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Üsküdar Belediye Baflkan›

Köklü geçmifliyle kadim medeniyetlerin izlerini tafl›yan Üsküdar müstesna bir
beldedir. Üsküdar›n her yönüyle tan›t›lmas›, zevkle yaflan›r olmas› temel görevimizdir.
‹lim adamlar›m›z Üsküdar'a dair söylenecek çok sözün oldu¤unun alt›n› çizmesi, halk›m›z›n Üsküdar'›n geçmifline ve bugününe dair bilgileri ö¤renme arzular›, bu tür hizmetleri zorunlu k›l›yor. Yaklafl›k dört y›ll›k yönetim tecrübemiz Üsküdar'›m›z›n zenginliklerinin bilimsel ölçülere uygun bir flekilde ortaya konularak bizlerin ve halk›m›z›n bilgisine sunulmas›n›n çok önemli oldu¤unu göstermektedir.
Gittikçe geliflerek sürekli bir ilmî faaliyet haline dönüflen, flehircilik alan›nda de¤erli fikirler üreten Üsküdar Sempozyumlar› hepimiz için çok önemli bir etkinliktir. Her sempozyum flehrimizin geçmifline ait de¤erler hakk›nda bilgi sahibi
olmam›z› sa¤lamaktad›r. Ayr›ca yönetim anlay›fl›m›z› zenginlefltirerek bizlere
yeni ufuklar açmaktad›r. Sempozyumun içeri¤iyle ilgili tüm sorumluluk ve kararlar bilim ve yürütme kurulumuza aittir. Sempozyumlarda bizlere düflen, bu
etkinli¤in en güzel flekilde gerçekleflmesini temin etmektir. Üsküdar Sempozyumlar›n›n uluslararas› alanda ses getiren bir etkinlik olarak öne ç›kmas›nda bu
anlay›fl›m›z›n belirleyici oldu¤unu özellikle belirtmeliyim.
Bilim ve yürütme kurulumuzun gayretli çal›flmalar›n›n gerek yurtiçi ve gerekse
yurtd›fl›ndan olumlu tepkiler alm›fl olmas› ve alan›ndaki di¤er çal›flmalara örnek
olarak gösterilmesi do¤ru yolda oldu¤umuzun en kuvvetli delilidir. Bu sebeple
belediyemize bizzat gelerek, telefon veya mail yoluyla tebrik ve takdirlerini ulaflt›rarak kültürel etkinliklerimizi destekleyen aziz Üsküdarl›lara ve flehrimize
dünyan›n dört bir taraf›ndan gönül verenlere flükranlar›m› sunuyorum.
V. Uluslararas› Üsküdar Sempozyumunu bu y›l da farkl› etkinliklerle zenginlefltirmeye ve Üsküdar'a dair sözü olan herkesin kat›l›m›n› sa¤lamaya çal›flt›k. 1-5
Kas›m 2007 tarihlerinde gerçekleflen toplant›larda zihnen ve fikren kendimizi

yenilemek imkân› bulduk. fiahsen hemen her oturumu takip etmeye, zaman›m›n
elverdi¤i ölçüde hocalar›m›z› dinlemeye, uygun zamanlarda onlarla birebir sohbet etmeye ve notlar almaya, bilimin ve hakikatin sesine kulak vermeye gayret
ettim. Memleketimizin her biri alan›nda önemli bir yere sahip olan hocalar›m›zdan çok fleyler ö¤renerek kendimize yeni bir yol haritas› çizdik. Böylece bir taraftan Üsküdar için yap›lmas› gerekenlere yeni bafll›klar ilave edilirken di¤er taraftan yapt›klar›m›z›n de¤erlendirilmesi imkân›n› yakalam›fl olduk.
Üsküdar Belediyesi olarak flehrimizin lehine olan her projeyi önemsiyor ve hayata geçirmeye çal›fl›yoruz. Çünkü imkânlar›m›z ve konumlar›m›z oran›nda hepimizin Üsküdar'a karfl› sorumlu oldu¤u kanatindeyim. Bunun gerçekleflmesi de
yönetici ve ilim adamlar›n›n el ele, gönül gönüle bir sinerji oluflturmas›yla mümkündür. Sempozyumlar› düzenlemek kadar tebli¤lerin lay›k olduklar› flekilde kitaplaflmas›n›n da önemli bir ad›m ve entelektüel bir çaba oldu¤unu düflünüyorum. Bilgilerin kal›c› hale gelmesi ve genifl kesimlerin istifadesine sunulmas› ancak bu yolla mümkündür. Böyle bir çal›flma büyük bir özveri, beceri ve genifl bir
ekibin ortak çal›flmas›n›n ürünüdür. Ümit ediyorum ki, sempozyum kitab› be¤eniyle karfl›lanacakt›r.
Bilim ve yürütme kurulu üyelerimiz baflta olmak üzere tebli¤ sahipleri ve halk›m›z bu çal›flmaya gönülden destek vermifltir. Bu çal›flman›n ortaya ç›kmas›nda
eme¤i geçen herkese tek tek teflekkür etmek isterim. Ancak o kadar çok kiflinin
ad›n› burada anmam mümkün olamayaca¤› için onlar›n flahs›nda bilim ve yürütme kurulumuza, sempozyum koordinatörümüze, mesai arkadafllar›ma, tebli¤cilerimize, halk›m›za ve yay›n ekibimize flükranlar›m› sunuyorum. Sempozyumumuza kat›lan ve bu kitab›n yay›n aflamas›nda vefat eden Üsküdar'›m›z›n bir kültür abidesi de¤erli hocam›z Ahmed Yüksel Özemre'yi de rahmetle anmay› flahs›m ve kadirbilir Üsküdarl›lar ad›na bir gönül borcu say›yorum.
Uluslararas› VI. Üsküdar Sempozyumu (6-9 Kas›m 2008) günlerinde buluflmak
ümidiyle herkese sevgi ve sayg›lar›m› sunuyorum.

Önsöz
B ‹ L ‹ M

K U R U L U

Ülk yerleßim tarihi milattan šnce 1200Õlere kadar uzanan †skŸdar, bu muazzam
ge•mißiyle, •eßitli medeniyetlerin izlerini taßÝyan, fetih šncesinden itibaren mimari zenginlikleri, kŸltŸrel mirasÝ, stratejik konumu, tabii gŸzellikleri, •ok yšnlŸ yaßam tecrŸbesi yanÝnda bunu yaßayan ve yaßatanlarÝyla šzel bir ßehirdir.
Ge•mißten bugŸne bŸtŸn ßehirler, kendilerini tanÝtan ve onlarÝ diÛerinden farklÝ kÝlan birer kimlik taßÝmÝßlardÝr. Uzun bir sŸre•te devam eden •abalar sonucu
olußan bu kimliÛin daha iyi tanÝnÝp anlaßÝlmasÝ bu konularda bir literatŸr olußmasÝyla mŸmkŸndŸr. †skŸdar SempozyumlarÝ bu literatŸrŸn derlenmesine
šnemli katkÝ saÛlayan bir ilm” faaliyet olarak ßimdiden gelenekselleßmißtir.
V. †skŸdar Sempozyumu i•in ilk adÝmlar, 3-5 KasÝm 2006 tarihlerinde dŸzenlenen IV. †skŸdar Sempozyumunun oturumlarÝnda ve kapanÝß toplantÝsÝnda atÝldÝ. Burada sunulan tebliÛlerde ve kapanÝß oturumunda yapÝlan deÛerlendirme
konußmalarÝnda †skŸdar Ÿzerine sšylenecek, sšylenmesi gereken •ok sšzŸn olduÛu vurgusu yapÝlmÝßtÝ. †skŸdar'Ýn daha konußulacak pek •ok yšnŸ ve keßfedilecek taraflarÝnÝn olduÛu Ÿzerinde durulmußtu.
YŸrŸtme kurulunun gayretleri, Belediyenin hÝzlÝ karar alma mekanizmalarÝ ve
iyi planlanmÝß iletißim sayesinde sempozyuma yoÛun bir katÝlÝm talebi oldu. Bilim kurulu bŸyŸk bir hassasiyetle her šzeti okuyup mŸzakere ederek mŸracaatlarÝ deÛerlendiren toplantÝlar yaptÝ. Her hangi bir kanaate ulaßamadÝÛÝnda mŸracaat sahibinden daha geniß šzet istemek suretiyle sempozyum programÝnÝ bŸyŸk
bir hassasiyetle olußturuldu.
A•ÝlÝß kokteyli ve programÝ 1 KasÝm 2007 Perßembe saat 19.00'da BaÛlarbaßÝ KŸltŸr MerkeziÕnde ger•ekleßti. Bšyle bir etkinliÛe ilk defa ev sahipliÛi yapan bu mek‰na toplumun her kesiminden 2000 civarÝnda bir katÝlÝmÝn olmasÝ sempozyumun gšrdŸÛŸ ilginin bir ißareti olmalÝydÝ.

Montagu B. Dunn
tarafÝndan 1855Õde
hazÝrlanan Üstanbul
panoramasÝ
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4 KasÝm Cuma gŸnŸ ise, mes‰i saatleri i•erisinde olmasÝna ra¤ men, Ad‰let Tarihi MŸzesiÕnin kŸ•Ÿk ama sÝcak salonunu hÝncahÝn• dolduranlar bu tarihi binanÝn ißlevine uygun tebli¤ leri dinleme ayrÝcalÝ¤ Ýna erißtiler.
5 KasÝm Cumartesi gŸnkŸ olumsuz hava ßartlarÝ sempozyum yšneticilerini endißeye dŸßŸrmŸßtŸ. Tebli¤ sahiplerinin katÝlÝmÝ konusunda bile tereddŸt olußturacak bu olumsuzlu¤ a ra¤ men ilk dšrt oturum daha šnceki sempozyumlarda
gšrŸlmeyen bir katÝlÝmla baßladÝ. AynÝ anda baßlayan dšrt oturumda salonlarÝn
her birinde bir kÝsÝm dinleyicilerin ayakta kalmasÝ, sempozyumun i•eri¤ i kadar
organizasyonuyla tanÝtÝm •alÝßmalarÝnÝn da bŸyŸk bir šzveri ve hassasiyetle sŸrdŸrŸldŸ¤ ŸnŸ ve †skŸdarlÝlarÝn kentlerine sahip •ÝktÝ¤ ÝnÝ gšstermekteydi. Üki
gŸn boyunca ger•ekleßtirilen otuz bir oturumda yŸzŸ aßkÝn tebli¤ sunuldu ki, bu
bir rekordu. Hatta bazÝ tebli¤ ler o kadar yo¤ un ilgi gšrdŸ ki, so¤ uk havaya ra¤ men salonlarÝn kapÝ ve pencereleri a•Ýlarak havalandÝrmak zorunda kalÝndÝ. Bu
bakÝmdan bŸtŸn olumsuz hava ßartlarÝna ra¤ men bu tŸrden pek •ok bilimsel etkinli¤ in gšrmedi¤ i ilgi ve alakayÝ V. UluslararasÝ KatÝlÝmlÝ †skŸdar Sempozyumunun gšrmŸß olmasÝnÝn memnuniyet verici bir durum oldu¤ u burada belirtilmelidir.
Bir kÝsmÝ dÝßarÝda kalabalÝk bir dinleyici kitlesinin takibinde de¤ erlendirmelerin
yapÝldÝ¤ Ý kapanÝß oturumuyla sempozyum sona erdi. ArdÝndan yeni ve belki de
ger•ekleßtirilenlerden daha zor olan tebli¤ lerin kitaplaßtÝrÝlma sŸreci baßladÝ.
Uzun sŸren ve sÝkÝ bir derleme •alÝßmasÝndan sonra toplanan tebli¤ ler Bilim Kurulunca yeniden gšrŸßŸldŸ. Tebli¤ lerin konu birli¤ i i•erisinde sempozyumun
bilimsel seviyesine uygun bir titizlikle yayÝnlanabilmesi i•in bŸyŸk bir hassasiyetle yeniden •alÝßÝldÝ. Tebli¤ lerin sempozyumun oturum programlarÝna ba¤ lÝ
kalÝnmadan beß ana baßlÝk altÝnda toplanarak iki cilt halinde kitaplaßtÝrÝlmasÝ
kararlaßtÝrÝldÝ. Oturum baßkanlarÝ tamamen tebli¤ cilerin dÝßÝndan se•ildikleri
i•in, sempozyuma katkÝlarÝ dikkate alÝnarak kitabÝn baßÝnda zikredilmißtir.
IV. †skŸdar Sempozyumunda oldu¤ u gibi bu sempozyumun kitabÝ hazÝrlanÝrken de alÝßÝlageldik bir sempozyum kitabÝnÝn štesinde bir anlayÝßla hareket edilmiß, ilm” oldu¤ u kadar estetik de¤ eri de bulunan kalÝcÝ bir eser hazÝrlanmasÝna
•alÝßÝlmÝßtÝr. Bilindi¤ i gibi Ÿlkemizdeki akademik •alÝßmalarda gšrsel materyalin

etkili ve estetik bir ßekilde kullanÝmÝ anlayÝßÝ yaygÝn de¤ ildir. V. †skŸdar Sempozyumunun tebli¤ leri yayÝna hazÝrlanÝrken ortaya •Ýkacak eserde gšrsel materyalin etkin bir ßekilde ve estetik titizlikle kullanÝlmasÝna itina edildi¤ i belirtilmelidir. Bu sebeple eski eser kŸtŸphaneleri baßta olmak Ÿzere muhtelif merkezlerde minyatŸr, gravŸr eski foto¤ raf araßtÝrmasÝ yapÝlmÝß, Üstanbul ve †skŸdar ile ilgili šzel foto¤ raflar •ekilmißtir. Tebli¤ sahiplerinden gelen gšrsel materyalin de¤ erlendirilmesine bŸyŸk šnem verilmekle birlikte bunlar bazen yetersiz kalmÝßtÝr. Ancak tebli¤ sahiplerinden gelen bu tŸr materyal eserin bŸtŸnŸ i•erisinde
šnemli bir yekžn teßkil etmesi de šnemli bir eksiklik oldu¤ u belirtilmelidir. AyrÝca gšnderilen materyalin šnemli bir kÝsmÝ ise •ekim veya tarama teknolojisindeki eksikler yanÝnda internet kanalÝyla temin edilmiß olduklarÝndan dolayÝ •šzŸnŸrlŸlŸk, renk ve ÝßÝk ayarlarÝ gibi teknik sebeplerden dolayÝ yetersiz kalmÝßtÝr. Bu aßamada tebli¤ sahiplerinin gšnderdi¤ i gšrsel materyalleri yeni foto¤ raflar •ekerken kendilerine rehber edinen araßtÝrma ekibi kitabÝn zenginleßmesini
sa¤ lamÝßtÝr.
Metinlerde tebli¤ sahiplerinin tercih ettikleri yazÝm kurallarÝna genellikle ba¤ lÝ
kalÝnmakla birlikte bir imla birli¤ i sa¤ lanmasÝna gayret edilmißtir. AynÝ ßeklide
tebli¤ sahiplerinin bibliyografya kullanÝmlarÝna da her hangi bir mŸdahalede bulunulmamÝßtÝr. BŸtŸn bunlara ra¤ men bazÝ hata ve eksikliklerin bulunmasÝ da
ka•ÝnÝlmazdÝr. ‚alÝßmanÝn boyutu, yŸrŸtme kuruluyla yayÝn ekibinin gayretleri
dikkate alÝndÝ¤ Ýnda bunlarÝn okuyucu ve tebli¤ sahipleri tarafÝndan anlayÝßla
karßÝlanaca¤ ÝnÝ Ÿmit etmekteyiz.
†skŸdar Belediye BaßkanÝ Mehmet ‚akÝr Bey'e sempozyumla ilgili takdire de¤ er
yaklaßÝmÝ ve gayretleri i•in mŸteßekkiriz. Tarihi eserlere, kŸltŸrel mirasa ve bilimsel faaliyetlere vermiß oldu¤ u destek her tŸrlŸ takdirin Ÿzerindedir. Sempozyum •alÝßmalarÝnÝn baßlamasÝndan kitaplaßmasÝna kadar en ince ayrÝntÝsÝna kadar Ÿzerine dŸßen sorumlulu¤ u yerine getirmede tereddŸt etmedi. Ühtisasa hŸrmet ederek liyakate šnem verip, bilim kurulunun aldÝ¤ Ý bŸtŸn kararlara samimiyetle ba¤ lÝ kaldÝ. AyrÝca hemen her oturuma katÝlarak sempozyumu sonuna kadar takip etmek suretiyle notlar aldÝ ve sempozyuma katÝlan herkesle yakÝndan
ilgilendi. Sonu• itibariyle šrnek bir sempozyuma dšnŸßen bu bilimsel etkinlik,
onun sa¤ ladÝ¤ Ý imkanlar, yšnetim anlayÝßÝ ve šrnek alÝnmasÝ gereken yšnetim
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uygulamalarÝyla ger•ekleßti. TebliÛlerin kitaplaßmasÝnda da aynÝ yaklaßÝmla hareket ederek bu alanda da uluslarasÝ bilimsel •evrelerde Ÿlkemizin ve ilim adamlarmÝzÝn yŸzŸnŸ aÛartacak bir •alÝßmaya imza attÝ. Kurulumuz ve †skŸdarlÝ
hemßerilerimiz adÝna himmetinin ve devletinin daim olmasÝnÝ dileriz.
Sempozyumun yŸrŸtme kurulu Ÿyelerinden belediye baßkan yardÝmcÝlarÝ Hilmi
TŸrkmen ve Arzu GŸr bu faaliyetlerin en gŸzel ßekilde yŸrŸtŸlmesi ve neticelenmesi i•in šzel •aba gšsterdiler. Bu faaliyetin arkasÝnda onlarÝn tevazu ile hareket edip, bitmeyen bir enerjiyle sergiledikleri gayretlerin de šnemli bir yeri vardÝr.
YŸrŸtmŸ kurulu Ÿyelerimizden deÛerli meslekdaßlarÝmÝz, Prof. Dr. Mehmet Üpßirli, Prof. Dr. Zekeriya Kurßun, Prof. Dr. Tufan BuzpÝnar ve kitabÝn koordinasyonunu da Ÿstlenen Do•. Dr. Mustafa Sabri KŸ•ŸkaßcÝ bilim kurulunun rahat •alÝßmasÝ, saÛlÝklÝ deÛerlendirmeler yapmasÝ ve yŸrŸtmenin bilimsel bir anlayÝßla
ger•ekleßmesini saÛladÝlar. YŸrŸtme kurulumuzun tŸm Ÿyelerine tebrik ve teßekkŸr tabii borcumuzdur.
Sempozyumun baßarÝyla ger•ekleßmesi, belge ve resimlerle šzgŸn bir †skŸdar
sergisinin hazÝrlanmasÝndaki gayretlerinden dolayÝ KŸltŸr ve Sosyal Üßler MŸdŸrŸ Belgin DißciÕye, sempozyumunun tanÝtÝm •alÝßmalarÝ ile organizasyonun baßarÝsÝndaki gayretlerinden dolayÝ Selda …zgen, Ali Yeßildal, Ali ‚i•ek, HŸsnŸ
Sara•ÕÝ, sempozyumun sekreteryasÝnÝ yŸrŸten …zgŸl Ortahisar, Dilek ‚akÝr ve
Ahmet Bingšl ile nezaketle vazife yapan salon gšrevlilerini tebrik ediyoruz.
TebliÛlerin yayÝna hazÝrlanmasÝnÝ Ÿstlenen yayÝn ekibinin gayretleri olmasaydÝ,
sempozyumun bu gŸzel ŸrŸnŸ bu kadar šzenli bir ßekilde elimize ulaßmazdÝ.
Ümla birliÛinin saÛlanmasÝna ve kitabÝn tashih •alÝßmalarÝna rehberlik eden Prof.
Dr. Mustafa Uzun'a ve bu vazifeyi yerine getiren araßtÝrma gšrevlisi Ahmet Karataß'a, kitabÝn yayÝna hazÝrlanmasÝnda •ok ciddi emekleri olan gen• ilim yolcularÝ UÛur Demir ve Zafer ‚Ýnar'a, yayÝn kurulu Ÿyelerine, tasarÝmÝ uygulayan BŸlent Avnamak, Sabit EtaßÕa ve emeÛi ge•enleri de tebrik eder, nice gŸzel eserlere
imza atmalarÝnÝ temenni ederiz.
Bilim kurulu olarak uzun bir sŸrecin sonunda elinizdeki meyveleriyle ortaya •Ýkan bu •alÝßmanÝn her aßamasÝnda yakÝn ve ÝsrarlÝ takibi yanÝnda gšz nuru ve
alÝn teri olan Dr. Coßkun YÝlmaz'a da mŸteßekkir olduÛumuzu burada belirtmeliyiz.
Yerel yšnetimlerle akademik •evrelerin uyumlu bir ißbirliÛi yapabilecekleri, bunun bilimsel hayata ve yerel yšnetimlerin baßarÝsÝna, ßehir tarihinin tesbitine ve
yaßama bilincinin gelißmesine šnemli katkÝlar saÛlayabileceÛini bu sempozyum
bir kere daha ortaya koymußtur. †skŸdar'Ýn sahip olduÛu kŸltŸr ve zenginlik sadece bu tarihi il•enin deÛil, Üstanbul'un ve Ÿlke tarihimizin zenginliÛini de aksettirmektedir. GeleceÛin †skŸdarÕÝnda ise kŸltŸr dŸnyamÝza yapÝlan her katkÝnÝn mutlaka bir yerinin olacaÛÝ unutulmamalÝdÝr.
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Sempozyum
Aç›l›fl Konuflmas›
M E H M E T

Ç A K I R

Üsküdar Belediye Baflkan›

Say›n Kaymakam›m,
Sayg›de¤er ilim adamlar›,
Han›mefendiler,
Beyefendiler,
Uluslararas› V. Üsküdar sempozyumuna hofl geldiniz, fleref verdiniz. Hepinizi sayg›yla selaml›yorum. Kokteyl salonunda ve serginin aç›l›fl›nda yüzlerinizde memnuniyet izlerini gördüm. Gözleriniz sevgiyi ve yüreklerinizdeki
muhabbeti yans›t›yordu. Do¤rusu çok mutlu oldum. Sizleri a¤›rlamaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. ‹nflallah bu memnuniyetiniz, sevginiz, mutlulu¤unuz hep artarak devam eder. Bütün gayretimiz, bu flehri güzellefltirmek, burada yaflayan sizleri mutlu etmek. Hem Üsküdar, hem sizler
bunu fazlas›yla hak ediyorsunuz.
De¤erli misafirler,
Üsküdar, tarihi bir yerleflim birimi. Hem de binlerce y›l öncesinden gelen muazzam bir geçmifle sahip, dünya tarihinde iz b›rakm›fl büyük devletlerin, kadim medeniyetlerin hat›ralar›n› yaflatan, izlerini tafl›yan bir mekân. Bu zengin
tarihi geçmiflinden günümüze tafl›d›¤› de¤erleriyle, mimari miras›yla, stratejik
konumuyla, tabii güzellikleriyle özel bir flehir. Üzerinde yaflamaktan, kendisiyle an›lmaktan büyük mutluluk duydu¤umuz Üsküdar, Avrupa ve Asya aras›ndaki en önemli geçifl güzergâhlar›n›n bafl›nda geldi¤i için belli bafll› eski
medeniyetlerin de en önemli u¤rak yeri ve Türklerin Anadolu'nun bat›s›nda
tan›d›klar› ilk mekân. Milletimizin ‹stanbul'un fethinden as›rlar önce tan›flt›¤› ve Osmanl›lar döneminde en ihtiflaml› günlerini yaflayan bir kutlu belde.

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

I V

Osmanl› döneminde ‹stanbul'un en önemli üç merkezinden birisi olan Üsküdar, adeta bir aç›k hava müzesi ve örnek bir Türk-‹slam flehri olarak öne ç›kmaktad›r. Geçen seneki sempozyumda yapt›¤›m konuflmamda ifade etti¤im
gibi, Üsküdar, uzun tarihi süreçte kendisine özgü baz› hususiyetler kazanm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda, kadim bir huzur beldesi, bir flefkat ve flifa yurdu,
valideler flehri, tarihi mesireler ve korular merkezi oluflu gelmektedir. K›saca
ifade etmek gerekirse s›rt›m›z› binlerce y›ll›k bir tarihi geçmifle, muazzam bir
mirasa ve engin bir yaflam tecrübesine dayam›fl durumday›z. Arkam›zda böylesine büyük bir birikim ve önemli bir güç bulunmaktad›r. Bu bizim, sadece
benim de¤il hepimizin, Üsküdarl› olan ve kendisini Üsküdarl› hisseden herkesin omuzlar›ndaki yükü ve tafl›d›klar› sorumlulu¤u art›ran övünülecek ve
fleref duyulacak bir mirast›r.
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Sayg›de¤er davetliler,
Bizim yönetim anlay›fl›m›zda, dün-bugün-yar›n iliflkisinin ve ahenginin
önemli bir yeri vard›r. Kendimizi, dünü anlamak, korumak, günümüze ve gelece¤e tafl›makla yükümlü hissediyoruz. Bugünü yaflan›l›r k›lman›n ve yar›nlar› planlaman›n da temel görevimiz oldu¤una inan›yoruz. Bunun için de yaflad›¤›m›z flehri, baflta yöneticiler olmak üzere tan›mak ve herkese tan›tmak
zorunday›z. Neler yap›ld›¤›n› ve yap›lmas› gerekti¤ini müzakere etmek, projeler haz›rlamak, k›sa, orta ve uzun vadeli planlar, programlar yapmak önemli görevlerdir. Ayr›ca Üsküdarl›l›k bilincini gelifltirmek durumunday›z. ‹nsan
tan›d›kça kanaat sahibi oluyor, seviyor, benimsiyor ve sahipleniyor. Sempozyumlar bize bu imkân› sa¤lamakta ve önemli katk›larda bulunmaktad›r. Çünkü Üsküdar'›n dününe, bugününe ve gelece¤ine ait önemli araflt›rmalar ortaya konulmakta, önümüze yeni ufuklar aç›lmaktad›r. Bunlar› yay›nlayarak,
bilgilerin daha kal›c› olmas›na ve Üsküdar'›n daha sa¤l›kl› bir flekilde tan›t›lmas›na etkili katk›larda bulunmay› hedefliyoruz.
Sempozyum kitaplar›yla yaklafl›k 6.000 sayfa tutar›nda 8 ciltlik bir külliyat
ortaya ç›km›flt›r ki, bu küçümsenecek bir çal›flma de¤ildir. Kitaplaflma süresini de dikkate ald›¤›m›zda bir sempozyum, en az 1,5-2 y›l gibi bir süreyi gerektirmektedir. Geçen dört sempozyum ve kitaplar› bu gayretlerimizin ne kadar isabetli, sempozyumlar›n da ne kadar önemli ve önemsenmesi gereken
bir faaliyet oldu¤unu ortaya koymufltur.
Han›mefendiler, Beyfendiler…
Sempozyumla ilgili ayr›nt›l› bilgi vererek vaktinizi alacak de¤ilim. Elinizdeki kitaplar ve arkadafllar›m›z bu konuda sizlere yard›mc› olacakt›r. Ancak bir
hususun alt›n› çizmek istiyorum: Biz bu sempozyumun bilimsel ölçülerle
gerçekleflmesine büyük önem veriyoruz. Bunun için de muhteva ile ilgili tüm
karar ve sorumlulu¤u bilim kuruluna devretmifl bulunuyoruz. Bana verilen
bilgilere göre, sempozyum için programa al›nan tebli¤lerin birkaç kat› müracaat›n oldu¤u, Bilim Kurulu'nun çok yorucu ve titiz bir çal›flmayla teklif edilen konu özetlerinin Üsküdar'la ilgisini, bilimselli¤ini ve özgünlü¤ünü de¤erlendirmek suretiyle bu program›n haz›rlanmas›n› sa¤lam›fl oldu¤udur. Sempozyuma ülkemizin dört bir yan›ndaki onlarca üniversiteden kat›l›m›n sa¤lanmas› bizim aç›m›zdan, belediyemizin üniversitelerle iflbirli¤ine ›fl›k tutan
güzel bir geliflmedir. Bu sempozyumun sevindirici bir di¤er yan› ise uluslararas› kat›l›md›r. Avrupa'dan Amerika'dan, Ortado¤u'dan, Rusya'dan, Orta
Asya'dan dünyaca ünlü bilim adam› sempozyum program›na önemli katk›lar
sa¤lam›fllard›r. Bir hususun daha alt›n› çizmek istiyorum. O da, halk›m›z›n
sempozyuma ilgisini art›rmak için tebli¤lerin sunumu d›fl›nda kültür, sanat
ve sosyal etkinliklere de yer verilmifl olmas›d›r. Mesela, bu akflam ki konser
ve sergi gibi… Yar›n takip edece¤imiz Üsküdar'›n sözlü tarih paneli ve Fatih
Sultan Mehmed'in mahkemesi olarak bilinen binadaki aç›l›fl oturumu gibi…
19
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Sayg›de¤er davetliler,
Bizim, Üsküdar 2010 gibi bir hedefimiz var. Bu hedefin merkezinde, insan›yla, tarihiyle, kültürüyle, flehir dokusuyla, dev yat›r›mlar›yla Üsküdar'›,
2010'lu y›llarda yeni bir çehreye kavuflturmak, Üsküdarl›n›n yaflam standard›n› yükseltmek vard›r. Büyükflehir ve Hükümetimiz baflta olmak üzere ilgili resmi ve sivil kurumlar›n da deste¤ini alarak Üsküdar'› daha da gelifltirmeye çal›fl›yoruz. Biz imkanlar›m›z ölçüsünde, insan› ve flehri bir bütün olarak
görüyor ve bu anlay›flla hareket ediyoruz. Bunun güzel neticelerini de ald›¤›m›za inan›yoruz. Bugün Üsküdar, kültürel etkinlikler aç›s›ndan ‹stanbul'un
en önemli adreslerinden birisidir. Sadece Altunizade Kültür Merkezi'ndeki
etkinliklere y›lda üçyüz bin civar›nda insan ifltirak etmektedir. Katibim flenliklerinin kazand›¤› uluslararas› boyut, kültür ve sanat derinli¤i de bilginiz
dahilindedir. Yine, Karagöz Kukla Festivali bir ilk olarak belediyemizin gerçeklefltirdi¤i etkinlikler aras›ndad›r. Sempozyumlar›m›z, konserlerimiz,
kurslar›m›z, yar›flmalar›m›z, büyük bir be¤eni ile takip edilir duruma gelmifl22

tir. Üsküdar'la ilgili yay›nlar›m›z belirli bir anlay›flla sürmektedir, önümüzdeki günlerde çok daha güzel ve yeni çal›flmalara da imza at›laca¤›n› flimdiden sizlerle paylaflabilirim.
fiehir dokusu aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›na inand›¤›m›z bir di¤er konu
da müzecilik ve araflt›rma merkezi projeleridir. Geçen seneki konuflmamda
bahsetti¤im Fatih Sultan Mehmed'in mahkeme binas›n›n restorasyonu tamamland›. fiimdi Adalet Tarihi Müzesi açma çal›flmam›z var. Tekel binas›n›n müzeye dönüfltürülmesiyle ilgili düflünceler müzakere ediliyor. Ba¤larbafl› Kültür Merkezi bünyesinde iki müze faaliyete geçecek. Üsküdar Araflt›rmalar› Merkezi kurup Üsküdar'la ilgili temel kaynaklar› ve arfliv belgelerini
burada toplayaca¤›z. Mesela, d›flar›daki sergi kendi arflivimize ait olup bu
merkezde de¤erlendirmeyi planlad›¤›m›z materyalin küçük bir k›sm›d›r.
Bizim as›l hedeflerimizden birisi de, Üsküdar'› kültür ve kongre merkezine
dönüfltürmektir. Geçen seneki konuflmamda Ba¤larbafl› Kültür Merkezi'nin
y›l içinde hizmete girece¤ini belirtmifltim. fiimdi burada ilk program› gerçeklefltirmenin mutlulu¤unu hep birlikte yafl›yoruz. Bu Merkezi Üsküdar'a kazand›ran ve aç›l›fl için bize tahsis eden Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z say›n Kadir Topbafl'a ve ‹ETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk'e bu vesile ile teflekkür ediyorum. Belirtmek isterim ki, buras› Türkiye'nin en önemli kültür
ve kongre merkezlerinden birisidir. Hatta, di¤er salonlar›, bedestenleri, sahaflar çarfl›s› ve müzeleriyle, bir külliye halinde ele al›nan bir ilktir. Program
bitiminde gezip görebiliriz. Yavuztürk Mahallesi'nde Niyazi Say›n Kültür
Merkezimizi bu y›l içinde hizmete açt›k. Üsküdar Nikah Saray› ve Kültür
Merkezi'mizin aç›l›fl›n› 2008'in bafl›nda gerçeklefltirece¤iz.
Önümüzdeki günlerde Emniyet mahallesinde gençlik ve kültür merkezi'nin,
Esatpafla kültür ve spor merkezi ile Örnek mahallesi kültür merkezlerinin temelleri at›lacak ve 2008'de de tamamlanmas› sa¤lanacakt›r. Kandilli Geleneksel El Sanatlar› Merkezi'nin projesi bitmifl olup temeli at›lacakt›r. ‹htiyaca cevap veremez duruma gelen Altunizade Kültür Merkezi de 2008'de y›k›larak daha büyük bir kültür merkezinin temelleri at›lacakt›r.
Önemsedi¤imiz bir di¤er faaliyet grubumuz da, tarihi eserlerin asl›na uygun
olarak yeniden ihyas› ve restorasyonudur. Vaktinizi almamak için isim isim
saymayaca¤›m. Ancak, türleri, adetleri ve durumlar› hakk›nda genel bir bilgi
verece¤im. 3 mektep, 18 çeflme ve maksem, 10 hazire ve türbe, 8 dergâh, 3
namazgah, 14 eski Üsküdar evi. ‹lgili kurullara müracaat› yap›ld›, bir k›sm›n›n projesi haz›rland›, bir k›sm›n›n yap›m› tamamland›, bir k›sm›n›n da ihya ve tamir çal›flmalar› sürmektedir.
Mesela, 10 y›ll›¤›na belediyemize tahsis edilen Valideba¤ Korusu'nun bak›m
ve rehabilitasyon çal›flmalar›m›z›n yan›nda, filmlere konu olan Adile Sultan
Kasr›n›n restorasyon çal›flmalar›na da bafllanm›flt›r. Geçen sene restore edil23
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di¤ini söyledi¤imiz, alan›ndaki tek örnek olan Üsküdar Tebhirhanesi'nin bak›m ve onar›m› da tamamlanm›flt›r.
De¤erli misafirler,
Burada mutlulukla ifade etmek istedi¤im bir di¤er hizmet alan›m›z sosyal belediyecilik anlay›fl›m›zd›r. Bu konuda k›saca TOGEM dedi¤imiz Toplumsal
Geliflim Merkezimiz, Küp ad›n› verdi¤imiz Kad›n el Ürünleri Pazar yeri projemiz ve Bilgi evlerimiz Türkiye'ye örnek olmufltur. Daha bugün ‹stanbul d›fl›nda bir belediyemiz Üsküdar'a gelerek bilgi evlerimizi incelemifl ve bu projeyi hayata geçirme karar› alm›fllard›r. Böyle onlarca örnek sayabiliriz.
Sosyal belediyecilikle ilgili çal›flmalar›m›z uluslararas› sempozyumlara konu
olmaktad›r. Bana verilen bilgiye göre bu hafta ‹sveç'te düzenlenen bir toplant›da, Üsküdar'›n sosyal belediyecilik anlay›fl› ele al›nm›flt›r. Bu yaklafl›m çok
önemlidir. Çünkü do¤rudan insan› merkezine alan anlay›flt›r.
Mesela TOGEM vas›tas›yla yard›m edilen insan say›s› 719.000'e ulaflm›flt›r.
Bilgi evlerimizde, y›lda 15.000'i aflk›n yavrumuz bilgisayarl› ve internetli ortamda ders çal›flma ve e¤itim imkân› bulmaktad›r. Rehabilitasyon merkezimizde sokak çocuklar›na, engellilere ve yafll›lara evde destek ünitemizle de
yafll›lar›m›za evlerinde hizmet veriyoruz. Bunlar ve benzeri faaliyetler bizi
son derece mutlu etmektedir. Sizleri de fiili ve fikri olarak bu mutlulu¤u paylaflmaya davet ediyoruz. Çünkü biz bu çal›flmalar› devlet imkân›ndan çok
sponsorlar›m›z›n katk›lar›yla sürdürüyoruz. Mesela, ramazanda 600.000 kifliye verdi¤imiz iftar yeme¤i ve di¤er yard›mlar da bu yöntemle temin edilmifltir.
Sevgili misafirler,
fiimdiye kadar zikretti¤imiz hizmet binalar›m›z›n yan›nda Bulgurlu’da yapt›¤›m›z Yafll›lar Evi’miz bitmifltir. ‹tfaiye binam›z ve Musahipzade Celal Tiyatrosu yenilenmektedir. Hükümet binas›yla ilgili proje ay sonu itibariyle bitmifl olup 2008 bafl›nda temel at›lacakt›r. ‹stanbul'da bir ilk olacak Hasta yak›nlar› konukevinin temeli birkaç gün içinde at›lacakt›r.
fiehir dokusunu güzellefltirmek ve yeni katk›larla zenginlefltirmek de en
önemli hedeflerimizdendir. Tarihi esteti¤e sahip Üsküdar'›n görünümünün
arzu edilen seviyeye ulaflmas› için kentsel tasar›m projeleri büyük önem tafl›maktad›r. Üsküdar'›n tarihi siluetini yeni kazan›mlarla zenginlefltirecek
kentsel tasar›mlar›m›z›n bafl›nda “Üsküdar Meydan ve Çevresi Kentsel Tasar›m” projesi geliyor. Proje kapsam›nda, Üsküdar ve Ahmediye Meydan› ve
çevresi yeni bir görünüme kavuflacakt›r.
Bu düzenlemenin 2010 içinde belirli bir noktaya gelmesi planlanmaktad›r.
Bu proje kapsam›nda, Saatte 45.000 insan›n transfer olaca¤› Üsküdar Meydan› araç trafi¤ine tamamen kapat›larak yayalara aç›lacakt›r.
24

