerle sorumluluk alanlar›ndaki kurumlar›n – ki bu kurumlar ister bir devlet olsun isterse
küçük bir iﬂletme olsun – vizyonunda baﬂrol oynarlar. ‹kinci grupta, yöneticilerin
politika ve stratejileri do¤rultusunda kurumlar› yöneten “bürokrat”lar gelmektedir. Belirlenen politika ve stratejilerin somut uygulamalara dönüﬂtürülmesi onlar›n görevidir. Üçüncü grupta, kendilerine çizilen stratejiler ve uygulama planlar›
çerçevesinde kullan›c› taleplerine uygun teknolojiler kullanarak uygulamlar› geliﬂtiren “biliﬂim uzmanlar›” gelmektedir. Dördüncü grubu ise “kullan›c›lar” oluﬂturmaktad›r. Kullan›c›lar; ödedikleri vergilerler ya da sat›n ald›klar› ürün ve hizmetlerle sistemin finansman›n› sa¤lamalar› itibar› ile bu modelin patronlar› ve sahipleridirler. Modelin di¤er aktörleri – özellikle politkac›lar / yöneticiler – kullan›c›lar›n talep ve beklentilerine uygun sistemler geliﬂtirmek zorundad›r.
Mevcut Durum Analizi
Elektronik ortamda sunulan hizmet anlay›ﬂ›n›n farkl› yans›malar› mevcuttur.
Örne¤in; kurumsal web sayfalar› üzerinde statik bilgilerin sunulmas›n› e-devlet
faaliyeti olarak görenler oldu¤u gibi, sadece dijital ya da mobil imza sistemleri
ile entegre çal›ﬂan etkileﬂimli hizmetleri e-devlet projesi olarak kabul edenler de
vard›r. Bu ba¤lamda ülkelerin e-dönüﬂüm projeleri ve e-devlet uygulamalar› her
691