Üsküdar'›n ticari hayat›n› gelifltirmek amac›yla, meydan›n alt›na büyük çarfl›lar yap›lacakt›r. Böylece Üsküdar Meydan› ‹stanbul'un ve Türkiye'nin en
dikkat çeken merkezlerinden birisi olacakt›r. Beylerbeyi iskele Meydan› yeniden düzenlendi ve yepyeni görünüm kazanm›fl haliyle hizmete aç›ld›. 2010
hedefi do¤rultusunda, düzenleme yap›lacak, di¤er bölgeler flunlard›r: Aziz
Mahmud Hüdayi Türbesi ve Çevresi, K›s›kl› Meydan› ve Çevresi, Beylerbeyi
Meydan› ve çevresi, Rumi Mehmed Pafla Camii Ve Çevresi, Kuzguncuk Meydan› ve Çevresi, Ayazma Camii Ve Çevresi, Valide Atik Camii ve Çevresi'dir.
Bunlar›n bir k›sm›n›n projesi haz›rland›, bir k›sm›n›n da proje çal›flmalar›
sürmektedir. Cephe ve tabela kirlili¤i de flehir esteti¤i aç›s›ndan bizim için
son derece önemli bir konudur. Bina cephelerindeki tabela ve klima kirlili¤ine son verecek çal›flmay› Selmân-› Pâk caddesinde bafllatm›fl bulunuyoruz.
fiehir dokusu aç›s›ndan önemsedi¤imiz bir di¤er proje Harem-Üsküdar Sahil
projesidir. Büyükflehir Belediyesiyle de iflbirli¤i yaparak Harem-Üsküdar aras›n› örnek bir tarihi Türk sahiline dönüfltürmek istiyoruz. Burada baz› tarihi
25
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eserler asl›na uygun olarak yeniden yap›lacak. Mesela, ünlü Salacak Kahvesi yeniden infla edilecektir. Burada 18. yüzy›l Türk kahvehanesi kadim kahve gelene¤iyle yaflat›lacakt›r. Bu güzergahta ahflap seyir teraslar› kurularak
fiemsi Pafla Camii'nin yan›nda yer alan tarihi fierefabâd Kasr› ve sahilde bugün mevcut olmayan 5 yal› özgün mimari dokusuyla yeniden flehrimize kazand›r›lacakt›r.
Gerçekleflmesi için ise önemli bir kayna¤a ve zamana ihtiyaç duyulan bu projeler hem Üsküdar ve hem de ‹stanbul’a çok önemli bir zenginlik kazand›racakt›r.
Üsküdar 2010 kapsam›nda hedefledi¤imiz konulardan birisi de sportif mekân eksikli¤ini gidermektir. Bu amaçla depreme dayan›ks›z olan Burhan Felek spor tesislerini yeni bir anlay›flla rehabilite ederek günümüz flartlar›nda
spor yapmaya elveriflli hale getirme çal›flmalar›m›z sürüyor. Daha önemlisi
flu anda sürdürdü¤ümüz Beylerbeyi spor vadisi proje çal›flmas›d›r. Projenin
26

hayata geçmesiyle Türkiye ilk “spor vadisi”ne de kavuflmufl olacakt›r.
Sayg›de¤er davetliler,
Bir söz vard›r, “Ahir gelir Bezme ekâbir, büyükler en son meclise gelir" diye.
‹ki büyük projemizle ilgili k›saca bilgi vererek sözlerimi bitirmek istiyorum.
Bunlardan birisi Üsküdar-Ümraniye Metro hatt›d›r. ‹nflas›na 2008'in bafl›nda
bafllanacakt›r. ‹kincisi ise, tahmin etti¤iniz gibi, asr›n gerçekleflen rüyas›
Marmarayd›r. Bu proje h›zla yürümektedir. Geçti¤imiz hafta içinde kaymakam Beyle yapt›¤›m yerindeki inceleme gezisinde denizalt›na yerlefltirilecek
11 tüpten dördüncüsü yerlefltirildi¤ini ö¤rendik. Y›lsonuna kadar tamam›
yerlefltirilecektir. Ayr›ca, Sö¤ütlüçeflme'den gelip Karacaahmet Mezarl›¤›'n›n
alt›ndan geçecek yeralt› tünel çal›flmalar› da h›zla devam etmektedir. Netice
itibariyle projenin 2010'da tamamlanmas› hedeflenmektedir. ‹fade etmek isterim ki, burada anlatt›klar›m›z›n yan›nda dile getirmedi¤imiz çok say›da daha faaliyet ve projemiz vard›r. Sözü uzat›p sizi yormamak ad›na belli bafll›
çal›flmalar›m›zdan baz›lar›ndan bahsetmekle yetindik. Ancak bir hususun alt›n› özellikle çizmek istiyorum. O da, tarihin hiçbir döneminde, Üsküdar’a
bu dönemde yap›lan yat›r›m kadar yat›r›m yap›lmad›¤› gerçe¤idir.
Hizmet anlay›fl›m›z: “her ifl insan için” hizmet parolam›z: “daha güzel bir Üsküdar"d›r. Bu anlay›fl ve gayretlerimizin en güzel flekilde ortaya ç›kaca¤›, yorgunluklar›m›z›n meyvesini görece¤imiz tarih 2010’dur. Sizlere “Üsküdar
2010” kapsam›nda yapt›¤›m›z ve yapmaya devam etti¤imiz çal›flmalardan baz› bafll›klar aktarma bahtiyarl›¤›na erdi¤im için mutluyum.
Sayg›de¤er misafirler,
Konuflmam› bitirirken, bu anlaml› günümüze kat›larak mutlulu¤umuz art›ran siz de¤erli misafirlerimize ilginiz ve sabr›n›z için, sempozyumu haz›rlayan bilim ve yürütme kurulundaki hocalar›m›za, kat›l›mc›lar›m›za ve mesai
arkadafllar›ma emekleri için çok teflekkür ediyorum. Daha güzel bir Üsküdar'da yaflama niyaz›yla hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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Üsküdar Mahkemesi
M E H M E T

‹ P fi ‹ R L ‹

Fatih Üniversitesi

Türk-‹slam dünyas›nda Asr-› Saadet’ten beri adaletin tevzii çok önemli kutsal
bir vazife olarak telakki edilmifl, bu konuda Kur’an-› Kerim’de, hadislerde ve dinî kaynaklarda çok aç›k hükümler yer alm›flt›r1. Ayr›ca kad›lar, naipler, mahkeme personeli, yarg›lama esas ve usulleri vs. hakk›nda da zengin bilgi ve bu konuda güvenilir literatür bulunmaktad›r. Di¤er taraftan, uygulamada da çok parlak örnekler yaflanm›fl, bunlar toplumda devaml› tekrarlanarak zengin bir edebiyat oluflmufltur. Bu örneklerde adalatin tecellisinde devletin, halife ve hükümdarlar›n, kad› ve hakimlerin isimlerinin zikredilmesine çok önem verildi¤i halde mahkeme yerleri ve mekanlar› hakk›nda hemen hiç bir bilgi ve ipucu yer almamaktad›r. Bu tesadüfî olmay›p bir anlay›fl ve yaklafl›mdan kaynaklanmaktad›r.
‹slam’da yarg› ve yarg›lama usullerinin çok mühim olmas›na ve çok etrafl› incelenmesine mukabil mahkeme yeri ve mekanlar› önemsenmemifl ve kaynaklarda
bilmünasebe zikredilmifltir. Hatta bu sadece yarg› için de¤il yönetim için de ayn› anlay›fl hakimdir. Osmanl› döneminde bu anlay›fl ve uygulama taa XIX. yüzy›l ortalar›na yani Tanzimat’a kadar böyle devam etmifl, o dönemde her kurum
için resmî binalar tahsisine bafllanm›flt›r2. O zaman akla flu soru geliyor, ‹slam’›n
böylesine önem verdi¤i adaletin tevzii hangi mekanlarda yap›l›yordu?
‹slam’da yarg› üzerine yap›lan araflt›rmalarda duruflman›n yap›laca¤› mekanlar
hakk›nda ba¤lay›c› flerî bir hükmün bulunmad›¤›, bafllang›çtan itibaren kad›lar›n camilerde veya müfltemilat›nda, medreselerde, kamu binalar›nda yayg›n olarak muhakeme yap›yorlard›. Mezhebler aras›nda görüfl ayr›l›klar› olmakla birlikte ‹slam hukukcular› camilerin bu maksatla kullan›labilece¤i hakk›nda
yayg›n bir görüfle sahibtir3. Yarg› görevini üstlenen kad› ve naipler evlerinin d›flar›ya aç›lmaya müsait mekan›n› yani selaml›k k›sm›n› mahkeme olarak kullan-
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d›klar› bilinmektedir. Ayr›ca, medrese, mektep, idarî, siyasî ve askerî binalar da
mahkeme yeri olarak ‹slam devletlerinde kullan›lm›flt›r. Hatta hukuk adamlar›n›n, dava sahiplerinin bizzat evlerine giderek orada yarg› yapt›klar›na dair örnekler bulunmaktad›r4.
Nitekim ‹slam tarihi boyunca yarg› ve adaletin tecellisi için camilerin belli bölüm ve müfltemilat›, kad› ve âlimlerin evleri, halk taraf›ndan bilinen meydan ve
mekanlarda yarg› ifllevi yürütülmüfl, halk da bundan son derece memnun olmufltur. Suç ifllemede cayd›r›c›l›k niteli¤inin olabilmesi için hak ve adaletin olabildi¤ince süratli tecelli etmesine çok önem verilmifltir. Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevî’de bizzat kendisinin veya görevlendirdi¤i kimselerin dava dinledikleri bilinmektedir. Büyük camilerin uygun bir mahallinde dava dinleme yüzy›llarca ‹slam dünyas›nda devam etmifltir. Bursa Hüdavendigar Camii’nin son cemaat mahallinde bulunan odalar›n devlet idaresi ve bir tanesinin de Bursa kad›s› taraf›ndan mahkeme mahalli olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir.
Y›ld›r›m Bayezid’in M›s›rl› tabibi fiemseddin, Y›ld›r›m’›n sabahlar› erkenden genifl ve yüksek bir sedir üzerine oturdu¤unu, halk›n onun huzuruna gelerek flikayetlerini bildirdiklerini, davalar›n süratle karara ba¤land›¤› belirtmekte ve ülkede güvenlik o derecede idi ki, hiçbir yerde kimse sahibinin b›rak›p gitti¤i yüklü
bir deveye el sürmezdi demektedir5.
‹stanbul’da fetihden sonra suriçi ‹stanbul esas olamak üzere, Üsküdar, Galata ve
Eyüp (Havass-› Refi‘a)’de dört müstakil mahkemenin teflkil edildi¤i, mevcut
mahkeme sicillerinin isimlerinden ve da¤›l›mlar›ndan anlafl›laca¤› üzere bu
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mahkemelere ba¤l› yirmi üç semt mahkemesi halk›n ihtiyaclar›na göre tedricen
oluflmufltur. Divan-› Humayun Mühimme defterindeki 2 Safer 994 / 23 Ocak
1586 tarihli bir fermandan ö¤rendi¤imize göre III.Murad befl yerde mahkeme
bulundu¤unu, münasip yerlerde yeni mahkemeler teflkilini emretmifltir6. Yirmi
yedi ‹stanbul mahkemesine ait on binlerce mahkeme defterinden on bin dört
yüz tanesi bugün ‹stanbul fier’iye Sicilleri Arflivi’nde bulunmaktad›r7. Bu siciller, mahkemede taraflara verilen özgün belgelerin kaydedildi¤i defterlerdir. Ayr›ca baflta Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi olmak üzere avflivlerde binlerce hukukî
belge bulunmaktad›r. Böysesine tafsilata ra¤men mahkeme binalar›yla ilgili sistemli hiç bilgiye rastlanmamakta, nadiren çok dolayl› bir flekilde bir mahkemenin yeri veya binas› zikredilmektedir. Evliya Çelebi, Üsküdar kazas› ve mahkemesi hakk›nda önemli baz› bilgiler vermektedir8.
Üsküdar Mahkemesi binas›: Bugün Üsküdar’›n merkezinde Gülfem Hatun Mahallesi’nde, Mahkeme Sokak’ta yer alan gerek d›flar›dan görünüflü, gerekse iç
taksimat› ve müfltemilat› ile mahkeme binas› olma özelli¤ini yans›tan bir bina
bulunmaktad›r. ‹lk defa ne zaman rivayet edildi¤i bilinmemekle birlikte buras›
çok uzun bir zamandan beri halk aras›nda ve araflt›rmac›lar taraf›ndan Üsküdar
mahkeme binas›, baz› yaz›larda da Fatih’in yarg›land›¤› mahkeme binas› olarak
geçmektedir9.
Üsküdar üzerine uzun y›llar çal›flan ve Üsküdar Tarihi adl› iki ciltlik k›ymetli bir
eser ortaya koyan ‹brahim Hakk› Konyal› merhum, eserinde mahkeme binas› ile
alakal› verdi¤i bilgiler do¤rudan bu binay› ilgilendirmemekte, sadece buras›n›n
Avukat Alaeddin Bey’in mülkiyetinde oldu¤unu ve ticarethane olarak kullan›ld›¤›n› belirtmektedir10. Merhum araflt›rmac› yazar Mehmet Nermi Haskan da
Yüzy›llar Boyunca Üsküdar adl› üç ciltlik de¤erli eserinde “Fatih Mahkemesi,
Üsküdar Eski Mahkemesi” bafll›¤› alt›nda mevcut bina ve mütemilat› hakk›nda,
ayr›ca Üsküdar kad›l›¤› hakk›nda derledi¤i bilgileri nakletmektedir11. Üsküdar
mahkeme binas› daha sonra el de¤ifltirmifl ve ifladam› Salim Özer’in mülkiyetine geçmifltir. 28 Temmuz 2002 tarihinde Yeni fiafak Gazetesi’nde 28 Temmuz
2002’de “Fatih Sultan Mehmed’in yarg›lanmas›yla ünlenen Üsküdar’daki Fatih
Mahkemesi’nin 13 y›ll›k sahibi ifladam› Salim Özer, binay› satl›¤a ç›kard›” bafll›kl› bir haberde, herhangi bir kaynak göstermeden binan›n 550 y›ll›k oldu¤unu
padiflah ferman›yla 350 y›l önce Nasuho¤ullar› ailesine devredildi¤i belirtilmekte, mahkemeyi çok harab ve bak›ms›z görünce tarihe olan düflkünlü¤ü sebebiyle binay› 1989’da sat›n ald›¤›n› ve bu duruma getirdi¤ini söylemektedir. Bir k›sm› müze, bir k›sm› da aflevi haline getirilmek kayd›yla eseri satmak istedi¤ini,
en makul teklifin ise Üsküdar Belediyesi’nden geldi¤ini ifade etmektedir12.
Ancak bina için kullan›lan malzeme, baz› flekil ve mimarî unsurlardan mahkemenin 17.-18. yüzy›l yap› özellikleri tafl›d›¤› gözlenmektedir13. Kendine has konumu ve plan› olan ‹stanbul’da emsaline pek rastlanmayan bu bina di¤er yap›lar aras›nda s›k›fl›p kalm›fl, mülkiyetine sahib olan kimselerin ticari mülahazalarla yapt›klar› müdahaleler binan›n tarihi dokusuna zarar vermifltir. Kitabesi
olmayan, tamamiyle kargir malzeme ile infla edilen bina müfltemilat olarak giri33
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flinde üzeri tonozlarla örtülü birbirine içeriden de geçilebilen ve muhtemelen
mahkeme hapishanesi, arflivi vs. için kullan›lan birkaç oda bulunmaktad›r. Üst
katta ise oldukça dik harici bir tafl merdivenle ç›k›lan üzeri beflik tonozlu bir
kubbe ile örtülü mahkeme salonu olarak kullan›lan bir sofa bulunmaktad›r. Sofada pencereler d›fl›nda bir flömine ve muhtemelen mahkeme sicilleri, sak mecmualar› ve baz› f›k›h kitaplar›n›n konuldu¤u iki dolap bulunmaktad›r. Burada
bulunan mermer sütunlar mimarî ifllevi yan›nda sofaya estetik bir güzellik kazand›rmaktad›r. Bu görünüm ve birimler binan›n mahkeme binas› olma özelli¤ini güçlendirmektedir.
Burada sorulmas› gereken temel soru bu yap›n›n mahkeme binas› olarak kullan›lmas› hangi döneme ve tarihe kadar gitmektedir. Bu konudaki tarihi deliller
nelerdir? Mevcut araflt›rmalarla halen ancak 18. yüzy›l sonlar›na kadar gidilebilmektedir.
18. yüzy›l sonlar›yla 19. yüzy›l bafllar›na ait olaylar› bir ruznâme tarz›nda bize
intikal ettiren Câbî Tarihi’nde nakledilen 26 Cemaziyelevvel 1224 / 9 Temmuz
1809 tarihli olay bugün Fatih’in Mahkeme binas› olarak bilinen ve Osmanl›
mahkeme binas› tarz›na ve ifllevine uygun olan mevcut binan›n en az›ndan o tarihlerde mahkeme olarak kullan›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bugün karfl› karfl›ya olup aralar›nda 50-60 metre mesafe bulunan Fatih mahkeme binas› ile Davud
Pafla Camii14 aras›nda cereyan eden olay flu flekildedir:
Ahalinin emniyet ve rahat›n› temin etmek üzere padiflah ferman› ile Üsküdar’a
tayin olunan sab›k Sekbanbafl› Hayrabolulu Hac› Mehmed iki gün Üsküdar kullu¤unda15 ikamet ettikten sonra üçüncü gün Üsküdar Mahkemesi’ne var›p, kendilerinin devlet taraf›ndan halk›n rahat ve huzurunu temin için tayin edildiklerini, kendisine ba¤l› bir çok bölgenin bulundu¤unu buralar› gece gündüz teftifl
etmek, zabt u rabt alt›nda tutmak, eflk›yay› defetmek için çal›flt›klar›n› belirtmektedir. Ancak Üsküdar kullu¤undan elde edilen cerâim akçesinin16 kendisine ba¤l› çuhadarlar›n bile ayl›¤›na yetmeyece¤ini ifade etmektedir. Ferman ile
bu göreve tayin edildi¤ini bu sebeble ahalinin ça¤›r›larak kendisine yard›m edilmesi ve ikameti için bir konak tahsisini taleb etmektedir.
Bunun üzerine ahaliye muhz›rlar vas›tas›yle haberler gönderilerek ve esnaf kethüdalar› davet edilerek bu husus kendilerine ifade edildi¤inde cümle esnaf ve
halk sükut etmifl, bu husus tekrar kendilerine anlat›ld›¤›nda, “Bu ana kadar bunun vuku‘u yok, bir meflveret edelim” deyip, mahkeme binas› karfl›s›nda Davud
Pafla Camii’nde toplan›p flu anlaml› de¤erlendirmeyi yapm›fllard›:
Memleket padiflah›n, bizlere bu a¤ay› Devlet-i Aliyye taraf›ndan memleketi muhafaza için göndermifller. Vüzerâ gelip geçer, bizlerden bir nesne alamaz. Mazide bu kadar vak‘alar olmufl, memleketten gelen zâbitanlara bir nesne verildi¤i
ihtiyarlardan dahi iflitilmemifltir. Devlete memleket lâz›m ise gönderdi¤i zâbite
ayl›k (mâhiyye) ta‘yin eylesin kanatine varm›fllard›r. Topland›klar› mahkeme
kar›fl›s›ndaki Davud Pafla Camii’nden tekrar mahkemeye gelerek bu cevaplar›n›
aynen bildirmeleri üzerine Sekbanbafl› A¤a durumdan memnun olmayarak tek34
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Tarihi Üsküdar Mahkeme
binas›nda düzenlenen
IV. Üsküdar
Sempozyumu’nun
aç›l›fl oturumu
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Adalet Tarihi Müzesi’nde Osmanl› adaletiyle ilgili sergi

rar ‹stanbul’a dönmeyi istereyerek vazifesini naklettirmifltir17. Câbî Tarihi’nin
devam›nda yer alan bilgilerden anlafl›ld›¤›na göre zab›ta kuvvetleri bofllu¤undan
yararlanan zorbalar Üsküdar’›n çarfl› pazar ve sarraflar›na musallat olup türlü
yollarla harac alma¤a kalk›flt›klar›n› çarp›c› örneklerle anlatmaktad›r. Nitekim,
baz›lar› eksik ve k›rp›k alt›n› sarrafa bozdurmak isteyip sarraf hakl› olarak eksik
oldu¤unu söyleyince a¤›r hakaret ve küfürler ederek zorla para ald›klar›n› nakletmektedir. Bir baflka olayda ise seferli k›yafetinde iki kifli Yenihan’daki bir sarrafa yüz kurufl de¤erinde saati rehin koyarak zorla elli kurufl ödünç alm›fllar. ‹ki
seferliden birisi paray› götürüp saati geri alm›fl, bir süre sonra diger seferli elli
kurufl ile var›p saati almak istemesi üzerine arkadafl›n ald› cevab›n› al›nca saat
befl yüz kurufl ederdi, bana dört yüz elli kurufl vereceksin diye sarraf› tehdid
edip iki yüz elli kuruflunu ald›¤› nakledilmektedir18.
Üsküdar Mahkemesi hakk›nda ilgi çekici bir olay da Mür’itteverih’te anlat›lmaktad›r:
Çerkes Hasan adl› görevli bir genç Konya taraf›na hizmete giderken Üsküdar
menzilhanesine var›p beygir taleb eder. Menzilci beygirlerin toplanmas› için biraz beklemesini söyleyince genç hiddet gösterip hemen verilmesini ister ve belindeki gümüfl kamç›y› göstererek, kötü sözler söyler. Bu sözlere ve tavra tahammül edemeyen menzilci fleyhülislam huzuruna gelerek kavu¤unu yere at›nca,
fleyhülislam “Es-sabru miftahü’l-ferec” kelâmiyle19 kendisini teselli edince sakinleflip Üsküdar mahkemesine gider. O gece Üsküdür kad›s›n›n kald›¤› mahkeme odas› gece yar›s› ânîden tepesine y›k›l›r ve kad› efendi vefat eder. Kad› Efendinin vefat› üzerine bununla ilgili olarak halk aras›nda, a¤an›n, mahkemenin te36
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Üsküdar Mahkemesi’nin Adalet Tarihi Müzesi olmadan önceki hali

meline civa ak›tarak, temelin oynamas›na ve böylece binan›n y›k›lmas›na sebeb
oldu¤u rivayeti dolaflma¤a bafllar20.
Sonuç olarak, çok yanl›fl bir hareketle hususi mülkiyete dönüfltürülen ve ticarî
maksatlarla aslî mimarisi yer yer bozulan bu de¤erli binan›n hassasiyet gösterilerek Üsküdar Belediyesi taraf›ndan sat›n al›nmas› ve asl›na uygun tamir edilmesi takdire flayan örnek bir davran›fl olmufltur. Üsküdar’›n tam merkezinde yer
alan bu tarihî yap›n›n çok zengin kültürel, tarihî ve tabiî zenginli¤e sahip Üsküdar için çok amaçl› bir araflt›rma merkezi olarak kullan›lmas› son derece yerinde olacakt›r.
Bu tarihî binan›n duvarlar›nda bir taraftan Türk adalet tarihinin en parlak vesika ve resimleri ile cemekan dolaplar içerisinde adaletle ilgili malzeme, araç ve
gereçlerin sergilenmesi çok uygun olacakt›r. Bunlar›n d›fl›nda oluflturulacak çok
etkin bir internet sitesiyle de adalet tarihinin ilke ve uygulamalar›na ait çok de¤erli bilgiler araflt›rmac›lar›n ve günlerinin büyük bir k›sm›n› internet bafl›nda
geçiren gençlerin istifadesine sunulacakt›r.
D‹PNOTLAR
1 Bu tebli¤in önerilen ilk bafll›¤› “Üsküdar Kad›l›¤› ve Mahkemesi” idi. Ancak Üsküdar kad›l›¤›n›n çeflitli araflt›rmalara konu
edilmifl olmas› nedeniyle Üsküdar Sempozyumu bu tebli¤in do¤rudan Üsküdar mahkeme binas›n›n tahkikine hasredilmesi
uygun görüldü
2. Ayr›ca, bugün Üsküdar’›n merkezinde Osmanl› zaman›nda mahkeme binas› olarak kullan›lan, hatta baz› rivayet ve menk›belere dayanarak Fatih’in bizzat yarg›land›¤› bina oldu¤una inan›lmas› konununun önemini daha da art›rmaktad›r. Tarihi aç›dan elde güvenilir kaynaklar olmad›¤›ndan bu bilgi bir rivayet ve menk›beden öteye gitmese de, halk aras›nda böyle bir inanc›n yayg›n olarak kabul görmüfl olmas› sosyolojik aç›dan de¤er tafl›maktad›r.
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3 ‹pflirli, “Bâb›âlî”, D‹A, IV, 378-79
4 Fahrettin Atar, “Mahkeme”, D‹A, XXVII, 337-339.
5 Mühimme defterinde yer alan flu ifade dikkate de¤er:“...Gündüzleri onu evinde mahkeme ederim...” Mühimme 6, h. Nr.
1390.
6 ‹nalc›k, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Klasik Ça¤ (1300-1600), ‹stanbul 2004, s. 94
7 Ahmed Refik, Onuncu Asr-› Hicride ‹stanbul Hayat›, 46; Konyal›, s. 524.; Mecelle-i Umur-› Belediye, I, 300.
8 XVI. Yüzy›l bafllar›na kadar giden böylesine zengin mahkeme kay›tlar›yla ‹stanbul’un dünyada hiçbir flehirle mukayese edilmeyecek kadar de¤erli hukuki hazineye sahip oldu¤u belirtilmelidir.
9 Seyahatname, sadelefltirme, S.A. Kahraman - Y.Da¤l›, I/2, 423-24; Seyahatname’de Osmanl› flehirlerinden bahsederken birçok flehirde “Mahkeme Mahallesi”, cami yan›nda mahkeme, meydanda mahkeme binas› gib ifadelere rastlanmaktad›r.
10 ‹stanbul’un fethinden sonra Fatih, Ayasofya civar›nda bir köflk infla ettirmek istiyordu. Ünlü bir bizans mimar›na köflkün
infla tarz›n› tarif eder. Bafl mimar›n maiyetine birçok kalfalar vererek belirnenen süre zarf›nda tamamlanmas›n› istemifltir Emir
üzere bina zaman›nda tamamlan›yor. Fakat Rum mimar gerek estetik gerekse sanat bak›m›ndan binan›n daha fazla de¤erlenmesini sa¤lamak için Bizans imparatoru taraf›ndan vaktiyle M›s›r’dan getirtilen gayet k›ymetli mermer sütunlar› ikifler arfl›n
keserek k›salt›yor. ‹nflas› tamamlan›n köflkü maiyetiyle birlikte gezen Fatih Sultan Mehmed sütunlar›n k›salt›ld›¤›n› görünce
hiddetleniyor. Sultan›n›n bu hiddetini gören cellatlar cezaland›r›lmas›n›n emredildi¤ini anlayarak orada mimar›n iki elini bile¤inden kesiyorlar. Mimar hakk›n› aramak üzere ‹stanbul kad›s› H›z›r Çelebi’nin huzuruna giderek u¤rad›¤› haks›zl›¤› anlat›yor ve hak talebinde bulunuyor. H›z›r Çelebi Fatih’i suçlu olarak mahkemeye davet ediyor. Mahkemeye gelen Sultan bafl köfleye oturmak isteyince H›z›r Çelebi ikaz ediyor ve hasm› ile ayakta yarg›lanmalar› gerekti¤ini ihtar ediyor. Taraflar›n dinlenmesinden sonra Kad› H›z›r Çelebi k›sasa hükmederek Cihan hükümdar› Fatih’in elinin kesilmesine hükmeder. Hic beklemedi¤i bu hüküm karfl›s›nda Rum mimar hayret ve dehflete kap›l›r. Sonra kendi r›zasiyle ceza diyete çevrilir, Rum mimara ömür
boyu ödenmek üzere yevmî on akçe ücret ba¤lan›r. Bu durumdan çok memnun olan Sultan Mehmed kendi r›zasiyle bu ücreti günde yirmi akçeye ç›kar›r (Hasan Basri Erk, Meflhur Türk Hukukcular›, ‹stanbul 1954, 42-45).
11 Konyal›, Üsküdar Tarihi, II, 523-24.
12 Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, III, 1470-71.
13 Yeni fiafak, 28 Temmuz 2002.
14 De¤erli Mimar Hilmi fienalp’in binan›n mimari özellikleri hakk›ndaki tesbitleri önem tafl›maktad›r.
15 Banisi Kara Niflanc› olarak bilinen Veziriazam Davud Pafla’d›r. Ölümü 1499. Hayat› için bk. Uzunçarfl›l›, “Davud Pafla”, ‹A,
III, 496-98.
16 Kulluk, burada kul Yeniçeri anlam›na, “luk” eki de yeri anlam›na olup yani yeniçerilerin asayifli temin için durduklar› yer,
karakul anlam›na gelmektedir. Kullu¤un koldan eldi¤ini düflünerek kolluk denilmesi yanl›flt›r (Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, II, 319).
17 Cerâim akçesi, para cezas›n› mucib bir suçtan dolay› al›nan akçeye denilmektedir.
18 Câbî Tarihi, Haz. Mehmet Ali Beyhan, s. 485-86.
19 Câbî Tarihi, s. 485-86. Firarî Kad› Abdurrahman hanginizin kazan›zda (taht-› hukumetinizde) ise firari olup yakalan›p hayyen veya meyyiten irsali isteniyor. Ve Emr-i alî önce Üsküdar mahkemesinde okunup Anadolu’ya irsal olunuyor, 4.ZA.1223
(Cabi Tarihi, s. 343).
20 “Sab›r kurtulufla ermenin anahtar›d›r.”
21 Mürittevevarih, Haz. Münir Aktepe, ‹stanbul 1976, I, 166-67.
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‹slam Araflt›rmalar› Merkezi’nin (‹SAM)
Üsküdar Mahkeme Defterlerini
Yay›n Projesi
P R O F .

D R .

M .

Â K ‹ F

A Y D I N

Marmara Üniverstesi

Osmanl› mahkeme defterleri sadece o defterlerin tutuldu¤u dönemin ve bölgenin hukuk tarihi bak›m›ndan de¤il, sosyal, siyasi, ekonmik ve kültürel tarihi bak›m›ndan da önemlidir. Çünkü Osmanl› devletinde hâkimin görev ve yetki alanlar› bugün yarg›çlar›n sahip oldu¤u görev ve yetki alanlar›ndan çok daha genifltir. Osmanl› kad›s› bir hâkim olmas›n›n yan›s›ra yerine göre bir belediye baflkan›, yerine göre bir mülki amir, bir noter ve yerine göre devletin toplamakta oldu¤u vergilerin tarh ve tahsiline nezaret eden bir müfettifltir. Bu sebeple biz bu
defterler sayesinde sadece o dönemde mahkemelere intikal etmifl bulunan hukuki ihtilaflar hakk›nda bilgi sahibi olmuyoruz. O bölgedeki piyasalar, eflya fiyatlar› ve bunlarda meydana gelen de¤ifliklikler, sat›lan eflyalar için belirlenen
standartlar, merkezi yönetimden bölge ile ilgili gönderilen fermanlar, hükümler,
o bölgede yap›lan imar faaliyetleri, sefere ç›kan ordunun lojistik deste¤iyle ilgili yap›lan haz›rl›klar, al›m-sat›m gibi, vasiyet vak›f gibi, ba¤›fllama rehin gibi, evlenme boflanma gibi, kurulan ticari flirketler gibi sosyal, iktisadi, idari ve hukuki ifllemler hakk›nda da birinci el bir kaynaktan bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgiler bugün elimizde mevcut kroniklerde ço¤u kere bulunmayan bilgiler. Sonuç
itibariyle Osmanl› mahkeme defterleri Osmanl› hukuk tarihi, iktisat tarihi ve genel olarak Osmanl› sosyal tarihi hakk›nda birinci el kaynaklara dayanarak daha
ayr›nt›l›, güvenilir de¤erlendirmeler yapmam›za imkân tan›maktad›r.1
Sevindirici nokta son zamanlarda gerek Fen-Edebiyat Fakültelerinin Tarih bölümlerinde, gerek ‹lâhiyat Fakültelerinde ve daha az olarak Hukuk Fakültelerinde mahkeme defterleri üzerinde ciddi çal›flmalar›n yap›lmas›, bu defterlerin yay›na haz›rlanmas›d›r. Bizim tespitlerimize göre flu ana kadar mahkeme defterle-
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ri üzerinde yap›lan yüksek lisans ve doktora çal›flmalar› 200’ü hayli geçmifltir.
Ancak flunu da hemen ilave edelim ki bu çal›flmalar›n yay›na dönüflenleri özellikle mahkeme defteri neflirleri hayli azd›r. Bu neflirlerinin Türkiye’deki seyrine
bakt›¤›m›zda flunu görmekteyiz. Bu defterlerin neflirleri uzun zaman s›n›rl› olmufltur. Halit Ongan’›n Ankara’n›n 1 ve ‹ki Numaral› Mahkeme Defterleri ismi
alt›nda neflretti¤i iki defterin özeti uzun y›llar bu alanda kullan›labilen yegâne
kaynak olma özelli¤ini korudu. Cemil Cahit Güzelbey’in Gaziantep fier’i Mahkeme Sicilleri ad›yla 4 cilt halinde yapt›¤› yay›n (Gaziantep 1966), yine Güzelbey
taraf›ndan yap›lan Gaziantep fier’i Mahkeme Sicillerinden Örnekler (Gaziantep
1966), bu sahada yararl› ancak ilmî olmaktan uzak derlemelerdir. Ahmet Akgündüz’ün yapt›¤› iki ciltlik çal›flma (fier’iye Sicilleri Mahiyeti Toplu Katalo¤u ve
Seçme Hükümler, I-II, ‹stanbul 1988) çeflitli sicillerden yap›lan bir derlemedir.
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ‹stanbul Araflt›rmalar› Merkezi taraf›ndan taraf›ndan neflredilen ‹stanbul fier’iyye Sicilleri Ma-i Leziz Defterleri de (I-XI, ‹stanbul 1998-2001) bu arada zikredilmelidir. Bu sahada dikkati çeken bir çal›flma
Sabanc› Üniversitesi’nin Packard Humanities Institute ile yapt›¤› iflbirli¤i sonucu haz›rlanan ve henüz birinci cildi neflredilen seridir (‹stanbul Mahkemesi 121
Numaral› fieriyye Sicil, ‹stanbul 2006).
Bu alandaki yetersiz neflriyat› görerek ‹slam Araflt›rmalar› Merkezi olarak bu alana girmenin Türk kültür tarihi bak›m›ndan önemli bir görev oldu¤unu düflündük ve Üsküdar mahkeme defterlerinin neflriyle bu alana yöneldik. Esasen ‹slam
Araflt›rmalar› Merkezi bu alandaki çal›flmalar› kolafllaflt›rmak ve teflvik etmek
amac›yla y›llar önce ‹stanbul Müftülü¤ü’nde bulunan yaklafl›k on bin defterin
mikro fifllerini haz›rlatm›fl ve araflt›rmac›lar›n istifadesine sunmufltu. Son dönemde bu alandaki hizmetini daha da geniflleterek ‹stanbul d›fl›ndaki flehirlere
ait olan ve flu anda Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde toplanm›fl bulunan yaklafl›k
dokuz bin defterin mikrofilimlerini de temin ederek araflt›r›c›lar›n hizmetine
sundu. Yine son dönemlerde buna Türkiye d›fl›ndaki Osmanl› co¤rafyas›ndan
temin etti¤i mahkeme defterlerinin elektronik kopyalar›n› da eklemeye bafllad›.
Bugün Manast›r, Saraybosna, Mostar, Livno, Priyedor, Temeflvar, Visoko, K›r›m
ve fiam mahkeme defterlerinin küçümsenemeyecek bir miktar›n›n elektronik
kopyalar› ‹SAM kütüphanesinde bulunmaktad›r.
Üsküdar kad›l›¤›n›n ‹stanbul’un fethinden sonra bir süre ‹stanbul kad›l›¤›na
ba¤l› olarak yönetildi¤i, on alt›nc› yüzy›l›n ilk yar›s›nda ise Gebze kad›l›¤›na
ba¤l› bir nâib taraf›ndan, ikinci yar›s›ndan itibaren buraya tayin edilen edilen
müstakil bir kad› taraf›ndan yürütüldü¤ü bilinmektedir. Üsküdar kad›l›¤› gerek
bu bu bölgedeki geliflmelere gerekse Osmanl› yarg› teflkilat›ndaki de¤iflikliklere
paralel olarak kâh yüksek dereceli bir kad›l›k olarak mevleviyete dönüflmüfl kâh
bu statüsünü kaybetmifl, normal bir kad›l›k olarak devam etmifltir. Üsküdar fleriye sicillerinden izlenebildi¤i kadar›yla XVI. yüzy›lda Üsküdar kad›l›¤›n›n yarg› bölgesi bo¤az taraf›nda Anadoluhisar› ve fiileye kadar uzan›yor, Marmara denizi yönünde ise Adalarla beraber Kartal ve Pendik’i içine al›yordu. Üsküdar kad›l›¤›n›n 1 nolu sicilinde “Üsküdar nâ’ibine ta’yîn olunan kurâlar› beyân eder”2
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bafll›¤› alt›nda Üsküdar niyabetine ba¤l› olan köylerin tam bir listesi verilmifltir.
Bu köyler; Samand›ra, So¤anl›k, Viranköy, Yakac›kköy, Bafl›büyüklü, Karamanl›, Nerdübanl›, Küçük Dudullu, Reisli, Def’a Reisli, Yeniceköy, Bulgurlu, K›s›klu, Çengelköy, ‹stavros, Herekedone, Kuzguncuk ve Kartal’dan olufluyordu.
Osmanl› mahkeme defterlerinin günümüze kadar gelmifl en düzenli koleksiyonlar›ndan birisi olan Üsküdar defterleri Yavuz döneminden bafllamakta Cumhuriyetin kurulufluna kadar devam etmekte ve yeni bulunan defterlerle birlikte
1074 defterden ibaret olmaktad›r. Elimizde bulunan defterlerin ilki 919-927 tarihleri aras›ndaki kay›tlar› ihtiva etmektedir. Bu defterlerin neflri Osmanl› hukukunu ve toplumunu bütün yönleriyle tan›mak bak›m›ndan önemli ise de tamam›n›n neflri hem gereksiz hem imkâns›zd›r. Gereksizdir; ne Osmanl› hukuku ve
ne de Osmanl› toplumu iktisadi, idari ve sosyal bak›mdan seneden seneye köklü de¤ifliklikler göstermektedir; bu sebeple her defteri yay›mlamaya gerek yoktur. ‹mkâns›zd›r; 1074 defterin birden yay›mlanmas› uzun senelere ve çok genifl
bir uzman kadrosuna ihtiyaç duyurmaktad›r. Her ikisine de sahip de¤iliz. Kald›

‹SAM’dan genel
görünüm (arka sayfa)
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‹SAM Kütüphanesi’nin içinden bir görünüm

ki ‹slam Araflt›rmalar› Merkezi’nin hedefi sadece Üsküdar mahkeme defterlerini gün ›fl›¤›na ç›karmak de¤ildir. Belli bir plan dâhilinde ‹stanbul’da mevcut di¤er mahkeme defterlerinin de belirlenen sistem dâhilinde yay›mlanmas› hedeflenmektedir. Hatta buna Anadolu ve Rumeli’ye ait defterlerin yay›n› da eklenebilir. Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› içinde bulunan ve elimizde mevcut olan
mahkeme defterlerinin 19 000 civar›nda oldu¤u göz önüne al›n›rsa bütün mahkeme defterlerini yay›mlaman›n ne ölçüde zor ve hatta imkâns›z oldu¤u daha
iyi görülür. Bu sebeple defterlerin yay›m›nda flöyle bir yol izlendi.
Önce Prof. Dr. M. Akif Ayd›n, Mehmet ‹pflirli, ‹smail E. Erünsal, Feridun Emecen, ‹dris Bostan, Yard. Doç. Dr. Bilgin Ayd›n ve Dr. Mustafa O¤uz’dan oluflan
bir uzmanlar kurulu oluflturuldu. Projenin editörlü¤ünün Dr. Coflkun Y›lmaz taraf›ndan yap›lmas› uygun görüldü. Bilim kurulunda yap›lan görüflmeler sonucu
sondaj usulü her on y›ldan bir defterin seçilerek yay›mlanmas› kararlaflt›r›ld›.
Böylece on defter yay›mland›¤›nda bir as›rl›k Üsküdar tarihine ›fl›k tutulmufl
olacakt›r.
Buna göre ilk etapta neflredilmesi hedeflenen on defterin numaralar› ve kapsad›¤› tarihler flunlard›r:
1 Numaral› Defter: H. 919-927
120 varak
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2 Numaral› Defter: H. 924-927
138 varak
5 Numaral› Defter: H. 938-940
109 varak
9 Numaral› Defter: H. 940-942
140 varak
14 Numaral› Defter: H. 953-955
84 varak
17 Numaral› Defter: H. 958-962
91 varak
26 Numaral› Defter: H. 970-971
98 varak
51 Numaral› Defter: H. 987-988
65 varak
56 Numaral› Defter: H. 990-991
75 varak
84 Numaral› Defter: H. 1000-1001 211 varak
Seçilen defterlerin latin harflerine çevrilmesinde genç tarihçilerden ve arflivcilerden yararlan›ld›. Ancak her defterin uzman bir tarihçinin kontrolünden geçmesi defterlerin mümkün olan en sa¤l›kl› flekilde yay›mlanmas› için gerekli görüldü. Böylece bilim kurulumuzda yer alan de¤erli tarihçilerden birinin yard›m›yla latinize edilmifl metin as›l metinle karfl›laflt›r›ld›, muhtemel hatalar yok
edilmeye veya en aza indirilmeye çal›fl›ld›.
‹lk etapta yay›mlamay› hedefledi¤imiz on defterin genel özelliklerini flöyle tesbit edebiliriz. Defterler büyük k›sm› itibariyle Türkçe tutulmufltur. Ancak yer
yer Arapça kay›tlara da rastlanmaktad›r; bunlar›n da transkiribe edilmesi aynen
veya genifl bir özetinin verilmesi yolu benimsenmifltir. Defterlerinin önce varaklar halinde tutuldu¤u sonradan tarih s›ras›na veya konular›na göre bir araya getirilip ciltlendi¤i anlafl›lmaktad›r. Zaman zaman ayn› konudaki belgelerin bir
araya getirildi¤i, genelinde tarihi s›raya riayet edilmeye çal›fl›ld›¤› görülmektedir. Defterler farkl› katipler taraf›ndan tutuldu¤undan yaz› türleri de kaç›n›lmaz
olarak farkl›d›r. Baz› defterlerde dahi katipler ve yaz› türleri de¤iflmektedir. Bu
zaman zaman defterlerin okunmas›n› güçlefltirmektedir. Katiplerin e¤itim seviyelerine ba¤l› olarak baz› kelimelerin yaz›l›fllar› da defterler içinde farkl›l›k göstermektedir. Bunu defterlerin tutuldu¤u dönemlerde standart bir imla anlay›fl›n›n olmamas›yla da izah etmek mümkündür.
Baz› kelimelerin okununuflunda zaman zaman ciddi zorluklarla karfl›lafl›ld›. Hele konu gayr›müslim teban›n veya bulunduklar› bölge veya yerleflim biriminin
ismi olunca bu zorluk daha da büyüdü.
Defterlerin araflt›r›c›lar ve hattâ Osmanl› siyasi, sosyal ve hukuk tarihine merak
eden kimseler taraf›ndan daha rahat okunmas›n› temin maksad›yla a¤›r bir transkripsiyon usulü yerine dana basit bir usul belirlendi. Netice itibariyle yay›nlanan metin dil ve lehçe özelliklerinin ortaya ç›kar›lmas›n› hedefleyen bir edebi
metin de¤il di. Bugün Türkçede kullanmakta oldu¤umuz kelimelerde bugünkü
imla tercih edildi. Di¤erlerinde özellikle benzer bir kelimeyle kar›flt›r›lma endiflesi varsa, bu endifleyi giderecek ölçüde bir transkripsiyon usulünün benimsenmesine özen gösterildi.
Defterlerde yer alan kay›tlar›n ilgili oldu¤u konular defterlere göre farkl›l›k göstermektedir. Mesela birinci defterde en büyük yer kaçak kölelelere ayr›lm›fl ve
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bunlar›n yakalanmalar› durumunda uygulanacak esaslar mahkeme karar› fleklinde defterde yer alm›flken sonraki defterlerde kaçak kölelerle ilgili bu ölçüde
bir yo¤unluk söz konusu de¤ildir. Bunun yan›s›ra yo¤unluklar› defterlere göre
farkl› olmakla birlikte alacak ve borçlarla ilgili kay›tlar, sat›m akdini, tafl›nmaz
kiras›n›, vak›f kurulmas›n› belgeleyen kay›tlara rastlanmaktad›r. H›rs›zl›k, adam
öldürme, yaralama, içki içme, hakaret, gasp gibi ceza hukukuyla ile ilgili kay›tlar da sicillerde belirli bir yer tutmaktad›r. Evlenme, özellikle boflanma ve mehir gibi aile hukuku, vasiyet ve miras›n taksimi gibi miras hukuku meseleleri de
sicillerde s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r. Defterlerde karfl›laflt›¤›m›z kay›tlardan
bir di¤eri de çeflitli tüketim mallar›yla ilgili olarak ilan edilen narh kay›tlar›d›r.
Sonuç itibariyle Üsküdare mahkeme defterlerinin yay›n› Üskadar’›n on alt›nc›
ve on yedinci as›r sosyal, iktisadi ve hukuki hayat›na ›fl›k tutacak, bu bölgenin
tarihi geliflimi hakk›nda daha sa¤l›kl› de¤erlendirmeler yap›lmas›na imkan verecektir.
D‹PNOTLAR
1 Mahkeme defterlerinin Osmanl› hukuk tarihi bak›m›ndan önemi ve bu defterler üzerinde yap›lan çal›flma-

lar›n oldukça genifl bir listesi için bk. Fethi Gedikli, “fier”iye sicillerinin hukuk tarihi aç›s›ndan önemi ve sicillere dayal› araflt›rmalar”, Dünden Bugüne Osmanl› Araflt›rmalar›, ‹stanbul 2007, s. 73-96.
2 Üsküdar Kad›l›¤› Sicilleri, No: 1, vr.3a.
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XVIII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda Üsküdar’da
Sulh Anlaflmalar› ve Bunlar›n Ard›ndaki
Sosyal ‹liflkiler
D R .

I fi I K

T A M D O ⁄ A N

Araflt›rmac› / Fransa

Osmanl› döneminde kifliler aralar›ndaki anlaflmazl›klar› gidermek için çeflitli
yollara baflvurabilirlerdi. Anlaflmazl›klar kad› mahkemelerine ya da arz-› hal yolu ile Divan-› hümayuna baflvurarak çözülmeye çal›fl›ld›¤› gibi, karfl›l›kl› anlaflma yoluyla, yani sulh anlaflmalar›yla da çözümlenebilirdi. Yaz›m›za konu olan
araflt›rma, Üsküdar’da XVIII. yüzy›lda sulh anlaflmalar›n›n nas›l yap›ld›¤› ve bu
tür anlaflmalar› yapan kiflilerin aras›ndaki sosyal iliflkileri konu al›yor. Burada
sulh anlaflmalar›n›n kimler aras›nda yap›ld›¤›, anlaflmada kimlerin flahitlik ya
da arac›l›k yapm›fl olduklar›na odaklanarak, bu anlaflmalar› mümkün k›lan sosyal doku ile ilgili baz› ipuçlar›na ulaflmaya çal›flaca¤›m. Daha somut bir biçimde ifade etmek gerekirse, bafllang›çta çat›flma hali içinde olan taraflar›n ayn› sosyal çevrenin, cemaatin, s›k› iliflki a¤›n›n, dini ya da mesleki bir grubun mensubu olup olmamalar›n›n sulhun yap›labilmesini mümkün k›lan koflullar üzerinde ne derece belirleyici oldu¤unu tart›flaca¤›m.
Bu çal›flma Üsküdar kad› sicillerinden XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait üç tanesinde bulunan sulh kay›tlar›na dayan›yor.1 Osmanl› döneminin kad› sicilleri,
kad›lar›n görevlerinin çok yönlülü¤ünü yans›t›r.2 Yaln›zca yarg› görevi bulunmay›p, bulundu¤u yörenin idarî ifllerinden de sorumlu olan kad›lar, sicillere bulunduklar› eyalet ya da kaza ile ilgili idari belgeleri, merkez ile yaz›flma kopyalar›n› da kay›t ederlerdi. Bunun yan› s›ra, bugünkü noterlerin ifllevine benzer,
yaz›l› belgelerin geçerlili¤ini de tescil etmek gibi bir ifllevleri oldu¤undan, Osmanl› dönemi kad› sicillerinde farkl› türden ve farkl› ifllevlere tekabül eden çok
çeflitli belgeler bulunmaktad›r.3 Sicillerdeki sulh kay›tlar› bu belge türlerinden
biridir.
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Sulh anlaflmalar›n›n yer ald›¤› fleriye sicili

Osmanl› çal›flmalar›nda sulh anlaflmalar› ile ilgili araflt›rmalar daha henüz bafllang›ç aflamas›nda denilebilir. Bu konu ile ilgili araflt›rmalar, daha ziyade sulhun hukuki yönü ile ilgilidir.4 Yaz›m›zda Üsküdar’da XVIII. yüzy›lda yap›lm›fl
sulh anlaflmalar›n› iki bölümde ele alaca¤›z. Birinci bölümde sulhun hukuki yönüne de¤inip, sulh anlaflmalar›n›n sicillere nas›l yans›d›¤›n› görece¤iz. ‹kinci
bölümde ise Üsküdar’da yap›lan sulh anlaflmalar›n›n kimler aras›nda yap›ld›¤›na ve bu kiflilerin aras›ndaki sosyal iliksileri gözleyerek, sulhun kimler aras›nda
hangi konularda gündeme geldi¤ini anlamaya çal›flaca¤›z.

1. Sulhu anlamak
Arapçada “do¤ru olma” “uyum içinde olma” anlam›na gelen “salaha” kökünden
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gelen sulh kelimesinin anlam› çok yönlüdür. Genellikle “uzlaflma” anlam›na gelen sulh sözcü¤ü, bar›fl anlam›nda da kullan›l›r. Sulh kelimesi, çok anlaml›l›¤›n›n yan› s›ra ayn› zamanda gerek dinî, gerek ahlakî gerekse hukukî kavramalara tekabül eden çok yönlü de bir terimdir. Kuran’da sulha teflvik vard›r ve burada sulh daha ziyade dinî ve ahlakî erdemi simgeleyen bir terimdir. ‹slam f›k›h
kitaplar›nda da önemli bir yeri olan sulh kavram›, ilk olarak fakih Muhammad
efl-fieybanî’nin eserinde geçer.5 Bafllang›çta dinî bir kavram olan sulh teriminin,
zaman içinde nas›l olup da gerek ahlaki, gerekse hukukî bir terime dönüfltü¤ünü, Aida Othman sulh üzerine yapm›fl oldu¤u çal›flmas›nda ele almaktad›r. Bizim burada, sulhu hukukî bir terim ve Osmanl› hukuku içinde belli bir anlaflma
türü olarak ele almakla beraber, sulhun gerek sözcük, gerekse kavram olarak çok
yönlülü¤ü ve anlaml›l›¤›na de¤inmemizin nedeni, sulh anlaflmalar›n›n çok yönlü bir “prati¤i/olguyu” ifade etmelerindendir. Çat›flma halinde olan iki taraf›n
aralar›nda uzlaflmaya gitmelerini ifade eden bu anlaflma türü, hukukî oldu¤u kadar, ayn› zamanda da ahlakî, ekonomik ve sosyal bir anlaflmay›, olguyu ifade etmekte. Yaz›m›z›n ilerdeki bölümlerinde de de¤inece¤imiz bu çok yönlülü¤ü ile
sulh anlaflmalar›, Frans›z antropolog ve sosyolog Marcel Mauss’un ifadesi ile
“tüm bir sosyal olguya” tekabül etmekte.6 Sulhun sosyal iliflkilerde ve al›fl-verifllerde ald›¤› bu çok yönlü anlama gelmeden, hukukî bir kavram olarak içerdi¤i
çok anlaml›l›¤a de¤inmek istiyorum.
Yukar›da da de¤indi¤im gibi, Osmanl› döneminde sulh anlaflmalar› meflruiyetini ‹slâm f›kh›ndan almakla beraber Osmanl› kanunlar›na ve yerel geleneklere de
(örf) dayanmaktayd›lar. Özellikle XVI. yüzy›lda uygulamada olan baz› kanunnamelerde sulha de¤inilmektedir.7 Örne¤in Sultan I. Selim dönemi kanunnamelerinde, sulh anlaflmas› yapm›fl olan taraflardan daha az cerime (yani para cezas›)
al›nmas›na dair ibareler bulunmaktad›r.8 Osmanl› döneminde sulh anlaflmalar›
meflruiyetlerini, ‹slâm f›kh›ndan ve kanunnamelerden oldu¤u kadar, yerel geleneklerden de al›yordu. ‹mparatorlu¤un de¤iflik bölgelerinde ve ayn› tarihlerde
yap›lan sulh anlaflmalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda, bunlar aras›nda, kuflkusuz yerel
geleneklere dayanan farkl›l›klar oldu¤unu gözlemleyebiliyoruz.9 Bu farkl›l›klara
yeri geldi¤inde ileride tekrar de¤inece¤iz.
Sulh anlaflmalar› nas›l yap›l›yordu?
Sulh anlaflmalar›nda prosedürün nas›l iflledi¤ini anlamak için, önce Üsküdar
kad› sicillerindeki bir sulh anlaflmas›n› örnek alal›m:
“Üsküdar’da Bimarhane’de mütemekkîn, gurrebadan Mustafa bin Abdullah
meclis-i fler’ hat›rda, keresteci Zanberi veled Kürpe nâm zimmî muvacehesinde:
‘merkum Zanberi, haz›r bil meclis Marg›d›ç zimmî ile, bundan iki gün mukaddem Çaml›ca yolunda beni darb kasd›yla üzerime hücum etmiflti’ deyü eyledi¤i
davas›ndan bivas›tat-i müslimîn, 40 para bedel-i makbuza mukabele sulh olub,
husus-u mezkûra müteallike davadan gerek merkum Zanberi’nin ve gerek mez48
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1720’deki
geçit töreninde kad›lar
Osmanl›larda Sa¤l›k, I,
320

bur Marg›d›ç’in zimmetlerini ibra’ ve iskat eyledi¤i tescil olunub, bil-iltimas huzur-u alilerine ilam olundu, fi 11 rebiülahir sene 1181.”10
Yukar›da gördü¤ümüz sulh örne¤i en s›k rastlanan iflleyifle bir örnek. Burada görüldü¤ü gibi aralar›nda anlaflmazl›k olan iki taraf, araya arac›lar›n11 girmesiyle,
uzlaflmaya giderler ve bir sulh anlaflmas› yapmaya karar verilir. Bu uzlaflma,
ma¤dur olan tarafa di¤er taraf›n bir bedel ödemesi ile elde edilir. Yukar›daki
akitte sözü geçen “bedel”, sulh anlaflmalar›n›n temeli olan “sulh bedeli”ne tekabül eder. K›sacas› sulh akdinin geçerli olmas› için karfl›l›kl› r›za ve ma¤dur taraf›n sulhu kabul etmesi için kendisine bir bedel verilmesi gereklidir; bu anlamda sulh anlaflmalar›, al›fl verifl akitleri ile de benzerlik gösterirler. Yukar›da gör49
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dü¤ümüz, sulh anlaflmas› Mustafa bin Abdullah ile kendisine Çaml›ca yolunda
sald›rm›fl olduklar›n› iddia etti¤i iki zimmî aras›nda yap›lm›fl. Belgeden anlafl›ld›¤› üzere, taraflar aralar›nda uzlaflmaya gittikten sonra, Üsküdar kad› mahkemesine gelip, sulh akdini yaz›ya ve kayda geçirtmifllerdir. Sulh anlaflmalar›, kad› mahkemelerinde yap›labildi¤i gibi sözlü olarak mahkeme d›fl›nda da yap›labiliyordu. Osmanl› hukukunun meflru sayd›¤› di¤er türden anlaflmalar gibi (nikâh ya da bey’), sulh anlaflmalar› da en az iki flahit önünde yap›ld›¤›nda taraflar
için ba¤lay›c› oluyordu.
Üç tür sulh akdi oldu¤unu söyleyebiliriz: 1. tamamen sözlü olarak ve mahkeme
d›fl›nda yap›lan, yaz›ya geçirilmeyen sulh anlaflmalar›, 2. taraflar aras›nda sözlü
olarak gerçeklefltirilen ve daha sonraki bir aflamada, yaz›ya geçirilip sicile kay›t
edilmek üzere kad› mahkemesine gelen sulh anlaflmalar›, 3. kad› mahkemesine
yap›lan bir flikâyet üzerine, normal bir dava olarak bafllay›p, kad›n›n teflvikiyle
sulhla sonuçlanan sulh akitleri.
Sözlü olarak yap›lm›fl ve kad› mahkemesinde sicile kay›t edilerek yaz›ya geçirilmemifl olan sulh anlaflmalar›n›n izini ise yine kad› sicillerinde bulmak mümkün. Baz› durumlarda, sözlü olarak gerçeklefltirilmifl olan bir sulh anlaflmas›n›n
akabinde, taraflardan biri anlaflmaya uymad›¤› takdirde –örne¤in sulh bedelini
ödemedi¤i halde, ya da sulh bedeli kendisine takdim edildi¤i halde, mahkemeye baflvurup yine de davac› oldu¤unda- kad› mahkemesine yans›yabiliyordu. Bu
gibi hallerde, daha evvel yap›lm›fl olan sulh anlaflmas›na uymamakla suçlanan
taraf› flikayet için, di¤er taraf›n kad› mahkemesine baflvurdu¤unu ve bu baflvuru sonucunda flikayetçi tarafa verilen hüccetten daha evvel yap›lm›fl olan “sözlü” sulh akdinin nerede, kimler aras›nda cereyan etmifl oldu¤unu ö¤renmemiz
mümkün oluyor. Ancak bu hususta Üsküdar kad› sicillerinde görece az örne¤e
rastlamaktay›z. ‹nceledi¤imiz üç Üsküdar sicilinde yaln›zca bir tane bunun gibi
sözlü olarak ve mahkeme d›fl›nda gerçeklefltirilmifl sulh örne¤ine rastlad›k.12 Oysa ayn› dönemin Adana sicillerinde bu tür örneklere daha s›k rastlamak mümkün. Yukar›da de¤indi¤imiz yerel iflleyifller aras›ndaki farkl›l›klardan bir di¤er
örnekse, Üsküdar kad› sicillerindeki sulh anlaflmalar›nda sulh bedelinin yaln›zca nakit olarak ödenmesi. Ayn› dönemde, baflka eyaletlerin sicillerinden bildi¤imiz kadar, baflka kentlerde sulh bedeli ayni olarak da ödenebiliyordu.13

Hangi tür anlaflmazl›klarda sulha gidiliyordu?
Osmanl› ve ‹slam hukukuna göre had cezalar› ile cezaland›r›lmas› gereken suçlar›n d›fl›nda, di¤er her türlü anlaflmazl›k konusunda/ihtilafta taraflar sulha gidebilirlerdi.14 Üsküdar kad› sicillerinde rastlad›¤›m›z sulh anlaflmalar›n›, anlaflmazl›k konular›na göre dört grupta toplayacak olursak. Bunlardan en s›k rastlan›lan› borçlar ile ilgili sulh anlaflmalar›d›r. ‹nceledi¤imiz 3 sicilde borçlarla ilgili sulh anlaflmalar› toplam sulhlar›n % 53’ünü oluflturmakta. ‹kinci s›rada yaralama vakalar› ile ilgili sulh anlaflmalar› gelmekte. Bunlar toplam sulhlar›n %
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10’unu olufltururken, cinayet ile ilgili sulh anlaflmalar› toplam sulhlar›n
%13’ünü oluflturmakta. Kalan toplam sulhlar›n %24’ini ise di¤er dava ve flikâyet
konular› oluflturmakta (hakaret, h›rs›zl›k, ya da baflka zararlar).

2. Sulhun ard›ndaki sosyal iliflkiler
Sulhun hukuki anlam›na de¤inip, nas›l ve hangi konularda yap›ld›¤›n› gördükten sonra, flimdi de sulh anlaflmalar›n›n ard›ndaki sosyal iliflkileri gözlemleyelim, yani sulhun kimler aras›nda yap›ld›¤›na bakal›m. Yukar›daki örnekte gördü¤ümüz gibi, sulh anlaflmalar› aralar›nda ihtilaf olan iki taraf aras›nda, araya
baz› arac›lar›n girmesi ile en az iki flahit önünde yap›l›yordu. Sulh anlaflmalar›n›n ne tür ihtilaf konular›nda gündeme geldi¤i kadar kimler aras›nda yap›ld›¤›
da incelemeye de¤er bir konu. Sulh anlaflmalar›na kat›lan kiflilerin (gerek taraflar, gerek arac›lar, gerekse flahitler ve kad›) kim oldu¤u ve aralar›ndaki iliflkinin
niteli¤inin ne oldu¤u ilgimizi birçok nedenden dolay› çekmekte.
‹htilaf halinde olan taraflar›n bir uzlaflmaya varabilmesi için, bu z›t kutuplar› ikna edecek, aralar›ndaki çat›flmay› yumuflatabilecek arac›lara kiflilere ihtiyaç duyulur. Burada sordu¤umuz sorulardan bir tanesi, kad› mahkemesinde gerçeklefltirilen sulh anlaflmalar›nda ihtilaf halinde olan taraflar›n birbirleri aras›ndaki
iliflkinin ne derece “s›k›” olup olmad›¤›d›r. Çal›flmam›z›n bu aflamas›nda, sulh
anlaflmalar›na anglo-sakson literatürde “network analysis” diye adland›r›lan,
“sosyal iliflki a¤lar›” kavram› arac›l›¤› ile bakaca¤›z. 1950’li y›llardan bu yana
sosyal bilimlerde baflvurulan “iliksi a¤lar›” analizi yöntemi, sosyal olaylar› ve olgular› iliflkisel verileri esas alarak analiz eder.15
Henüz sürmekte olan bir araflt›rma oldu¤undan, bu çal›flmamda inceledi¤im üç
Üsküdar sicilindeki sulh akitlerindeki ihtilaf halinde olan taraflar aras›ndaki
iliflkileri nitelemek için çok basit bir yöntem kulland›m. Sulh anlaflmas›na baflvuran taraflar aras›ndaki iliflkinin bir akrabal›k ba¤› olup olmad›¤›na bakt›m ve
dolay›s› ile taraflar aras›ndaki iliflkileri iki grupta toplad›m: birbiri ile akrabal›k
ba¤› olanlar ve olmayanlar. Di¤er yandan da sicillerdeki sulhlara neden olan ihtilaf konular›n› üç gruba ay›rd›m: 1. yaralama ve cinayet 2. miras 3. borç konusunda yap›lan sulhlar. Son kertede ise ortak bir tabloda bu iki de¤iflkenin nas›l
çak›flt›¤›na bakt›m. Ortaya afla¤›da görünen tablo ç›kt›.
466, 473 ve 474 numaral› Üsküdar sicillerindeki sulh anlaflmalar›n›n konular›na ve taraflar aras›ndaki iliflkilerin niteli¤ine göre da¤›l›m›
‹htilaf konusu

Akraba aras›nda yap›lan

Akraba olmayanlar aras›nda

sulh anlaflmalar›

yap›lan sulh anlaflmalar›

Cinayet ve yaralama

0

23

Miras

1

0

Borç

1

20
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fieyhülislam Mustafa
Efendi’ye dilekçe sunup
haklar›n› arayan
vatandafllar (Metin And,
Osmanl› Tasvir Sanatlar›,
‹stanbul 2002, s. 337)
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Burada dikkati çeken ilk husus, akrabalar aras›nda sulh anlaflmas›na hemen hemen hiç gidilmiyor olmas›. Bunun yan› s›ra, cinayet ve yaralama konular›nda da
akrabalar aras›nda hiç sulh anlaflmas› yap›lmad›¤›n› görüyoruz. Oysaki inceledi¤imiz dönemde (XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›), Üsküdar’da fliddet olaylar›na
bakt›¤›m›zda, buradaki fliddet olaylar›n›n hemen hemen yar›s›n›n akraba ve tan›d›klar aras›nda ortaya ç›kt›¤›n› görmüfltük.16 Yani cinayet ve yaralama, akraba
aras›nda rastlanmayan vakalardan de¤il idi. Öyleyse mademki akraba aras›nda
yaralama ve cinayet s›k görülen vakalardan idi, böylesi yak›n iliflki içinde olan
kimseler neden sulh anlaflmas›na gitmiyorlard›?
Burada ilk akla gelen, cinayet ya da yaralama gibi fliddet olaylar›n›n yak›n akraba ya da tan›d›klar aras›nda, muhtemelen uzlaflma ve arac›l›k kanallar›n›n t›kand›¤› noktada ortaya ç›kt›¤›d›r. Yani böylesi yak›n iliflkilerde fliddete baflvuruluyorsa, muhtemelen daha evvel taraflar aras›nda bafl göstermifl bir anlaflmazl›k
ç›kmaza girmifltir. Ama ayn› sorunun yan›t›n›, sulh anlaflmalar›n›n niteli¤inde
de aramak gerek. As›l olarak sözlü olarak gerçeklefltirilen ve mutlaka bir arabulucu gerektiren sulh anlaflmalar›, genellikle daha s›k› iliflki a¤lar›n›n hüküm sürdü¤ü iliflkilerde daha kolayl›kla sa¤lanabiliyor olsa gerek.17 Birbirine zaten yak›n olup, s›k› iliflkiler içinde bulunan kifli ve akrabalar aras›ndaki anlaflmazl›klar, uzlaflma ile bile sonuçlansa, tüm bu süreç muhtemelen sözlü ve kad› mahkemelerinden uzak bir alanda gerçeklefliyordu. Dolay›s› ile sicillere yans›mamalar› anlafl›labilir. Öte yandan bu bize, asl›nda “s›k› iliflki a¤lar›” içinde bulunan
kimseler aras›nda daha kolay gerçeklefltirilebilinen karfl›l›kl› uzlaflman›n, kad›
mahkemesi önünde yap›lmas›n›n bu kurumun birbirine yakin (akraba ya da yak›n tan›d›k) olmayan kimseler aras›nda da böyle bir uzlaflmaya gitme f›rsat› verebildi¤ini düflündürtüyor.
Bafllarken de demifl oldu¤umuz gibi, sulh anlaflmalar› çok boyutlu olup, al›n›p
verilen sulh bedeli ile ekonomik, dayand›¤› referanslar› ile dini ve ahlaki bir boyutu olan, dayand›¤› ve gerektirdi¤i sosyal iliflkiler aç›s›ndan da önemli toplumsal boyutlar› ve ifllevi olan, Marcel Mauss’un tabiri ile ‘tüm bir sosyal olguyu’
içeriyor. Bu k›sa ve s›n›rl› çal›flmam›zda, Üsküdar’da XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda yap›lan sulh anlaflmalar›n›n yaln›zca bir boyutuna ›fl›k tutmay› amaçlad›k. Sulh anlaflmalar› ve bunlar›n bu dönem Üsküdar’›ndaki sosyal dokuya etkilerini anlamak için, kuflkusuz cevap bekleyen daha birçok soru var. Ancak burada sundu¤umuz, sulh anlaflmalar›n›n arka plan›n› oluflturan iliflkiler üzerine
yapt›¤›m›z çal›flma, böylesi karmafl›k bir sürecin birbirine tan›fl ya da akraba olmayan kiflilerin aras›nda da gerçeklefltirilebilmesinde, kad› mahkemesinin
önemli bir ‘arac›l›k’ ifllevinin olmufl oldu¤unu düflündürüyor.
D‹PNOTLAR
1 Bunlar: Üsküdar kad› sicillerinden 473 (1763 y›l›na aittir), 474 (1763 y›l›na aittir) ve 466 numaral› (1764-

1765 y›llar›n› kapsar) sicillerdir. Bunlardan 466 numaral› sicilin transkripsiyonu Sad›k Fethi Çetin taraf›ndan
yüksek lisans tezi olarak yap›lm›flt›r (bk. 466 Numaral› Üsküdar fieriyye Sicili, Marmara Üniversitesi, 1997).
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2 Osmanl› kad›lar›n›n görevlerinin çok yönlülü¤ü ile ilgili olarak bk. Halit Ongan, Ankara’n›n 1 numaral›

fier’iye Sicili, Ankara 1958, s. XXXIV-XXXVIII ; Haim Gerber, “Sharia, kanun and Custom in the Ottoman law :
the court records of the 17th. Century Bursa”, International Journal of Turkish Studies, II/1 (1981), s. 135-136 ;
Tayyib Gökbilgin, “XVI. As›rda Mukataa ve ‹ltizam ifllerinde Kad›l›k Müessesinin Rolü”, IV Türk Tarih Kongresi, Ankara 1952, s. 434; ‹. H. Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devletinde ‹lmiye Teflkilat›, Ankara 1988, s. 109.
3 bk. Ahmet Akgündüz, fier’iye Sicilleri, ‹stanbul 1988, I-II.
4 Aida Othman, And Sulh is the best: Amicable Settlement and Dispute Resolution in Islamic Law, Phd. Disser-

tation, Harvard University, 2005; Abdülmecid. Mutaf, “Amicable settlement in Ottoman Law: Sulh system,”
TURCICA, 36, 2004.
5 A. Othman, a.g.e., s. 127.
6 “Tüm bir olgu” diye çevirebilece¤imiz, “un fait social total” terimininden Marcel Mauss’un kastetti¤i, bazen

bir sosyal olgunun ekonomik, ahlâkî, sosyal, politik, dinî vb. gibi birçok iflleve birden tekabül etti¤i ya da sayd›¤›m›z nitelikte birçok niteli¤i ve anlam› birden oldu¤u yönündedir. Marcel Mauss, Sociologie et Anthropologie, PUF, Paris 1950-58, s. 207.
7 Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, Oxford 1973, s. 137. XVII. yüzy›l kanunnamelerinde sulhun yeri üzerine bk. A. Akgündüz, Osmanl› Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, ‹stanbul 1994, VII, 157 ve
a.g.e., VI, 228.
8 Selami Pulaha-Yasar Yücel, Le code (Kânûnnâme) de Selim 1er (1512-1520), et certaines autres lois de la de-

uxième moitié du XVIème siècle, Ankara 1988, s. 17-19.
9 Sulh anlaflmalar›n›n arka plan›n› oluflturan bu üç ana hukukî kaynak aras›ndaki dengelerin sulh anlaflmala-

r›na nas›l yans›d›¤›n›, Adana ve Üsküdar kad› sicillerindeki sulh anlaflmalar›n› karfl›laflt›rarak yapm›fl oldu¤um önceki bir çal›flmamda daha derinlemesine de¤inmifltim, bk. Ifl›k Tamdo¤an, “Sulh and the 18th Century
Ottoman Courts of Üsküdar and Adana”, in Islamic Law and Society, n°15, 2007, bask›da.
10 Üsküdar Kad› sicili n° 474, sayfa 29, 4. belge
11 Sulh anlaflmalar›nda iki taraf› uzlaflt›rmada arac› olan kifliler belgelerde muslihûn ya da müslimîn diye adland›r›l›r.
12 Üsküdar Kad› Sicili n° 466, 344 numaral› hüccet.
13 XVIII. yüzy›lda Adana, Çank›r› ve Kastamonu’da, XVII. yüzy›lda ise Bal›kesir’de sulh bedelinin ayni olarak

ödenebildi¤ini görüyoruz, bk. I. Tamdo¤an, “Sulh and the 18th Century Ottoman Courts”, Bogaç Ergene, Local Court, Provincial Society and Justice in the Ottoman Empire, Legal Practice and Dispute resolution in Cankiri and Kastamonu (1652-1744), Leiden 2003, s. 184 ve A. Mutaf, a.g.e., s. 134.
14 Had cezas›n› gerektiren suçlarda taraflar›n sulha gidememesi üzerine bk. Haffeniong, “Sulh”, E. J. Brill’s
First Encyclopedia of Islam, 1913-1936, vol. VII, E. J. Brill, Leiden-New York 1987, s. 541.
15 ‹liflki a¤lar› üzerine çal›flm›fl en klasikleflmifl olan antropologlardan baz›lar› flunlard›r: M. Gluckman, Cus-

tom and Conflict in Africa, Oxford 1973; J. B. Barnes, Social Networks, Addison Wesley pub., 1972; Elisabeth
Bott, Family and Social Networks, Londra 1957; Clyde Mitchel, Social Networks in Urban Situations, Manchester University Pres, 1970; Jeremy Boissevain, Friends of friends, Networks, Manipulators and Coalitions, Oxford 1974. ‘S›k› iliflki a¤›’ (‘close knit networks’) terimi de Jeremy Boissevain ile literatüre geçmifltir.
16 Üsküdar’da XVIII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, fliddetin nas›l ve kimler aras›nda ortaya ç›kt›¤›n› konu alan da-

ha evvelki bir araflt›rmamda, fliddet olaylar›n›n arkas›ndaki sosyal iliflkileri inceleme f›rsat›n› bulmufltum. Bu
araflt›rmada, söz konusu dönemde Üsküdar’da, fliddet olaylar›n›n iki kutupta topland›¤›n› söylemek mümkün
olmufltu. Bu iki kutuptan birincisi mahalle içi diyebilece¤imiz meskun kesimlerde, tan›d›k ve akraba aras›nda ortaya ç›kan fliddet olaylar›n› ve ikincisi ise periferik ve meskun olmayan (ba¤, bahçe, deniz kenar›, iskeleler gibi) mahalllerde birbirine akraba olmayan kifliler aras›nda ortaya ç›kan fliddet olaylar›n› içeriyordu, bkz.
I.Tamdo¤an, “At› alan Üsküdar’› geçti, ya da XVIII. yüzy›lda Üsküdar’da fliddet ve hareketlilik iliflkisi”, N. Levy
& A. Toumarkine eds., Osmanl›’da asayifl, suç ve ceza, ‹stanbul (bas›mda).
17 1960’larda Türkiye’de uzlaflman›n de¤iflik biçimleri üzerine yapt›¤› araflt›rmas›nda June Star bu tesbitte bu-

lunmufl idi, bk. Dispute and Settlement in Rural Turkey: An Ethnography of Law, Leiden 1978, s. 184.
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Üsküdar Semtinde Bulunan
Muvakkithaneler ve Günefl Saatleri
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Zaman belirleme, vakitleri hassas bir flekilde tayin etme konusu dinî bir ihtiyaç
olarak ‹slâm dünyas›n›n her zaman gündeminde olmufltur. Zira ‹slâm’da namaz,
hac ve oruç gibi ibadetlerin belli vakitlerde ifa edilmesi gerekmektedir. Müslümanlar›n astronomiyle olan yak›n iliflkisini ortaya koyan bu durum, ‹slâm medeniyetinde astronomi ilminin önemini ve dolay›s›yla kurumlaflman›n da arka
plan›n› gösterir. Ça¤›n›n el verdi¤i çeflitli astronomik araçlarla birtak›m ölçümler yap›p zaman› belirleyen bir meslek olarak ortaya ç›kan muvakkitlik ilk kez
Emeviyye döneminde; muvakkithaneler ise kurum olarak XIII. yüzy›l›n son çeyre¤inde Kahire’de ortaya ç›km›fl ve bu yüzy›llardan itibaren çeflitli mimari formlarda ve bulundu¤u yap› kompleksinin farkl› konumlar›nda kendilerine özgün
yap›lara sahip olarak infla edilmifltir. Bu ba¤lamda Osmanl› medeniyeti, özellikle ‹stanbul’un fethinden sonra yap›lanlar› ‹slâm bilim ve mimarl›k tarihinin en
zengin misallerine sahiptir.1
Üsküdar’da bulunan muvakkithane ve günefl saatlerini ele alaca¤›m›z bu tebli¤imizde ilk olarak muvakkithanelerle ilgili k›sa bir bilgi vermek istiyoruz. Baz›
temel faaliyetleri itibariyle bir nevi “küçük gözlemevi” olarak da tan›mlanabilecek muvakkithaneler, Osmanl› astronomi tarihinin bir inceleme alan› olarak ayr› bir öneme haizdir. Dini bir mekân olman›n yan› s›ra sosyal bir merkez olan
camilerin müfltemilât› içerisinde yer alan muvakkithane binalar›, astronomi tarihi kadar mimarl›k tarihinin de konusu olarak dikkat çeker.
Muvakkithâne kelime olarak zaman› belirlemek üzere kurulmufl bir mekân anlam›ndad›r. “Vakti belirleyen kifli” anlam›na gelen muvakkit kelimesi ise namaz
vakitlerini birtak›m astronomi aletleri vas›tas›yla tespit eden kifli için kullan›lmaktad›r.2 Muvakkithaneler, genellikle camilerin külliyeleri içinde bir-iki oda
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halinde bulunurdu.3 Camilerin yan› s›ra baz› türbe, dergâh ve tekkelerin de muvakkithaneleri olmaktayd›. Temel görevleri namaz vakitlerini tespit etmek ve ilgililere bildirmek olan muvakkitler, ‹slâm’›n bu ifle gösterdi¤i hassasiyetten dolay› Emeviler döneminden itibaren çal›flmalar›n› belli bir müessese alt›nda sürdürmüfllerdir.4 Çeflitli seviyede astronomi çal›flmalar›na da kat›lan muvakkitler,
vakit tayini iflini önceleri günefl saatleri vas›tas›yla, mekanik saatlerin ortaya
ç›kmas›yla da bu saatler vas›tas›yla yaparlard›. Saat tamircili¤i gibi ifller de yapan muvakkitlere “saatçi” veya “muvakkit-i salât” gibi isimler de verilmifltir.5
Camilerin yan› s›ra Topkap› Saray›’nda da muvakkitler bulunurdu. Bunlar bir
yandan saray saatlerinin bak›m ve onar›m›yla ilgilenirken, öbür yandan da sarayda bulunan mescitlerin müezzinlerine vakitleri bildirirdi. Bu kiflilerin baz›lar› saat imali de yapard›.6
Muvakkithaneler bir yandan kurulma gayelerine uygun olarak çal›fl›rken, öbür
yandan içinde astronomi, matematik vb. derslerin verildi¤i birer okul gibi faaliyet göstermifllerdir.7 Bir nevi e¤itim merkezi konumunda olan muvakkithanelerde gerek ilim adamlar›ndan gerekse halktan arzu edenlere matematik, astronomi, astroloji ve takvim yap›m› gibi çeflitli konularda dersler verilmekteydi.8 Bu
derslerin yan› s›ra, ‹stanbul’un çeflitli muvakkithanelerinde görev yapan baz›
müneccimler ve muvakkitler, astronomi, astroloji ve matematik alanlar›nda k›ymetli eserler ortaya koymufllard›r.9
Muvakkithanelerde çal›flmak isteyen kiflilerde belirli flartlar aran›rd›. Adaylar›n
ilm-i nücûm yani astronomi, “ilm-i mîkat” yani saat/zaman ilimlerini bilmeleri,
namaz vakitleri, gece ve gündüzün bafllama zamanlar›, yedi gezegenin do¤ufl ve
bat›fl saatleri, burçlar›n menzilleri, güneflin do¤ufl, ö¤len ve bat›fl zamanlar›ndaki derece ve dakikalar›n›, mehtab›n art›fl ve azal›fl süreçleri konular›nda bilgi sahibi olmalar› istenirdi. Temel görevleri olarak da ezan vakitlerini müezzinlere
bildirmesi lâz›m gelirdi.10
Tespit edilebildi¤i kadar›yla, ‹stanbul’daki ilk muvakkithane Fatih Camii Külliyesi içinde yer alm›fl (1470)11 ve daha sonralar› yap›lan cami külliyelerinin pek
ço¤unda benzer flekilde muvakkithane infla edilmifltir. ‹stanbul’da tarih boyunca yüz kadar muvakkithanenin infla edildi¤i, ancak bu binalar›n çok az›n›n günümüze ulaflt›¤› anlafl›lmaktad›r.
Muvakkithanelerin önemli bir k›sm›, içinde bulunduklar› külliyenin mimarisine uygun olarak son derece estetik ve ahenkli bir mimari tarz›nda infla edilirdi.
Odalar›n iç teflrifat› ise çok daha güzel olup içlerinde rubu tahtas›, usturlap veya benzeri astronomi aletleri bulundurulurdu. Duvarlarda zaman ve takvim ile
ilgili güzel hüsnü hat levhalar› bulundurulur, ayr›ca astronomi ve matematik gibi alanlarda, son derece güzel ciltlenmifl el yazmas› eserlerden oluflan bir de kütüphane de yer al›rd›.
Konumuza geçmeden önce günefl saatlerinin mahiyetleri hakk›nda da k›saca bilgi verelim. Zaman›n belirlenmesinde ‹slâmiyet’in ilk devirlerinden itibaren günefl saatlerinden yayg›n olarak yararlan›ld›¤› bilinmekle birlikte, bugün özgün
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günefl saat örneklerine, cami duvarlar›na ifllenmifl bulunan saatler d›fl›nda, çok
ender rastlanmaktad›r. Mekanik saatlerin on yedinci yüzy›ldan itibaren yayg›nlaflmas› ile birlikte önemlerini yitiren günefl saatleri hariçten gelen zamana ba¤l› tahribat›n da tesiriyle h›zla afl›narak yok olmufllard›r.
Günefl saatleri bir metal veya a¤aç çubu¤un gölgesinin, güneflin deveran›na uygun, özel surette haz›rlanm›fl bir zemin üzerindeki hareketine göre zaman tayinine yarayan basit cihazlard›r. Gnomon ismi verilen ve genelde demirden yap›lan çubu¤un gölgesi, saatte dikey olarak görünen ö¤le çizgisinin üzerine geldi¤inde ö¤le ezan› vakti girmifl, demektir.
Güneflin do¤uflu ile bat›fl› aras›ndaki zaman aral›¤›nda yer alan ö¤le ve ikindi vakitlerini göstermek üzere dizayn edilen günefl saatleri, camilerin günefl alan duvarlar›na çizilirdi. Güneflin do¤uflundan sonraki ilk namaz vakti ö¤le oldu¤undan camilere çizilen saatler, daha çok bu zamandan bafllamak üzere tasarlan›rd›. Osmanl› günefl saatlerinde ilgi çeken bir husus, saat çizgilerinin yan›nda ait
olduklar› burçlar›n zamanlar›n›n da yaz›lmas›d›r. Bunun yan› s›ra baz›lar›nda
mevsim bafllang›çlar›yla güneflin hangi burçlarda oldu¤u da gösterilir.
Osmanl› devri günefl saatleri flekil, iflleyifl ve teferruatl›l›k durumlar›na göre yatay, dikey ve silindirik olmak üzere üç grupta ele al›nabilirse de ilk ikisi kendi
içinde alt gruplara ayr›l›rlar.
Dikey Günefl Saatleri: Do¤rudan duvar tafllar›na veya duvardaki mermer bir levhaya dik olarak yerlefltirilen bir milin, yere dik olarak gelen gölgesine göre vaktin tayin edildi¤i dikey günefl saatleri genellikle camilerin günefl alan avlular›nda, k›ble veya bat› cephe duvarlar›nda kaz›nm›fl halde veya ayr› bir tablo olarak
bulunur. Camiler Mekke’ye yönelik bulundu¤undan günefl saatlerinin yer ald›¤› duvarlar da k›bleye paralel (güney-bat›) ya da k›ble yönüne dik (güney-do¤u)
haldedir. Dikey günefl saatleri camilerde genellikle tercih edilen tür olup, üçgen,
dörtgen, dairevî, bileflik ve ikindi saatleri olmak befl ayr› gruba ayr›l›r. Dik bir
üçgenin sol üst köflesini teflkil eden dik aç›s› üzerinde veya ona yak›n bir yerde
bulunan bir çubuk ve bunun gölgesinin düfltü¤ü yerleri gösteren çizgilerden
meydana gelen sisteme “üçgen günefl saatleri” ad› verilir. Bu tarz saatlerin en geliflmifl örnekleri ‹stanbul’da görüldü¤ünden bu saatlere “‹stanbul türü günefl saatleri” de denir.12
Üsküdar’daki dikey günefl saatleri Mihrimah Sultan, Beylerbeyi, Yeni Valide,
Atik Valide, Ayazma ve Paflaliman› Camii ile Aziz Mahmud Hüdai Camiindeki
Fatma Han›m Sultan Türbesinde bulunur.
Yatay günefl saatleri umumiyetle mermer, tafl veya madeni yatay bir kadrana
yerlefltirilen demir bir milin gölgesine göre vakti tayin etmeye yarayan cihazlard›r. Bu tür saatlerden çok az› günümüze ulaflabilmifltir. Silindirik günefl saati ise
Kandilli rasathanesinde bulunan tek örnekli bir saattir.
Üsküdar muvakkithaneleri ve günefl saatlerine gelince; tespit edilebildi¤i kadar›yla bu bölgede yap›lan en eski muvakkithane 1547 tarihli Mihrimah Sultan
Camii muvakkithanesidir. Bundan baflka müfltemilat›nda muvakkithane bulu57
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Resim 1. Mihrimah Sultan Camii birinci günefl saati

nan on adet cami daha vard›r. Bu camilerin bir k›sm›nda ayn› zamanda günefl
saati de bulunmaktad›r. Tebli¤imizde içinde muvakkithane ve günefl saati bulunan camileri infla tarihi s›ras›na göre ele alarak inceleyece¤iz.