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I

y›l çeﬂitli kurumlar taraf›ndan de¤erlendirilmekte ve ülkelerin e-dönüﬂüm performanslar› yay›nlanmaktad›r. De¤erlendirmeyi yapan kuruluﬂlar›n ölçüm kriterleri birbirinden farkl› oldu¤u için ülke s›ralamalar› da farkl›l›klar göstermektedir. Baz› de¤erlendirme kuruluﬂlar› – örne¤in – altyap› yeterlili¤ini ölçerken
bir di¤eri ise projenin son kullan›c› etkisini ön plana ç›karmaktad›r. Bu s›ralamalardan baz›lar›nda ülkemizin durumu aﬂa¤›daki gibi verilmiﬂtir:
• Birleﬂmiﬂ Milletler’in e-devlet anketine göre, 2005 y›l›nda 60. s›rada iken 2008
y›l›nda 76. s›raya gerilemiﬂtir (UN 2008, s.35).
• Ekonomist dergisinin 2008 y›l› için elekronik ortama haz›r olma yetenekleri
en iyi olan 70 ülke için yapm›ﬂ oldu¤u indekste bir önceki y›la göre bir basamak
gerileyerek 43. s›rada yer alm›ﬂt›r (The Economist, 2008, s.5).
• Dünya Ekonomik Forum’u 2007-2008 s›ralamas›na göre 127 ülke aras›nda 55.
s›rada yer alm›ﬂt›r (WEF, 2008).
• Darrell West taraf›ndan 2007 y›l›nda yap›lan küresel e-devlet araﬂt›rmas›nda
(West, 2007, s.12) 9. s›rada yer al›rken ayn› araﬂt›rma ekibi taraf›ndan 2008 y›l›nda yap›lan çal›ﬂmada (West, 2008, s. 18) 61. s›rada yer almaktad›r.
• Buna mukabil, Avrupa Birli¤i üye ve aday ülkeleri aras›nda yap›lan s›ralamalarda ise Avrupa Birli¤i ortalamas›na yak›n düzeyde oldu¤umuz gözlenmektedir. 2007 y›l› Eylül ay› itibar› ile yap›lan k›yaslamada Türkiye “çevrimiçi hizmetlerin elde edilebilirli¤i” aç›s›ndan birlik ortalamas›n›n %8, “çevrimiçi mükemmeliyet” aç›s›ndan %7, “kullan›c› merkezlilik” aç›s›ndan %12 ve “ulusal
portal” hizmetleri aç›s›ndan ise sadece %3 alt›nda kalmaktad›r. (European Commission, 2007, s.87).
• TÜS‹AD ve TBV (Türkiye Biliﬂim Vakf›) taraf›ndan 2007 y›l›nda aralar›nda
Üsküdar Belediyesi’nin de bulundu¤u 101 belediye üzerinde yap›lan “eDevlet
Yolunda eBelediye K›yaslama Çal›ﬂmas›”, belediyelerin elektronik ortamda hizmet sunma yeteneklerini; e-yönetiﬂim, e-hizmetler, e-demokrasi, e-istihdam ve
e-e¤itim konular› aç›s›ndan incelemiﬂtir. Çal›ﬂma, belediyelerle ilgili genel bir
foto¤raf çizmekte, belediyeler aras›nda herhangi bir s›ralama yapmamaktad›r.
Çal›ﬂma sonuçlar›na göre, e-belediye uygulamalar›nda esas al›nan temel politikan›n “verimlilik”, “hizmet kalitesi”nin art›r›lmas› ve “yar›ﬂma” oldu¤u tespit
edilmiﬂtir. Elde edilen sonuçlar Avrupa Birli¤i ülkelerindeki yerel yönetimlerle
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda e-istihdam ve e-e¤itim konular› d›ﬂ›nda benzerlikler oldu¤u
gözlenmektedir (TÜS‹AD ve TBV, 2007, s. 3-4).
Üsküdar Belediyesi e-Devlet Uygulamalar›
Üsküdar Belediyesi’nin 2007-2009 y›llar›n› kapsayan statejik plan›nda biliﬂim
teknolojileri ayr› bir baﬂl›k olarak ele al›nm›ﬂ ve bu konudaki temel stratejik
amaç “Belediye hizmet ve faaliyetlerinde teknolojiden maksimum düzeyde yararlanmak” olarak tan›mlanm›ﬂt›r (ÜBSP, 2007, s.33). Bu stratejiye paralel olarak
geliﬂtirilen politikalar ise;
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1. Mevcut Durumun Analizi: Bu alanda yap›lacak çal›ﬂmalar›n sa¤l›kl› zeminde
yürütülebilmesi için mevcut durumu belirleyen çal›ﬂma yap›lmal› ve her y›l revize edilmelidir.
2. Biliﬂim E¤itimleri: Belediyemizin biliﬂim teknolojisinden daha etkin yararlanabilmesi için çal›ﬂanlar›n e¤itimine önem verilecektir.
3. Dijital ‹mza ve Elektronik Yaz›ﬂmaya Geçiﬂ: Kanuni alt yap›s› haz›rlanan dijital imza ve elektronik yaz›ﬂma k›rtasiyecili¤i azaltaca¤›, zaman ve maliyetten tasarruf sa¤layaca¤› için bu alanda çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r.
4. Di¤er Kurumlarla Entegrasyon: Muhtarl›klarla entegrasyonun tamamlanmas›
ve ‹BB ile veri paylaﬂ›m›n›n gerçekleﬂtirilmesi, belediyemizin daha etkin ve h›zl› çal›ﬂmas›na zemin oluﬂturacakt›r.
5. Dijital Arﬂive Geçiﬂ: Belediyemiz arﬂivinden daha etkin yararlanabilmek amac›yla dijital arﬂiv çal›ﬂmas› baﬂlat›lmal›d›r.
6. UKBS Kullan›m Etkinli¤inin Artt›r›lmas›: Belediyenin sözel ve mekansal bilgilerinin ayn› veri taban›nda toplanmas› ile bütünleﬂik bir yap›ya geçmesi ve bütünleﬂik yap› ile belediyeye ait tüm bilgilere, belediyenin tüm birimlerinin yetki ve sorumluluklar› dahilinde ulaﬂabilmesi amac›yla Kent Bilgi Sisteminin kullan›m kapasitesinin artt›r›lmas› çal›ﬂmalar› yap›lmal›d›r (ÜBSP, 2007, s.33) ﬂeklinde s›ralanm›ﬂt›r.
Yukar›da tan›mlanan stratejik hedefler do¤rultusunda Üsküdar Belediyesi çeﬂitli ebelediye uygulamalar›n› hayata geçirmiﬂtir. Aﬂa¤›da karma bir ﬂekilde k›saca tan›mlanan bu projelerin etki alanlar› ve hedef kitlesi birbirinden farkl›d›r. Bunlar aras›nda, do¤rudan vatandaﬂlar› ilgilendiren etkileﬂimli projeler oldu¤u gibi tamamen alt
yap›ya yönelik veri güncelleme ve a¤ teknolojileri ile ilgili projeler de mevcuttur.
Üsküdar Belediyesi e-devlet projelerinin baz›lar› gerek yurt içinde gerekse yurt
d›ﬂ›nda ilgi görmüﬂ ve çeﬂitli platformlarda ödüller kazanm›ﬂt›r. Bu ödüller aras›nda Avrupa Birli¤i üye aday ülkelerinin e-uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i
“Avrupa e-Devlet Ödülleri 2007” organizasyonu taraf›ndan örnek projeler aras›nda gösterilmiﬂtir.1 Yine “Avrupa Kamu Sektörü Ödülleri 2007” organizasyonu Üsküdar Belediyesi e-uygulamalar›n› baﬂar›l› projeler aras›dan de¤erlendirmiﬂtir.2 Bu uygulamalar ayr›ca çeﬂitli ulusal ve bölgesel organizasyonlar taraf›ndan da takdir edilmiﬂ ve çeﬂitli ödüllere lay›k görülmüﬂtür. Örne¤in “Üsküdar
Belediyesi e-Belediye Uygulamalar›” , 2006 y›l›nda TÜS‹AD (Türk Sanayicileri
ve ‹ﬂadamlar› Derne¤i) ve TBV (Türkiye Biliﬂim Vakf›) taraf›ndan dördüncüsü
düzenlenen “eTR Kongresi ve Ödülleri” organizasyonunda, ülke çap›nda “Kamudan Vatandaﬂa e-Hizmetler Kategorisi”nde 5 Finalist proje aras›nda yer alm›ﬂt›r. Marmara ve Bo¤azlar› Belediyeleri Birli¤i’nin organize etti¤i “Örnek Belediyecilik Projeleri” yar›ﬂmas›nda, Üsküdar Belediyesi, “‹yi Yönetim Projeleri”
kategorisinde, 2006 y›l›nda “MOBEL - Mobil Belediyecilik Projesi” ile üçüncülük, 2007 y›l›nda “Dijital Arﬂiv Projesi” ile ikincilik ödülü kazanm›ﬂt›r.
Üsküdar Belediyesinin uygulamaya ald›¤› ya da geliﬂtirme aﬂamas›nda oldu¤u ebelediyecilik projelerinde baz›lar› ﬂunlard›r:
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1. Dijital Arﬂiv Projesi: Dijital Arﬂiv, ka¤›t ortamdaki arﬂiv dokümanlar›n›n bilgisayar ortam›na aktar›lmas›yla oluﬂan ve bilgiye her zaman, her yerden kolay ve h›zl› eriﬂim imkan› sa¤layan sistemdir. Proje, ‹mar arﬂiv dosyalar› öncelikli olmak
üzere Belediyedeki evrak arﬂivini bilgisayar ortam›na taﬂ›may› amaçlamaktad›r.
2. Mobel Projesi: MOBEL, Üsküdar Belediyesi Kent Bilgi Sisteminde kay›tl› iﬂyerlerine dair bilgilerin do¤rulu¤unun ve güncelli¤inin sa¤lanmas› konusunda
geliﬂtirilen bir projedir. Zab›ta ekiplerine sa¤lanan mobil bilgisayarlarla, Üsküdar’daki tüm iﬂ yerleri h›zla taranmakta ve denetlenmektedir. Proje kapsam›nda,
24.000’in üzerinde iﬂyeri kay›t alt›na al›nm›ﬂt›r. Sistemde kullan›lan mobil cihazlarla kurumsal bilgi sistemi entegre olarak çal›ﬂmaktad›r.
3. Üsküdar Belediyesi Kurumsal Portali: Üsküdar Belediyesi Kurumsal Portal›,