1. Mihrimah Sultan Camii
Mihrimah Sultan taraf›ndan 1547 (954) y›l›nda Mimar Sinan’a yapt›r›lan bu külliyede cami, medrese, imaret, hamam, mektep, kervansaray, türbe ve bir de muvakkithane bulunmaktad›r.13 Yap›n›n Ahmet Süheyl Ünver’e ait, 24 May›s
1955’te yap›lm›fl bir resminde14 muvakkithane son cemaat yerinin karfl›s›nda
konumlanm›fl ahflap bir yap› olarak gözüküyor. Ancak söz konusu ahflap yap›
günümüze ulaflmam›flt›r.
Camide, biri kuzey duvar›n›n d›fl yüzünde, do¤u köflesine yak›n bir yerde mermer bir levha halinde, di¤eri mihrab›n tam arkas›ndaki duvar tafllar›na ifllenmifl
olarak iki tane günefl saati vard›r.
Bunlardan birincisi üçgen flekilli günefl saatleri s›n›f›na girmektedir. (Resim 1)
Özentisiz çizgiler halinde do¤rudan duvar tafllar›na üçgen tarzda kaz›nm›fl olan
bu günefl saati, içbükey ve d›flbükey çizgilerle bunlar› çapraz olarak kesen bir
ikindi kavsi ve üç tane düz saat çizgisinden meydana gelmektedir. Üzerinde da58
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Resim 2. Mihrimah Sultan Camii ikinci günefl saati

kika çizgileri bulunmad›¤› gibi, ö¤le ile akflam aras›ndaki vakitleri gösteren çizgiler de tam de¤ildir. Ayr›ca kitabesi de yoktur.
‹kinci saat ise ‹stanbul’un en güzel dikey günefl saati olup üçgen günefl saatlerinin en güzel ve en baflar›l› örneklerinden birisidir. (Resim 2) Mermer bir levhaya çizilmifl ve duvara yedi adet demir köflebentle tutturulmufltur. Saatin üzerinde biri altta di¤eri üstte iki adet kitabe bulunmaktad›r. Saatin sa¤ alt köflesinde
bulunan kitabede “Ressemehû Dervifl Yahya Muhyiddin el-Muvakkit bi-Câmi-i
Cedîd-i Hümâyûn sene 1183” yaz›s› yer almaktad›r. Buna göre bu günefl saatinin hesaplar›n› 1183 (1770) senesinde Yeni Cami Muvakkiti Dervifl Yahya Muhyiddin yapm›flt›r.15 Kadran›n üst taraf›nda günefl saatini mermer üzerine kaz›yan kifliyi belirten “Eser-i Saitzâde Muhammed Ârif el-me’mur bi-Hizmeti’l-Evkât” bafll›¤› yer almaktad›r. (W. Meyer, bu saatin Beylerbeyi Camii muvakkithanesinden nakledildi¤ini ileri sürmektedir. Ancak 1778 y›l›nda infla edilen Beylerbeyi Camii bu saatin yap›m›ndan sonra infla edildi¤ine göre, Meyer’in verdi¤i bu bilgilerin ihtiyatla karfl›lanmas› gerekti¤i anlafl›l›r.) Saatin üzerindeki mevcut yatay çubuk 1970’te yenilenmifl ancak kutup eksenine paralel ikinci çubuk,
yeri belli olmakla birlikte tak›lmam›flt›r.16
Ö¤le namaz› ile akflam aras›ndaki zaman› ölçmekte kullan›lan ve 4 ile 12 aras›ndaki rakamlar› ihtiva eden bu saat, yere paralel tam ve on befler dakikal›k çizgilerle bunlar› çaprazlamas›na kesen üçer adet içbükey ve d›flbükey, biri düz, ye59
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Resim 3. Mihrimah Sultan Camii ikinci günefl saati detay çizimi (Prof. Atilla Bir-Prof. Mustafa Kaçar)

di adet burç çizgisinden meydana gelir. Ayr›ca, en üstteki ufuk çizgisinin (saat
12) bafllama noktas›nda bulunan milden radyal olarak da¤›lan yedi adet burç
çizgisi vard›r. Zeval çizgisinin d›fl›nda ve günbat›m› çizgisinin üstünde yer alan
bu burç isimleri afla¤›da Seretan ile bafllayarak yukar› do¤ru Esed, Sümbüle, Mizan, Akrep, Kavs fleklinde devam ettikten sonra sa¤a do¤ru ve gün bat›m› çizgisinin üstünde Cedi, Delv, Hut, Hamel ve Sevr ile devam ederek Cevza ile sona
erer. Milin alt k›sm›nda saat 8.30’dan bafllay›p mile do¤ru hafif bir kavis yapan
‘asr’ çizgisi bulunur.17
Bu burçlar›n alttan ikinci ile üçüncü aras›nda “hatt-› zevâl” (ö¤le çizgisi”, milin
soluna ise kartufllar içinde “el-mâzî ani’z-zevâl” (ö¤leden sonraki saat) ve “el-bâkî ile’z-zevâl” (ö¤leye kaç saat kald›¤›) yaz›lar› bulunur. “El-bâkî ” ile bafllayan
yaz›n›n üstündeki 1 rakam›, ö¤len namaz› vaktine bir saatin kald›¤›n› gösterir.
“El-mâzî..” ile bafllayan ifadenin üstünde 1’den bafllay›p üstteki burçlar›n aras›nda 8’e kadar devam eden rakamlar, ö¤le vaktinin üzerinden kaç saat geçti¤ini iflaret etmektedir. Böylece üstteki sistemde ö¤le vakti “12” olarak kabul edildi¤i halde, alttaki rakam dizisinde güneflin bat›fl›, yeni günün bafllama saati “12”
olarak al›nm›flt›r. (Resim 3)
En uzun gün olan 21 Haziran’da saat 8.30’da bafllayan “asr çizgisi” hafif bir ka60
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Resim 4-5. Nurbanu Valide Sultan Camii muvakkithanesi
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Resim 6-7. Nurbanu Valide Sultan Camii günefl saati

visle mile do¤ru devam eder. Bu sebeple 21 Haziran’da ikindi saat 6.30’da oldu¤u halde, günlerin eflit uzunlukta oldu¤u Baflak ve Bo¤a burçlar›n›n bafllama tarihleri olan 21 A¤ustos ve 21 Nisan günlerinde saat 9.30’da, en k›sa gün olan 21
Aral›k tarihindeyse 9.45’te olmaktad›r.18

2. Nurbanu Sultan Valide-i Atik Camii
Üsküdar’›n yüksek bir tepesi üzerine Sultan II. Selim’in efli Nurbânu Valide Sultan (1525–1587) taraf›ndan 1570–1583 y›llar› aras›nda Mimar Sinan’a yapt›r›lm›fl olan Cami tam bir külliye halindedir. Caminin avlusunda güzel bir muvakkithanesi vard›r.
Cami avlusunun k›ble yönündeki kap›n›n solunda, avlunun güneydo¤u köflesinde bulunan muvakkithane iki odadan ibarettir. (Resim 4-5) Günümüzde toplant› salonu ve kütüphane gibi farkl› maksatlarla kullan›lmaktad›r. Soka¤a iki pencereyle aç›lan köfledeki bu oda, aletlerin ve saatlerin bulundu¤u esas muvakkithane k›sm›d›r. Burada mermer kaideler üzerinde üç adet saat oldu¤u ve bu saatlerin daha sonra camiye kald›r›ld›¤› bilinmektedir.19 Muvakkithanedeki di¤er
oda ise muvakkite tahsis edilmifl olmal›d›r. Onar›mdan geçen ve neredeyse d›fl
cephesi hariç bütün orijinal mimari özelliklerini kaybeden külliyede muvakkithanenin konumlan›fl biçimi, çevreden geçenlerin büyük pencereler sayesinde
içerideki saatleri görebilmelerine imkân sa¤layacak flekildedir.
Muvakkithanenin izine Nurbanu Valide Sultan’›n 1582 tarihinde tesis etti¤i
vakfiyede de rastlamak mümkündür. Vakfiyeye göre, namaz vakitlerini hesaplay›p, müezzine bildirmek üzere buraya bir muvakkit tayin edilece¤i ve kendisine günde 7 dirhem ödenece¤i yaz›l›d›r.20
Camide, bat› taraf›ndaki d›fl avlu duvar›n›n yola bakan k›sm›nda çizilmifl olan üçgen türden bir de günefl saati bulunmaktad›r. (Resim 6-7) Ancak saatten bugüne
çok az bir fley kalm›flt›r. Yak›n zamanda yap›lan bir restorasyonda saatin çizildi¤i
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Resim 8. Kurban Nasuh Camii

tafllar de¤ifltirildi¤i için çizgilerin büyük bir k›sm› tamamen kaybolmufl ve geriye
sadece “asr” çizgisini belirleyen yaz›n›n bafl taraf› ile birkaç çizgi kalm›flt›r.

3. Kurban Nasuh Camii Muvakkithanesi
Atik Valide Camii’nin inflas› esnas›nda (1570–1583) Mimar Sinan’›n yard›mc›
mimar› olan Kurban Nasuh Baba, Karacaahmet Civar›nda kendi ad›yla an›lan
bir dergâh ve mescit yapt›rm›flt›r. (Resim 8) Dergâh›n yan›na okul ve ayr›ca bir
de muvakkithane yap›lm›fl ancak daha sonra y›k›lm›flt›r. 19. yüzy›lda Rufai
fieyhlerinden Mehmed Nuri Efendi külliyeyi yeniden yapt›rm›flt›r. Kendisinin
1853 (1270) tarihli vakfiyesine göre muvakkithane de dergâh ve mescit gibi bu
y›llarda tekrar yap›lm›flt›r.21 Ancak günümüze muvakkithaneden hiçbir iz kalmam›flt›r. Camide günefl saati de bulunmamaktad›r.

4. Çinili Camii Muvakkithanesi
Sultan ‹brahim’in (1640–1648) saltanat›n›n ilk y›llar›nda Kas›m A¤a’n›n mimarbafl›l›¤› zaman›nda infla edilen külliyenin banisi Kösem Valide Sultan’d›r
(1590–1651). Cami, Çinili mevkiinde, Ale Caddesi ile Çinçin Hamam Soka¤›’n›n
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Resim 9. Çinili Camii’nde bulunan mekanik saat

Resim 10. Yeni Valide Camii Muvakkithanesi

Resim 11, 12, 13. Yeni Valide Camii günefl saati

birleflti¤i yerde bulunmaktad›r. Süheyl Ünver, Camiye ait bir muvakkithanenin
varl›¤›ndan bahsetmektedir. Ancak muvakkithane günümüze ulaflmam›flt›r.22
Cami içinde muhtemelen muvakkithaneden kalma bir adet saat bulunmaktad›r.
(Resim 9) Camide günefl saati yoktur.
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5. Yeni Valide Sultan Camii
1708–1710 y›llar› aras›nda Valide Emetullah Rabia Gülnufl Sultan (1647–1715)
ad›na, Sultan III. Ahmed taraf›ndan Mimar Bekir’e yapt›r›lm›flt›r.23 Külliye bir
cami, hünkâr mahfili, türbe, sebil, muvakkithane, s›byan mektebi, dükkânlar,
imaret ve çeflmeden oluflmaktad›r. Muvakkithane caminin do¤usunda kalan çeflme, sebil, türbeden sonra s›ran›n devam› olarak gelir. (Resim 10) Mimari üslubu aç›s›ndan külliyeden daha geç bir döneme tarihlenir.24 Yola bakan cephesi tipik bir muvakkithane özelli¤i diyebilece¤imiz flekilde üç adet büyük dikdörtgen
pencereye sahip üç yüzden oluflmaktad›r. Küçük kâgir yap›n›n ahflap çat›s› kiremit örtülüdür. Mermer söveli, kemerli kap›s› üzerine iki sat›r halinde bir ayeti kerime yaz›lm›flt›r. Üsküdar’daki birçok caminin ezan vakitlerini buradan ö¤rendi¤i söylenmektedir. Afla¤›da bahsedece¤imiz Paflaliman› Camii’ndeki günefl
saatini, burada muvakkitlik yapan Ali’nin yapt›¤› kitabesinden anlafl›lmaktad›r.25
Burada ayr›ca bir de günefl saati bulunmaktad›r. (Resim 11, 12, 13) Camiin güney-bat› duvar›nda, kap›n›n hemen sa¤›nda bulunan saat, üçgen türden günefl
saatlerinden olup derin seçkin çizgiler halinde do¤rudan do¤ruya duvar tafllar›na çizilmifltir. Üzerindeki mili düflmüfl olan cihaz, iki dik çizgiyi birlefltiren içbükey-d›flbükey kavislerden meydana gelmektedir. Burçlar› iflaret eden bu hatlar›n ortas›nda ise bahar ve güz dönümlerini gösteren düz bir hat bulunur. Bunlar› çapraz olarak ikindi vaktini gösteren ‘asr’ çizgisi kesmektedir. Üzerinde kitabe bulunmayan bu günefl saatinde saat çizgileri de yer almaz. Buna göre çizimin sadece güneflin hangi burçta oldu¤u ve ikindi vaktini göstermesi maksad›yla yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.26

6. Ahmediye Camii Muvakkithanesi
1722 (1134) y›l›nda Eminzade Hac› Ahmet A¤a taraf›ndan yapt›r›lan cami, eski
Ahmediye, flimdiki Gündo¤umu Caddesi üzerindedir. Cami, medrese, kütüphane, sebil, iki çeflme ve bir de muvakkithaneden oluflan külliye, e¤imli bir arazide oldukça baflar›l› bir düzende yerlefltirilmifltir. Mabedin caddeye bakan cephesine eklenmifl olan, minarenin alt taraf›na ve çeflmenin soluna düflen ters beflik çat›l› küçük bölümün muvakkithane oldu¤u kaynaklarda belirtilmektedir.27
(Resim 14)
Buras› yoldan geçenlerin kolayca içeriyi görebilecekleri flekilde yap›lm›fl iki büyük penceresi olan dikdörtgen planl› bir odad›r. Günümüzde at›l durumda olsa
da içinin fayansla döflendi¤i, lavabo eklendi¤i göz önüne al›narak yak›n y›llarda
farkl› amaçla kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Camide ve burada herhangi astronomi aletine rastlanmam›flt›r. Mimar› bilinmeyen külliyenin vakfiyesi de bulunamam›flt›r.28 Camide günefl saati de bulunmamaktad›r.
65

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

Resim 14. Ahmediye Camii ve muvakkithanesi

V

Resim 17. Kandilli Camii saati

Resim 15, 16. Fatma Han›m Türbesi ve günefl saati

7. Fatma Han›m Sultan Türbesi
Kaya Sultan’›n 1727–28 (1140) y›l›nda vefat eden k›z› Fatma Sultan’›n medfun
olu¤u Fatma Han›m Sultan Türbesi, Hüdâyî Aziz Mahmud Efendi Camii’nin sa¤
taraf›nda ve kesme tafl bir kaide üzerindedir. Devrinin güzel bir örne¤i olan türbe, kare plânl› ve sekiz poligonal mermer sütunludur. Türbenin çevrelendi¤i
mermerlerden birinin üzerinde bir günefl saati bulunmaktad›r. Bugüne sadece
demir çubu¤u kalan günefl saatinin çizgileri tamamen silinmifltir. (Resim 15, 16).
Hüdaî Mahmud Efendi Asitanesi’nde muvakkithane olup olmad›¤› hususunda
herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte 1215 tarihli bir Hatt-› Hümâyûn’da buraya Muvakkiti-i Salât tayin edilmesinden burada en az›ndan bir muvakkitin görev yapt›¤›n› ö¤renmekteyiz.29
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Resim 18, 19. Ayazma Camii birinci günefl saati

8. Kandilli Camii Muvakkithanesi
Sultan I. Mahmud taraf›ndan 1751 (1165) y›l›nda yapt›r›lan Kandilli Cami
1916’da Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda ç›kan yang›nda a¤›r hasar görmüfltür.
Cami gibi ahflap yap›daki muvakkithane de bu arada yanm›flt›r.30 Kaynaklarda
Caminin bo¤az yoluna bakan köflesinin iskele taraf›nda oldu¤u31 belirtilen muvakkithaneden günümüzde hiç bir iz kalmam›flt›r. Cami, 1931’de Vak›flar taraf›ndan yeniden infla edilmifltir.32 Muvakkithane içindeki saatlerden biri halen
caminin içinde ve çal›fl›r vaziyettedir. (Resim 17) Camide günefl saati bulunmamaktad›r. 1927’de kurulan Baflmuvakkitlik müessesesinin bafl›na geçen ve ilk
baflmuvakkit olan Ahmed Ziya Akbulut’un (1869–1938) bu civarda oturup caminin tekrar inflas› ile ilgilendi¤i ve yak›nlar›ndan birinin burada muvakkit olarak
görev yapt›¤› Ahmed Süheyl Ünver taraf›ndan belirtilmektedir.33

9. Ayazma Camii
Cami, 1760–1761 y›llar›nda Sultan III. Mustafa taraf›ndan annesi Mihriflah Emine Sultan (ö. 1732) ile kardefli fiehzade Süleyman adlar›na Mimarbafl› Mehmed
Tahir A¤a’ya yapt›r›lm›flt›r.
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Resim 20, 21. Ayazma Camii ikinci günefl saati

Hadikatü’l-Cevâmi’ adl› eserdeki “Caminin di¤er padiflah camileri gibi levaz›mat› mükemmeldir. Müstakil muvakkithanesi dahi vard›r…” ifadesinden burada
hususi bir mekân olarak bir muvakkithane bulundu¤unu anlamaktay›z. Ancak
di¤er baz› bölümleri gibi muvakkithane de günümüze ulaflamam›flt›r.34 Günümüzde mevcut olmayan bu yap›n›n yeri konusunda kaynaklarda caminin bat›
taraf›nda iki oda alabilecek büyüklükteki bir sahadan bahsedilmektedir. 35 A.
Süheyl Ünver’in tarifine göre muvakkithanede önce ufak bir avluya girilir. Çok
güzel ve berrak al›nl›kla ç›k›k üç pencereli bir odadan baflka arkada muvakkite
ait bir ufak oda daha vard›r.36 Bu durumda muvakkithanenin iki odal› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.
Ayazma Camii’nde muvakkit olarak görev yapan Yahya Muhyiddin Efendi’nin
tarikat sikkeli mezar tafl› Mehmed Nasuhi Hazretleri haziresinde bulunmaktad›r. Mezar tafl›nda flu ibare vard›r: “Hüve’l-Bâkî, merhûm ve ma¤fûr, el-muhtâc
ilâ rahmet-i Rabbihi’l-Gafûr. Ayazma’da Muvakkit fieyh Yahya Muhyiddin Efendi. Sene; 1208, 18 Cemaziyelevvel.” (18 Ocak 1794) 37
Bundan baflka Ayazma haziresinde medfun olan Mehmed Seyyid (Said38) (ö.
1181) de Ayazma Camii muvakkithanesinde görev yapan muvakkitlerdendir.39
Ayr›ca Teflrifatç› Akif Mehmed Efendi’nin kaleme ald›¤› Tarih-i Cülus-› Sultan
Mustafa adl› eserde Ayazma Camii ile ilgili kay›tlarda muvakkitin maafl›n›n on
kurufl oldu¤u ifade edilir.40
Mihrimah Sultan Camii’nde oldu¤u gibi burada da Camiin k›ble duvar›nda, biri mermer levha üzerine, di¤eri do¤rudan do¤ruya duvar tafllar›na ifllenmifl olan
iki ayr› günefl saati bulunmaktad›r.
Mihrap duvar›nda, arkas›na yerlefltirilen tu¤la dolgularla hafifçe bat›ya bakan
birinci günefl saati, hem üçgen, hem de dörtgen türü bünyesinde toplamaktad›r.
(Resim 18, 19) Yat›k dikdörtgen fleklindeki kadran›n sol üst köflesine yerlefltirilen iki milden biri üçgen, di¤eri dörtgen saate kumanda etmekteydi. Bu kadran›
dik olarak boydan boya kat eden “ö¤le çizgisi”nin üst ucunda izi bulunan, fakat
flimdi mevcut olmayan uzun milin gölgesi, kadran›n alt ve sa¤ kenar› boyunca
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devam eden çizgilere kadar uzanmaktayd›. Üst çizginin meydana getirdi¤i iki
fleritten içteki, üçer çizgiyle on befler dakikal›k dört dilime ayr›lm›flt›r. D›fltaki
fleridi kesen her bir çizgi ise ö¤leden sonraki saatleri göstermektedir. Bunlar›n
aralar›nda 15, 30.. gibi derecelerin ebced hesab›yla harf cinsinden karfl›l›¤› yaz›lm›flt›r.41
Ayn› kadran›n üzerinde bulunan üçgen saat, burç çizgilerinin varl›¤› sebebiyle
mürekkep saatler grubuna girmektedir. Burçlar› gösteren alt›s› kavisli, biri düz
yedi çizginin uçlar›na burçlar›n Arapça isimleri yaz›lm›flt›r. Cihaz›n üzerinde
ayr›ca “asr-› evvel” ve “asr-› sânî” çizgileri bulunmaktad›r.
Saat yaz aylar›nda ö¤leden sonraki 4.30–12.00, k›fl günlerinde ise 7.30–12.00 saatleri aras›ndaki zaman› göstermektedir. Fakat Mihrimah’takinden farkl› olarak
bunda mile dik olarak uzanan ikinci sisteme ait çizgiler mevcut de¤ildir. Kadran›n üst k›sm›nda ve üçgenle dörtgen saatin aras›nda kalan k›s›mda üzeri boyand›¤› için okunamayan bir kitabe bulunmaktad›r. ‹brahim Hakk› Konyal› bu saati
1177/1763 y›l›nda Yahya isimli birisinin yapt›¤›n› belirtir ki bu zate az önce
bahsetti¤imiz cami muvakkiti Yahya Muhyiddin Efendi olmal›d›r.42
‹kinci günefl saati ise minare kaidesinin güney-bat› yüzünde bulunmaktad›r.
(Resim 20-21) Bugün bu saatin mili bulunmad›¤› gibi, oldukça bozuk bir sat›h
üzerine çizilen çizgilerin de ancak bir k›sm› fark edilebilmektedir. Bununla birlikte mevcut çizgilerden onun tam flekli hakk›nda fikir sahibi olabilmekteyiz.
Kabaca çizilmifl olan bu cihaz yaz ve k›fl gündönümü e¤rileri aras›ndaki bahar
gündönümü çizgisiyle mile dik olarak uzanan düz çizgilerden meydana gelmektedir. Bu çizgilerin her biri on befler dakikal›k zaman dilimlerini göstermektedir.43

10. Paflaliman› Camii / Silahdar Abdurrahman A¤a Camii
Cami, Paflaliman› mevkiinde olup 1766 y›l›nda Sultan III. Mustafa’n›n Silahdar
A¤as› Abdurrahman A¤a (ö. 1184/1770) taraf›ndan infla edilmifl ve II. Mahmud
döneminde ciddi bir tamir geçirmifltir. Camide muvakkithane oldu¤una dair bir
kay›t bulunmamaktad›r. Camiin minare kaidesinin bat› taraf› duvar›na mermer
bir levha üzerine ifllenmifl dikey türde bir günefl saati bulunmaktad›r.44 Cihaz,
basit tür üçgen saatler grubuna girmekte ve flimdi bulunmayan milin hemen alt›ndaki içbükey k›fl gündönümü kavsi ile d›flta sa¤da, yaz gündönümünü iflaret
eden d›flbükey kavis aras›ndaki her biri on befl dakikay› iflaret eden düz çizgilerden meydana gelmektedir. Saat ö¤le ile güneflin bat›fl› aras›nda kalan ö¤leden
sonraki 4.30–12.00 vakitlerini gösterir. Üzerinde ayr›ca ‘asr’ yaz›s› ve e¤risi ile
ikindi vakti çizgisi bulunur. Bu ikindi kavsini ve saat çizgilerini ortada dik olarak kesen düz çizgi ise Terazi ve O¤lak burçlar›n›n ilk günlerine (bahar ve güz
bafllang›c›na) iflaret eden ekinoks çizgisidir. (Resim 22, 23, 24, 25)
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Resim 22, 23, 24, 25. Paflalimani Camii ve günefl saati

Milin hemen üstünde bir flerit içerisine sa¤a do¤ru hafifçe çapraz olarak çizilmifl
düz ve k›sa hatlar bulunmaktad›r. Bunlar›n üzerinde ise 1’den bafllay›p 8’de sona eren rakamlar vard›r. Bu rakam düzeninde ö¤le vakti 12 olarak kabul edilmifltir. Bu saatlerin her biri yine öbüründe oldu¤u üzere üçer çizgiyle on befler dakikal›k zaman dilimlerine ayr›lm›flt›r.45 Saatin hemen alt›nda girift bir sülüsle
yaz›lm›fl Arapça kitabede “Resemehu Ali el-Muvakkit bi-câmi’-i Cedîd der-Üsküdar” yaz›s› bulunmakta ve bu günefl saatinin Üsküdar’daki Yeni Cami muvakkiti Ali taraf›ndan yap›ld›¤› belirtilmektedir.
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Resim 26, 27. Selimiye Camii muvakkithanesi

11. Selimiye Camii Muvakkithanesi
Külliye, Sultan III. Selim taraf›ndan cami, hamam, okul, muvakkithane, çeflme
ve sebille birlikte, kap› kitabesine göre 1805 (1219) y›l›nda yapt›r›lm›flt›r.46 Muvakkithane avlu kap›s›n›n iki yan›nda yer alan odalardan sa¤ köflesinde bulunmaktad›r. (Resim 26-27) Dikdörtgen planl›, tonozlu bir odan›n avluya bakan bir
köflesi yumuflat›larak yuvarlak kemerli bir pencere aç›lm›flt›r. ‹ki yan›nda ise
düz lentolu birer pencere daha bulunur. Muvakkithanenin külliye d›fl›na bakan
yönü sa¤›rd›r; pencerelerin tümü soka¤a de¤il, avlunun içine bakmaktad›r.
20. yy bafllar›nda art›k yavafl yavafl ifllevini yitiren birçok muvakkithane gibi buras› da baflka amaçlarla kullan›lm›flt›r. Önceleri gasilhane olan bu yer, günümüzde Selimiye k›fllas›na ait ufak bir depo olarak kullan›lmaktad›r. Camide günefl saati bulunmamaktad›r.

12. Beylerbeyi Camii
Sultan I. Abdülhamid (1774–1789) taraf›ndan 1778 y›l›nda infla ettirilen camiye
1810–1 y›l›nda Sultan II. Mahmud taraf›ndan baz› ilaveler yap›lm›flt›r. Bunlardan birisi de muvakkithanedir. (Resim 28) Yap›n›n dört cepheli çeflmesi ve muvakkithanesi de bu dönemde eklenmifltir. 47
Çeflme için deniz k›y›s› tercih edilirken muvakkithane külliyenin güney-bat›s›na gelecek flekilde içeriye do¤ru yerlefltirilmifltir. ‹ki katl› yap› farkl› mimari biçimiyle dikkat çeker. Yar›m daire ve dikdörtgen fleman›n birleflimi olan planda
alt kat muvakkithane üst kat da s›byan mektebi olarak hizmet vermifltir.48 Genifl
ve dikdörtgen pencereleriyle d›fla aç›lan yar›m daire saatlerin bulundu¤u, dikdörtgen k›s›m ise muvakkitin çal›flma ofisi olarak kulland›¤› alan olmal›d›r. Zemin kat ile birinci kat aras›nda dolaflan silmenin alt›nda muvakkithanenin yap›ld›¤› tarihi ihtiva eden bir kitabe yer almaktad›r:
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Resim 29. Beylerbeyi Camii günefl saati

Kevakible müzeyyen etti ‹zzet burcu tarihin
Muvakkitle hem resmi sipihr oldu zemin üzre.49
Camide ayr›ca bir de günefl saati bulunmaktad›r. (Resim 29) Caminin k›ble duvar›n›n tafllar›na kaz›nan dikey türdeki günefl saati fazla teferruatl› olmay›p üçgen fleklindeki saatler grubundand›r. Günefl saati, halen üzerinde bulunmayan
mil deli¤inin hemen yan›ndaki içbükey k›fl gündönümü ve sa¤ taraftaki daha
uzun ve derin kavisli d›flbükey yaz gündönümü e¤risi aras›ndaki paralel çizgilerden meydana gelmektedir. Ayr›ca, saat bafllar›n› ve on befler dakikal›k zaman
dilimlerini gösteren bu çizgileri, ortada çapraz olarak kesen bahar ve güz dönümlerine ait düz bir çizgi daha vard›r. Milin biraz solunda afla¤› do¤ru dik olarak inen ö¤le çizgisi ile onun sa¤›nda yere paralel olarak uzanan ufuk hatt›n› en
sa¤da çapraz olarak birlefltiren düz bir çizgi vard›r. On befler dakikal›k zaman dilimlerini gösteren çizgiler yaz-gündönümü e¤risine kadar ulaflt›¤› halde 5–12 saatlerini gösteren saat çizgilerinin bu çapraz çizgiye kadar ulaflt›¤› görülmektedir.
‹kindi vaktini gösteren “asr” çizgisi bu saatte de bulunur. Yaz-gündönümü çizgisi üzerinde saat 8.40’da bafllay›p k›fl-gündönümü çizgisi üzerinde saat 9.45
noktas›nda sona eren ve ‘asr’ yaz›s› ile takdim edilen e¤ri, ikindi vaktini gösterir. Saatin üzerinde herhangi bir kitabe bulunmaz.50
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Resim 30. Üsküdar muvakkithaneleri ve günefl saatleri listesi

13. Altunizade Camii
‹smail Zühdü Pafla’n›n (1805–1889) 1865 y›l›nda yapt›rd›¤› caminin müfltemilat›na dâhil olan muvakkithane günümüze ulaflmam›flt›r. Fahreddin Kerim Gökay
Caddesi üzerinde bulunan ve caminin son cemaat yeri ile avlu ihata duvar› aras›nda kalan üçgen alanda oldu¤u bilinen yap›51 daha muvakkithaneler kapanmadan, ‹smail Zühdü Pafla’n›n ölümünden sonra bak›ms›z kalm›fl ve harap olmufltur52. Muvakkithaneye ait saatler camide bulunmaktad›r.

Sonuç
Osmanl› devletinden günümüze de¤in yap›lan muvakkithanelerin binalar› istimlâk ve ilgisizlik yüzünden ya tamamen y›k›lm›fl yahut camilere ait birer lojman veya depo olarak kullan›lm›fl ya da kaderine terk edilmifltir. Genel olarak
muvakkithaneler, di¤er pek çok Osmanl› müessesesi gibi kapat›ld›ktan sonra
büyük bir ya¤maya kurban gitmifltir. Baz›lar›n›n binas› halen ayakta olmas›na
ra¤men, içindeki, astronomi aletleri ve saatlerin çok az bir k›sm› günümüze ulaflabilmifl, ba¤l› olduklar› camilere nakledilmifltir. Her birinde çok k›ymetli mekanik saatler, usturlap ve rubu’ tahtas› gibi astronomi aletleri ve de¤erli yazma
eserler bulunan büyük mirastan s›n›rl› say›da eser kalm›flt›r. Ço¤u muvakkithanede eski büyük saatlerin konulmas› için yap›lm›fl mermer kaidelerden ve baz›
camilerin duvarlar›ndaki günefl saatlerinden baflka iz kalmam›flt›r.
Tebli¤imizde ifade etti¤imiz üzere Üsküdar’da toplam yedi adet günefl saati ve
befl adet de muvakkithane bulunmaktad›r. Günümüzde mevcut olmayanlarla
birlikte tespit edilen muvakkithane say›s› on birdir. Bu say›n›n tespit edilmeyenlerle birlikte ele al›n›ld›¤›nda daha fazla oldu¤u tahmin edilebilir. Tespit
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edilen muvakkithanelere bak›ld›¤›nda muvakkithanelerin daha ziyade on sekizinci ve on dokuzuncu as›rlarda infla edildikleri görülmektedir. (Resim 30) Befl
as›rdan uzun süre devletin her taraf›nda bulunan ve astronomi tarihi aç›s›ndan
son derece mühim bir faaliyette bulunan bu binalardan en az›ndan birinin müze olarak düzenlenmesi, gerçek halini gelece¤e tafl›mas› aç›s›ndan oldukça
önemli bir görev olarak ilgilileri beklemektedir.
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Gérard de Nerval, Üsküdar’› anlatmaya “Üsküdar, Bo¤az’›n öte yakas›nda, rakibi
‹stanbul gibi, gökyüzünü kubbeleri, minareleri ve köflkleriyle süsleyerek
haflmetli bir görünümle beliriyor” diye bafllar.1 Üsküdar, Osmanl›n›n iskân›yla
birlikte “karfl› yakadan” farkl› geliflen, ‹stanbul’un di¤er semtlerine benzemeyen,
sanatkârlar›yla, edipleriyle ve onlara ilham kayna¤› olufluyla, “Bat›dan” bak›fllar
için oldu¤u kadar, Osmanl› için de hep özel bir mekân olmufltur.
Üsküdar’da kurulmufl Osmanl› dönemi vak›f kütüphaneleri incelendi¤inde,
mevcudiyetlerinin XVI. yüzy›ldan itibaren bafllad›¤› görülür. Vak›f
kütüphaneleri, genel özelliklerine uygun olarak, daha ziyade bir ibadet ve/veya
e¤itim kurumu içinde yer alm›fllard›r. Üsküdar’daki kütüphaneler de en çok
camilerde kurulmufltur. Müstakil binas› olan kütüphanelere de rastlanmaktad›r.
Kütüphanelerin vakfiyeleri mevcut ise, kurulufl tarihlerini, iflleyifllerine iliflkin
belirlenmifl kurallar›; personel say›s›, ald›¤› ücretler ve görevlerini, ba¤›fllanan
kitap say›s›n› ve bazen niteliklerini, ödünç vermeye iliflkin konmufl kurallar› ve
kütüphaneye dair di¤er özellikleri ö¤renmek mümkün olabilmektedir. Ancak,
vakfiyeleri günümüze ulaflmam›fl ise, o zaman baflka arfliv kay›tlar›ndan, kitap
ve süreli yay›nlardan hareketle kütüphaneye iliflkin bilgilerin bulunmas› söz
konusu olmaktad›r.2 Ancak flunu unutmamak gerekir ki vakfiyeler,
kütüphanelerin nas›l çal›flt›¤›n› de¤il, ne flekilde iflletilmesi gerekti¤ini göstermektedir.
Kütüphanelere ad verme biçiminin de¤iflimi, özellikle XIX. yüzy›lda kurulmaya
bafllanan vak›f d›fl› kütüphanelerle kendisini göstermeye bafllad›¤› için
(Kütübhane-i Umumî, Millî Kütüphane, Memleket Kütüphanesi…gibi) Üskü-
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dar’da kurulmufl vak›f kütüphaneleri, genel temayüle uygun olarak,
kurucular›n›n, bazen de içinde yer ald›klar› kurumun ad›yla an›lm›fllard›r
III. Murad’›n annesi Nurbanu Sultan (Atik Vâlide Sultan), Toptafl›’nda yapt›rd›¤›
külliyesinde, 1582 tarihli vakfiyesi ile bir de kütüphane kurmufltur.
Kütüphanenin hâf›z-› kütübüne günlük 3 akçe ücret ve iki ö¤ün yemek verilmektedir. Kütüphane sadece medresenin müderrislerine ve fleyhine aç›kt›r.3
Kütüphane koleksiyonunun zenginleflmesinde III. Murad’›n annesinin
kütüphanesine yapt›¤› bir miktar kitap ba¤›fl› da rol oynam›flt›r.
Ayr›ca, Kemankefl Emir Hoca diye bilinen fieyh Abdulkadir Efendi, Eylül 1730
tarihinde baz› flartlar dâhilinde ödünç kitap verilebilece¤i de ifade etti¤i vakfiyesiyle, kitaplar›n› bu kütüphaneye vakfetmifltir.4
Kanunî Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan’›n Üsküdar’daki külliyesinin
vakfiyesinde (956/1549), hâf›z-› kütübün günlük 2 akçe ücret ald›¤› bildirilmektedir.5 Vakfiyede hâf›z-› kütübün görevleri tan›mlan›rken, medrese
mensuplar›na istedikleri kitaplar› bekletmeden vermek yan›nda, ço¤u günlerde
kitaplar›n tozunu almak fleklinde bir görev daha eklenmifltir. 1595–1596 tarihinde 3 akçe günlük ücret ald›¤› anlafl›lan hâf›z-› kütübün ölümü üzerine yerine camiin 10 akçe günlük ücreti olan imâmlar›ndan biri tayin edildi¤i de tesbit
edilmifltir. Yine ayn› camiin 1629–1630 tarihli muhasebe defterine göre, bu tarihte camideki hâf›z-› kütüblük görevini fleyh efendi yapmaktayd›.6
Mihrimah Sultan Camii içinde Yusuf A¤a taraf›ndan 377 kitaptan oluflan bir
kütüphane kuruldu¤u, bu kitaplardaki vak›f mühürlerinden anlafl›lmaktad›r.
Kütüphanenin vakfiyesi bulunmad›¤›ndan, kurulufl tarihi, personeli ve kütüphanenin iflleyifli ile ilgili ayr›nt›l› bilgi edinemesek de 7 1682 tarihinde bu kütüphanenin bir hâf›z-› kütübü oldu¤unu Davud Efendi b. Abdulhalim’in bu kütüphaneye yapt›¤› kitap vakf›ndan ö¤renmek mümkündür. Valide Sultan-› Cedid imam›
Davud Efendi b. Abdulhalim, 40 kitab›n› Mihrimah Sultan camiindeki Yusuf A¤a
kitaplar› dolab›na konulmak üzere Rebiülahir1093/Nisan 1682 tarihinde vakfederek, Yusuf A¤a kitaplar›n›n hâf›z-› kütübüne de bir akçe ek ücret tayin etmifltir.8
Aziz Mahmud Hüdâyî, Üsküdar’da yapt›rd›¤› camiine 1606 tarihli vakfiyesiyle
101 kitap vakfetmifl ve bu eserlerden “âlim ve arif” olan herkesin faydalanabilece¤ini ancak ödünç vermenin kesinlikle yasak oldu¤unu bildirmifltir. Aziz
Mahmud Hüdâyî, 1628 tarihli vakfiyesinde de ödünç verme ile ilgili flart›n›
tekrarlam›flt›r.9
Türbelerde kurulan kütüphanelerin bir örne¤ine Üsküdar’da da rastlamaktay›z.
1629 y›l›nda ölen sadrazam Halil Pafla, Üsküdar’daki türbesinde günlük 8 akçe
ücret alan bir hâf›z-› kütübün görev yapt›¤› bir kütüphane kurmufltur.10
Darüssaâde A¤as› Yakub A¤a, kitaplar›n› 1680-81 tarihinde Üsküdar’da Kap›
A¤as› Camii civar›nda yapt›rd›¤› dershanesine vakfetmifl11 ve hâf›z-› kütübüne
de günlük üç akçe ücret tayin etmifltir.12
17. yüzy›lda Üsküdar’da kuruldu¤u bilinen medrese kütüphanesi, fleyhülislâm
Minkarî-zâde Yahya Efendi’nin Üsküdar’da yapt›rd›¤› medresesinde, o¤lu
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taraf›ndan tesis edilmifltir. Müftü-zâde Abdullah Efendi, babas›n›n yapt›rd›¤›
medresenin bir odas›nda, 1688 tarihli vakfiyesiyle, 425 kitap mevcutlu bir
kütüphane kurmufltur.13
III. Ahmed’in, annesi Gülnûfl Valide Sultan için Üsküdar’da yapt›rd›¤› ve 1712
tarihinde ibadete aç›lan camide, Süleymaniye Kütüphanesi Gülnûfl Valide
Sultan bölümündeki baz› kitaplar›n üzerinde bulunan vak›f kay›tlar›na göre,
“talebe-i ulûm”un istifadesi için küçük bir koleksiyona sahip bir kütüphane
bulunmaktayd›.14
fiehit Ali Pafla’n›n flehadetinden hemen sonra mallar› ile birlikte kitaplar›n›n
müsadere edilmesine dair süreç, baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan, belgelerin
›fl›¤›nda ve sonraki uygulamalar dikkate al›nmadan incelendi¤inde, bilim tarihimiz aç›s›ndan hatal› yarg›lar›n oluflmas›na ve tekrar yoluyla yayg›nlaflmas›na
yol açm›flt›r.15
fiehid Ali Pafla, Kuzguncuk’ta Istavroz semtinde bulunan yal›s›nda kurdu¤u
kütüphanesi için günlük 6 akçe ücretle bir hâf›z-› kütüb ve günlük 4 akçe ücretle bir nâz›r ta’yin etmifltir. fiehit Ali Pafla vakfiyesinde, kitaplardan
kütüphanede faydalan›lmas›n› ve kullananlar›n da kendisine dua etmesini istedi¤ini belirtmektedir.16
Tersane Emini Ahmed A¤a’n›n Ahmediye’de yapt›rd›¤› külliyede bulunan
kütüphanenin vakfiyesi 1727 tarihlidir ve sadece kütüphane odas›na fiami
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Hac› Selim A¤a Kütüphanesi avlu girifl kap›s›