kullan›c›lara belediye birimlerine gelmeden, çok say›da iﬂlemi internet üzerinden gerçekleﬂtirme imkan› sunmaktad›r. Kullan›c›lar, kredi kart› kullanarak vergi ödeme iﬂlemlerini yapmakta, öneri ve ﬂikayet bildiriminde bulunup sonuçlar›n› takip edebilmekte, imar durumu, zemin etüdü ve sokak rayici bilgilerini
sorgulayabilmektedir. E-Belediye aboneleri; yapt›klar› ödemelerin bilgi makbuzlar›n› bast›r›labilmekte, vergi beyanlar›, gayrimenkul bilgileri, tahakkuk, borç
ve tahsilatlarla ilgili bilgiler, ruhsat ve adres bilgileri gibi s›kl›kla ihtiyaç duyulan bilgilere ulaﬂ›labilmektedir.
4. GETAP Projesi (GElir Artt›rma ve TAkip Projesi): GETAP Projesi; Emlak Vergisi kaçaklar›n› tespit ederek beyan vermeyen mükelleflerimizin beyan vermesini sa¤lamak ve bu sayede vergi gelirlerinin art›r›lmas›n› ve ilçemizde gerçek bir
vergi adaletini tesis etmek üzere geliﬂtirilmiﬂtir.
5. Kent Bilgi Sistemi: Üsküdar Belediyesi’nde bütün birimler, iﬂlemlerini, kurumsal sözel ve grafik verilerin tutuldu¤u Kent Bilgi Sistemi (KBS) platformu
üzerinde yürütmektedir. Co¤rafi Bilgi Sistemi (CBS) uygulamas› da KBS ile tümleﬂik olarak kullan›lmaktad›r.
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6. Metro Ethernet Projesi: Projede, Üsküdar Belediye Baﬂkanl›¤› merkez olmak üzere, ba¤l› 14 nokta aras›nda kurulu WAN (geniﬂ alan a¤=network) altyap›s›ndaki
LeasedLine (kiral›k hatlar) ba¤lant›lar iptal edilerek, yerlerine TürkTelekom’un
sa¤lad›¤› yeni bir hizmet teknolojisi olan MetroEthernet ve G.SHDSL ba¤lant›lar›
kurulmuﬂtur. Türk Telekom Üsküdar santrali ile Üsküdar Belediyesi Baﬂkanl›¤›
binas› aras›nda fiber optik kablo tesisat› kurulmuﬂtur Bu yeni teknoloji, veri aktar›m h›z›, güvenli¤i ve iletiﬂim maliyeti konusunda belediyemize avantajlar sa¤lamaktad›r. Yan›s›ra, veri, ses ve görüntülerin iletimi konusunda gün geçtikçe artan
bant geniﬂli¤i ihtiyac›na cevap vermekte ve yeni network servislerinin kullan›m›
için imkan tan›maktad›r. Ayr›ca bu birimler d›ﬂ›nda, bilgi evlerinin de içinde oldu¤u 20 noktada, ADSL internet ba¤lant›s› kullan›lmaktad›r.
7. Telefon Belediyecili¤i (Alo Belediye): Telefon Belediyecili¤i uygulamalar› için
bir Sesli Yan›t Sistemi (IVR) kurularak, internet eriﬂim imkan› olmayan mükelleflerin sabit telefon kanal› ile vergi ödeyebilmeleri sa¤lanm›ﬂt›r. Ücretsiz telefon hatt›n› -444 0 875- kullanarak, sesli yan›t sistemini arayanlar, 7 gün 24 saat
kesintisiz olarak, belediye bilgi sisteminden, Emlak, Çevre-Temizlik, ‹lan ve
Reklam vb vergi borçlar›n› ö¤renebilmekte ve isterlerse kredi kart› ile vergi ödemelerini yapabilmektedir
8. SMS ile Vergi Borcu Sorgulama: Vatandaﬂlar›n cep telefonlar›ndan k›sa mesajla, kent bilgi sistemimizde kay›tl› muhatap numaralar›n› kullanarak, belediyeye olan vergi borçlar›n› h›zl› bir biçimde ö¤renmelerini sa¤layan servistir.
0532 750 0 875 numaral› telefona “BORC muhatapno” ﬂeklinde gönderilen mesajlar servis taraf›ndan otomatik olarak cevaplanmaktad›r.
9. On-Line Tapu, On-Line Belediye: Tapu Kadastro Müdürlü¤ü ile Üsküdar Belediyesi bilgi sistemleri aras›nda iletiﬂim tesis edilmiﬂtir. Geliﬂtirilen uygulama
ile;
• Üsküdar Belediyesi Bilgi ‹ﬂlem, Emlak-‹stimlak, Fen ‹ﬂleri, Planlama ve Kentsel Tasar›m, Hesap ‹ﬂleri, ‹ktisat ve Küﬂat, ‹mar birimlerinden yetkili kullan›c›lar›n, tapu kay›tlar›ndaki mülkiyet verilerini sorgulayabilmesi sa¤lanm›ﬂt›r.
• Tapu müdürlü¤ü yetkili kullan›c›lar› da, Üsküdar Belediyesi kent bilgi sisteminde kay›tl› mükelleflerin emlak beyanlar›na ulaﬂmakta ve rayiç bedelleri ö¤renebilmektedir.
Bu sayede daha önce kurumlar aras› yaz›ﬂmalarla birkaç gün alan bu süreç, online yap›l›r hale getirilmiﬂtir.
10. Kiosk Cihazlar›: Belediye faaliyetlerimizin tan›t›m›n› yapmak ve e-belediye hizmetlerinin yayg›nlaﬂt›rmak için kiosk kullan›m›na baﬂlanm›ﬂt›r. Öncelikli olarak vatandaﬂlar›n yo¤un olarak kulland›klar› iskele, kültür merkezi ve
al›ﬂveriﬂ merkezlerine kurulum yap›lm›ﬂ, ADSL ba¤lant›lar› ile merkeze eriﬂimleri sa¤lanm›ﬂt›r. Kullan›c›lar, kiosklar›n dokunmatik ekranlar›ndaki fonksiyonlar üzerinden internet kanal› ile Üsküdar hakk›nda ihtiyaç duyulan bilgilere eriﬂilebilmekte ve e-belediye uygulamalar›nda online iﬂlemler yap›labilmektedir.
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11. Mahalle Revizyonlar›: Üsküdar ilçesindeki mahallelerin s›n›rlar›; yüzölçümleri,
tarihi ve do¤al s›n›rlar›, yap›laﬂma, kentleﬂme süreci ve benzeri özellikleri de dikkate al›narak, ülke kaynaklar›nda tasarruf sa¤layaca¤› ve k›rtasiyecili¤i azaltaca¤› düﬂünülerek yeniden düzenlenmiﬂ, 24 mahalle iptal edilerek 7 tane yeni mahalle ihdas edilmiﬂ ve 53 olan mahalle say›s› 36 ya indirilmiﬂtir.
12. Yeni oluﬂturulan sokaklara isim verilmesi ve mükerrer sokak isimlerinin de¤iﬂtirilmesi: Numarataj çal›ﬂmalar› neticesinde 58 adet yeni sokak oluﬂturulmuﬂ
ve ilçemizdeki tüm sokaklar›n isimleri kontrol edilerek mükerrer isimli sokaklar ve ç›kmaz niteli¤i de¤iﬂti¤i halde isminde ç›kmaz ibaresi yer alan sokaklar
tespit edilmiﬂtir. Adres ve Numaralamaya ‹liﬂkin Yönetmelik gere¤i bu 218 soka¤›n ismi de¤iﬂtirilmiﬂ ve yeni isimler verilmiﬂtir. Numarataj ve isim de¤iﬂiklikleri ile ilgi güncellemeler Co¤rafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi sistemine iﬂlenmiﬂtir.
13. Taﬂ›nmaz Kay›tlar› ve Sicil Bilgileri: Taﬂ›nmaz ve Sicil Bürosu’nca, Kent Bilgi Sistemine, her y›l ortalama 10.000 taﬂ›nmaz kayd› ile 14.000 sicil kayd› eklenmekte ve 18.000 taﬂ›nmaz kayd› ile 9000 sicil kayd›nda da güncellemeler yap›lmaktad›r.
Üsküdar Belediyesi e-Devlet Uygulamalar› ve Ulusal / Küresel Stratejik Hedefler
Üsküdar Belediyesi Stratejik Plan› (ÜBSP) ve e-devlet uygulamalar› incelendi¤inde Üsküdar Belediyesinin stratejik yönünün ve hedeflerinin eriﬂim eﬂitli¤i,
yenilikçilik, kat›l›m, liderlik, insan merkezlilik ve stratejik rekabet edebilirlilik
gözden geçirilmesi ve çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekti¤i gözlenmektedir. Bu
anlamda ÜBSP’na olmas› önerilen stratejik yön ve hedefler sonuç ve öneriler
baﬂl›¤› alt›nda verilmiﬂtir.
ÜBSP ile ilgili bir temel unsur ise plan›n ulusal/küresel stratejik yön ve hedeflerle olan uyumudur. Bu ba¤lamda, Üsküdar Belediyesi stratejistlerinin göz
önünde bulundurmas› gereken ulusal/küresel strateji ve eylem planlar› ﬂunlard›r:
1. Lizbon stratejisi
Avrupa Konseyi Mart 2000’de Lizbon’da gerçekleﬂtirdi¤i toplant›da AB’yi 2010
y›l›nda dünyan›n tam istihdama eriﬂmiﬂ en rekabetçi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Lizbon Stratejisini ilan etmiﬂtir. Takip eden toplant›larda geliﬂtirilen strateji üç temel üzerine inﬂa edilmiﬂtir.3
• Ekonomik Temel: Avrupa Birli¤inin rekabetçi, dinamik, bilgi tabanl› ekonomiye geçiﬂin altyap›s›n›n oluﬂturulmas›na yönelik olarak oluﬂturlan bu stratejini
vurgusu bilgi toplumundaki de¤iﬂikliklere uyum sa¤lanmas› gere¤i ve araﬂt›rma
ve geliﬂtirmenin desteklenmesidir.
• Sosyal Temel: Avrupa Sosyal Modeli’nin modernizasyonuna yönelik olan bu
temel sosyal d›ﬂlanmayla mücadeleye ve insan kaynaklar›na yat›r›ma vurgu
696