Mehmed Efendi taraf›ndan 50 kitap konuldu¤u bildirilmifltir. Ayr›ca, yine bu
dönemde gerçekleflti¤i bilinen 15 ciltlik kitap ba¤›fl›, Atik Valide dârüflflifas›
ikinci tabibi Mehmed Efendi b. fieyh Mustafa taraf›ndan 1734 y›l›nda fieyh
camiine yap›lm›flt›r.17
fieyhülislam Mirza-zâde fieyh Mehmed Efendi’nin Sultantepe’de camiinin
mihrap duvar›n›n arkas›nda 1144/1731 tarihinde ba¤›ms›z olarak infla ettirdi¤i
binada, bir kütüphane kurdu¤u bilinmektedir.18 Özer Soysal, kütüphanenin
kurulufl tarihinin araflt›rmac›lar taraf›ndan farkl› verildi¤ine (1730 ve 1735)
iflaret etmekte ve çal›flmas›nda kütüphane binas›ndan geriye kalanlar›n
foto¤raflar›n› ve binan›n mimari özelliklerini ayr›nt›l› olarak vermektedir.19
Üsküdar’da kurulmufl müstakil kütüphanelerin belki de en bilineni Hac› Selim
A¤a kütüphanesidir. 1782 y›l›nda kurulan kütüphane, kitap deposu ve okuma
salonundan oluflan çift mekânl› bir yap›ya sahiptir. Hac› Selim A¤a, kütüphanesi için bütün gün kütüphanede olmalar›n› flart kofltu¤u 3 hâf›z-› kütüb tayin
etmifl, bunlardan ikisinin ayn› zamanda kütüphanede ders okutmakla da görevli
olacaklar› için, tayinleri öncesinde fleyhülislam taraf›ndan s›nava tabi tutulmalar›n› istemifltir. Kütüphanede ayr›ca 2 yamak ile 1 de mücellid
görevlendirilmifltir. Hâf›z-› kütüblerden ders okutacaklara ek ücret tayin edildi¤i
gibi, kütüphanenin y›ll›k say›m›n› yapacak kütüphanenin ba¤l› oldu¤u nezaretten gelecek müfettifle de 30 kurufl tahsis etmifltir. Hac› Selim A¤a, kitaplardan
kütüphane içinde faydalan›laca¤›n›, ödünç kitap verilmeyece¤ini de vak81
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fiyesinde belirtmifltir. Hac› Selim A¤a’n›n o¤lu Mehmed Emin Efendi de,
1221/1806 tarihinde, babas›n›n kütüphanesinin gelirlerini art›rmak için baz› ek
vak›flar yapm›flt›r.20
Celvetiyye meflâyihinden Mehmed Hasib Efendi, 1794 tarihinde Üsküdar’da
yapt›rd›¤› tekkesine bir y›l sonra yapt›¤› 74 kitapl›k ba¤›flla bir kütüphane kurmufl, kitaplar›n korunmas›yla da tekke fleyhini görevlendirmifltir.21
Dâhiliye Naz›r› Mehmed Said Pertev Pafla’n›n, Çiçekçi’deki Selimiye nakflibendî
dergâh›nda kurdu¤u kütüphanenin vakfiyesi 1836 tarihlidir. Devrin
kütüphanelerinden daha yüksek bir maaflla iki hâf›z-› kütüb görevlendiren
Pertev Pafla, hâf›z-› kütüblerin tekke mensuplar› aras›ndan seçilmesini flart koflmufltur. Bu flart›na ba¤l› olarak birinci hâf›z-› kütüblü¤e tekkenin fleyhi ‹brahim
Hayrani Efendi’yi, ikinci hâf›z-› kütüblü¤üne de fleyhi Ali Behçet Efendi’nin
akrabalar›ndan Hattat ‹brahim Efendi’yi tayin etmifltir. Zengin bir koleksiyona
sahip olan kütüphanenin hergün aç›k olaca¤›, cildi tamir edilecek kitaplara dair
masraf›n da vakf›n gelirlerinden karfl›lanaca¤› vakfiyesinde belirtilmifltir.22
Uzun y›llar varl›klar›n› sürdürmüfl bu kütüphaneler, geçen zamana ba¤l› olarak
koleksiyonlar›n› yeni kitap ba¤›fllar›yla artt›rm›fllarsa da özellikle XIX. yüzy›lda
görülen e¤itim kurumlar›ndaki çözülme, kütüphanelere de yans›m›flt›r. Mevcut
kütüphaneler, de¤iflen, de¤iflmek isteyen ve/veya de¤iflime zorlanan ayd›n kesimin, dolay›s›yla kütüphane okurunun farkl›laflan isteklerini ve bekledikleri
hizmeti karfl›layamaz hale gelmeye bafllam›flt›. Bu hizmetin eksikli¤ini, koleksiyonun nitelik ve niceli¤inde aramak mümkün olabilece¤i gibi, “âlim
kütüphaneciler” yerine “s›radan”, nitelikleri bir vak›f kütüphanesinin koleksiyonunu bilmeye, anlamaya ve okuruna tavsiye etmeye yetmeyen kütüphanecilerin bir bak›ma “zorunlu” istihdamlar›nda da aramak mümkündür. Bu
kütüphane görevlilerinin bir de maafllar› düflük olunca, kütüphaneler, baflka
ifllerde çal›flan personelin yerinde olmay›fl› yüzünden kapal› kalmaya da
bafllad›lar. Devrin gazetelerinde bu konuda yap›lm›fl haberlere, flikâyetlere
s›kl›kla rastlanmaktad›r. Kütüphanelerin ba¤l› olduklar› nezaretlerin denetimleri s›klaflt›rarak, nitelikli kütüphanecileri kütüphanelerde istihdam etmeye
çal›flarak önüne geçmeye çal›flt›¤› bu durum, baz› zamanlarda etkili olmuflsa da
yap›lan çal›flmalar›n sürekli olmay›fl›, çözümleri de etkinlefltirememifltir. ‹stanbul’daki baz› kütüphanelerin y›ll›k okuyucu say›lar›n›n duyuruldu¤u bir gazete
haberinde23 bir dönem (1909 y›l›nda) kapal› kald›¤› bilinen Aziz Mahmud
Hüdayi kütüphanesinin, 1924 y›l›nda okuyucu say›s› 611 kifli olarak tesbit
edilmifltir. Bu say›, Millet kütüphanesi için 5412’dir. Aradaki fark›
anlamland›rmak ise çok zor de¤ildir. Bu tamamen koleksiyonlar›n yap›s›yla,
kütüphanenin hizmet verdi¤i kesim ile ilgilidir. Modernleflme döneminde,
kütüphanelerin iyilefltirilmesine yönelik pek çok teklif gündeme gelmiflse de,
Cumhuriyet döneminde yap›lan yeni düzenlemeler ve ç›kar›lan kanunlar neticesinde, bu tarihe kadar varl›klar›n› sürdürebilmifl Üsküdar kütüphanelerin
ço¤unlu¤u Süleymaniye Kütüphanesinde kullan›c›lar›n hizmetine sunulmufltur.
82

O S M A N L I

D Ö N E M ‹ N D E

Ü S K Ü D A R ’ D A

K U R U L M U fi

K Ü T Ü P H A N E L E R

Üsküdar’da ve yak›n çevresinde, muhtemelen -maalesef pek ço¤u sahiplerinin
vefat› ard›ndan çeflitli sebeplerle heba olup gitmifl- dönemin edebiyat, sanat ve
fikir adamlar›n›n evlerinde bulunan kiflisel kütüphaneleri de vard›. Mesela,
baz›lar› hayatlar›n›n belli dönemlerinde de olsa- Ahmet Cevdet Pafla
Beylerbeyi’nde, Ali Suavi Üsküdar’da, Recaizade Ekrem Vaniköy’de, Abdülhak
Hamid Tarhan Üsküdar’da Ahmet Vefik Pafla ve Abdülhak fiinasi Hisar
Rumelihisar›’nda, Ahmet Mithat Beykoz’da yaflam›flt›r.24 Ayr›ca yak›n zamanlar83
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da yaflam›fl, baz›lar› flükür ki hala hayatta olan çok de¤erli Üsküdar’l› sanatkâr,
edebiyat ve fikir adamlar›m›z›n da kökleri Osmanl›ya dayanan kütüphaneleri
oldu¤unu biliyoruz, duyuyoruz.
Ümidimiz odur ki bu kütüphaneler, kaybolmadan, bütünlü¤ü bozulmadan
sahiplerinin fikir ve sanat dünyalar›n› yans›tan aynalar olarak gelecek kuflaklara
aktar›labilirler.
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XVIII. Yüzy›ldan Bir Kebikeç:
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi
S E L D A

S E R T

Araflt›rmac›

Büyülü bir âleme aç›lan kap›n›n anahtar›n› sunar her kitap. Ne ilginçtir ki; ça¤lar boyunca devam eden bu serüvende, kendisini korudu¤una inan›lan de¤er de,
yine bir t›ls›m olmufltur. Kültürlere göre farkl› kabullere sahip olan kebikeç için
getirilen nitelendirmelerden biri, t›ls›ml› söz veya dua alg›lamas›, bir di¤eri de,
do¤u mitolojisindeki konumuyla kitaplar› haflerattan koruyan cinin ad› olmas›d›r.1 Bir baflka rivayete göre ise kebikeç, kitap kurtlar›n›n fleyhinin ad›d›r ve haflerat›n kendisine duydu¤u korkuyla kar›fl›k sayg› nedeniyle üzerine yaz›ld›¤› kitaba zarar verememektedir. Bu inanç do¤rultusunda kitaplar›n ilk, bazen de son
sayfalar›nda bir veya üç kez “kebikeç”, “yâ kebikeç”, “yâ hâf›z yâ kebikeç” ifadeleri yer al›r.2
Asl›nda zehirli bir bitki olan kebikeç bünyesinde bar›nd›rd›¤› bu özellik sayesinde zaten haflerat› engelleyici niteliktedir.3 Buna karfl›l›k kâ¤›tlar›n yap›m›nda
balmumu, niflasta hamuru gibi malzemelerin kullan›lmas› do¤al olarak kitaplar›, haflerat için oldukça çekici k›lmaktayd›. Bu sebeple eskiça¤lardan itibaren insano¤lu, kitaplar›n korunmas›nda çeflitli yöntemler gelifltirmifltir. Kebikeç bu
yöntemlerden biri, belki de en ilginci ve efsanevî olan›d›r. Art›k kebikeç bir
inanc›n temsili haline gelmifltir. Hac› Selim A¤a Kütüphanesi hiç flüphe yok ki,
imar›ndan itibaren korunmas› gereken bir yap›d›r. Bu durumun, do¤al bir uzan›m› olmas› dolay›s›yla, bu tarihi miras› adeta bir kebikeçhane olarak nitelendirmenin yerinde bir alg›lama oldu¤u kanaatindeyim.
Durum böyle olmakla beraber, “yâ kebikeç” yazmak asl›nda bir çözüm olmam›flt›r. Haflerat›n hücumuna u¤ramak kitap sayfalar›n›n kaderi olmufl mudur, evet!
Bu noktada, bizlere emanet edilmifl bir de¤er olan bu k›ymetli eserin kaderini
de¤ifltirmek yine bizlerin elindedir. Biçilen rol gayet aç›kt›r: ‹nflas›ndan itibaren
Üsküdar’›n çehresinde bir ilim yuvas› vazifesini üstlenmifl, bünyesindeki zen-
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ginliklerle Türk-‹slâm kültürünü yaflatmay› hizmete adanm›fl bu kebikeçhaneyi
korumak. Yaz›k ki tesadüfen varl›¤›ndan haberdar oldu¤um naif ve huzur kayna¤› görünümüyle, yorgun zihinleri flehrin tüm hengâmesinden çekip alarak
bambaflka bir âleme sürükleyen bu güzel yap›n›n devaml›l›¤›, araflt›rmac›lar›n
ilgisine ve ziyaretine muhtaçt›r. Bu tebli¤in sunulmas›ndaki temel gaye de bu
fikrin hayat bulmas›na yard›mc› olmakt›r.
Bundan baflka vurgulanmas› gereken bir husus da Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nin genel olarak XVIII. yüzy›l Osmanl› mimarisini, özelinde ise kütüphane
mimarisini temsili noktas›nda da oldukça k›ymetli ve kayda de¤er bir yap› özelli¤i tafl›mas›d›r. Nitekim Hac› Selim A¤a Kütüphanesi, Üsküdar’daki kütüphaneler içinde müstakil binaya sahip tek yap› olma özelli¤i göstermektedir.4
Kütüphanelerin oluflumunun tarihi serüveni ise flu flekilde gerçekleflmifltir. Ortaça¤’da kitapl›k, camii ve medrese içinde kitap odas› fleklinde iken; manast›rlarda kitapl›klar dikdörtgen bir salonun dört taraf›na kitap dolaplar›n›n yerlefltirilmesiyle oluflturulmufltur. XV. yüzy›l itibariyle günümüz kütüphane alg›lamas›na yaklafl›ld›¤› tespit edilmektedir.5 Michelangelo projesine göre (1525) yap›lan Frans›z Laurenziona Kütüphanesi’nde bulunan s›n›rl› kitaplar (püpitr) s›ralar› üzerine yerlefltirilmifltir, yerinden oynatmadan okuyucu bir bankoya oturarak kitap okuyabilirdi. Bunlar›n hemen üstünden kolosal pencereler yükseliyordu. Bu karakteristik düzen Ortaça¤ ile modern kütüphane aras›ndaki son örnektir.
XVII. yüzy›l mimarisinden XVIII. yüzy›l mimarisine geçifl sürecinde ise de¤ifliklikler göze çarpmaktad›r. Bu durum, Osmanl› toplum yap›s›yla yak›ndan ilgilidir. XVIII. yüzy›lda Bat›, özellikle Fransa ile iliflkilerin gittikçe artmas›, yeni kurumlar›n oluflturulmas› gibi etkenler mimarî alanda da de¤iflimleri beraberinde
getirmifltir. “XVII. yüzy›l sonlar›ndan itibaren Sinan’›n ciddi üslubuna karfl›
uyanan tepki, Sultan III. Ahmed zaman›ndan bafllayarak yeni bir üslubun do¤mas›na yol açm›flt›r. XVIII. yüzy›ldaki bu farkl› üslup 1703-1730 y›llar› aras›nda Lale devri ve 1730-1805 y›llar› aras›nda Barok ve Rokoko etkili devir diye iki
dönemde ele al›nabilir”.6
XVIII. yüzy›lda “salon-kitapl›k” tipinin daha çok yayg›nlaflt›¤› görülmektedir.
Kitaplar›n say›s›nda meydana gelen art›fl kitaplar›n tavana kadar yerlefltirilmesini gerektirmifltir. Bundan ötürü ara yerde bir galeri tasarlanm›fl ve buraya dikey merdivenlerle ç›k›lm›flt›r.7 XIX. yüzy›lda Bat›l› mimarlar bol ›fl›kl› ve havadar kütüphane projeleri yapmaya bafllam›flt›r. Okuma salonu, katalog ve kitap
deposu ile idare bölümü birbirinden bu dönemde ayr›lm›flt›r. Matbaan›n ilk kuruldu¤u y›llarda s›n›rl› kitap bas›l›rken yeni teknikler sayesinde kitap miktar›n›n ço¤almas› ile özellikle kitap depolar› ayr› ve yüksek binalar fleklinde yap›land›r›lm›flt›r.8
Osmanl› devri Türk kütüphaneleri karfl›m›za bir vak›f kuruluflu olarak ç›kmaktad›r. ‹lk dönemlerde cami, türbe ve tekkelerin içinde bazen ise imaret tesislerinde oluflturulan bu yap›lar daha sonraki yüzy›llarda müstakil yap›lar olarak
Osmanl› toplumuna hizmet sunmufltur. Müstakil kütüphaneler, ayn› hedef do¤rultusunda bir vak›f kuruluflu olma özelli¤ini devam ettirmifltir.9
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Kütüphane
Girifl Kap›s›
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Hac› Selim A¤a
Kütüphanesi’nden
bir görünüm

Osmanl› kütüphaneleri konumlar›na göre, ba¤›ms›z kütüphaneler, külliye içi
kütüphaneler, ayr›k, baflka yap›ya bitiflik olarak nitelendirilmektedir.10
Mimarl›k aç›s›ndan ‹stanbul eski kütüphaneleri flöyle grupland›r›labilir:11
I- Ba¤›ms›z kütüphaneler12
a- Ayr›k yap›lar
b- Camiye bitiflik yap›lar13
II- Külliye içi kütüphane yap›lar›14
III- Camii, medrese, türbe, tekke içi kütüphaneleri15
IV- Mektep içi kütüphaneler16
V- Saray içi kütüphaneler17
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Osmanl› kütüphane mimarisi, XVII. yüzy›l ortalar›ndan sonra bir külliyenin
parças› veya tam ba¤›ms›z binalar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bilindi¤i üzere
‹stanbul’da ilk ba¤›ms›z kütüphane Faz›l Ahmet Pafla’n›n kurdu¤u Köprülü Kütüphanesi’dir (1661).18
Osmanl› kütüphane mimarisinde planlamada okuma odalar› yahut salonlar
dörtgen mekânlar görünümündedir. Genel olarak da kare planl› çizimler yap›lm›flt›r. Öncelikle kitap dolaplar› salon duvarlar›n›n dikine yerlefltirilmifl veya
okuma salonu ortas›nda flebekeler içerisinde toplanm›flt›r. Ayr›ca kitap mahzeni olan mekânlar okuma salonuna ilave edilmifl, bundan baflka yönetim odalar›na da yer verilmifltir. Okuma salonlar› büyük boyutta oldu¤unda planda bir orta mekân oluflturan dört kolonlu bir plan tipi ortaya ç›kar›lm›flt›r. Ifl›k için çok
pencere aç›lm›fl ve üstten de ayd›nlat›larak ayr›ca havaland›rma sa¤lanm›flt›r.
Okuma salonuna minderler ve uzunlamas›na rahleler yerlefltirilirken kütüphane zeminine has›r döflenerek üzerine hal› veya kilim serilmifltir. Vaziyet plan›na uygun yap›lan yap›larda ise, Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde oldu¤u gibi,
kütüphane binas› bir avlu içerisine al›narak sokak gürültüsü engellenmekte ve
okuma için gerekli sâkin bir ortam oluflturulmaktad›r. Dekorasyon bak›m›ndan
kütüphaneler oldukça sadedir. D›fl mimarisinde tafl tu¤la örgülü duvarlar›n kullan›lmas› kendili¤inden renkli bir dekorasyon sa¤lam›flt›r. Türk usulü bafll›klar› ile mermer kolonlar kemer tafllar›yla bu havay› çeflitlendirir ve ahflap girifl kap›lar›n›n kündekâri yap›m ve süslemeleri buna katk›da bulunur. Bronz parmakl›k flebekeleri, çini duvar lambirileri ile kubbe içi kalem iflleri desen ve renkleri
ile enteriyöre, renklilik ve ferahl›k getirmektedir. Binan›n stili, üslubu ne tarzda
olursa olsun bu süslemeler hep klasik temal› ve ifllemeli olmufltur. Bu, pencere
parmakl›klar› için de geçerlidir.19
Ba¤›ms›z kütüphanelerden ayr›k yap›l› türe Hac› Selim A¤a, Köprülü, fiehit Ali
Pafla, III. Ahmed, Hekimo¤lu Ali Pafla, Aflir Efendi, At›f Efendi, Rag›p Pafla, Hüsrev Pafla, Murad Molla ve Esad Efendi Kütüphanesi örnek teflkil etmektedir.20
Ba¤›ms›z ayr›k kütüphaneler plan bak›m›ndan befl tipte de¤erlendirilebilir:
a- Kare planl›: Köprülü ve Hekimo¤lu kütüphanesi
b- Kare planl› ve içi kolonlu: Rag›p Pafla, Murad Molla ve Esad Efendi kütüphanesi
c- Dikdörtgen planl›: III. Ahmed ve Selim A¤a kütüphanesi
d- Özel biçimde planl›: At›f Efendi Kütüphanesi bunlar›n temsilcisidir.21
Kütüphaneler hakk›ndaki bu genel bilgilerden sonra as›l konumuz olan Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’ne gelecek olursak; eski eser okuyucular›na, yerli yabanc›
tüm araflt›rmac›lara, ö¤retmenlere, ö¤rencilere, din adamlar›na y›llard›r Türk ve
‹slâm kültür ve sanat›n› yaflatmaya ve tan›tmaya hizmet eden kütüphane Üsküdar’da Tembel Hac› Mehmed Efendi Mahallesi’nin Atlamatafl Mevkii, günümüzdeki ismiyle Selami Ali Efendi Caddesi’nde bulunmaktad›r. Darü’s-saade Kap›c›bafl›lar›ndan Matbah-› Amire Emini Hac› Selim A¤a taraf›ndan 1196/1782 tarihinde yapt›r›lm›flt›r. Hac› Selim A¤a, Tersane Eminli¤i görevini sürdürdü¤ü esnada bu kütüphaneyi ve yan› bafl›nda bulunan s›byan mektebini infla ettirmifltir.
Hac› Selim A¤an›n kimli¤ine de¤inide bulunmak gerekirse; Reisü’l-küttâb, Ta89
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vukçubafl› damad› Mustafa Efendi taraf›ndan ‹ran’dan köle olarak sat›n al›nm›fl
ve daha sonra âzat edilmifl biri oldu¤u görülür. Tafl›d›¤› üstün yeteneklerinin fark
edilmesiyle Darphâne Eminli¤i, Matbah-› Âmire Eminli¤i, Edirne Defterdarl›¤›,
Dârussa’ade A¤al›¤› ve kap›c›bafl›l›k, Hotin Defterdarl›¤›, Binâ Eminli¤i ve Tersâne Eminli¤i gibi devlet kademelerinde bulunarak h›zla yükselmifltir. Ancak 1788
y›l›nda padiflah II. Selim tebdil-i k›yafetle tersâneyi dolaflt›¤› s›rada Hac› Selim
A¤a’n›n vazifesini ihmal etti¤ini görerek katledilmesi emrini vermifltir.
Yukar›da hay›rseverli¤ine de¤inilen Hac› Selim A¤a vakfiyesinde kütüphanenin
iflleyifl düzenine ve buna ba¤l› olarak personeline yaklafl›m›na k›saca temas etmekte yarar vard›r. Muharrem 1197 (Aral›k 1782) tarihli vakfiyesiyle Üsküdar’da tesis edilen kütüphanede, ö¤retimin birinci planda tutuldu¤u, tayin edilecek üç hâf›z-› kütübden ikisinin bu görevlerinin yan›nda ayn› zamanda müderrislik de yapmalar›n›n flart kofluldu¤u görülmektedir.
Kütüphane personelinin tayininde ise flöyle bir yol takip edilmektedir: Kütüphanede boflalan herhangi bir vazife için vakf›n mütevellisi, vakfiyedeki flartlara
uygun bir aday seçmekte ve bunu vakf›n nezaretinde bulunan fleyhülislam, Darüssaade a¤as› veya flehr kad›lar›na arz etmektedir. Vak›f naz›rlar› bu arz›, uygun bulduklar›n› belirten bir kay›tla Divan’a göndermektedirler. Hac› Selim A¤a
vakfiyesinde bir ifllem aç›k bir flekilde anlat›l›r: “mütevelli-yi vakf›n intihab ve
ihtiyâr idüb arz eyledi¤ü ehl-i ilm ve sâhib-i fazl kimesneyi nâz›r-› vak›f hazretleri iflâret-i aliyyeleri ile tavsiye ve ihsân buyrula…”22
XVIII. asr›n bafllar›ndan itibaren kütüphanelerde ö¤retim de verilmeye bafllam›flt›r bu nedenle Selim A¤a Kütüphanesi’yle Rodosî Ahmed Efendi kütüphanelerinde bu iflle meflgul olacak bir müderrisin tayin edilmemesinden dolay›, bu
vazife hâf›z-› kütübün görevlerine ilave edilmifltir.23 Üç hâf›z-› kütübden ikisi
kütüphanede talebeye ders okutacak, bunun karfl›l›¤›nda ise ek ücret alaca¤›
vakfiyede belirtilmektedir.24 Hâf›z-› kütüblerin kütüphanede tüm gün vazife almalar› gerekti¤ine Hac› Selim A¤a, Rag›p Pafla, Veliyüddin Efendi, Yusuf A¤a,
Raflid Efendi ve Vahid Pafla vakfiyelerinde rastlanmaktad›r. Ancak hâf›z-› kütüb
say›s› fazla olan kütüphanelerle sadece bir tanesinin yeterli oldu¤u küçük kütüphanelerde, bu personelin kütüphanede bulunma flart›n›n nöbet usulüyle biraz esneklefltirilmeye çal›fl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Hac› Selim A¤a ise nöbet usulünde di¤er kütüphanelerden farkl› bir yol takip ederek bünyesinde görevli hâf›z-› kütüblerin kütüphanede hep beraber bulunmas›n› istemifl ancak kütüblerden biri ders okuturken di¤erleri kütüphaneyle ilgileneceklerdi.25
Vakfiyede kütüphanenin nezaretinin fleyhülislama b›rak›ld›¤› ve tayin edilecek
hâf›z-› kütüblerin ders verme iktidar›nda olup olmad›klar›n›n da fleyhülislam taraf›ndan kararlaflt›r›laca¤› beyan edilmektedir.26 Üç hâf›z-› kütübten baflka personel de bulunmaktayd› kütüphanede. Hâf›z-› kütüblere iki adet yard›mc›, bir
adet hizmetli, bir adet mücellid ve her sene bunlar› denetleyip kütüphanedeki
yazma eserler ile kay›tlar›n› kontrol etmekle sorumlu bir vak›f müfettifliydi bu
personel.27 Kütüphanede görevli yamaklar›n ücretinin 10’ar akçe oldu¤u vakfiyeden anlafl›lmaktad›r.28 Rag›p Pafla Kütüphanesi vakfiyesinde say›mla ve kütüphaneye kontrolle görevli müfettifllere kürk bahas› olarak y›ll›k 4.800 akçe ve92
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rilece¤i bildirilmifltir. Veliyüddin Efendi Kütüphanesi vakfiyesinde y›ll›k say›m
yapacak müfettifle 40 kurufl, Selim A¤a Kütüphanesi 30 kurufl verilmektedir.29
Bu kadrolar›n ayl›klar› ve kütüphane masraflar› için Selim A¤a birçok tafl›nmaz›n› kütüphaneye vakfetmifltir. Bunlar genellikle, Tembel Hac› Mehmed, Pazarbafl›, Toygar Hamza gibi Üsküdar’›n çeflitli mahallelerinde ve Yoros, Galata, Aksaray, Befliktafl gibi çeflitli semtlerde bulunan arsa ve kiral›k dükkânlardan sa¤lanan gelirlerdir.30
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’nde 4172 kitap bulunmaktad›r. Bu kitaplar Türkçe, Arapça ve Farsça olup basma olanlar konular›na göre yazmalar ise kitap ad›na göre tasniflenmifltir.31 Kütüphane içerisinde befl koleksiyon bar›nd›rmaktad›r. Bunlar:
a- Hac› Selim A¤a kitapl›¤›,
b- Üsküdar Valide-i Atîk Camiinde bulunan ve 1583’te kurulan Nurbânû Sultan
Kütüphanesi,
c- Buna 1860 y›l›nda eklenen Yakup A¤a ba¤›fl› kitaplar,
d- 1722’de kat›lan Kemâkefl Emir Hoca Vak›f Kütüphanesi,
e- Üsküdar’›n ilk tekke kütüphanesi olma özelli¤inin yan› s›ra, içerisinde tasavvuf edebiyat›yla ilgili çok k›ymetli yazma eserler ve dîvânlar bulunduran ve tekkenin son fleyhi Mehmed Gülflen taraf›ndan 1915’te kurulan Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Dergâh›’n›n kitaplar›.
3 Mart 1924 günü ve 340 say›l› “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ile bu tarihe kadar
Evkaf Nezareti’ne ba¤l› olan kütüphaneler Maarif Nezaretine devredilmifltir.
Tekke ve zaviyelerin kapat›lmas› (30 Kas›m 1925) üzerine de Üsküdar’da bulunan Pertev Pafla Kütüphanesi ile Selimiye tekkesinde kurulan kütüphane
1916’da Millet Kütüphanesi’ne 1963 y›l›nda da Süleymaniye Kütüphanesi’ne
nakledilmifltir. Nurbanu Valide Sultan, Yakup A¤a, Gülnûfl Valide Sultan, Kemankefl Emir Hoca, Efgâni Ali Haydar Efendi, Hüdâyî Aziz Mahmut Efendi kütüphaneleri Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’ne toplanm›flt›r.
Bu koleksiyonlar 1924 tarihinde yürürlü¤ü giren Tevhîd-i Tedrisât Kanunu üzerine Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’ne nakledilmifltir. 1927 y›l›nda ise semtin di¤er tekkelerinden ve camilerinden toplanan irili ufakl› yazma eser koleksiyonlar›, önce Hac› Selim A¤a’ya oradan da Süleymaniye Kütüphanesi’ne ba¤lanm›flt›r.
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi mimarî aç›dan da önemli bir yap›d›r. Klasik üslupta mimar Mehmet Tahir A¤a taraf›ndan yap›lm›fl I. Abdülhamid dönemi eseridir. Konumuna göre; külliye içinde ayr›k, zeminden yükseltilmifl, okuma salonuna göre ise merkezî, kare planl›d›r32. Okuma salonu ve kitap deposundan
meydana gelmesi itibariyle çift mekânl› kütüphaneler aras›nda yer almaktad›r33.
Avlu içinde bulunan kütüphanenin girifl kap›s›n›n kitâbesinde:
“Mükemmel bir kütübhâne binâ etti li vechillâh,
S›gâr-› ümmete mekteb, kibâr›na kütübhâne”
fleklinde bir ifade yer almaktad›r.
Hac› Selim A¤a Kütüphanesi’ne zeminden yükseltilmifl revaktan girilmekte olup
okuma salonuna geçifli sa¤layan girifl kap›s› üzerinde Yesarî Mehmed Es‘ad
Efendi’nin yaz›s›yla befl sat›rl›k bir kitabe bulunmaktad›r.34 Okuma salonunda
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özgün dolap veya nifl olmad›¤› gibi döfleme kaplamas› da orijinal de¤ildir. Kitap
deposu mekân› okuma salonundan ayr›d›r. Bu bölüm havaland›rma sa¤lanmas›
aç›s›ndan iki basamak yükseltilmifl ve döfleme ahflapla kaplanm›flt›r. Kitap deposu ve okuma salonu, 1 metre kal›nl›kta bas›k bir kemer ve süslemeli orijinal
demir parmakl›klarla ayr›lm›flsa da görsel bir bütünlük tafl›maktad›r.35
“Üç gözlü revak›n kenarlar›, mermer pano korkuluklarla çevrilidir. Kap›, pencere ve revak kemerleri yar›m yuvarlakt›r. Okuma salonu toplam 14 adet pencere
ile d›fla aç›l›r. Girifl cephesi kap›n›n iki yan›nda birer adet dikdörtgen alt s›ra
pencere, sa¤ ve sol yan cepheler ise üçer adet tepe penceresi ile d›fla aç›l›r. Kitap deposu mekân› ise iki yan›ndaki ve giriflin kap›s›ndaki duvarlarda bulunan
birer adet dikdörtgen alt s›ra pencere ile d›fla aç›l›r. Filgözü alç› revzenlidir. Genifl saça¤›, revzen ve lokma parmakl›kl› pencere biçimleriyle gelenekçi, bafll›klar› köfle yaprakl› sütun ve yar›m yuvarlak kemer ve dikdörtgen kesimli bölme
parmakl›¤› ile de yenilikçi bir mimarisi vard›r. Strüktür* Kare planl› okuma salonu, kubbe ile örtülüdür. Kubbeye geçifl pandantiflerle** sa¤lan›r. Kitap deposu ve revak üstü aynal› tonoz örtülüdür. Revak örtüsü, dört adet sütun ve yuvarlak kemerler yard›m› ile tafl›n›r. Bezeme; yap› iç mekânda oldukça sadedir. Mermer ve demir iflçili¤i görülmektedir. Kitap deposunu okuma salonundan ay›ran
süslemeli demir parmakl›k özgündür. Tepe penceresi alç› revzenlidir. Avlu kap›s› ahflap kündekari, kütüphane kap›s› ise dövme devirdir.”36
Hac› Selim A¤a’n›n ve baz› aile fertlerinin kabirleri, kütüphane bahçesinin sa¤
arka taraf›ndad›r.37
Kütüphane en son 2006 y›l›nda restorasyona girmifltir. Çat› iskelesiyle çamur ve
kurflunlar›n›n, duvar s›valar›n›n, elektrik, kalorifer tesisatlar›n›n ve pencerelerle kap›lar›n tamamen sökülüp yenilenmesi; karbondioksitli yang›n alarm sistemi ile güvenlik alarm sisteminin kurulmas›; bahçe ve kabristan›n temizlenip yeniden dizayn›; d›fl duvar tafllar›n›n düzeltilerek taraklan›fl elden geçirilmesi;
bahçe içindeki çeflmenin onar›l›p tafl›n›n yenilenmesi; d›fl kap› üstündeki kitabenin, iç kap› üzerindeki Âyet-i Kerîme’nin ve saçak alt› ç›talarla flerefiyedeki
alemin alt›n varakla kaplanmas›; kubbe tavan› ve eteklerindeki kalem iflçili¤inin
ortaya ç›kar›lmas›; iç mekân›n –depo hariç- boyanmas› bu restorasyon esnas›nda gerçeklefltirilmifltir.
Hac› Selim A¤a, Tersane Eminli¤i görevini yapt›¤› s›rada bu kütüphaneyi ve yan› bafl›nda bulunan s›byan mektebini yapt›rm›flt›r. Bugün görüldü¤ü üzere s›byan mektebinin yerinde Hac› Selim A¤a ‹lkokulu bulunmaktad›r.
Son olarak de¤inilmesi gereken konu da kütüphaneyle birlikte yapt›r›lan ancak
daha sonra y›kt›r›lan mekteptir. Bir ara rüfltiye mektebi olarak kullan›lan bu yer
daha sonra ilkokul haline getirilmifl ve hala Hac› Selim A¤a ‹lkö¤retim Okulu
olarak hizmet vermektedir.38
D‹PNOTLAR
1 Tuba Çavdar, “Kebikeç”, D‹A, Ankara 2002, XXV, 161-162.
2 Kelimenin kökeni hakk›nda çok farkl› görüfller bulunmaktad›r. Süryanice’de “c ve ç” sesleri olmad›¤› için
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kesinlikle Süryanice olamayaca¤›na dair görüfller de bulunmaktad›r. Cavit Orhan Tütengil, A¤r› Da¤›ndaki Horoz adl› eserinde kebikeç kelimesi üzerinde durmufl ve bu görüflü dile getirmifltir. Ayr›ca Hüsrev Hatemi 1987
y›l›nda Süryani Baflkiposlar›ndan Aziz Günel Bey’e bu konudaki fikrini sormufl ve kesinlikle bu kelimenin
Süryanice olamayaca¤› yan›t› alm›flt›r. Hatemi, kelimenin Steingass’a dayanarak Hind-‹ran mitolojisinden geldi¤ini söylemektedir. Hüsrev Hatemi, “Yâ Kebîkeç”, Kebîkeç, Ankara 2006, sy. 21 (say› 21 ekidir). Dozy, kelimenin etimolojik olarak Farisî bir kökten geldi¤ini yazmaktad›r. Dihkhuda, Farsça sözlü¤ünde kelimenin birçok Arapça karfl›l›¤›n› vermifltir: kaff al-subu‘ (ya da kaff al-asad, aslan yapra¤›), kaff al-dab‘, flacarat al-dafadi‘
(kurba¤a a¤ac›) […] Dihkhudâ’ya göre de kebîkeç Süryanice’de böceklere hükmeden kral›n ismi oldu¤unu zikretmektedir. Mu‘în’e göre kebikeç kelimesi kabîkag (ya da kabîkah) kelimesinin Arapçalaflm›fl bir fleklidir.
Adam Gacek de kelimenin Süryanice’den gelmifl olabilece¤ine pek ihtimal vermemektedir. Magribî el yazmalar›nda kelime çarp›t›lm›fl bir flekliyle kaykatac olarak kullan›lmaktad›r ve bir t›ls›m formülü olarak kullan›l›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Adam Gacek, “Arapça El Yazmalar›nda Kebîkeç”, çev. Ali Yayc›o¤lu, Kebîkeç, Ankara 1997, S. 5, s. 5-8. Aziz Gökçe, “Kebîkeç’in Asl›-Fasl›: Kebîkeç Ad› Üzerine Bir Araflt›rma”, Kebîkeç, Ankara 1996, S. 3, s. 5-7. “De¤iflik kaynaklarda kebikecin bir bitki olarak dü¤ün çiçe¤i, sar› çiçekli dü¤ün otu, keffü’s-sebu‘, k›rlang›ç otu, kes-i vîran, flecerü’d-defâd›‘, kibrit çiçe¤i kurba¤a otu, kurba¤a ayas›, Kâ¤›thâne çiçe¤i, mastava çiçe¤i, ranunculus asiaticus, sar› çiçek, s›rtlan ayas›, sütle¤en, flakîk, verdü’l-hub, y›rt›c›lar ayas›
gibi karfl›l›klar› da bulunmaktad›r. Kitaplar› haflerat›n tahribinden korumak amac›yla Eskiça¤’lardan beri çeflitli tedbirler al›nd›¤› bilinmektedir. Bunun için baz› bitkilerin suyu veya yap› kullan›lm›flt›r. T›p yazmalar›ndan elde edilen bilgilere göre kebikecin zehirli bir bitki olmas› ve o bitkiden üretilen bir maddenin mürekkebe kar›flt›r›l›p yaz› veya sadece kebikec kelimesinin yaz›lm›fl bulunmas› ihtimali büyüktür. Bu var say›ma göre kebikec önceleri ilmî temellere dayanan bir uygulamayken zamanla folklorik bir unsur, bir inanç fleklini alm›flt›r”. Tuba Çavdar, “Kebikeç”, D‹A., Ankara 2002, XXV, 161-162. Benzer bir tan›m için bkz. M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, Ankara 1983 II, 236. “Eski keldânîlerce haflerata müvekkel
zannolunan bir mele¤in ismi olup mütekaddimin yazma kitaplar› güve tecavüzünden mahfûz k›lamak için o
kitaplar›n evveline veya nihayetine yaz›l›r idi”. Ali Seydi Bey, Resimli Kâmûs-› Osmanî, Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye, 1352.
3 F. Steingass, Persian-English D›ctionary, London 1947.
4 Nimet Bayraktar, “Üsküdar Kütüphaneleri”, Vak›flar Dergisi, Ankara 1982, sy. 16, s. 45.
5 Behçet Ünsal, “Türk Vakf› ‹stanbul Kütüphanelerinin Mimarî Yöntemi”, Vak›flar Dergisi, Ankara 1984, XVIII, 95.
6 Nurcan ‹nci, “18. Yüzy›lda ‹stanbul Camilerine Bat› Etkisiyle Gelen Yenilikler”, Vak›f Dergisi, Ankara 1985,
XIX, 223.
7 En belirgin örne¤i Viyana kraliyet kütüphanesidir (1726). Behçet Ünsal, a.g.m., s. 95-96.
8 Modern kütüphane binas›n›n bafllang›c› say›lan Paris’li mimar Labronste taraf›ndan yap›lan kütüphanenin
(1848) kitap deposu alt kattad›r. Okuma salonunda masalar henüz kitap dolaplar›n›n aralar›na yerlefltirilmemifltir. Behçet Ünsal, a.g.m., s. 95-96.
9 ‹smail E. Erünsal, Kurulufltan Tanzimat’a Kadar Osmanl› Vak›f Kütüphaneleri: Türk Kütüphaneleri Tarihi II,
Ankara 1988, s. XIII.
10 Alime fiahin, ‹stanbul’daki Osmanl› Dönemi Kütüphane Yap›lar› Üzerine Bir Araflt›rma ve Hac› Beflir A¤a
Kütüphanesi (Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1997), s. 3.
11 Behçet ÜNSAL, a.g.m., s. 96.
12 Nimet Bayraktar, a.g.m., s. 45.
13 Ayasofya (1739-1740), Fatih (1742) ve Veliyüddin Efendi (1768-1769) kütüphaneleri camiye bitiflik kütüphane türüne örnektir. Behçet ÜNSAL, a.g.m., s. 101.
14 Çorlulu Ali Pafla (1708), Damat ‹brahim Pafla (1719-20), Ahmediye (1721), Mirzazâde Mehmed Efendi
(1734), Amca Hüseyin Pafla (1754), Nuruosmaniye (1755) ve Hamidiye (1780) kütüphaneleri bu mimari özelliktedir a.g.m., s. 102.
15 Feyzullah Efendi Medresesi Kütüphanesi (1700-1701), Valide Sultan Türbesi Kütüphanesi (1724), Süleymaniye Camii Kütüphanesi ve Süleymaniye Kütüphanesi (1751-1752), Halet Efendi (Mevlevihane) Kütüphanesi (1828-1829) ve Beyaz›d Devlet Kütüphanesi (1882-1883) bu kategorinin örneklerini oluflturmaktad›r.
a.g.m., s. 103.
16 Çemberlitafl’taki Valide Mektebi Kütüphanesi (1850), bu tarz›n bir üslubudur. A.g.m., s. 104.
17 III. Ahmed (1718), Y›ld›z Saray› (1881-1882) ve Topkap› Saray› kütüphanesi (1948) saray içine örnek teflkil etmektedir. a.g.m., s. 104.
18 Mahmut Gündüz, “‹slamda Kitap Sevgisi ve ‹lk Kütüphaneler”, Vak›flar Dergisi, Ankara 1976, C. 11, s. 184.
19 Behçet Ünsal, a.g.m., s. 97-98.
20 a.g.m., s. 98.
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21 a.g.m., s. 97-98.
22 Hac› Selim A¤a Kütüphanesi arflivinde kütüphane vakfiyesi mevcuttur. Bundan sonra Vakfiye, s. 23.
23 XIX. asr›n bafllar›nda kurulan baz› kütüphanelerin vakfiyelerinde, hâf›z-› kütüblerin kitaplar› muhafaza ve