Ü S K Ü D A R
B E L E D ‹ Y E S ‹
T E K N O L O J ‹ L E R

U Y G U L A M A L A R I N I N
I ﬁ I ⁄ I N D A
A N A L ‹ Z ‹

G Ü N C E L

yapmaktad›r. Bilgi ekonomisine geçiﬂ için gerekli e¤itim ve ö¤retim yat›r›mlar›n›n art›r›lmas›na yönelik politkalar› öngörmektedir.
• Çevre Temeli: Ekonomik büyümenin çevreye zarar vermeden, do¤al kaynaklar› yok etmeden yap›lmas› gerekti¤ine vurgu yap›lmaktad›r.
2. i2010: “Büyüme ve ‹stihdam için Avrupa Bilgi Toplumu” Stratejisi
Avrupa Birli¤i e-Avrupa 2005 Eylem Plan›n›n tamamlanmas›n›n ard›ndan 2000
y›l›nda Lizbon Stratejisinde ortaya koydu¤u politikalar› da gözden geçirerek
“i2010: Büyüme ve ‹stihdam için Avrupa Bilgi Toplumu” stratejisini kabul etmiﬂtir. i2010 stratejisinin temel politikalar› aﬂa¤›da verilmektedir:4
• Tek Avrupa Bilgi Alan› (Single European Information Space): AB içinde bilgi
toplumu ve medya hizmetlerinde aç›k ve rekabetçi tek pazar›n oluﬂturulmas›d›r.
Teknolojik dönüﬂümün politika dönüﬂümüyle desteklenmesi için, Komisyon taraf›ndan; 2005 y›l›nda etkin bir spektrum yönetimi politikas› geliﬂtirilmesi,
2005 y›l› sonunda görsel-iﬂitsel medya hizmetlerine iliﬂkin kurallar›n gözden geçirilmesi, 2006 y›l›nda elektronik haberleﬂmeye iliﬂkin düzenleyici çerçevenin
güncellenmesi, 2006 y›l›nda güvenli bir bilgi toplumu için strateji geliﬂtirilmesi
ve 2006-2007 döneminde etkili ve birlikte çal›ﬂabilir say›sal haklar yönetimine
iliﬂkin kapsaml› bir yaklaﬂ›m geliﬂtirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
• Yenilikçilik ve Araﬂt›rma Yat›r›m› (Innovation and Investment in Research):
Bu strateji ile AB bilgi ve iletiﬂim teknolojileri araﬂt›rma yat›r›mlar›n›n yüzde 80
oran›nda art›r›lmas› amaçlanm›ﬂt›r. Avrupan›n önde gelen rakipleri ile aras›ndaki fark›n kapat›lmas› suretiyle araﬂt›rma ve inovasyonda yüksek performans
sa¤lanmas› amaçlanm›ﬂt›r.
• Kapsay›c› Avrupa bilgi toplumu (Inclusion, better public services and quality of
life): Kapsay›c›, daha kaliteli kamu hizmeti sunan ve yaﬂam kalitesini art›ran bir bilgi toplumu hedeflenerek tüm kesimlerin bilgi toplumunun sundu¤u imkanlardan
faydalanmas›n› sa¤lamaya dönük eylemlerin hayata geçirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
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3. e-Dönüﬂüm Türkiye Projesi Stratejik Hedefler
2003/12 Say›l› Baﬂbakanl›k Genelgesi’nde belirtildi¤i üzere, e-Dönüﬂüm Türkiye
Projesi’nin baﬂl›ca hedefi; vatandaﬂlar›m›za daha kaliteli ve h›zl› kamu hizmeti
sunabilmek amac›yla; kat›l›mc›, ﬂeffaf, etkin ve basit iﬂ süreçlerine sahip olmay› ilke edinmiﬂ bir devlet yap›s› oluﬂturacak koﬂullar›n haz›rlanmas›d›r.5
Bu proje ile;
• Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri politikalar› ve mevzuat›n›n, öncelikle Avrupa
Birli¤i müktesebat› çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu
konuda eEurope 27+ kapsam›nda aday ülkeler için öngörülen eylem plan›n›n
Ülkemize uyarlanmas›,
• Vatandaﬂ›n, bilgi ve iletiﬂim teknolojileri yard›m›yla, kamusal alandaki karar
alma süreçlerine kat›l›m›n› sa¤layacak mekanizmalar›n geliﬂtirilmesi,
• Kamu idaresinin, ﬂeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katk›da bulunulmas›,
• Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinden azami ölçüde yararlan›larak iyi yönetiﬂim ilkelerinin hayata geçirilmesine katk›da bulunulmas›,
• Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
• Bilgi ve iletiﬂim teknolojisi alan›nda kaynak israf›n› azaltmak amac›yla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüﬂen ilgili yat›r›m projelerinin bütünleﬂtirilmesi, izlenmesi, de¤erlendirilmesi ve yat›r›mc› kamu kuruluﬂlar› aras›nda gerekli koordinasyonun sa¤lanmas›,
• Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukar›daki ilkeler ›ﬂ›¤›nda yol gösterilmesi, amaçlanmaktad›r.
4. Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eeylem Plan› 2006-2010
Bilgi toplumu stratejinin temelini elektronik ortamda yüksek katma de¤erli hizmetlerin sunumu oluﬂturmakad›r. 2006-2010 y›llar› için geliﬂtirilen Bilgi toplumu stratejisin “Vatandaﬂ Odakl› Hizmet Dönüﬂümü” bölümünde Stratejik yön
“Yüksek standartlarda kamu hizmetleri” olarak belirlenmiﬂ ve 2010 y›l› hedefleri aﬂa¤›daki ﬂekilde tan›mlanm›ﬂt›r:
• Vatandaﬂlar elektronik kamu hizmetlerine, 7 gün, 24 saat ve tercih ettikleri kanaldan ulaﬂabileceklerdir.
• 2010 y›l›nda kamu hizmetlerinin yüzde 70’i elektronik ortamlarda sunulur hale gelecek; elektronik kamu hizmetlerinin kullan›m›nda en az yüzde 80 vatandaﬂ memnuniyetine ulaﬂ›lacakt›r.
• 2010 y›l›nda her üç kamu iﬂleminden biri elektronik kanallardan yap›lacakt›r.
• Vatandaﬂ ve iﬂletmeler elektronik kamu hizmetlerine tek noktadan, e-devlet
kap›s› üzerinden ulaﬂabileceklerdir.6
Bu hedeflere ulaﬂmak için yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken görevler; “Yerel yönetimlerce elektronik ortamda sunulan hizmetler geliﬂtirilecek, veri payla698
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ﬂ›m› sa¤lanacak ve bunlara iliﬂkin esaslar belirlenecektir. Yerel hizmetlerin çevrimiçi sunumunda baﬂar›l› uygulamalar yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r. e-Demokrasi uygulamalar›yla halk›n yönetime etkin kat›l›m› sa¤lanacakt›r. Ayr›ca, yerel yönetimlerde bilgiye dayal› performans de¤erlendirme mekanizmalar› yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r”7 ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
Bilgi Toplumu Eylem Plan›’nda yer alan yerel yönetimler ile ilgili eylemler ﬂu
ﬂekilde s›rlanm›ﬂt›r.
1. Yerel Yönetimlerde Performans Ölçümlemesi8: 2006 y›l›nda baﬂlamas› öngörülen bu eylemin 36 ayda tamamlanaca¤› öngörülmüﬂtür.
• ‹LEMOD, Yerel Bilgi ve YerelNet projelerinin entegrasyonu sa¤lanacak, belediyelerin performans ölçümünü amaçlayan BEPER projesi tüm belediyeleri kapsayacak ﬂekilde yayg›nlaﬂt›r›lacak ve di¤er yerel bilgi toplayan projelerle aras›nda veri paylaﬂ›m› altyap›s› oluﬂturulacakt›r.
• BEPER performans ölçümleme sistemlerinde gerekli geliﬂtirmeler yap›larak
belediyelerde yasal olarak zorunlu hale getirilecek performans ölçümüne temel
oluﬂturacakt›r.
2. Yerel Hizmetlerde e-Dönüﬂüm:9 2006 y›l›nda baﬂlamas› öngörülen bu eylemin
18 ayda tamamlanaca¤› öngörülmüﬂtür.
• Vatandaﬂlar›n taleplerini çevrimiçi iletmesi ve takibi ile iﬂlemlerini çevrimiçi
gerçekleﬂtirmesine yönelik araçlar ve süreçler tan›mlanacak, baﬂar›l› uygulamalar›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› sa¤lanacakt›r.
• Yerel yönetimler taraf›ndan, mükelleflerin bütün yükümlülüklerinin entegre
bir ﬂekilde takip edilmesine yönelik sistemler için standartlar oluﬂturulacak ve
yayg›nlaﬂt›r›lacakt›r.
• Yerel yönetimlerin sundu¤u e-devlet hizmetlerinde merkezi kurumlarla ve gerekti¤inde kendi aralar›nda elektronik veri paylaﬂ›m›n›n sa¤lanmas›na yönelik
esaslar belirlenecektir.
3. Yerel e-Demokrasi Program›:10 2008 y›l›nda baﬂlamas› öngörülen bu eylemin
24 ayda tamamlanaca¤› öngörülmüﬂtür.
• Belediyelerde yerel e-demokrasi uygulamalar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, bu uygulamalara standart getirilmesi ve uygulama yapacak tüm belediyelerin minimum
standartlar› karﬂ›lamas› sa¤lanacakt›r.
• Yerel politika önceliklerinin vatandaﬂa iletiﬂiminin daha iyi yap›labilmesi için
çokluortam kaynaklar› belediye ‹nternet sitelerinde yay›nlanacakt›r.
• Elektronik anket ile ilgili bir fizibilite çal›ﬂmas› yap›lacak ve belirlenecek bir
il belediyesinde pilot uygulama hayata geçirilecektir.
Bilgi Toplumu Eylem Plan›’nda “Yerel Yönetimler” baﬂl›¤› alt›nda yukar›da ifade
edilen üç eylem s›ralanm›ﬂt›r. Ancak eylem plan›n›n tamam› gözden geçirildi¤inde yerel yönetimleri ilgilendiren toplam 17 eylem oldu¤u görülmektedir.11
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Üsküdür Belediyesi Web Anasayfas›