okuyucuya hizmet verme yan›nda kütüphanede icra edilecek baz› dinî faaliyetlere de kat›lmalar› istendi¤i görülür. Mesela K›l›ç Ali Pafla Kütüphanesi vakfiyesinde hâf›z-› kütüblerin her gün kütüphaneyi dualar ile açt›klar›nda yasin-i flerif okuyacaklar ve ö¤le namaz›ndan sonra da kuran-› kerimden birer cüz okuyacak her hafta bir hatim yapacaklar› belirtilmifltir. ‹smail E. Erünsal, a.g.e., s.115.
24 Vakfiye, s. 21-23. Ayr›ca bk. ‹smail E. Erünsal, a.g.e., s. 166.
25 Vakfiye, s. 23. a.g.e., s. 167.
26 Vakfiye, s. 23-25. Selim A¤a vakfiyesinde, At›f Efendi, Rag›p Pafla kütüphaneleri vakfiyelerinin tesiri aç›kça görülmektedir. a.g.e., s. 120.
27 Vakfiye, s. 23-25. Vak›f naz›rlar›, personelin tayin ve azlinde söz sahibi olmakla birlikte belli dönemlerde
kütüphane say›mlar›n› da yapt›r›rlard›. XVIII. Yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren kütüphane kurucular›n›n vak›flar›na tayin ettikleri naz›r d›fl›nda, kütüphanelerinin iflleyiflini daha iyi kontrol edebilmek için bir de naz›r-›
kütüb veya naz›r-› kütüphane tayin ettikleri görülmektedir. Kütüphane naz›r›; kitaplar›n belli zamanlarda say›lmas›n› temin ve bu say›ma nezaret etme, kütüphanenin vaktinde aç›l›p kapanmas›n› sa¤lama, kitaplar› muhafazaya çal›flma gibi ifllerle görevlendirilmifltir. Alime fiahin, a.g.t., s. 4.
28 ‹smail E. Erünsal, a.g.e., s. 182.
29 a.g.e., s. 211.
30 Vakfiye, s. 9-20.
31 Meral Alpay, Safiye Özkan, ‹stanbul Kütüphaneleri, ‹stanbul 1982.
32 Selim A¤a d›fl›nda iki k›s›mdan oluflan At›f Efendi ve Nuriosmaniye kütüphanelerinin alt›ndaki mahzenler, kütüphane binalar›n› rutubetten korumak için yap›lm›flt›r. ‹stanbul’daki Hamidiye, Halet Efendi ile Rodos’taki Ahmed A¤a kütüphaneleri iki mekânl›d›r. Alime fiAH‹N, a.g.t., s. 254.
33 ‹smail E. Erünsal, a.g.e, s. 274.
34 Kitabeye göre kütüphaneyi Selim A¤a yapt›rd›¤› zaman padiflah saray›n›n matbah emini idi. ‹. Hakk› Konyal›, Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1977, C. 2, s. 404.
35 Alime fiahin, a.g.t., s.256.
* Bir yap›n›n tafl›y›c› bölümü, tafl›y›c› sistemi.
** Kubbeleri tafl›yan kemerler aras›nda bulunan, küre fleklindeki üçgen.
36 a.g.t., s. 256.
37 Hac› Selim A¤a’n›n kabrinde “Sahibü’l hayrat v’el vâk›f dergâh-› âlî kapuc› bafl›lar›ndan tersane-i âmire
emîni merhûm ve ma¤fûr maktûl el-hac Selim a¤a ruhuna Fatiha. Fi. 15 fi. Sene 1203” yazmaktad›r. Selim
A¤a’n›n sa¤ taraf›nda o¤lu Ahmed Nazif Efendi (ö. 27 Ramazan 1203/1788) yatmakta olup Selim A¤a’dan 42
gün sonra idam edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Üçüncü mezar, 23 Ramazan 1211 y›l›nda vefat eden Selim A¤a’n›n
efli Zeynep kad›nd›r. Ayr›ca Halimi Hac› Mehmed Efendi’nin mezar› da burada bulunmaktad›r. 1134 (1721)
y›l›nda ölen Halimi Efendi bu civardaki Tenbeller Mescidini yapt›ran bir hay›r sahibidir. Yukar›da de¤inildi¤i üzere okul yapt›r›l›rken kütüphane bahçesine kabri naklettirilmifltir. ‹. Hakk› Konyal›, a.g.e.,, s. 405-406.
38 “Yeni okulun inflas› için Tembel Hac› Mehmed Efendi Camii arsas›ndan yer sat›n al›narak alan geniflletilmifltir. ‹nflaat çal›flmalar› s›ras›nda Hac› Selim A¤a’n›n lahdi meydana ç›km›fl ve kemikleri toplanm›flt›. Camii
arsas›n›n mihrab› taraf›nda bulunan Tembel Hac› Mehmed Efendi kabri yol ortas›nda kald›¤›ndan efltirilip kemikleri Hac› Selim A¤a’n›n kemikleriyle bir arada olarak kütüphane avlusundaki fiahin Bey taraf›ndan kald›r›l›p konulan Hac› Selim A¤a’n›n kabir tafl› kald›r›l›p geniflçe bir lahit yapt›r›lm›fl ve Kültür Direktörlü¤ünün
emriyle Üsküdar Kültür ‹flyâr› Bekir Bey’in gözetiminde Müftü Hilmi Bey, kitap saray› iflyârlar› Remzi, Haydar, Fevzi, komflular›ndan Aziz Bey ve Tevfik Bey ile daha baflka kimselerin gözleri önünde 3 Haziran 1937
tarihinde lahit’e yerlefltirilmifltir”. 4 Haziran 1937 tarihli Hac› Selim A¤a haf›z-› küttübü Ahmed Remzi taraf›ndan tutulan not. Bu not Diyanet Ayl›k Dergisi’nde (s. 41-42) fiubat 1993‘te Muammer Ülker taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Mektep hakk›nda bk. ‹. Hakk› Konyal›, a.g.e., s. 405.
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†skŸdar ßehri, camileri, tekkeleri, sÝbyan mektepleri, kŸtŸphaneleri ve medreseleriyle bir kŸltŸr ve ilim ßehridir. ÜstanbulÕun fethinden šnce baßlayan ve fetihten sonra hÝzla gelißen bu meden” hareket gŸnŸmŸze kadar gŸ•lenerek devam etmißtir.
Biz bu tebliÛimizde †skŸdarÕÝn XV-XVI. yŸzyÝllarda sahip olduÛu medreseler
Ÿzerinde durmak istiyoruz.
BilindiÛi gibi medrese, orta ve yŸksek šÛretimin yapÝldÝÛÝ eÛitim ve šÛretim mŸesseseleridir. Bunlar tarihimizde umumi medreseler ve mesleki medreseler olmak Ÿzere iki formatta gelißmißlerdir. Üslam tarihinde mesleki medreseler darŸÕlkurralar, darŸÕl-hadisler ve darŸÕß-ßif‰lar olarak ortaya •ÝkmÝßlardÝr. Tarihimizde 1914 medrese ÝslahatÝndan sonra ortaya •Ýkan DarŸÕl-hilafetiÕl-aliyye ve taßra
medreseleri formatÝnda mesleki medreselerin mŸtenevvileßtiÛine ßahit olmaktayÝz.
Bizim Ÿzerinde duracaÛÝmÝz devir XV-XVI. asÝrlar olduÛuna gšre bu dšnemde
†skŸdarÕda hem umumi medreselere hem de mesleki medreselerden DarŸÕl-kurra, darŸÕl hadis ve darŸÕß-ßifalara rastlamaktayÝz.
XV-XVI. asÝrlarda †skŸdarÕda bulunan medreselerin kesin sayÝlarÝ ve •eßitleri
hakkÝnda bazÝ tereddŸtler olduÛunu burada ifade etmeliyim. Bu tereddŸtler, bazÝ kaynaklardaki kayÝtlarla bu medreselere ait mŸderris tayinlerini bildiren biyografik kaynaklardaki boßluklardan meydana gelmektedir.
†skŸdarÕda bulunan XV-XVI. asÝrlara ait olduÛu ileri sŸrŸlen 6 medreseden 4ÕŸ
Mimar SinanÕÝn eseridir. Ükisi ise XV. asra ait medresedir. Mimar SinanÕÝn eserlerini anlatan 7 adet yazma metinden 6ÕsÝ RÝfkÝ Melul Meri• tarafÝndan baskÝya
hazÝrlanarak 1965Õte TŸrk Tarih Kurumu tarafÝndan basÝldÝ.1 BasÝlan bu metinlerde farklÝlÝklar mevcuttur. Bunlardan TuhfetŸÕl-Mim‰r”n adlÝ yazmada HacÝ
KadÝn MedresesiÕnin †skŸdarÕda olduÛu zikredilirken Nakkaß S. Mustafa ‚ele-
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biÕnin TezkeretŸÕl-Enbiyye adlÝ eserinde bu medresenin yeri belirtilmemektedir.2 Bu sebeple biz HacÝ KadÝn Medresesini XV-XVI. asÝrlarda OsmanlÝ Medreseleri adlÝ eserimizde ÜstanbulÕda yeri bilinmeyen medreseler arsÝnda zikrettik.3
DiÛer taraftan GŸlfem Hatun Medresesi de yine Tezkeretü’l-Enbiyye (s.99) ve
Tuhfe-i Mimari (s35)Õye gšre †skŸdarÕda bulunduÛu zikredildiÛi halde4 gerek
KadÝasker defterlerinde ve gerekse At‰iÕde bu medreseye ait hi•bir tercihe rastlanmamÝßtÝr. Keza ÞeyhiÕnin Vakây›u’l-FuzalaÕsÝnda da tevcihe rastlanmamaktadÝr. Oysa Sicill-i Osmanî’de GŸlfem HatunÕun Saray-Ý HŸmayun cariyelerinden
olup, †skŸdarÕda cami ve mektep yapÝp 969/1561-62Õde vefat etmiß ve mektebi
šnŸnde defnedildiÛi kaydedilmektedir.5
Bu umumi mŸlahazalardan sonra XV-XVI. AsÝrlardaki †skŸdar Medreselerini
tarihi kronolojisi i•inde tanÝtabiliriz.

1- Rumi Mehmed Pafla Medresesi
Mehmed Paßa, Fatih devri vezirlerindendir. Mahmud PaßaÕnÝn azlinden sonra
vezir-i aÕzam olan Mehmed Paßa 875/1470-71Õde Übn KemalÕe gšre Karaman”
Mehmet Paßa ile ihtilaf sebebiyle azledilmiß ve katledilmißtir. TŸrbesi †skŸdarÕdaki cami, medrese, hamam ve imareti yanÝndadÝr. BugŸn sadece cami ayakta olup, diÛer eserleri yÝkÝlmÝßtÝr. PaßaÕnÝn eserleri šlŸmŸnden bir yÝl sonra
876/1471-72 Ôde tamamlanmÝßtÝr. Medrese XV. AsrÝn ikinci yarÝsÝnda inßa edildiÛi halde Taßkšpri-zadeÕnin fiakaikÕinde bu medresede mŸderrislik yapan bir
mŸderrise rastlanmamaktadÝr. Elimizdeki kadÝasker ruznam•elerinin tarihi ise
952Õden šnceye uzanmamaktadÝr. Bu kayÝp defterler ortaya •Ýkarsa belki bu
medreseye ait 990/1582Õden šnceki mŸderrisleri tanÝma imk‰nÝ bulabiliriz.

2- Abdullah A¤a Medresesi
Medreseye yapÝlan tevcihlerden XVI. asrÝn sonlarÝna doÛru †skŸdarÕda Abdullah AÛa Medresesi adÝyla bir medresenin varlÝÛÝndan haberdar olmaktayÝz. Medresenin b‰nii ve yeri iki ayrÝ problem olarak karßÝmÝza •ÝkmaktadÝr. Evvela bu
Abdullah AÛa hangi Abdullah AÛaÕdÝr. Mehmet SŸreyya6 ve Ayvansarayi7 bu
medresenin b‰niinin III. Murad zamanÝnda yaßayan Serbostan” Abdullah AÛa
olduÛunu ve 1000/1591Õde vefat ettiÛini sšylerler. Bu kayÝtlarÝ kullanan araßtÝrÝcÝlarÕda medresenin bu Abdullah AÛa olduÛunu yazarlar.8 Oysa KÝsÝklÝ Camii avlusunda bulunan Abdullah AÛaÕya ait mezar taßÝ XV. Asra ait šrnek taßtÝr ve bu
taßÝn dÝß kitabesinde ÒAh minÕel mevt, el-Abdu fani, Vallahu b‰kiÓ ayak taßÝnÝn
dÝß yŸzŸnde de sene 895/1489 tarihi yazÝlÝdÝr. Buna gšre Abdullah AÛa
895/1489Õda vefat etmißtir. 953/1546 tarihli Üstanbul VakÝflarÝ Tahrir DefterleriÕnde de Üstanbul Langadaki Abdullah AÛa vakÝflarÝndan bahsedilirken ÒKaryeki-i Üstavros ve KÝsÝklÝ ve Kuzguncuk tabi-i Gegbuze9Ó denilmektedir. O halde
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Langa, KÝsÝklÝ ve BeylerbeyiÕndeki camilerin banii III. Murad devrindeki Abdullah AÛa deÛil, II. Bayezid devrindeki Abdullah AÛaÕdÝr. Abdullah AÛa medresesinin yerine gelince 70Õli yÝllarda yaptÝÛÝm araßtÝrmalarda tarafÝmdan tespit edilememißti. Hatta XV-XVI. As›rlarda Osmanl› Medreseleri adlÝ •alÝßmanÝn 2005 tarihinde 2 cilt halinde yeniden neßrinde de medresenin yeri daha šnce olduÛu gibi tahminen ifade edilmißti. Bu konudaki tamamlayÝcÝ bilgiye Þeyhi Mehmed
EfendiÕnin Vekayi’ul-fuzala’sÝnda ulaßtÝk. Þeyh”, Kara•elebiz‰de EbuÕl-fazl Mahmud EfendiÕnin biyografisini verirken onun ÞeyhuÕl-Üslam EbuÕl Meyamin Mustafa EfendiÕden mŸlaza olduktan sonra 40 ak•e ile ÜstavrozÕda Abdullah AÛa
medresesine mŸderris olduÛunu ve sonra yerinde hari• itibar olunarak
1020/1611-1612 RamazanÝna kadar burada kaldÝÛÝnÝ kaydeder.10 Yine Þeyhi
Baßmak•Ý-zade Mehmed EfendiÕnin de 1034/1624-25Õte Musalla-zade yerine ÜstavrozÕdaki Abdullah AÛa MedresesiÕne yevmi 40 ak•e ile mŸderris olduÛunu
kaydeder.11 Üßte bu iki kayÝt benim 35 yÝllÝk tereddŸdŸmŸ ortadan kaldÝrmÝßtÝr.
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Üstavroz semti †skŸdar Beylerbeyi SarayÝÕnÝn bulunduÛu bšlgedir. Ger•ekten
Abdullah AÛaÕnÝn Kuzguncuk-Beylerbeyi asfaltÝ Ÿzerinde Üstavroz Camii diye
anÝlan bir Cami vardÝr. Ancak medrese bu caminin yanÝnda olmayÝp, BeylerbeyiÕne inen yolun saÛÝnda bulunan •eßmenin yanÝnda olduÛu anlaßÝlmaktadÝr. YÝkÝlmÝß olan medresenin arsasÝ Ÿzerinde aÛa•lar bitmißtir. Tapu tahrir defterinde
medreseden bahsedilmemektedir. EÛer medrese merhumun saÛlÝÛÝnda yapÝlmÝßsa II. Bayezid devri medreselerindendir. VakÝf gelirlerinden sonra inßa edilmißse XV. asrÝn sonu veya XVI. asÝrda inßa edilmißtir. Her ne kadar fiakaikÕte buraya ait mŸderris zikredilmemißse de Atai ve daha sonra Þeyh” bu medresenin
mŸderrislerini tanÝtmaktadÝr.

3- Mihrimah Sultan Medresesi
Kanuni Sultan SŸleyman tarafÝndan kÝzÝ Mihrimah Sultan i•in yapÝlan iki medreseden birincisidir. Zira EdirnekapÝÕdaki Mihrimah Sultan Medresesi
978/1570-71 tarihli olduÛu halde †skŸdarÕda vapur iskelesi karßÝsÝndaki medrese 954/1547-48Õde tamamlanmÝß ve ilk mŸderris olarak da Ümam-zade Mehmed
Efendi bu tarihte mŸderris olarak tayin edilmißti. BugŸn ayakta bulunan medreseye XVI. asÝr i•inde tayin edilmiß 26 mŸderris tespit etmiß bulunmaktayÝz.12

4- Atik Valide Medresesi
†skŸdar ToptaßÝÕnda cami, medrese, darŸÕl hadis, darŸÕl-kurra, darŸÕß ßifa, sÝbyan mektebi, tekke ve kervansarayÝyla imaret ve •ifte hamamlarÝyla bŸyŸk bir
kŸlliye bulunmaktadÝr. ÜstanbulÕun Anadolu yakasÝnÝn en bŸyŸk kŸlliyesi olan
bu manzumenin, II. SelimÕin hanÝmÝ ve III. MuradÕÝn annesi Nurbanu Sultan
991/1583Õte vefat etmiß ve Ayasofya Camii yanÝndaki II.Selim tŸrbesine defnedilmißtir. 987/1579-80 tarihinde tamamlanan medrese13 inßa edildikten sonra ÜstanbulÕun en yŸksek medreselerinden biri olmuß ve hamise-i SŸleymaniye kabul edilmißti.
Mimar SinanÕÝn inßa ettiÛi OsmanlÝÕnÝn en muhtevalÝ kŸlliyelerinden biri olan
bu kŸlliyenin cami anlatÝlÝrken zikredildiÛi halde medrese bšlŸmŸnde HakkÝ
KonyalÝ ve Mehmet Nermi HaskanÕÝn medreselerinin †skŸdar tarihlerindeki
medreseler arasÝnda yer almamasÝ anlaßÝlÝr bir ßey deÛildir. Bu kŸlliye hakkÝnda en ihtivalÝ •alÝßmayÝ Baha Tanman yapmÝß, ve bu •alÝßma D‹AÕda neßredilmißtir. AslÝnda Atik Valide KŸlliyesi Ÿzerinde deÛißik •alÝßmalara ve †skŸdar
BelediyesiÕnin Atik Valide KŸlliyesi •evresini dŸzenlemesine bŸyŸk ihtiya• vardÝr.
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Atik Valide
Medresesi

XVI. As›r Üsküdar Mesleki Medreseleri
XV. asÝrda †skŸdarÕda herhangi bir mesleki medrese gšrŸlmemektedir. Evliya
‚elebi XVI. asÝrda 4 adet darŸÕl-kurraÕdan bahsediyorsa da14, biz bu asÝrda †skŸdarÕda 2, darŸÕl-hadis 1 darŸÕl-kurra ve 1 darŸÕß-ßifa tespit ettik. BugŸn bunlar
hal‰ ayaktadÝr. darŸÕl-hadisler Atik Valide ve Þemsi Paßa darŸÕl-hadisleri, darŸÕlkurra Atik Valide DarŸÕl-kurrasÝ ve darŸÕß-ßifa da Atik Valide DarŸÕß-ßifasÝÕdÝr.
Atik Valide DarŸÕl-kurrasÝ, Kartal Baba CaddesiÕne paralel uzanmakta olup, restore edilmißtir. DarŸÕl-kurra da onun gŸney ucundadÝr. DarŸÕß-ßifa da bunlarla
yekpare bir yapÝdÝr.
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XVI. asÝrdaki di¤ er darŸÕl-hadis ise Þemsi Paßa DarŸÕl-hadisidir. Her ne kadar
Evliya ‚elebi ve ondan nakilde bulunan KonyaÕlÝ darŸÕl-hadisi darŸÕl-kurra olarak nakletmiß15 Mehmet Nermi Haskan da medrese olarak zikretmißse de,16 burasÝnÝn tayin edilen mŸderrise bakarak darŸÕl-hadis oldu¤ u gšrŸlmektedir.
D‹PNOTLAR
1 R.Melul Meri•, Mimar Sinan Hayat› ve Eserleri, Ankara1965, s. 35.
2 a.g.e., s. 98.
3 C.BaltacÝ, XV-XVI. As›rlarda Osmanl› Medreseleri, Üstanbul 2005, I, 328.
4 R.Melul Meri•, a.g.e.
5 M.SŸreyya, Sicill-i Osmani, Üstanbul, IV, 77.
6 a.g.e., III, 364.
7 Hadikatü’l-Cevami, Üstanbul, II 256.
8 I.HakkÝ KonyalÝ, Üsküdar Tarihi, Üstanbul I,175,189.
9 O.LŸtfŸ Barkan-E. HakkÝ Ayverdi, ‹stanbul Vak›flar› Tahrir Defteri, Üstanbul 1970, s. 326.
10 Þeyhi, Vekayiu’l-fuzala, Üstanbul 1989, I, 211.
11 a.g.e., I, 21.
12 bk. Cahit BaltacÝ, XV-XVI. As›rlarda Osmanl› Medreseleri, Üstanbul 2005, II, 563-567.
13 Atai, s. 307; Tarih-i Silsile-i Ulema, 210 b; Cahit BaltacÝ, XV-XVI. As›rlarda Osmanl› Medreseleri, Üstanbul 2005, II, 748.
14 Seyahatname, I, 474.
15 Üsküdar Tarihi, 294.
16 Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, III, 242.
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Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Üsküdar K›z
Mektepleri
D R . Y A S E M ‹ N

T Ü M E R

E R D E M

Marmara Üniverstesi

1-‹lkö¤retim
A. Tanzimat’tan II. Meflrutiyet’e Üsküdar K›z Mektepleri
a. S›byan Mektepleri ve ‹btidaîler
Tanzimat dönemine kadar k›z çocuklar› sadece ‘S›byan Mektebi’ veya ‘Mahalle
Mektebi’ denilen ve sadece dinî e¤itim veren kurumlara gidebilmifllerdi.1
‹lkö¤retim okullar›n› art›k dinî alana ait bir e¤itim kademesi olmaktan ç›karan
Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile yeni usullerle e¤itim veren ibtidaî mektepler aç›lmaya bafllam›flt›. Yeni e¤itim ve ö¤retim usullerinin uygulanmas› için
ilk olarak 1873 y›l›nda Nuruosmaniye’de aç›lan numune ibtidâi mektebinden
istenilen sonuçlar›n al›nmas› üzerine bu okullar›n say›s› artt›r›l›rken, geç de
olsa ayn› tarzda k›zlar için de okullar aç›lmaya bafllanm›flt›.2 Ancak k›zlar için
aç›lan bu okullar›n say›s› erkeklerinkine oranla azd›. Nitekim 1879–80 tarihlerinde ‹stanbul’da 19 adet erkek ibtidaî mektebi bulunmas›na karfl›n k›z çocuklar›na mahsus ibtidaî mektep say›s› 3 adetti.3 Üsküdar’da k›zlar için yeni
usullerde ibtidai mekteplerin aç›lmas› ise daha da geç olmufltur. Devlet
Salnamesi’nden edindi¤imiz bilgiye göre, 1880-81 y›l›nda Üsküdar’da biri Aziz
Mahmud Hüdâyî türbesi karfl›s›nda (Davut A¤a), di¤eri ise Eski Hamam
civar›nda olmak üzere iki ibtidaî mektebi bulunmaktayd›.4 Ayn› y›l ‹stanbul’da
12 merkezde eski usulde e¤itim vermeye devam eden 112 k›z s›byan mektebi
bulunmaktayd› ve bu okullar›n 19’u Üsküdar’dayd›. Di¤er merkezlerle
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k›yasland›¤›nda Üsküdar, Befliktafl’tan sonra en fazla k›z s›byan mektebinin
bulundu¤u merkezdi.5 Ertesi y›l ise 1881–82 y›l›nda Üsküdar Harmanl›k’ta yine
yeni usullere göre e¤itim verecek olan ve program›nda dikifl, nak›fl ve kanaviçe
gibi el iflleri de yer alan bir inas ibtidaî mektebi aç›l›rken, Üsküdar’daki
Yo¤urtçu Osman A¤a s›byan mektebi k›zlar için ibtidaî mektebi haline getirilmiflti.6
b. ‹nas Rüfldiyeleri*
K›zlar için ibtidaî okulun üzerinde e¤itim verilmesi fikri, daha çok k›z ve erkek
çocuklar›n›n karma e¤itim görmelerinin zararl› olaca¤›n›n düflünülmesinden
sonra ortaya ç›km›flt›. Nitekim ilk defa k›zlar için ilkö¤retim seviyesinin
üzerinde e¤itim veren rüfldiye mektebinin aç›lmas› gündeme gelmifl ve 6 Ocak
1859 tarihinde Cevri Kalfa ‹nas rüfldiyesi aç›lm›flt›.7 Ancak aç›lan bu k›z
rüfldiyesine ö¤retmenlerinin erkek olmas› nedeniyle pek ra¤bet olmam›flt›.
Aileler, k›zlar›n› bu okula göndermesi için teflvik edilmifl, k›zlar›n e¤itiminin ne
kadar önemli oldu¤u, okuman›n erkeklere oldu¤u kadar k›zlar için de flart
oldu¤u dönemin Maarif Naz›r› Safvet Pafla taraf›ndan dile getirilmiflti.
1869 tarihinde yay›nlanan Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile ilk defa k›zlar›n
e¤itimi belli bir nizam içinde ele al›nm›flt›. Nitekim ayn› y›l k›z rüfldiyelerinin
say›lar›n›n artt›r›lmas› yoluna gidilmifl ve 5 May›s 1869 tarihinde baz› okullar›n
k›z rüfldiyelerine çevrilmesi kararlaflt›r›lm›flt›.8 Al›nan bu karar çerçevesinde 7
erkek okulu, k›z rüfldiyesine çevrilmiflti. Yeni aç›lan bu k›z rüfldiyelerinin
aras›nda Süleyman Pafla Mektebi’nden dönüfltürülen Üsküdar ‹nas Rüfldiyesi de
bulunmaktayd›.9 1874 y›l›nda Gülfem ‹nas Rüfldiyesi’nin aç›lmas›yla, Üsküdar’daki k›z rüfldiyesi say›s› 2’ye yükselmiflti.10 1885 y›l›nda ise Üsküdar’da Nakkafl
Pafla ‹nas Rüfldiyesi’nin varl›¤›n› tespit etmekteyiz. Bu okulun tam olarak hangi
tarihte aç›ld›¤› bilinmemekle birlikte 1886 y›l›nda buraya Ali A¤a’n›n bevvâb
olarak tayin edildi¤i tespit edilmifltir.11 Üsküdar Do¤anc›lar ‹nas Rüfldiyesi 1890
y›l›nda kapat›larak, Üsküdar K›z Sanayi Mektebi haline getirilmifl,12 Üsküdar’da
Atlama Tafl› m›nt›kas›nda yeni bir inas rüfldiyesi aç›lm›flt›.13 Maarif-i Umûmiye
Nezâreti taraf›ndan yay›nlanan 1894-1896 y›llar›na ait istatistiklere
bakt›¤›m›zda art›k Üsküdar Gülfem Hatun ve Nakkafl Pafla ‹nas rüfldiyelerinden
bahsedilmedi¤ini görmekteyiz.14 Bu durum söz konusu okullar›n kapat›lm›fl olabilece¤i ihtimalini akl›m›za getirmektedir.
B. II. Meflrutiyet’ten Cumhuriyet’e Üsküdar K›z Mektepleri
a. Mekâtib-i ‹btidâiye-i Umûmiye
II. Meflrutiyet’in ilân›ndan sonra k›z ibtidaîlerinin say›s› artt›. 1908 Eylül’ünden
önce tüm imparatorlukta, 970 erkek, 153 k›z, 147 karma olmak üzere toplam
1270 ibtidaî okul aç›lm›flken, 1908 Eylül’ünden 1914 y›l›na kadar aç›lan toplam
okul say›s› 2632 idi. Bunlar›n 2017’si erkek, 286’s› k›z, 329’u karma idi.15
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1912–13 y›l›nda tüm imparatorluk genelinde bulunan ibtidaî okul say›s› toplam
4.194’tür. Bunlardan 395’i k›z, 3.433’ü erkek, 366’s› ise karma e¤itim yapmaktayd›.16 Bu okullara özel okullar ve az›nl›k okullar› da dâhil edildi¤inde tüm
ülkede ibtidaî e¤itim veren okul say›s› 12.848’e ulaflmaktad›r.17
Balkan Savafllar›yla birlikte yaflan›lan felâketler sonucunda, sadece ordunun
kuvvetli olmas›n›n yeterli olmay›p, e¤itimin tüm ülkeye yay›lmas› gerekti¤i fikri
ortaya ç›km›flt›. Böylece e¤itim sorunlar›yla sadece Maarif Nezareti de¤il, halk
ve bas›n da ilgilenmeye bafllam›flt›.18 ‹lkö¤retim alan›nda en önemli geliflme
flüphesiz 1913 y›l›nda Tedrisât-› ‹btidâiye Kanun-› Muvakkati’nin yürürlü¤e
girmesiydi. ‹lkö¤retimin paras›z ve zorunlulu¤u esas alan bu geçici kanun
ilkö¤retimin yap›s› bak›m›ndan önemli bir de¤ifliklik getirmiflti. ‹lkö¤retimin
e¤itim süresi 6 y›l olarak belirlenmiflti. Böylece, bu tarihe kadar ‹btidaî ve Rüfldî
adlar›yla mevcut olan ilkö¤retim okullar› “Mekâtib-i ‹btidâiye-i Umumiye”
olarak birlefltirilmiflti.19 Ayr›ca yabanc› dille e¤itim yapacak ve e¤itim süresi 6
y›l olan “Numûne ‹btidaîleri”nin de aç›lmas› planlanm›flt›.20 Hükümet ç›kar›lan
bu geçici kanunun uygulanmas›na ve ilkö¤retim ça¤›na gelmifl çocuklar›n ibtidaî okullara gönderilmesine oldukça önem veriyordu. Nitekim 1914 y›l›nda
Tedrisât-› ‹btidâiye Kanun-› Muvakkati’nin uygulanabilmesini sa¤lamak
amac›yla çal›flmalara bafllanm›flt›. K›z ve erkek çocuklar›n say›s›n› tespit etmek
için, ‹stanbul merkez, Üsküdar ve Beyo¤lu livalar›nda say›m yap›lm›flt›. Bu
say›mda, mahallenin kaç haneden olufltu¤u, bu evlerde kimlerin yaflad›¤› ve
e¤itim ça¤›na gelmifl k›z ve erkek çocuk miktar› isimleriyle birlikte katip ve
müfettifller taraf›ndan kaydedilmiflti.21
1913–14 Y›l›nda Üsküdar’da bulunan k›zlar için e¤itim veren s›byan mekteplerinin say›s› 10’du. Bunlar afla¤›daki tabloda gösterilmifltir.
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Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 29/3, lef 8
Bu okullardaki ö¤renci say›s› ise flöyledir:

Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 29/3, lef 5
Yeni usulde e¤itim veren ve Üsküdar’da bulunan inas ibtidaî mekteplerinin
say›s› ise 5’di.22 Bunlar afla¤›daki gösterilmifltir.

Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 41/21, 16 L 1335; MF. ‹ST, nr. 41/24, 16 L 1335; MF.
‹ST, nr. 41/25, 16 L 1335; MF. ‹MF, nr. 24/99, 22 M 1332; MF. ‹MF, nr. 50/98, 8
S 1333; MF. ‹ST, nr. 44/59, 17 Ra 1336; MF. ‹ST, nr. 44/66.
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Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 44/49, 44/62, 45/9, 45/16, 45/27, 45/30.
Yukar›da da bahsedildi¤i gibi Tedrisât-› ‹btidâiye Kanun-› Muvakkati’nden sonra
numûne ibtidaîlerinin aç›lmas› planlanm›fl hatta 1914 y›l›nda yay›nlanan ibtidaî mektep programlar›nda bu okullar›n programlar› da belirlenmiflti. Ayn› y›l,
Sultan Ahmed ‹nas Rüfldiyesi’nin numûne ibtidaîsi haline çevrilmesi ve 1911
y›l›nda numûne haline getirilen Süleymaniye ‹nas Rüfldiyesi’nin ibtidaî okul
olarak devam› kabul edilmiflti. K›z okullar›n›n önemi ve bu okullar›n ö¤renci
say›lar›n›n fazla olmas› dolay›s›yla k›z numûne okullar›na fliddetle ihtiyaç
duyulmufltu. Bu nedenle yine 1914 Üsküdar, Eyüp Sultan, Mirgün, Beylerbeyi,
Kocamustafapafla, Kad›köy, Cihangir, Befliktafl ve Niflantafl›’ndaki inas ibtidaîleri
inas numûne ibtidaîleri haline dönüfltürülmüfltü.26 Bu tarihte Üsküdar’da bulunan 4 inas ibtidaîsi numûneye çevrilmiflti. 1914–1915 y›llar›nda Üsküdar’da
aç›lan inas numûne ibtidaîleri afla¤›da gösterilmifltir.

Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 41/21, 16 L 1335; nr. 41/24, 16, 1335; nr. 41/25, 16
L 1335.
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Kaynak: BOA, MF. ‹ST, nr. 44/49, 44/62, 45/9, 45/16, 45/27, 45/30.
II. Meflrutiyet’in ilan›ndan sonra fliddetle hissedilen okul ihtiyac›n› karfl›layacak
binalar tahsisat yoklu¤u yüzünden yap›lamam›flt›. Bu nedenle genellikle okullar
kira ile tutulan konaklarda, evlerde, harap k›fllalarda ve karakol binalar›nda
hizmet vermiflti.28 Okullar için daimî bir mekan›n olmay›fl› e¤itimin iflleyiflinde
de bir tak›m aksakl›klar meydana getiriyordu. Nitekim bina sahibinin, binan›n
tahliyesini istemesi veya kira bedelini yüksek tutmas›n›n yan› s›ra yang›n,
istimlak, y›k›lma tehlikesi gibi sebeplerle de okullar bir binadan di¤erine
tafl›nmak zorunda kalm›flt›. ‹btidaî okullarla ilgili düzenleme için geçici
kanunun ç›kar›ld›¤› s›rada, mevcut okul binalar›n›n büyük bir k›sm› hükümete
ait binalarda, di¤er k›sm› ise kira ile tutulan binalarda e¤itim vermekteydi. Baz›
okullar›n ise binalar›n›n uygun olmamas› halinde kiralanmak suretiyle yeni
binalar tedarik ediliyordu. Nitekim numûne haline çevrilmesi düflünülen Aç›k
Türbe ‹nas Mektebi’nin bulundu¤u bina numûne olarak idare edilmesi için
uygun bulunmam›fl, bunun için Üsküdar Do¤anc›lar semtinde odalar› oldukça
genifl bir bina kiralanm›fl, daha önce ev olarak kullan›lan bu binan›n okul haline
dönüfltürülmesi için baz› düzenlemeler yap›lm›flt›.29 Hükümete ait binalar›n
birkaç› hariç hepsi dar, havas›z, rutubetli, en hafif bir ya¤mur ve karda oturulamayacak haldeydi. Kiralanan binalar ise di¤erlerine oranla biraz daha iyi
koflullarda olsa bile, aslen ev olarak infla edilen bu binalar, harap olup oturulamayacak bir hale geldi¤inde okul binas› olarak kullan›lmak üzere kiraya veriliyordu. O y›llarda s›k s›k yaflanan yang›nlar yüzünden baz› okullar›n yanmas›,
yeni binalar›n tedariki lüzumunu ortaya ç›karm›flt›. Ancak bu yang›nlar sebebiyle halk oturacak ev bile bulamazken, okul yapmak için gerekli binan›n
bulunmas› zorlafl›yordu.30 Her ne kadar binan›n okul için elveriflli ve sa¤l›kl›
olmas›n›n, ö¤rencinin motivasyonu ve sa¤l›¤› için birinci derece etkisi oldu¤u
bilinse de mevcut okullar buna uygun de¤ildi. Özellikle k›z okullar› periflan bir
durumdayd›. Daha kap›dan içeri girerken hissedilen zehirli bir hava, sa¤l›k
kurallar›na ne kadar önem verildi¤ini göstermekteydi. Elbette ki bütün bunlar›n
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sebebi, y›llard›r devam eden savafllar›n ekonomideki tahribat› yüzünden
merkezî idarenin maarif harcamalar›na kaynak ay›ramamas›yd›31 K›z okullar›n›
teftifl eden müfettifllerin raporlar› da bize bu okullar›n binalar›yla ilgili bilgiler
vermektedir. Bu raporlarda, binalar›n okul olamayacak kadar harap
oldu¤undan, ders araç ve gereçlerinin eksik oluflundan bahsedilmekteydi.32
Kiral›k olan k›z numûne okullar› bile bina bak›m›ndan harap bir haldeydi.
Mesela Üsküdar Mal Hatun ‹nas Numûne Mektebi’nin yemekhanesinin ›fl›k ve
havadan mahrum, tavanlar›n›n alçak ve sa¤l›k kurallar›na ayk›r› oldu¤u yine
müfettifl raporlar›ndan anlafl›lmaktad›r.33

2- Meslekî E¤itim: “Üsküdar K›z Sanayi Mektebi”
A. K›z Sanayi Mekteplerinin Kurulufluna K›sa Bir Bak›fl
Mithat Pafla taraf›ndan 1865 y›l›nda Rusçuk’ta aç›lan ve k›zlar›n üretime katk›da
bulunmalar›n› sa¤layan, onlar için sanayi e¤itimi veren K›z Islahhanesi’nin,
k›zlar için teknik ve meslekî e¤itim veren okullar›n menfleini oluflturdu¤u genel
bir kabuldür.34 Ancak as›l amac› yoksul ve kimsesiz çocuklar› bir arada toplamak ve ordunun elbise ihtiyac›n› karfl›lamak üzere Rusçuk’ta kurulan fabrikaya
eleman yetifltirmek olan bu ›slahhane malî kaynaklar›n yetersizli¤i yüzünden
ö¤retime bafllayamadan kapanm›flt›.35 Bunun yan› s›ra, 1858 y›l›nda Sultan
Ahmet’te bulunan Cevri Kalfa Mektebi’nin müstakil bir k›zlar rüfldiyesi flekline
konulmas› teklif edilirken, bu okulda k›zlara mahsus sanayinin de ö¤retilmesi
planlanm›flt›.36 fiüphesiz burada sanayi e¤itim ile daha ziyade dikifl, nak›fl ve
aflç›l›k gibi geleneksel olarak kad›nlara ait oldu¤u kabul edilen ifllerin daha
teknik olarak ö¤retilmesi kastedilmekteydi. Her ne kadar 1859 y›l›nda aç›lan
Cevri Kalfa ‹nas Rüfldiyesi geliflimi ve e¤itim ö¤retimi bak›m›ndan meslekî ve
teknik e¤itim veren kurum olmasa da, k›zlar için teknik e¤itim vermeyi de gaye
edinmifl olmas›ndan dolay› bu yoldaki ilk teflebbüsler aras›nda gösterilebilir.37
Bu teflebbüslerin ard›ndan gerçek manada meslekî ve teknik e¤itim veren K›z
Sanayi Mektebi, 1869 y›l›nda ‹stanbul Yedikule’de bulunan eski baruthâne
binas›nda, askere sarg›, iç çamafl›r› dikmek üzere dikimhâne niteli¤inde
aç›lm›flt›. Bu okulun kurulufl amaçlar›ndan bir di¤eri de, Tophane-i Âmire’nin
idaresinde bulunan Yedikule’deki fabrikalarda çal›flma imkan› sunmakt›.38 ‹lk
olarak 50 k›z çocu¤unun kaydedildi¤i bu okul, 1873 y›l›nda Maarif Nezâreti’ne
ilhak edilmiflti.39 Bulundu¤u yerin elveriflli olmamas› yüzünden bir tak›m idarî
s›k›nt›lar›n bafl göstermesi üzerine Yedikule’deki K›z Sanayi Mektebi, 1883
y›l›nda Sultan Ahmet civar›ndaki Güngörmez mahallesinde bulunan Tunuslu
Mahmud b. Ayaz Pafla kona¤›na nakledilmifl ve ›slah edilerek yeniden
aç›lm›flt›.40 Bafllang›çta neharî (gündüzlü) olarak aç›lan bu okul, oldukça ra¤bet
görmüfltü. Ö¤renci say›s›n›n 80’i geçmesi üzerine ayn› y›l yar›s› gündüzlü yar›s›
yat›l›41 olmak üzere 100 ö¤rencinin ö¤renim görebilece¤i yat›l› okul halini
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alm›flt› (Leylî ve Neharî K›z Sanayi Mektebi).42 Zamanla bu okulun ö¤renci
say›s› iyice artm›flt›. 1884 y›l›nda yay›nlanan ve okulun gündüzlü ö¤renci
say›s›n› 125 ile s›n›rlayan K›z Sanayi Mektebi Nizamnâmesi gere¤ince, okula
kay›t yapt›rmak üzere baflvuran, pek çok k›z çocu¤u, baz› ailelerin bunun için
tayin edilebilecek ücreti bile ödemeye raz› olduklar›n› belirtmesine ra¤men reddedilmiflti. Bu durum yeni bir okul ihtiyac›n› do¤urmufltu. Bunun üzerine Leylî
ve Neharî K›z Sanayi Mektebi’nin aç›lmas›ndan alt› ay sonra (1884)
Süleymaniye’de Kemeralt›nda kiralanan Kayserili Ahmed Pafla Kona¤›nda
sadece gündüz e¤itim verecek olan Dersaadet Neharî K›z Sanayi Mektebi
aç›lm›flt›.43
Ticaret Nâz›r› Subhi Pafla k›zlar için k›z sanayi mektepleri açma konusunda
oldukça çaba sarf etmiflti. Yukar›da bahsedilen iki okulu açt›ktan sonra Üsküdar’da da k›z sanayi mektebi açmay› düflünmüfl, bu konuda gerekli haz›rl›klar›
yapm›flt›. Ancak k›z sanayi mekteplerinin idaresinin Aral›k 1886 tarihinde
Maarif Nezâreti’ne ba¤lanmas›yla44 okulun aç›l›fl› ertelenmiflti. K›zlara özgü
meslekî e¤itim veren bu okullara ulaflma konusunda ortaya ç›kan s›k›nt›lar ve
yeni talepler Maarif Nâz›r› Münif Pafla’n›n bu konuda giriflimde bulunmas›n›
sa¤lam›flt›. Böylece 1890 y›l›nda Üsküdar’da bir k›z sanayi mektebi aç›lm›flt›.
B. Üsküdar K›z Sanayi Mektebi
Üsküdar K›z Sanayi Mektebi’nin aç›lmas› için ayr› bir ödenek
ayr›lamayaca¤›ndan, Üsküdar’da mevcut olan Do¤anc›lar ‹nas Rüfldiyesi 1890
y›l›nda kapat›lm›fl, bu okula ait tüm ödenek yeni aç›lacak k›z sanayi mektebine
aktar›lm›flt›.45
Ço¤unlukla orta halli kibar ailelerin çocuklar›n›n ra¤bet etti¤i k›z sanayi mekteplerinin hedefi, aile hayat›nda mutlulu¤u sa¤layaca¤› düflünülen kabiliyetleri
edinecek veya ürettikleriyle geçimini sa¤layacak k›zlar yetifltirmekti. Bu nedenle Maarif idaresi de bu okullara oldukça önem vermekteydi. Ancak geçen zaman
içinde mevcut Dersaadet Neharî ile Üsküdar K›z Sanayi Mekteplerinden istenildi¤i gibi yararlan›lamad›¤› halde bu okullara harcanan paran›n bofla gitti¤ini
düflünülmüfltü. ‹stanbul Maarif Müdürü taraf›ndan, bu iki okulun birlefltirilip,
Avrupa’daki örneklerine bak›larak yeniden açmak ve programlar›n› ona göre
düzenlemek, müdiresinin ve ö¤retmenlerinin bir k›sm›n›n ‹ngiltere veya
Belçika’dan getirtmek gibi projeler yap›lmaktayd›. Nitekim bu proje 5 A¤ustos
1912 tarihinde ‹stanbul Vilayeti Maarif Encümeni’nde müzakere edilerek, kabul
edilmeye de¤er görülmüfltü.46 1913 y›l›nda yeni aç›lacak bu okul için Horhor’da
bulunan Münir Pafla Kona¤› kiralanm›flt›.47 1913-1914 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
e¤itime bafllayan k›z sanayi mektebi için Belçika’dan bir müdire ve iki ö¤retmen
getirtilmiflti.48 Böylece Dersaadet Neharî ile Üsküdar K›z Sanayi Mektepleri birlefltirilerek,49 ilk ve orta k›s›mlardan oluflan ve idâdî seviyesinde e¤itim veren, 9
s›n›fl› gündüzlü Dersaadet K›z Sanayi Mektebi 1 Kas›m 1913 tarihinde Fatih
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Üsküdar K›z Sanayi Mektebi Ö¤rencileri

Saraçhane’de Horhor mevkiindeki Münir Pafla kona¤›nda yeniden aç›lm›flt›.50
Yeni aç›lan k›z sanayi mektebi ile birlefltirilip, kapat›lan Üsküdar K›z Sanayi
Mektebi, bir y›l sonra 4 Kas›m 1914 tarihinde duyulan ihtiyaç üzerine gündüzlü
olarak yeniden aç›lm›flt›.51 Üsküdar Kaptan Pafla’da bulunan bir konakta aç›lan
okulun ismi bir iki ay sonra, ›slahhane ad› alt›nda ilk sanayi mekteplerini açan
Mithat Pafla’ya izafetle Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi olarak de¤ifltirildi.52
1915 y›l›nda Müdür muavinesi Fatma Zekiye Han›m,53 mürebbiyeler Emine
‹nayet ve Remziye Feham Han›mlarla birlikte Mithat Pafla K›z Sanayi
Mektebi’nin idare heyetini oluflturmaktayd›.54 Okulun teflkilât›, Avrupa’daki
muadillerine uygun olarak aç›lan Dersaadet K›z Sanayi Mektebi model al›narak
yeniden yap›land›r›ld›. Buna göre okul, ilk ve orta derecede e¤itim verecek flekilde dokuz s›n›fl› olarak düzenlendi.55 Okulun bir de ana s›n›f› vard›.56
Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi’nin kadrolar›na bakt›¤›m›zda flöyle bir tablo
karfl›m›za ç›kmaktad›r:

Kaynak: BOA, MF. ‹MF, nr. 46/15, 18 Z 1332.
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1914-15 e¤itim-ö¤retim y›l› sonunda orta derecede e¤itim veren Mithat Pafla K›z
Sanayi Mektebi’nde toplam 264 ö¤renci bulunmaktayd›.57 Ertesi y›l bu okula
kay›t olmak üzere baflvuran ve yafllar› 14’ten büyük yüzlerce ö¤rencinin henüz
ibtidaî e¤itim bile almam›fl oldu¤u okulun müdür muavinesi Fatma Zekiye
Han›m’›n tezkiresinden anlafl›lmaktad›r. ‹btidâi birinci s›n›fa kaydedilmesi
gereken bu ö¤rencilerin, hem ö¤renci say›s› fazla oldu¤u için al›nmas›n›n
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mümkün olamayaca¤›ndan hem de zaten 8-10 yafllar› aras›ndaki ö¤rencilerin
yan›nda onlardan büyük ö¤rencilerin yerlefltirilmesinin zararl› olaca¤›ndan bu
ö¤renciler okula kabul edilememiflti. Ancak müdür muavinesi Fatma Zekiye
Han›m bu ö¤renciler için düflündü¤ü bir formülü Maarif Müdüriyetinden flu
ifadelerle dile getirmiflti:58
“Yak›n bir istikbâlin valideleri olacak bu han›mlar›n da nimet-i maariften müstefid olmalar› için Üsküdar’›n münasib bir mahallinde bir mektep güflad› ile mektebimize kabul edilemedi¤inden dolay› adedi yüzlere varan evlâd-› vatan›n illeti cehl ile ma_lûl olarak evlerde ataletle vakit geçirmelerine meydan verilmemesi
kad›nl›¤›n ve daha do¤rusu vatan›n selâmeti nâm›na istirhâm ve istid_â olunur.”
Bu y›l içinde Mithat Pafla K›z Sanayi mektebine 1’i gayrimüslim olmak üzere
102 ö¤renci kabul edilmiflti. Bunlardan 90’› birinci, 3’ü üçüncü, 1’i dördüncü,
4’ü beflinci ve 4’ü alt›nc› s›n›fa kaydolmufltu. Bu say› geçen y›ldan devren ö¤rencilerle birlikte 366’ya ulaflmaktayd›. Ancak y›l sonunda baz› ö¤rencilerin terk
etmesiyle bu say› 313’e düflmüfltü. Y›l sonunda 26 ö¤renci mezun olurken gelecek y›la 1’i gayrimüslim olmak üzere 262 ö¤renci devredilmiflti.59 1916-17
y›l›nda okula 98 ö¤renci kaydolmufl, geçen y›ldan devredenlerle say› 360’a yükselmiflti. Y›l sonunda ise ertesi y›la devreden ö¤renci say›s› ise 275’ti.60
Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi’nin y›llara göre ö¤renci say›s› afla¤›daki grafikte daha iyi izlenebilir.
Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi, 1917 y›l›nda mevcut binan›n yetersizli¤i

nedeniyle ibtidaî k›sm› müstakil bir okul haline getirilerek61 baflka bir yere
tafl›nd›. Böylece Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi sadece orta dereceli e¤itim
veren bir okul haline geldi. 1920 y›l›nda ‹stanbul Vilâyeti Tedrisât-› ‹btidâiye
Meclisi’nin ilkö¤retim için toplanan verginin orta derecede e¤itim yapan bu
okul için harcanmas›n› do¤ru bulmad›¤›ndan kapat›lmas›na karar verdi. O
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y›llarda okulun müdireli¤ini yapan Fatma Zekiye Han›m ve okul ö¤retmenleri
uzun y›llar meslekî ve teknik e¤itime hizmet etmifl bir okulun kapat›lmas›na
raz› olmad›. Bunun için Maarif Nezareti nezdinde yapt›klar› giriflimler sonucunda okulun baflka bir isim alt›nda e¤itim verme imkan›n› elde ettiler. Sonuçta
Midhat Pafla K›z Sanayi Mektebi Üsküdar ‹nas Sultanîsi’ne dönüfltürülerek,
Maarif Nezâreti’ne ba¤land›. Okul her ne kadar sultanîye dönüfltürülse de di¤er
sultanîlerden farkl› olarak meslekî e¤itim ve üretimine devam etmiflti. Bu okul
1927 y›l›na kadar bu flekilde devam etti.62

3-Ortaö¤retim: Üsküdar ‹nas Sultanileri
K›zlar için sultani aç›lmas› için ilk teflebbüs asl›nda II. Meflrutiyet’in ilan›n›n
hemen akabinde, Meclis-i Mebusân Reisi Ahmet R›za Bey taraf›ndan
bafllat›lm›flt›. Ahmet R›za Bey’in kurdu¤u Mekteb-i Sultani-i ‹nas Cemiyet-i
Hayriyesi, böyle bir okulun aç›lmas› için birçok haz›rl›klar yapm›flt›.63 Ahmet
R›za Bey o tarihte, fiehremini Opr. Dr. Cemil Topuzlu’yu ziyaret ederek, “Pafla,
memleketimizde k›zlar›m›za mahsus yat›l› bir lisemiz yok. Kandilli’deki Âdile
Sultan Saray›’n› gözüme kestirdim. Birlikte hünkâra gidelim. Bu saray› mektep
olmak üzere isteyelim.”64 demiflti. Bunun üzerine birlikte Y›ld›z Saray›’na
giderek, baflkâtip Cevat Bey vas›tas›yla Sultan Abdülhamid’den bu saray›
istemifllerdi.65 Padiflah›n da bu iste¤i olumlu karfl›lamas› üzerine, Kandilli’de
bulunan Adile Sultan Saray›, okul binas› olarak kullan›lmak üzere Mekteb-i
Sultani-i ‹nas Cemiyet-i Hayriyesi’ne ba¤›fllanm›flt›.66 1910 y›l›nda okulun
aç›lmas› için gerekli masraflar› karfl›lamak üzere Ahmet R›za Bey, bir piyango
tertip edilmesi için izin istemifl, ancak bu Meclis-i Vükelâ taraf›ndan kabul
edilmemiflti. Meclis, masraflar›n baflka yollardan karfl›lanmas› karar›n›
al›nm›flt›.67 Okul için gerekli masraflar› karfl›lamak üzere, 1912 y›l›nda Adile
Sultan Saray›’nda bulunan eflyalar›n bu okula ba¤›fllanmas›na ve yine sarayda
bulunan bir adet tâc ve gerdanl›¤›n sat›larak elde edilen gelirin bu u¤urda kullan›lmas›na izin verilmiflti.68 Ancak araya Balkan savafllar›n girmesiyle okulun
aç›lmas› gerçekleflememiflti. Teflebbüslerin üzerinden befl y›l geçmesine ra¤men
hâlâ k›z sultanisinin aç›lamamas› üzerine Maarif Nezareti 1915 y›l›nda harekete
geçerek, Mekteb-i Sultani-i ‹nas Cemiyet-i Hayriyesi’ne ba¤›fllanan saray›n
nezarete devredilmesi ve leylî bir inas sultanisi aç›lmas› için izin verilmesini
istemiflti. Nitekim Maarif Nezareti’nin bu iste¤i kabul edilmiflti.69
‹lk inas sultanisi olan ‹stanbul ‹nas Sultanisinin ad›n›n Bezm-i Âlem ‹nas
Sultanisi olarak de¤ifltirildi¤i 1915 tarihinde k›z sultanileri ço¤almaya bafllad›.
Nitekim ayn› tarihte ibtidaî ve tâlî derecede gündüzlü e¤itim vermek üzere
Selçuk Hatun ‹nas Sultanisi70 aç›ld›. 1914 y›l›nda aç›lan Çaml›ca leylî numûnei inas mektebi71, ertesi y›l Çaml›ca ‹nas Sultanisi haline dönüfltürüldü.72 Benzer
bir dönüflümle Erenköy ‹nas Sultanisi aç›ld›. 1915 y›l›nda Erenköy’de aç›lan
inas numûne mektebi, 1916 y›l›nda Leylî ve Nehâri Erenköy ‹nas Sultanisi’ne
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dönüfltürüldü.73 Nitekim II. Meflrutiyet’in ilan›n›n hemen ard›ndan aç›lmas› için
yap›lan giriflimlerden bahsetti¤imiz Kandilli’de bulunan Adile Sultan ‹nas
Sultanisi de ancak bu tarihte aç›lm›flt›.74 Teflebbüslerin üzerinden befl y›l geçmesine ra¤men hâlâ k›z sultanisinin aç›lamamas› üzerine Maarif Nezareti 1915
y›l›nda harekete geçerek, Mekteb-i Sultani-i ‹nas Cemiyet-i Hayriyesi’ne
ba¤›fllanan saray›n nezarete devredilmesi ve leylî bir inas sultanisi aç›lmas› için
izin verilmesini istedi. Nitekim Maarif Nezareti’nin bu iste¤i kabul edildi ve
Adile Sultan ‹nas Sultanisi aç›ld›.75
Böylece ‹stanbul’da k›zlar için lise derecesinde e¤itim veren inas sultanisi say›s›
5’e ç›km›flt›. 1920 y›l›nda ise Mithat Pafla K›z Sanayi Mektebi Üsküdar ‹nas
Sultanisi’ne dönüfltürülerek Maarif Nezâreti’ne ba¤land›.76

Çaml›ca ‹nas Sultanisi Ö¤renci Say›lar›
1915-16 e¤itim-ö¤retim y›l›nda Çaml›ca ‹nas Sultanisi’nde 267 ö¤renci bulunmaktayd›. bunlar›n 250’si leylî, 17’si neharî olarak ö¤renim görmekteydi. Leylî
ö¤rencilerin 52’si ücretli, 198’si ücretsiz, neharî ö¤rencilerin ise tamam› ücretsiz e¤itim almaktayd›. 1916-17 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ise k›sm-› ibtidaîde 229,
devre-i evvelîde 53, devre-i sânîde 2 olmak üzere toplam 284 k›z ö¤renci bulunmaktayd›. Ertesi y›l ise ö¤renci say›s› 287 idi. Bu ö¤rencilerin 203’ü k›sm-› ibtidaîde, 79’u devre-i evvelîde, 5’i devre-i sânîde ö¤renim görmekteydi.77 1918-19
e¤itim-ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›lar› aylara göre de¤ifliklik gösterse de sene
sonunda Çaml›ca ‹nas Sultanisi’nde mevcut ö¤renci say›s› 271’di. Bunlar›n
164’ü k›sm-› evvelî, 90’› devre-i evvelî, 17’si devre-i sânî ö¤rencisiydi. 220 leylî,
51 neharî ö¤renciden 79’u ücretli, 192’si ücretsiz e¤itim almaktayd›.78 Ertesi y›l
bu okulun ö¤renci say›s› 221’e düflmüfltü. 153 leylî ö¤rencinin 79’u leylî, 74’ü
ücretsiz e¤itim al›rken, 68 neharî ö¤rencinin 12’si ücretsiz, 56’s› ücretli olarak
ö¤renim görmekteydi.79 1921-22 e¤itim-ö¤retim y›l›nda 98’i k›sm-› ibtidaî, 116’s›
k›sm-› tâlî olmak üzere toplam 214 ö¤rencisi bulunmaktayd›. Bunlar›n 148’i
leylî, 66’s› nehâriydi. Leylî ö¤rencilerin 69’u ücretli, 79’u ücretsiz olarak e¤itim
al›rken, neharî ö¤rencilerin 36’s› ücretli, 30’u ücretsizdi. Böylece 214 ö¤rencinin
105’i ücretli, 109’u ücretsiz olarak ö¤renim görmekteydi.80 Bir y›l sonra ö¤renci
say›s› 270’e ulaflm›flt›. K›sm-› ibtidaîde 149, devre-i evvelîde 89, devre-i sânîde
32 ö¤renci bulunmaktayd›. Devre-i sânî ö¤rencileri edebiyat ve fünûn olmak
üzere iki flubeye ayr›lm›flt›. Edebiyat flubesinde 22, fünun flubesinde ise 10
ö¤renci ö¤renim görmekteydi.81 Cumhuriyet Dönemi’nin ilk e¤itim-ö¤retim
y›l›nda bu okulun ö¤renci say›s› 252 idi. ‹btidâi s›n›flar›nda 45’i neharî, 86’s›
leylî olmak üzere toplam 131 ö¤renci bulunmaktayd›. Leylî ö¤rencilerinin 11’i
ücretsiz, 75’i ücretli e¤itim almaktayd›. Okulun tâlî k›sm›nda ise 13 neharî, 61
leylî toplam 121 ö¤renci ö¤renim görmekteydi. Leylî ö¤rencilerin 52’si ücretsiz,
56’s› ücretliyken, neharî ö¤rencilerin 6’s› ücretsiz, 7’si ücretliydi.82

Kandilli ‹nas Sultanisi Say›lar›
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1917-18 e¤itim ö¤retim y›l›nda Kandilli ‹nas Sultanisi (Adile Sultan ‹nas
Sultanisi)’nde k›sm-› ibtidaîde 170, devre-i evvelîde ise 28 olmak üzere toplam
198 ö¤renci bulunmaktayd›. Bunlar›n 134’ü leylî, 64’ü ise neharîydi. Leylî
ö¤rencilerin 71’ i ücretli, 63’ü ücretsiz, neharî ö¤rencilerin 6’s› ücretli, 58’i
ücretsiz e¤itim almaktayd›.83 Ertesi y›l okulun ö¤renci say›s› 228’e yükselmiflti.
Bu ö¤rencilerin 185’i k›sm-› ibtidaîde, 43’ü devre-i evvelîde bulunmaktayd›.
Mevcut ö¤rencilerin 134’ü leylî, 94’ü neharîydi. Leylî ö¤rencilerin 71’i ücretli,
63’ü ücretsiz e¤itim almaktayd›. Neharî ö¤rencilerin ise 17’si ücretli, 77’si ücretsizdi. Böylece okulda ö¤renim gören 228 ö¤rencinin 88’i ücretli, 140’› ücretsizdi.84 1919-20 e¤itim-ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›s› 163’e düflmüfltü. Bu ö¤rencilerin 71’i neharî, 92’si leylîydi. Neharî ö¤rencilerin 10’u ücretsiz, 61’i ücretli
e¤itim al›rken, leylî ö¤rencilerin 41’i ücretsiz, 51’i ücretli ö¤renim görmekteydi.85 Ertesi y›l ise ö¤renci say›s› leylî 146, neharî 85 toplam 231’di.86 1921-22
e¤itim-ö¤retim y›l›nda ö¤renci say›s› 258’e yükselmiflti. Bunlar›n 136’s› k›sm-›
ibtidaî, 104’ü devre-i evvelî, 18’i ise devre-i sânî ö¤rencisiydi. Ö¤rencilerin
149’u leylî, 159’u neharîydi. 163 ücretli ö¤rencinin 83’ü leylî, 80’i neharîydi.
Ücretsiz ö¤renci say›s› ise 145’ti. Bunlar›n 66’s› leylî, 79’u ise neharîydi.87
Kandilli ‹nas Sultanisi’nin ö¤renci say›s›nda 1919 y›l›ndan itibaren devaml›
olarak bir art›fl gözlenmektedir. Nitekim 1922 -23 y›l›nda ö¤renci say›s› 294’e
yükselmiflti. Bu ö¤rencilerin 201’i k›sm-› ibtidaî, 78’i devre-i evvelî ve 15’i
devre-i sânîde bulunmaktayd›.88 Cumhuriyet’in ilk y›l›nda ise istikrarl› art›fl
devam etmekteydi. Bu y›lda ö¤renci say›s› 302’ye ulaflm›flt›. Bunlar›n 177’si
k›sm-› ibtidaî, 125’i ise k›sm-› tâlî s›n›flar›ndayd›. K›sm-› ibtidaîde e¤itim alan
ö¤rencilerin 69’u neharî, 108’i leylîydi. Leylî ö¤rencilerin 8’i ücretsiz ö¤renim
görürken, 100’ü ücretliydi. K›sm-› tâlî s›n›flar›nda 14’ü ücretsiz, 22’si ücretli
olmak üzere 36 ö¤renci neharî olarak okula devam ederken, 89 ö¤renci leylî
e¤itim almaktayd›. Leylî ö¤rencilerin ise 43’ü ücretsiz, 46’s› ücretliydi.89
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Daha önce de bahsedildi¤i gibi 1920 y›l›nda Midhat Pafla K›z Sanayi Mektebi,
Üsküdar ‹nas Sultanisi’ne dönüfltürülerek Maarif Nezâreti’ne ba¤lanm›flt›. Üsküdar ‹nas Sultanisi her ne kadar lise düzeyinde e¤itim veren okullar aras›nda ise
de, okul meslekî e¤itim veren kurum olma özelli¤ini de kaybetmemiflti. Nitekim
Cumhuriyet Dönemi’nde Üsküdar K›z Sanayi Lisesi olarak varl›¤›n› sürdürmüfltü. Üsküdar ‹nas Sultanisi’nin 1921-22 y›l›nda ö¤renci say›s› 241 idi.
Bunlar›n 190’› k›sm-› ibtidaîde, 51’i devre-i evvelîde bulunmaktayd›. K›sm-›
ibtidaî ö¤rencilerinin 75’i ücretli, 115’i ücretsiz, devre-i evvelî ö¤rencilerinin
25’i ücretli, 26’s› ücretsizdi.90 Ertesi y›l bu okulun ö¤renci say›s› 274’e yükselmiflti. Bu ö¤rencilerin 212’si k›sm-› ibtidaîde, 62’si devre-i evvelîde e¤itim
görüyordu.91
Sonuç olarak, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar, ülkenin içinde bulundu¤u a¤›r
flartlara ve özellikle son y›llarda pek çok cephede yap›lan savafllar, dolay›s›yla
yaflanan ekonomik s›k›nt›lara ra¤men, k›zlar›n e¤itimi için önemli çal›flmalar
yap›lm›fl, yeni okullar aç›lm›fl, k›zlar her ö¤renim kademesinden yararlan›r hale
gelmifltir. Elbette ki bu geliflmeler ‹stanbul merkezlidir. Yani taflrada k›zlar›n
e¤itimi ibtidaiye, rüfldiye seviyesindeki okullarla baz› vilayetlerde aç›lan k›z
ö¤retmen okullar›ndan yani Darülmuallimâtlardan öteye gitmemiflti. Bu
çal›flmada, k›zlar›n e¤itimi konusundaki ‹stanbul merkezli geliflmeler, Üsküdar

ölçe¤inde ele al›nm›flt›r. Nitekim Üsküdar, k›z okullar›n›n aç›ld›¤› ilk bölgelerdendi ve yine yeni usulde aç›lan k›z ibtidaîleri ve rüfldiyelerin aç›ld›¤› merkezler aras›nda Üsküdar da bulunmaktayd›. Bu nedenle k›zlar›n e¤itiminde Üsküdar’da aç›lan okullar›n önemi büyüktür.
D‹PNOTLAR
1 Selçuk Akflin Somel, “Osmanl› Modernleflme Döneminde K›z E¤itimi”, Kebikeç, sy. 10 (Ankara 2000), s. 224.
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XVIII.Yüzy›lda fier’iye Sicillerine Göre
Üsküdar’da Müslim-Gayrimüslim
‹liflkileri (1700-1712)
N E V Z A T

E R K A N

Marmara Üniversitesi

Günümüzün küreselleflen dünyas›nda insanlar›n, farkl› din ve milletlerden olan
insanlarla iktisadî, hukuki, ticari, siyasi ve sosyal aç›dan iliflkilerinin h›zla artmas›, bünyesinde de¤iflik din ve etnik unsurlar› bar›nd›ran ve bunlar› as›rlarca
bir arada yaflamas›n› sa¤layan Osmanl› Devleti’nde bu iliflkilerin ne düzeyde oldu¤unu araflt›rmaya sevk etmifltir.
Bu ba¤lamda Üsküdar Müslümanlar›n yan›nda gayrimüslim olarak Ermeni,
Rum, Yahudilerin bir arada yaflad›¤› bir yer olmas›, konunun Üsküdar çerçevesinde ele al›nmas›na ehemmiyet kesbetmifltir.
Ele ald›¤›m›z konu itibariyle öncelikli olarak baflvurulacak kaynak mahkemelerde tutulan kay›tlard›r. Bilindi¤i üzere fler’iye sicilleri belli bir bölgede yaflayan
insanlar›n birbirleriyle olan hukukî, ticarî iktisadî, sosyal ve dinî münasebetlerini di¤er kaynaklara göre en güzel flekilde yans›tan belgelerdir.1
Bu sicillerde müslümanlarla ilgili kay›tlar›n yan›nda, kendilerine zimmî statüsü verilen gayrimüslimlerle ilgili de pek çok kay›t bulunmaktad›r. Buradan yola ç›karak Müslim-gayrimüslim iliflkilerini, toplum içindeki yerlerini, sosyal statülerini, ekonomik durumlar›n›, devletle olan iliflkilerini ve kendi aralar›ndaki
meselelerinden sicillere yans›yanlar› görmekteyiz.
Bu çal›flmada XVIII. yüzy›la ait Üsküdar kad› sicillerinden 1110-1124h. (17001712m) aras›ndaki siciller taranarak, konuyla ilgili olanlar tespit edilip, ilgili olduklar› konuya göre de tasnif edilmifltir.

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

fier’iye Sicillerinde Müslüman ve
Gayrimüslimlerin Ele Al›n›fl›
‹slam hukukunu temel referans olarak alan Osmanl› mahkemelerinde statü gere¤i müslüman ile gayrimüslimin yarg›lamas›nda birtak›m farkl›l›klar oldu¤u gibi, kayda geçirilirken kiflinin durumuna göre baz› farkl› terimler kullan›lm›flt›r.2
‹nceledi¤imiz mahkeme kay›tlar›nda Müslüman erkekler için genellikle Mustafa befle bin Yusuf3 müslüman kad›nlar için Emine bint Abdullah nam hatun 4
fleklinde ifadeler yer al›rken, gayrimüslim erkekler için Dimitri veled-i Simon,5
nam zimmî, gayrimüslim kad›nlar için Mariye bint Manol nam nasraniye fleklinde yaz›lmaktad›r. Baz› kay›tlarda Ermeni ve Yahudi aidiyeti belirtilmifltir.
Ayr›ca müslüman kiflilerin ölenlerine “fevt olan”, “vefat eden” gibi ibareler kullan›l›rken, gayrimüslimlerin ölüleri için “hâlik olan” veya “mürd olan” ifadeleri
kullan›lmaktad›r.

Gayrimüslimlerin Oturdu¤u Mahalleler ve Köyler
Avar›z vergisiyle ilgili bir belgede Ermeni ve Rumlar›n oturduklar› yer olarak
Kefere mahallesi ismi geçmektedir.6 ‹nceledi¤imiz kay›tlarda da ço¤unlukla gayrimüslimlerin Kefere mahallesi diye isimlendirilen mahallede oturduklar›n› görmekteyiz. Bu mahallenin d›fl›nda Pazarbafl› ve Reis mahallelerinde yo¤un olarak
yaflad›klar›n›, Torbal›, Valide Atik, Yenimahalle, Arakiyeci Cafer A¤a Hasan
A¤a, Hace Hatun ve Debba¤lar mahallesinde de oturduklar›n› al›m-sat›m ifllemlerinden anlamaktay›z.
Köy olarak bizim sicillerde rastlad›¤›m›z Kuzguncuk, ‹stavroz, Bulgurlu, Kad›köy, Çengelköy, Adalar(Büyükada, Heybeli, K›nal› ve Burgaz) ve Adalar Nahiyesine ba¤l› Pendik, Kartal, Maltepe, Yakac›k gayrimüslimlerin yaflad›¤› yerler olmufltur.

fier’iye Sicillerine Yans›yan Müslim-Gayrimüslim ‹liflkileri
A- Ticari ‹liflkiler
1- Mülk (Arazi ve Ev) Al›m-Sat›m›
‹slâm Hukukunda zimmî statüsünde olan gayrimüslimler Hicaz bölgesi d›fl›nda
ülke içinde yerleflme, tafl›nma ve konut edinme hak ve hürriyetlerine sahiptiler.7
Osmanl›’da da 1581 tarihli fermanla Eyüp Sultan türbesi civar›nda oturmalar›
yasaklanm›fl8 bu bölgenin d›fl›nda zaman zaman baz› k›s›tlamalar olduysa da 9
genel olarak gayrimüslimlerin ev ve arazi al›m-sat›mlar›na bir engel yoktu.
122

X V I I I . Y Ü Z Y I L D A
fi E R ’ ‹ Y E
S ‹ C ‹ L L E R ‹ N E
G Ö R E
Ü S K Ü D A R ’ D A
M Ü S L ‹ M - G A Y R ‹ M Ü S L ‹ M
‹ L ‹ fi K ‹ L E R ‹ ( 1 7 0 0 - 1 7 1 2 )

Osmanl› Devleti’nin baflka flehirlerinde oldu¤u gibi Üsküdar’da da müslümanlarla gayrimüslimler aras›nda en yo¤un yafland›¤› münasebetlerin bafl›nda ev ve
arazi al›m-sat›m› gelmektedir.10 Bu al›m-sat›mlar› inceledi¤imizde müslüman ve
gayrimüslimlerin ev ve tarla komflusu oldu¤unu, komflululuk iliflkilerinin canl›
oldu¤unu, zaman zaman problemler olsa da problemlerin çözümü için mahkemeye gelmekten çekinmediklerini görmekteyiz.
1122h.(1712 m) tarihli bir kay›tta11 Torbal› mahallesi sakinlerinden Mariye bnt
Manol adl› H›ristiyan kad›n mahkemeye gelerek bahsi geçen mahallede etraf›
Emine Hatun, Abdi mülkleri, Aifle Hatun mülkleri, Hasan mülkleri ve bir taraf›
umumi yolla çevrili eviyle birlikte meyveli ve meyvesiz a¤açlardan oluflan ba¤›n› doksanbir kurufla Havva bnt. Mustafa’ya satt›¤›n›, paras›n› ald›¤›n› bundan
hiçbir hak iddia etmeyece¤ini beyan etmifltir.
Üsküdar’da gayrimüslimler kendi aralar›nda yapt›klar› mülk al›m sat›mlar›n› tapu
yerine geçti¤i için, bu maksatla mahkemeye gelip, yap›lan ifllemi kaydettirdiklerini görmekteyiz. fier’iye sicillerinde bu konuda pek çok kay›t vard›r. 11 Rebîülâhir
1222 (10.05.1710) tarihli belgede Kuzguncuk köyünden Sinyora Cemaatinden olan
H›rafli bnt. ‹lya adl› Yahudi kad›n, köy yak›n›ndaki etraf› Hüseyin Efendi veresesi,
Mentefl Yahudi mülkü, Taflerkoni Yahudi mülkü ve bir taraf› umumi yolla çevrili,
dört oda bir sofas› zemininde iki mahzen bir bakkal dükkân› iki kuyu sokak kap›s› olan evini büyük o¤lu ‹lya v. Yasef’e alt›yüz kurufla satt›¤›n› belirterek, bu mülk
üzerinde hiçbir hak talep etmeyece¤ini mahkeme huzurunda kabul etmifltir.
Sicillerde s›k rastlad›¤›m›z al›m-sat›mlardan birisi de ipotek yoluyla al›m-sat›md›r.12 Bey’ bi’l-isti¤lal ad› verilen bu al›flverifl nev’inden, Osmanl› Üsküdar›nda
Müslümanlar›n yan› s›ra gayrimüslimler de ihtiyac› olduklar›nda, rehin ve kefalet flart›n› yerine getirerek s›kça istifade etmifllerdir.
14 Zilkâde 1121 (15.011710) tarihli belgede13 Kefere mahallesinde oturan Koher bnt. Ktistor ve Minya bnt. Ovadik adl› Ermeni kad›nlar, Hace Hatun mahallesinde Arslan A¤a taraf›ndan yapt›r›lan çeflmenin bak›m› için vakfetti¤i paran›n mütevellisi el-Hac Ahmed b. Mehmed’den, flehrin d›fl›nda Ivaz Fakih topra¤›nda etraf› Seyyid Mustafa, el-Hac Mehmed A¤a ve el-Hac Mustafa ba¤lar› ve
umumi yolla çevrili tahminen yirmi dönüm ve bir k›ta ba¤› 48 k›ta esedi kurufla isti¤lal yoluyla sat›n alm›fllar, aralar›nda sat›fl ifllemi gerçeklefltikten sonra,
satt›klar› araziyi üç y›ll›¤›na kiralam›fllard›r. Bu arada sat›fl iflleminin gerçekleflmesi için, bu kad›nlar›n eflleri Ovanis v. Vartan ve A¤ya v. Mikay›l adl› Ermeniler, vakfa verilmesi gereken ücret konusunda kefil olmufllard›r.
2-Birlikte ‹fl Yapmak ve Beraber Ayn› ‹flte Çal›flma
Osmanl› Devleti’nde zimmîlerin ticari hayat›nda bir k›s›tlama getirilmemifltir.14
Gerek kendi içlerinde gerekse Müslümanlarla ifl ortakl›¤› yapm›fllar veya ayn› iflte beraber çal›flm›fllard›r.
16 Receb 1114 (26.12.1702) tarihli kay›tta, Dimo v. Dovod, Dimo v. Simove Yani v. Tanafl adl› zimmîler ile fiaban Befle b. Ali, hasan b. Mustafa ve Hasan b. ‹b123
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Üsküdar’da günümüzde Müslim- Gayrimüslim iliflkilerini yans›tan bir kare