Üsküdar Belediyesi E-devlet Uygulamalar›n›n Teknolojik Boyutlar›
Üsküdar Belediyesi, e-devlet projelerini hayata geçirmek için kulland›¤› teknolojik altyap› aç›s›ndan incelendi¤inde “güncel teknolojileri takip eden ve teknolojik
yenilenmeye yeteri kaynak ay›ran bir kurum” görünümündedir. Kurumda çeﬂitli
konfigürasyonlarda 700’den fazla bilgisayar, 14 farkl› merkezde 20 sunucu birbirine ba¤lanm›ﬂ durumdad›r. A¤ teknolojisi aç›s›nda da belediye güncel teknolojileri kullanmaktad›r. 14 farkl› merkezdeki bilgisayarlar 512 kbps-1mbps aras› bant
geniﬂlikleri kullanan MetroEthernet ve G.SHDSL teknolojilerini kullanan geniﬂ
alan a¤ mimarisine sahiptir. Sistem, sahadaki personelin PDA cihazlar›n›n GPRS
ve/veya internet üzerinde merkeze ba¤lanmas›na imkan sa¤lamaktad›r. Üsküdar
Belediyesi teknoloji altyap›s› telefon ve SMS sorgulama sistemleri ile kiosk cihazlar› ile de eriﬂim çeﬂitlili¤i sunmaktad›r. Sistem üzerinde çal›ﬂan çeﬂitli web uygulamalar›, ERP yaz›l›mlar› ve co¤rafi bilgi sistemleri mevcuttur. Ancak gerek kurum
içerisinde kullan›lan sistemlerin birbirleri ile gerekse kurum d›ﬂ› sistemler ile entegrasyonu konusunda yap›lmas› gerekenlerin de varl›¤›n›n alt› çizilmelidir.
Sonuçlar ve Öneriler
1. Üsküdar Belediyesi birçok alanda öncü projelere imza atm›ﬂ ve sektöründe liderlik eden bir kurumdur. Bu durum Üsküdar’a bir marka de¤eri kazand›rmakta ve stratejik rekabet avantaj› sa¤lamaktad›r. Marka de¤erinin ve stratejik avantaj›n korunmas› büyük ölçüde belediyenin yönetim vizyonuna ve biliﬂim teknolojilerine yapaca¤› yat›r›mlara ba¤l›d›r.
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2. Her ne kadar Üsküdar Belediyesi’nin teknoloji altyap›s› rutin iﬂlerin ve temel
e-devlet uygulamalar›n›n gerçekleﬂtirilmesi için yeterli gözükse de gelecekte kuruma stratejik rekabet avantaj› sa¤layacak nitelikte de¤ildir.
3. Dünyada geliﬂen teknolojik e¤ilimler daha yak›ndan takip edilmeli ve uzaktan alg›lama sistemleri (remote sensing systems), küresel konumland›rma sistemleri (GPS), 3D modelleme, veri madencili¤i (data mining), kurumsal bilgi yönetimi sistemleri (enterprise information systems), dijital/mobil imza sistemleri
ve s›f›r yönetim biliﬂim altyap›s› (zero-management IT infrustructure) gibi sistemlerin kuruma uyarlanabilirli¤i araﬂt›r›lmal›d›r.
4. Kurumsal bilgi sistemlerinin ulusal ve uluslar aras› standartlara uygunlu¤u
sa¤lanmal› ve özellikle ISO/TSE 15489 Belge Yönetimi, TSE 13289 Elektronik
Belge Yönetimi, ISO/TSE 27001 Bilgi Güvenli¤i Yönetim Sistemi ile Baﬂbakanl›k taraf›ndan yay›nlanan bilgi toplumu, e-devlet ve kurumsal bilgi yönetimi ile
ilgili genelgeler takip edilmeli ve gere¤i yap›lmal›d›r.
5. Belediyenin elektronik ortamda sundu¤u hizmetlerden herkesin eﬂit bir ﬂekilde faydalanabilmesi ve engelli vatandaﬂlar da dahil olmak üzere toplumun tüm
katmanlar›na eﬂit hizmet götürülebilmesi için gerekli çal›ﬂmalar›n yap›lmas› gerekmektedir. Bu ba¤lamda Üsküdar Belediyesi elektronik ortamda sundu¤u hizmetlerin verimlili¤ini ve performans›n› daha etkin bir ﬂekilde ölçmelidir.
6. Belediye, de¤iﬂen tüketici e¤ilimlerini yak›ndan takip etmeli ve kullan›c› ihtiyaçlar›n› önceleyen yenilikçi sistemler tasarlamal›d›r. Hizmetin oda¤›na insan› yerleﬂtiren projelere öncelik verilmelidir.
7. Belediye, e-devlet projelerini kat›l›mc› demokrasinin bir arac› halile getirmek
için de¤erlendirmelidir. Hizmet verilen toplumun yönetime daha etkin kat›l›m›
belediye yönetimini daha da güçlendirecektir.
8. Üsküdar Belediyesinin e-devlet vizyonu, vatandaﬂlar›n dijital demokrasiden
maksimum fayday› sa¤layabilece¤i uygun teknolojilerin kullan›ld›¤›, tüm yerel
ihtiyaçlar›n “tek bir pencereden” sa¤lanabildi¤i, ﬂeffaf, hesap verebilir, adil ve
kat›l›mc› bir kuruma dönüﬂümü mümkün k›lacak ﬂekilde geliﬂtirilmelidir.
9. Kurumsal s›n›rlar, hizmet verilen vatandaﬂlar, kurumun ürün, hizmet ve bilgi al›ﬂ-veriﬂinde bulundu¤u kiﬂi ve kurumlar da göz önünde bulundurularak yeniden tan›mlanmal›d›r. Kurum bilgi sistemlerinin, kurumsal paydaﬂlar›n›n bilgi sistemleri ile uyum içerisinde ve mümkün ölçüde entegre bir ﬂekilde çal›ﬂmas› sa¤lanmal›d›r.
10. 10 y›l sonraki dünya teknoloji kullan›m› aç›s›ndan bugünkünden çok farkl›
olacakt›r. Önümüzdeki on y›l içerisinde herkesin bilgisayar ve iletiﬂim teknolojilerini daha çok kullanaca¤› ve bilgisayar okur-yazarl›¤›n›n %100’e ulaﬂabilece¤i düﬂünülmelidir. Bu noktadan hareketle belediye s›n›rlar› içerisinde bilgisayar
kullan›m›n› yayg›nlaﬂt›r›c› projeler geliﬂtirilmelidir.
11. Stratejik hedefler tan›mlan›rken küresel ölçekteki hedefler referans al›nmal›d›r.
12. Dönüﬂüm yönetilmesi gereken bir olgudur. Teknolojik dönüﬂümü baﬂar›l›
k›lacak stratejik ve kültürel dönüﬂümdür. Belediye kendi çal›ﬂanlar› baﬂta olmak
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üzere tüm Üsküdarl›lar›n bilgi teknolojilerini rahat, sorumlu ve etik bir ﬂekilde
kullan›m›n› sa¤layacak kültürel dönüﬂüm projelerine öncelik vermelidir.
13. Dönüﬂüm maliyeti kabul edilebilir ölçülerde olmal›d›r. Kurumsal kaynaklar
etkin ve verimli bir ﬂekilde kullan›lmal›d›r. Üsküdarl›lar kendilerine sunulan
hizmetleri mümkün oldu¤unca ucuza temin edebilmelidir.
14. E-devlet uygulamalar›, prosedürel ihtiyaçlardan ziyade kullan›c› ihtiyaçlar›n› ön plana ç›karan bir yaklaﬂ›mla ele al›nmal›d›r. Elektronik ortamda hizmet
üretmenin kurumsal iﬂ süreçlerine olan etkisi iyi analiz edilmeli ve iﬂ süreçleri
kullan›c› ihtiyaçlar› göz önüne al›narak yeniden tan›mlanmal›d›r.
KAYNAKLAR
DPT (2006). Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010).
DPT (2006). Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Plan› (2006-2010).
European Commission (2007). The User Challenge Benchmarking The Supply of Online Public Services. European Commission Directorate General for Information Society and Media.
OECD. ‘E-government for Better Government’. 2005.
The Economist (2008). E-readiness Rankings 2008: Maintaining Momentum, A White Paper from the
Economist Intelligence Unit, 2008.
TÜS‹AD ve TBV (2007). eDevlet Yolunda eBelediye K›yaslama Çal›ﬂmas›.
UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connected Governance.
New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs Division for Public Administration and Development Management, 2008
Üsküdar Belediyesi Stratejik Plan› 2007 – 2008 – 2009 Y›llar›.
WEST, Darrell M. (2007). Global E-Government, Brown University, Providence, Rhode Island.
WEST, Darrell M. (2008) Improving Technology Utilization in Electronic Government around the
World: The Brookings Institution. http://www.brookings.edu/~/media/Files /rc/reports/2008/0817_egovernment_west/0817_egovernment_west.pdf
WEF (2008). World Economic Forum. http://www.weforum.org/pdf/gitr/2008/ Rankings. pdf

D‹PNOTLAR
1

European eGovernment Awards 2007. Good Practice Label. http://www.epractice.eu/cases/2164

2

European Public Sector Awards 2007. http://www.epsa-projects.eu/index.php/E-Transformation_of_Uskudar_Municipality_(eTUM)

3

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/eAvrupa/eulizbon.html

4

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/eAvrupa/euindex_11.html

5

http://www.bilgitoplumu.gov.tr/edtr.asp

6

Bilgi toplumu stratejisi, 2006, s. 29

7

(Bilgi toplumu stratejisi, 2006, s. 33)

8

Eylem No 65

9

Eylem No 66

10
11

Eylem No 67

Yerel yönetimleri ilgilendiren eylemler: 2, 7, 15, 19, 28, 29, 48, 49, 54, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 68, 75
numaral› eylemlerdir.

702