rahim adl› kiflilerin, la¤›mc›l›k gibi bir iflte beraber çal›flt›klar›n› görmekteyiz. Bu
kifliler flehrin d›fl›ndaki Ebuzer ba¤› denilen yerden, Solak Sinan mahallesine su
kanal› ve havaland›rma bacas› yapmak için, el-Hac Halil b. ‹brahim adl› kimseyle anlaflm›fllad›r. Çal›flt›klar› bölgede tafl ve kaya parçalar›n›n yo¤un olmas›, anlaflmazl›¤a neden olsa da, Önceki fiyat biraz art›r›larak anlaflmazl›k çözülmüfl,
yap›lan iflin tamamlanmas› yönüne gidilmifltir.15
Üsküdar’da belgelerde rastlad›¤›m›z iliflkilerden birisi de ayn› mülkü ortak sat›n
alma teflebbüsü olmufltur. 15 Rebiülevvel 1119. (16.06.1707) tarihli kay›tta, Reis mahallesi sakinlerinden fiaban b. Mustafa ve Fidan v. Serkiz adl› kimseler,
Mustafa b. Dervifl’ten flehrin d›fl›ndaki Ivaz Fakih topra¤›nda olan ba¤›n› sat›n
almak istemifllerdir 575 kurufla anlaflm›flken, paray› teslim etmeden ba¤ sahibi
satt›¤›na piflman olup, anlaflman›n feshini istemifl sat›n almak isteyen kifliler
bunu kabul edip anlaflmay› feshetmifllerdir.16
Ticari ortakl›¤a örnek verecek olursak; 25 Rebiülâhir 1115 tarihli belgede17 Üsküdar’da kasapl›k mesle¤i ile u¤raflan Mustafa Befle b. Yusuf ve ticari orta¤› Dimitri v. Simon, baflka yerlere pazarl›k ve sat›m ifllemlerini yapan Bigler v. Tonori’inin baflkas›na satt›¤› etin ücretinden 4810 sa¤ akçeyi kendi masraflar›na harcayarak paray› ortadan kaybedince mahkemeye baflvurmufllard›r. Bikler mahkemede günlük onar para ücretle çal›flt›¤›n›, bunun alt› ayda toplam 45 kurufl
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ücretinin birikti¤ini iddia etmifltir. Aralar›nda fliddetli tart›flmalardan sonra arabulucular›n ortay› bulamas›yla 15 kurufla sulh olmufllard›r. Bikler bir defada 15
kuruflu ödemeye gücü yetmeyece¤ini belirterek, borcun taksitlendirilmesini istemifltir. 30 günde iki kurufl ödeme flart›yla 225 günde ödemeyi taahhüd edince, aradaki problem çözülmüfltür.
3- Borç Al›p Verme
Üsküdar’da gayr-i müslimlerle müslümanlar aras›nda münasebetlerin bir boyutunu da karfl›l›kl› borç al›p verme oluflturmaktad›r. Borç vermek veya bir baflkas›ndan borç almak karfl›l›kl› güvenin eseridir. Bazen borcun ödenmedi¤inde
mahkemeye baflvurulmufl olsa da , insanlar birbirlerinin s›k›nt›lar›n› gidermede
din fark› gözetmeksizin birbirlerine yard›mc› olmufllard›r.
12 Rebîulâhir 1122.(10.06.1710 ) tarihli belgede18 Davutpfla mahallesinden Emine bnt Abdullah adl› kad›n mahkemeye gelerek Konstantin v. Tanafl zimmînin
vekili Abraham Papas v. Krikor huzurunda Konstantin’e 9 kurufl borç verdi¤ini,
bunun alt› kurflunun Abraham taraf›ndan kendisine ödendi¤ini belirttikten sonra, Emine k›z› Ester bnt. Abdullah adl› kad›n›n Konstantin zimmetinde dört kuruflluk kara kenarl› bezi oldu¤unu arabulucular›n araya girmesiyle 1 kurufl bedel-i sulh ile anlafl›p birbirlerine karfl› borçlar›n›n kalmad›¤› ibra etmifllerdir.
Yine bir baflka kay›tta19 Galata’da Arap Camii yak›nlar›nda oturan Ali befle b. ElHacc Hasan Adl› kifli Üsküdar ba¤l› Adalar Nahiyesinin Maltepe köyünde oturan Çil Dimitri v. Yovan’›n kendisinden 125 kurufl borç ald›¤›n› ve ödemedi¤ini
belirtip mahkemeye baflvurmufltur. Çil Dimitri borcu oldu¤unu kabul etti¤inde,
mahkeme taraf›ndan kendisine borcunu ödemesi tenbih olunmufltur.
B- Kiflisel ‹liflkiler
1- Evlilik
Müslim- gayrimüslim iliflkilerinin seviyesi konusunda bize ipucu verecek alanlardan birisi de, evlenme ve boflanma davalar›d›r. Bilindi¤i üzere ‹slâm hukukunda müslüman bir kad›n gayrimüslim bir erkekle evlenemezken, müslüman
bir erkek ehl-i kitaptan olan gayrimüslim bir kad›nla evlenebilmektedir. ‹nceledi¤imiz sicillerde bir tek boflanma davas›na rastlad›k
12 Zilkâde 1115 (18.031704) tarihli belgede, Torbal› mahallesinden Mariye bnt.
Manol isimli h›risitiyan kad›n›n aralar›nda güzel geçim olmad›¤›ndan dolay› efli
Abdi Çelebi b. Ahmed’den yirmibefl kurufl mihr-i müeccel ve muayyen iddet nafakas› ile kendi geçimini üstlenmek kayd›yla eflinden boflanm›flt›r.20
2- Miras ve Nafaka
Osmanl› Devletinde gayrimüslimlerin evlenme ve boflanma iflinde oldu¤u gibi
miras konusunda da kendi içlerinde serbest b›rak›lm›flt›r.21 Miras için, mahkemeye baflvurduklar›nda kad› miras› ‹slam hukukuna göre taksim etmekteydi.
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Buna ra¤men mahkeme kay›tlar›nda miras ve nafaka davalar›na rastlamaktay›z.
Ço¤unlukla davac› taraflar›n kad›n olmas›22 bizlere gayrimüslimlerin kendi aralar›nda kad›nlara daha az verdi¤i fikrini uyand›rmaktad›r.
Çengelköy’de daha önce ölen Manol v. Todori’ni veraseti varisleri aras›nda Mevlana Mehmed Efendi b. Ahmed taraf›ndan feraiz hükmüne göre taksim yap›ld›ktan sonra varislerden Pirosko v. Mira kendi hissesine düflen alt›da befllik pay›,
75 k›ta esedi kurufla Angliya bnt. Mühtedi Mehmed’e satmflt›r.23
Nafakaya örnek olarak, 2 muharrem 1122h.(03.03.1710m.) tarihli belgede24 Üsküdar’da Kaya sultan odalar›nda oturan Saltane bnt. Kemal adl› Yahudi kad›n,
damad› Zahari v. Yasef’ten ve ölen büyük k›z› Y›ld›z’dan olma Donbola(?) adl›
küçük k›z›n nafakas› ve giyim kuflam paras› için iki seneli¤ine 36 kurufl peflin
ald›¤›n›, iki sene sonra hayatta olursa k›z›n kendi mal›ndan istifade edebilece¤ini nafakaya dair hiçbir hakk›n›n kalmad›¤›n› belirtip bu olay kayda geçirilmesini sa¤lam›flt›r.
a-Varisi Olmayan Gayrimüslimlerin Mallar›
Gayrimüslimlerden ölenle ilgili veraset veya vasiyet davas› yoksa, bu durumda
kad› bütün mallar›n› koruma alt›na al›rd›.25 Konuyla ilgili belgede flu bilgiler
mevcuttur:
Toptafl› mevkiinde bakkall›k yapan katledilerek öldürülen Anafltafl v. Apostol’a
ait 26 toplam 15000 akçe bulunmufltur. Varisi belli olmad›¤›ndan, harc› hüccet
320, resm-i hüccet 750,huddame ve ihzariye mebla¤› 120,resm-i emîn
1600,huddâmiye emîn mebla¤› 120, ilkây-› cû 60,toplam masraf 3630 akçe olup,
geriye kalan 11370 akçe flehrin subafl›s› ve beytülmal emini Mustafa A¤a b. Osman taraf›ndan beytülmâle devredilmifltir.
Burada kay›tlara geçen firar ederken yakalan›p hapsolan Ermeni patri¤inin mallar› ile ilgili ferman› zikretmek istiyoruz.27 29 Rebîulevvel 1115 (01.08.1704) tarihli kay›tta; Daha önce kaçak iken yakalanan Ermeni Patri¤i Ovadik’in eflyas›
kuyumcular bölük bafl›s› Seydi A¤a taraf›ndan getirilen fermanla, Mevlana Mehmed Efendi Kefere mahallesine gidip Seydi A¤a ve patri¤in vekili Mo¤doros v.
Bo¤dasar’›n bilgisi dahilinde 39 adet ‹ncile dair kitaplar, 1 adet fildifli âsâ, 1 adet
abanoz simli âsâ, 1 adet beneffle çokya kapl› nafe kürk, 1 adet cevizi yün ferace,
1 adet piflker, 1 adet sandal gömlek, 1 adet mai muhattam kuflak, 3 adet alaca
entari, 3 adet gömlek, 1 adet beyaz zibun, 1 adet mor çuka çakfl›r, 1 adet bo¤as›
çakfl›r orada bulunan flahitler huzurunda say›l›p kayda geçirilmifltir.
C- Di¤er ‹liflkiler
1- fiahitlik
‹slam hukukuna göre bir gayrimüslimin müslüman aleyhine açt›¤› davada flahitlerin müslüman olmas› zorunlulu¤u, müslümanlar›n kendi dindafllar› aleyhine
flahitlik yapmas›n› zorunlu k›l›yordu.28 Üsküdar’da inceledi¤imiz kay›tlarda
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Üsküdar Kuzguncuk’ta Surp Krikor Lusarevic Kilisesi

gayrimüslimlerin flahitlik konusunda s›k›nt› çekmediklerini görmekteyiz.29
4 Rebîulevvel 1124 (11.04.1712 )tarihli kay›tta 30 Kefere mahallesinde oturan sekiz sene önce ölen Totogoli v. Dimo adl› h›ristiyan›n veraseti, efli Fotina bnt.
Yorgi ve babas›n›n vefat›nda h›ristiyan iken, daha sonra müslüman olan Aifle
Hatun ve di¤er k›z› Hori aras›nda miras konusu ortaya ç›k›nca, Aifle Hatun kendisi taraf›ndan asalaten annesi ve k›zkardefli taraf›ndan vekaleten,bu meseleyi
bilen el-Hacc Ebu Bekir b. Ahmed ve Efltarator v. Mavroni adl› zimmînin flahitlikleriyle mahkemeye gelerek Yamandi v. Konstantin adl› zimmîden babalar›n›n 230 kurufl alaca¤› oldu¤unu ve alamadan öldü¤ünü, Yamandi’den alaca¤›n›
talep etti¤inde o borcu inkar edince, aralar›nda borçtan dolay› anlaflmazl›k ç›kt›¤›n›, arabulucular›n araya girmesiyle bedel-i sulh olarak k›rk kurufla anlaflt›klar›n› geri kalan 190 kuruflun iskat oldu¤unu mahkeme huzurunda kabul etmifllerdir.
2- ‹stihkak
Osmanl› toplumunda Müslüman olsun, gayrimüslim olsun haklar›n› arayabilmek için rahatl›kla mahkemeye baflvurabilmekteydiler. Kad›, mahkemeye gelen
davac›lardan deli ve flahit istemekte, Müslüman ise Allah ad›na yemin gayri127
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Kuzguncuk’ta cami ve kilise yan yana

müslim ise, kendi kutsal kitaplar›n›n peygamberlere indi¤i flekliyle yemin ederlerdi. H›ristiyan ise Hz. ‹sa’ya inen ‹ncil üzere, Yahudi ise Hz. Musa’ya inen Tevrat üzere yemin etmesini talep ederdi. 31
3 Safer 1119 (5.5.1707) tarihli kay›tta32 Eyüp kazas›na ba¤l› Küçükçekmece nahiyesinin Dereköy sakinlerinden ayakkab›c› esnaf›ndan Yani v. Rizo adl› zimmî,
Üsküdar’da Atpazar›nda canbazl›k yapan Mustafa Çelebi b.Abdullah adl› kifli
hakk›nda davac› olup, aln› sakar, doru, i¤difl edilmifl beygirin kendi mal› oldu¤unu, isimi geçen köyden iki gün önce çal›nd›¤›n›, beygiri Mustafa Çelebi’nin
elinde buldu¤unu geri verilmesini talep edince, Mustafa Çelebi bu at› bir gün
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önce Atpazar›’ndan ismini bilmedi¤i bir kifliden 12 kurufla sat›n ald›¤›n› at›n sahibinin bu kifli olu¤unu bilmedi¤ini söyleyince, Davac›dan iddias› için flahit istendi¤inde, Dereköy yak›nlar›nda Pafla Çiftli¤i’nde oturan flahitlikleri adil olarak
kabul edilen Mehmed Be¤ b. Musa ve Mustafa Çelebi b. Abdülkerim adl› kifliler
davada haz›r olup, bahsi geçen at›n Rizo’nun mal› oldu¤unu ve iki gün önce
dükkan›n önünden çal›nd›¤›na dair yeminle flahitlik ettikten sonra, Rizo’ya at›
bir baflkas›na satmad›¤›na ve hibe etmedi¤ine dair Hz. ‹sa’ya inen ‹ncil üzere yemin ettirilerek at›n Rizo’ya ait oldu¤u hükmü verilmifltir.
Bu olaydan dört gün sonra yine Dereköy’de Rizo’nun dükkan›ndan kat›r› çal›nan Rumeliden Kernifl kazas›nda bakkall›k yapan Dimo v. Tanafl, Mustafa b. Abdülkerim ve Mehmed b. Ali adl› kiflilerin flahitli¤iyle, kat›r›n› geri alm›flt›r.33
13 Cemâziyülâh›r 1114 (04.11.1702 ) tarihli belgede34 Aslen Rumeli taraflar›ndan Akçak›zanl›k flehri Sofiler Bâlâ köyünden olan önceden ismi Tiko v. Minço
iken müslüman olduktan sonra Ali ismini alan kifli, Üsküdar ahalisinden olan
el-Hacc Mustafa adl› kiflinin kendisini köle edinmek istemesi üzerine dava ederek, kendisinin hâzirun bi’l-meclis olan babas› Minço ve annesi Üstubuke(?)
bnt. Franko adl› H›ristiyan kad›ndan dünyaya geldi¤ini, kendisinin ve ebeveyninin hiçbir zaman köle olmad›¤›n›, babas›n›n elinde Akçak›zanl›k flehrinin kad›s› olan Mehmed Efendi b. R›dvan’›n köy sakinlerinden el-Hacc Osman b. Mehmed ve Ahmed Çorbac› b. Eyyub adl› kiflilerin flahadetleriyle kendisine verilen
16 Cemaziyülevvel 1114 tarihli yaz›l› ve mühürlü belgeyi ibraz edip nakl-i fler’i
belgesi gere¤i hürriyetin geri verilmesini isteyince, daval› durumunda olan elHacc M›ustafa bu belgenin varl›¤›n› inkar edince, belgenin ekinde isimleri yaz›l› Iyaz b. Abdürrahim ve Mustafa b. ‹brahim adl› kifliler bu belgenin ismi geçen
Mehmed Efendi taraf›ndan huzurlar›nda yaz›l›p mühürlendi¤ini, bu hususta flahitlik ettiklerini belirtmeleri üzerine flahitlerin flahitlikleri kabul edilip ismi geçen Ali’nin hür oldu¤una karar verilip, el-Hacc Mustafa’ya tenbih yap›larak
olay kayda geçirilmifltir.
3- ‹htida
‹slam literatüründe baflka bir dine mensup kiflinin Müslümanl›¤› seçmesine ve
hayat›n› ona uydurmas›na ihtida denilmektedir.35 ‹htida kay›tlar› sicil defterlerinin ilk veya son sayfalar›na alt alta yaz›larak kaydedilmektedir.
Bizim inceldi¤imiz kay›tlarda daha çok bir dava nedeniyle mühtedi oldu¤unu
anlamaktay›z. Bazen bir istihkak davas›nda evlad›n mühtedi oldu¤unu görürken36, bazen de bir miras davas›nda baban›n mühtedi oldu¤unu görmekteyiz.37
4- ‹badet Yerlerinin Bak›m ve Onar›m›
Osmanl› imparatorlu¤unda Müslüman olmayan halk›n kilise ve havralar içinde,
çan sesinin ibadet mekân›n d›fl›na ç›kmamas› gibi baz› k›s›tlamalar›n d›fl›nda istedi¤i gibi ibadet etme hürriyetleri var idi.38
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Bununla birlikte ibadet yerlerinin bak›m› ve tamiri için de, müracaat edildi¤i
takdirde gerekli izin verilmekteydi.1111 tarihli fermanda39, Kuzguncuk köyün
bir gurup gayrimüslim, kiliselerinin tamir için Padiflaha gidip kiliselerinin tamiri için maruzatta bulunduklar›nda, Üsküdar kad›s›na bir ferman yaz›larak, fetihten önce yap›lan Ayios Pandamio kilisesinin duvarlar›n›n ve tavan›n harap
oldu¤u ve tamire ihtiyac› olup olamad›¤› incelendikten sonra, harap olan yerlerinin titiz mimarl›kla tamir edilmesi emredilmifltir.
5- Darp, Yaralama ve Gasp Gibi Baz› Adli Olaylar
Aralar›nda inanç fark› olan bu insanlarda zaman zaman baz› adli olaylar da vukuu bulmufltur. Burada bizim dikkatimizi çeken Müslüman veya gayrimüslim
olsun, olay› kad›ya intikal ettirip hakk›n› aram›fl veya karfl› tarafla anlaflma yoluna gitmifltir.
1124 (1712) tarihli belgede: kasapl›k yapan Hasan Befle b. ‹shak adl› kifli, ‹smail b. Abdullah ve ‹brahim b. Abdurrahman adl› kiflilerin çoban› olan gayrimüslimlerden olan Nikola ve Kösec’i haks›z yere dövdü¤ünü bir miktar koyunun
kay›p oldu¤unu bu yüzden aralar›nda yaflad›klar› tart›flma yafland›¤›n›, arabulucular›n araya girmesiyle dava etmekten vazgeçti¤ini belirtmifltir.40
Bulgurlu köyünde çobanl›k yapan ‹stako v. Yorgi, köy ahalisinden olan Mehmed
b. Halil’in bundan sekiz gün önce kendisini haks›z yere dövdü¤ünü ve bafl›n›n
sol taraf›n› üç yerden darp etti¤ini, sa¤ elinin bafl parma¤›n› b›çak ile yaralad›¤n› fler’an gerekli cezan›n verilmesini talep etti¤inde, Mehmed b. Halil ‹stako’yu
dövdü¤ünü kabul edip b›çak ile yaralad›¤›n› inkar edince mahkeme taraf›ndan
tazir edilip bir daha yapmamas› için kendisine tenbih edilmifltir.41
10 fievval 1121 tarihli kay›tta42 Üsküdar’da Yuni bnt. Abraham adl› yahudi kad›n, Abdi befle b. Ivaz adl› kimsenin kendi mal› olan iki gümüfl kaplama kahve
fincan› zarf› ve yüz dirhem on kurufl de¤erindeki kapa¤›yla bir gümüfl tafl›n›
gasb edip, iki gümüfl kaplama kahve fincan› aynen geri getirmesine ra¤men gümüfl tafl›n kullan›lamaz halegelmesinden dolay› fler’i de¤erinin kendisine verilmesini istedi¤inde, Abdi befle zikredilen gümüfl tafl› 800 akçeye, iki gümüfl kaplama kahve fincan› 300 akçeye kendi o¤lu Yasef’ten sat›n ald›¤›n›, bu mallar› gümüfl tafl› Hüseyin adl› bir kimseye 800 satt›¤›n›, iki gümüfl kaplama kahve fincan› zarf›n›n onun elinde oldu¤unu ve gasp etmedi¤ini inkar edince, Yuni’den delil getirmesi teklif edip delil getiremeyince Abdi Befle’ye yemin teklifinden sonra, Yuni’nin delil yetersizli¤inden dolay› dava sona ermifltir.

Sonuç
Ele ald›¤›m›z dönem içerisinde, mahkemelerin davalar› görürken yerleflik Osmanl› hukuk uygulamalar›n› dikkate ald›¤›n› ve kararlar› bu do¤rultuda ald›klar›n› görmekteyiz.
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fier’iye sicilleri ›fl›¤›nda Üsküdar’da müslim-gayrimüslim iliflkileri inceledi¤imizde, ‹liflkilerin al›m-sat›m gibi ticari alanda yo¤unlaflt›¤›n› tespit etmifl bulunmaktay›z. Müslüman kiflilerin kurdu¤u para vak›flar›n›n sa¤lam›fl oldu¤u kredili sat›fl ifllemlerinden, gayrimüslimler ihtiyaçlar› nispetinde bolca istifade etmifllerdir.
Bununla birlikte gayrimüslimlerin davalar›n› baflka yerlerde oldu¤u gibi serbestçe mahkemelere yans›tt›¤›n› görmekteyiz. Aslen hür oldu¤u halde, Üsküdar
ahalisinden birisinin kendisini köle edinmek birisine karfl› mühtedinin dava
açarak sonuçta hakl›l›¤›n› ispat etti¤ini bu duruma örnek gösterebiliriz.
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Avrupa’dan Türkiye’ye
‹kinci Yahudi Göçü’nün Üsküdar’a Etkileri
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‹stanbul Üniversitesi

XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, Bat› ve özellikle Do¤u Avrupa’da Yahudi düflmanl›¤›n›n zirveye ç›kmas›na ra¤men bu geliflmenin Osmanl› Devleti’ni etkilemedi¤i görülmektedir. Osmanl› Devleti, Yahudilere düflmanl›k yerine, kendi
vatandafl› olanlar için 1865 y›l›nda yeni bir nizamname yürürlü¤e koyarak,
onlar›n dinî cemaat olarak örgütlenmelerini daha mükemmel hale getirdi¤i gibi,
sosyal dayan›flmalar›na da katk›da bulunmufltu.1 1870’ten itibaren Yahudi yerleflim birimlerinin kurulmaya bafllanmas›na ra¤men, Filistin dâhil göçmen
Yahudilerin Osmanl› topraklar›na gelip yerleflmesi için herhangi bir k›s›tlama
yap›lmam›flt›. Ancak, ‹ngiliz Laurance Oliphant’›n Filistin bölgesine
Yahudilerin yerleflmesini hedefleyen projesini 1879 y›l›nda Osmanl› Devleti’ne
sunmas›, Osmanl› yönetiminde tereddütler meydana getirmifl ve yap›lan teklifin
“devlet içerisinde devlet” oluflturulmak istendi¤i fleklinde alg›lanmas›na yol
açm›flt›.
Do¤u Avrupa ve Rusya’dan kara ve deniz yoluyla gelen Yahudilerden Osmanl›
vatandafl› olmay› tercih edenlerin Osmanl› topraklar›na yerleflmesinde bir
sak›nca görülmemiflti. Yabanc› devlet vatandafl› olan Yahudiler ise kaçak olarak
Osmanl› topraklar›na s›¤›nmaya bafllam›fllard›.1890’l› y›llara gelindi¤inde
Osmanl› yönetimi art›k Yahudi göçü ile bafl edemez bir duruma gelmiflti.
Bundan dolay› Osmanl› yönetimi, Yahudilerin ülkeye kabul edilmeyece¤ini
ilgili ülkelerin yetkililerine ve yolcu flirketlerine bildirdi¤i gibi, vize vermemeleri için de Osmanl› diplomatlar›n› uyarm›flt›. Osmanl› hükümeti, Yahudi
göçünü Yahudilerin yaflad›klar› yerlerden ayr›lmadan veya Osmanl›
topraklar›na yönelmeden engellemeye çal›flm›flt›. Burada dikkat edilmesi
gereken, Osmanl› yönetiminin Yahudi muhacir istememesinin Yahudi
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Yahudi kad›n (Gravürlerle Türkiye, VII)

karfl›tl›¤›ndan kaynaklanmad›¤› hususudur. Siyasi kayg›lar ortaya ç›kmadan
önce Osmanl› yönetimi, insanî amaçlarla Yahudi göçüne yard›mc› dahi olmufltur.2

‹stanbul’da Say›lar› Artan Yahudi Mültecilerin Tehlikeli
Olabilece¤i Endiflesi
Gittikçe artan bir flekilde Yahudilerin Osmanl› topraklar›na ve özellikle ‹stanbul’a gelmeleri Osmanl› yöneticilerinde baz› tedbirler alma düflüncesinin ortaya
ç›kmas›na sebep oldu. Göçün yo¤unlaflt›¤› Ekim 1891’e gelindi¤inde, Rusya’dan
gelen Yahudilerden birço¤unun Galata semtine da¤›lmalar› baz› Osmanl› idarecileri taraf›ndan tehlikeli bulunmaya bafllanm›flt›. Hatta en son gelen 90 kiflilik
bir Yahudi grubundan yabanc› ülke vatandafl› olanlar Galata’ya giderlerken,
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Bir Osmanl› Yahudisi (Gravürlerle Türkiye, VII, 156)

Osmanl› vatandafl› oldu¤unu iddia edenlerin belgelerinin do¤rulu¤u
anlafl›l›ncaya kadar gümrükte tutulmufllard›. Bu geliflmenin s›k›nt›lara sebep
olaca¤›n› düflünen flehremaneti, durumu padiflaha bildirmiflti. Bunun üzerine II.
Abdülhamid de, ileride devletin bafl›na bir “gaile-i azime”ye sebep olmadan
Yahudi göçüne bir çare bulunmas›n› istemiflti.3
1891’de ‹stanbul’da muhacir olarak bulunan Osmanl› vatandafl› Yahudilerin
‹stanbul’dan ç›kar›l›p uygun görülen eyaletlere yerlefltirilinceye kadar her hangi
bir hastal›¤›n yay›lmas›na meydan vermeden “müctemian bir yerde ikamet
ettirilmeleri” için fiehremanetiyle Zabtiye Nezareti’nin gerekli tedbirleri almas›
da kararlaflt›r›lm›flt›.4 Yahudi muhacirlerin ‹stanbul’da ço¤almalar›n›n devam
etmesi üzerine 27 Temmuz 1892 tarihinde Dâhiliye Nezareti’nden Yahudi
muhacirlerinin ‹stanbul’da ço¤almas›n›n zararl› oldu¤u, bunlar›n ya geldikleri
mahalle iadeleri veya yabanc› ülkelerden istediklerine gitmeleri hakk›nda
Zabitye Nezareti’ne malumat verilmiflti.5
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Rusya’dan gelen 17 Yahudi muhacirin Liman Dairesi önüne Mavna içinde
b›rak›lmas› üzerine II. Abdülhamid, “taharet ve nezâfete riayet eylememeleri
hasebiyle flurada burada ikametleri h›fz-› s›hh›yece tecviz edilemeyece¤inden”
dolay› Yahudilerin göçünün kabul edilemeyece¤ini ve ‹stanbul’daki göçmenlerin de Selanik gibi uygun yerlere gönderilmesini istemiflti.6 Özellikle Osmanl›
vatandafl› olmayan Yahudi göçmenlerin kaçak olarak ‹stanbula gelmeleri ve
Yahudilerin bulundu¤u Galata, Hasköy ve Üsküdar semtlerine da¤›lmalar› hem
güvenlik hem de salg›n hastal›klar dolay›s›yla tehlikeli görülüyordu. Bu nedenle gayri kanuni göçün engellenmesi veya bu flekilde gelenlerin ‹stanbul d›fl›nda
Selanik, ‹zmir, Bursa, Adana gibi vilayetlere sevk edilmeleri düflünülmüfltü.

Göçmen Yahudilerin Hahamhane ‹le ‹liflkileri
Osmanl› Devleti Eflkenazileri, Sefaradlardan ayr› bir dini cemaat olarak kabul
etmemiflti. Resmi olarak ayn› hahamhaneye ba¤l› olmakla beraber kendi istekleri ile ayr› ve kendilerine has nizamname hükümlerine göre hayatlar›n›
sürdürüyorlard›. Gün geçtikçe say›lar›n›n artmas›na ra¤men Eflkenaziler Yahudi
cemaat kurumlar›nda yeteri kadar temsil edilmiyordu. Bu durum göçmen
Yahudileri siyonistlere yaklaflt›ran önemli bir sebep olmufltu. Hahamhaneyi
y›pratmak isteyen siyonistler Eflkenazileri kullanm›fllard›.7
‹stanbul’daki Yahudiler aras›nda siyonistlerin nüfuzunun artmas› 1911’den
itbaren etkisini Yahudilerin Meclis-i Cismanî’sinde de göstermiflti. Say›lar› gittikçe artan siyonist Yahudiler yapt›klar› ustaca manevralarla 1913 ve 1914
seçimlerinde ‹stanbul’daki cemaat meclislerinde ço¤unlu¤u ele geçirdiler.
Hahamhanede iktidar› elinde bulunduran Sefaradlarla hahamhane
organlar›ndaki Eflkenaziler aras›ndaki çat›flmalar Yahudi cemaatini çok etkilemiflti.8 Bu durum, ‹stanbul’da Yahudilerin yaflad›¤› Kuzguncuk ve civar›nda
da etkisini göstermiflti.

Gabele Vergisi Tart›flmas›
1870’li y›llardan itibaren Rusya ve Do¤u Avrupa’dan Osmanl› Devleti’ne yo¤un
bir flekilde göçe eden Eflkanazilerin Osmanl› topraklar›ndaki ço¤unlu¤u Sefarad
olan Yahudiler aras›ndaki tart›flmalar›n bir konusu da gabele vergisi9 idi. Bu
vergi, dinsel olarak helal k›l›nan bir ürünün sat›n al›nmas› halinde Yahudiler
taraf›ndan Yahudi cemaatine ödenen bir cemaat vergisiydi.
Sefaradlardan ayr› bir tarzda Eflkenazi Cemaati olarak örgütlenen ve bunu
tan›mas› için Osmanl› yönetimine müracaat eden Eflkenaziler, Yahudilerin
yedikleri et üzerinden kasaplardan peflin olarak al›nan gabele vergisinden
kendilerine de pay verilmesini istemifllerdi. Çünkü gabele vergisini Sefaradlar›n
elinde olan ‹stanbul hahambafl›l›¤› toplad›¤› için Eflkenaziler bundan fay136
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dalanam›yordu10. Ancak, Osmanl› Hükümeti bütün Yahudilerin temsilcisi
olarak hahamhaneyi kabul etti¤i için Eflkenazilerin gabele vergisini toplamalar›na müsaade etmiyordu.11 Bundan dolay› da gabele vergisi üzerindeki
Sefarad-Eflkenazi tart›flmas› Üsküdar’da da Cumhuriyet dönemine kadar devam
etti.

Kasap Açma ve ‹flletme Tart›flmas›
Gabele vergisi gibi Eflkenaziler ile Sefaradlar aras›ndaki baflka bir tart›flma
konusu da kasap dükkân› açmak meselesiydi. Çünkü bir Yahudi’nin kasap
dükkân› açmas› hahamhanenin iznine ba¤l›yd›. Gerek et kesimi ve gerekse dinî
koflullara uygun et sat›lmas› hahaml›¤›n denetimi alt›ndayd›. Bu denetimin
d›fl›na ç›k›lmas› halinde fliddetli tart›flmalar yaflanmaktayd›. Hahamhaneyi
ellerinde tutan Sefaradlar bu konuda çok hassas davranmaktayd›lar.12 Yahudi
göçmenlerin gelifliyle bafllayan kasap açma ve iflletme tart›flmalar› Üsküdar’›n
Yahudilerle meskûn oldu¤u k›s›mlar›nda önemli bir tart›flma konusu olmufltu.

Göçle Meydana Gelen Tart›flmalar Üzerine Haham
Okulu’nun Üsküdar Kuzguncuk’a Tafl›nmas›
Daha önce Edirne’de bulunan Haham Okulu, ‹stanbul/Haliç civar›nda bulunan
Hasköy’e tafl›narak13 1895 y›l›nda faaliyete bafllam›flt›.14 ‹stanbul’a dönen Hayim
Naum da bu okulda 1998 y›l›nda ö¤retmenlik yapmaya bafllam›flt›.15
Gelenekçi-Avrupac› tart›flmas› Haham Okulu’nun aç›lmas› ile ‹stanbul
Yahudileri aras›nda yeni bir boyut kazand›. Paris merkezli Alyans Teflkilat›’n›n
etkisine giren Haham Okulu’nda Türkçe derslerinin de verilmesi gelenekçi
Yahudiler taraf›ndan tepki ile karfl›lanm›flt›.16 Göçmen Yahudiler Alyans ve
‹stanbul’daki en güçlü din adam› Hayim Naum’u hedef haline getirmifllerdi.
Hayim Naum ve Alyans teflkilat›na mensup arkadafllar›, Haham Okulu’nun
Bo¤az’›n Asya k›y›s›na tafl›nmas› için haz›rl›klara giriflmifllerdi. Bu okul için izin
al›nmas› 1902 y›l›nda Hayim Naum’un çal›flmalar› sayesinde mümkün olmufltu.17

Yahudi Göçünün E¤itim Alan›na Etkisi
Gayrimüslimler çocuklar›n› devletin açt›¤› okullara gönderebilece¤i gibi, kendi
okullar›n› da açabilirlerdi. Yahudiler genellikle kendi kurduklar› okullarda
çocuklar›n› e¤itmeye çal›flm›fllard›. Yahudilerin Osmanl› topraklar›na göçmeleri
ile beraber mevcut okullar›n kapasitesini artt›rmak ve yeni okullar açmak ihtiyac› ortaya ç›km›flt›.
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1886 y›l›nda Kuzguncuk’ta k›z ve erkek Yahudi okullar› faaliyet gösteriyordu.18
Hahamhane’ye ba¤l› olan okullar›n masraflar› esas itibariyle cemaat bütçesinden karfl›lan›yordu.19 Ancak göçün de etkisi ile Üsküdar’daki Yahudi okullar›
malî bak›mdan zorluklarla karfl› karfl›ya kal›yorlard›. Bunu aflmak için piyangolar tertip etme yoluna gidiyorlard›. Osmanl› Hükümeti’nin de bu konuda problem ç›karmayarak Yahudilerin e¤itim faaliyetlerine destek verdi¤i görülmektedir.20
Yahudileri özgürlefltirmek, e¤itmek ve kalk›nd›rmak için 1860 y›l›nda Paris’te
kurulmufl olan Alliance Israelite Universelle (AIU), 1874–1908 aras›nda ‹stanbul’da 6’s› erkekler ve 5’i k›zlar için olmak üzere 11 okul kurmufltu. 1911 y›l›nda
65.000 Yahudi’nin yaflad›¤› ‹stanbul’da Alyans okullar›na giden ö¤rencilerin
say›s› 4634 olup bu rakam okul ça¤›ndaki Yahudi çocuklar›n›n % 35’ini oluflturuyordu.21
Alyans, Yahudi göçünden etkilenen Üsküdar’da da okullar açm›flt›. Bu okullar;
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Da¤hamam› Alyans ‹srailiyet Erkek Okulu, Da¤hamam› Alyans ‹srailiyet K›z
Okulu, Kuzguncuk Alyans ‹srailiyet Erkek Okulu ve Kuzguncuk Alyans
‹srailiyet K›z Okulu idi.22 Yahudi okullar›n›n ö¤renci say›s› göç dolay›s›yla
Üsküdar Yahudi nüfusunun artmas›na paralel olarak artm›fl veya eksilmiflti.
Mesela Yahudi göçünün bafllad›¤› s›rada Temmuz 1875’da kurulan Kuzguncuk
Alyans ‹srailiyet Erkek Okulu’nun ö¤renci say›s› 1885’de 157, 1891’de 131,
1898’de 254 ve 1908’de 178 ö¤rencisi vard›.23
Alyans’›n Yahudilerin yaflad›klar› her ülkenin dilini ö¤renme politikas›
yan›nda, 1880’li y›llardan itibaren Rusya ve Do¤u Avrupa’da Osmanl› Devleti’ne
Yahudi göçü24 dolay›s›yla Türkçe bilmeyen Yahudilerin say›s›nda büyük bir
art›fl meydana gelmiflti. Hahamhane bu problemi de çözmek için Türkçe’nin
ö¤renilmesi için faaliyete geçmiflti. Bu arada Osmanl› Hükümeti de, resmî lisan
olmas› dolay›s›yla bütün Osmanl› vatandafllar› aras›nda Türkçe’yi yaymay›
hedeflemifl ve bütün özel okullara Türkçe ö¤retmenleri tayin etmeye bafllam›flt›.
Kuzguncuk Alyans Okulu da, Türkçe dersine daha fazla önem vermiflti. Bu
Türkçe derslerinin muallimleri bir muavenet-i mahsusa olmak üzere Maarif
Nezareti taraf›ndan tayin edilirken Kuzguncuk Alyans Okulu’na da Mekteb-i
Hukuk Müdür Muavinli¤i’nde bulunan Sad›k Bey muallim s›fat›yla tayin
edilmiflti.25 Ö¤retim seviyelerini yükseltmenin yan› s›ra göçmen Yahudilere
çeflitli meslekleri kazand›rma çal›flmalar› da yap›lmaktayd›.

Göçmen Yahudilerle Birlikte Almanca’n›n Etkili¤inin Art›fl›
‹stanbul’da Avrupa kökenli Yahudilerin artmas›yla birlikte AIU ve Sefaradlar›n
kulland›¤› Frans›zca yan›nda Almanca da ortaya ç›km›flt›. Bunun sebepi yeni
gelenlerin Almanca’n›n yo¤un oldu¤u bölgelerden olmas› yan›nda Almanlar’›n
Osmanl› Devleti s›n›rlar› dâhilinde ticarî faaliyetlerinin artmas› idi. Bu ticarî
faaliyetlerde yer alabilmek için Almanca önemli bir vas›ta haline gelmiflti.
Ticaretin “can damar›” olan topluluklar›n taleplerini karfl›lamak gerekiyordu.
Bundan dolay› kuruluflundan itibaren AIU’nin okullar›nda e¤itim dili Frans›zca
olarak kabul edilip uygulan›rken 1890’larda AIU’nin ‹stanbul’daki belli bafll›
okullar›n›n müfredat program›na, Paris’teki Merkez Komitesi’nin karar›yla
Almanca dersi konulmufltu.26

Yahudi Göçü ‹çin ‹stanbul’un Bir Üs Olarak Kullan›lmas› ve
Üsküdar’a Etkisi
Yahudi göçü konusunda uzun süre büyük bask› alt›nda olan Türkler, bu
bask›dan I. Dünya Savafl› sonlar›na do¤ru kurtulmufllard›. Zira 9 Aral›k 1917
tarihinde Kudüs’ün o dönemki dünyan›n en güçlü devleti olan ‹ngiltere
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taraf›ndan iflgal edilmesi, I. Dünya Savafl›’ndaki çat›flmay› sona erdiren 30 Ekim
1918 tarihli Mondros Ateflkes Anlaflmas› ve ‹ngilizlerin Filistin’i fiilî olarak
yönetmeye bafllamalar› ile yeni bir döneme girilmiflti. Yahudiler için art›k
Filistin’de iskân etmenin önündeki Osmanl› engeli kalkm›fl ve siyonistleri
destekleyen ‹ngiltere bütün kap›lar› onlara açm›flt›.
I. Dünya Savafl› sonunda ‹stanbul’u iflgal eden ‹tilaf Devletleri, ‹stanbul’un
Filistin’e göç etmek isteyen Yahudiler için bir üs olarak kullan›lmas›na müsaade
etmiflti. Siyonistlere bu imkânlar› sa¤lamakla kalmayan ‹ngilizler, ‹stanbul
Hükümeti nezdinde teflebbüslerde bulunarak, Osmanl› Hükümeti kontrolünde
bulunan baz› mekânlar›n, siyonistlerin geçici olarak ikamet etmeleri için tahsis
edilmesini de istediler. Bu konuda çarp›c› örneklerden birisi Haziran 1922 tarihinde yaflanm›flt›. Rusya’dan Filistin’e geçen “Siyonist muhacirleri için ‹stirahat
Karargâh› olarak” kullan›lmak üzere ‹stanbul Bo¤az› Mülga Mevki-i
Mustahkemli¤i’ne ait Keçilik K›fllas›’n›n münasib bir ücret karfl›l›¤›nda tahsis
edilmesi ‹ngiliz Askeri Mümessili taraf›ndan taleb edilmiflti. Bu talebe do¤rudan
cevap veremeyen Harbiye Nezareti konuyu Osmanl› Hükümeti’nin karara
ba¤lamas›n› istemiflti. ‹ngilizlerin bu iste¤i, 14 Haziran 1922 tarihinde Osmanl›
Hükümeti taraf›ndan görüflülmüfl ve siyonistlerin Keçilik K›fllas›’nda ikametlerini, “mahzurdan salim olmayaca¤›” gerekçesiyle reddetmiflti.27
Osmanl› Hükümeti’nin red karar›na ra¤men siyonistler taraf›ndan Filistin’e
Yahudi göçünün ‹stanbul üzerinden gerçeklefltirilmesi dolay›s›yla, bu göçmenlerin geçici olarak bar›nmalar› için ihtiyaç duyulan mekân›n temin edilmemesi
üzerine s›k›nt›lar meydana gelmekteydi. Ortaya ç›kan bu probleme Osmanl›
yöneticileri de çare aramaktayd›. fiöyleki; A¤ustos 1922’de Rusya ve Polanya
Yahudileri, Rusya’n›n Karadeniz k›y›s›nda bulunan Dokular ile Bulafl›k limanlar›ndan gelip Anadolu Kava¤› Tehaffüzhanesi’nde sa¤l›k kontrolünden geçirilerek Filistin’e gitmek üzere serbest b›rak›lmakta ve onlar da ‹stanbul’a gelmekteydiler. Siyonist teflkilat›nca Filistin’e gitmeleri kararlaflt›r›lan bu Yahudilerin
flehir dâhilinde ikamet ederek burada kalma sürelerini uzatmalar› S›hhiye
Nezareti taraf›ndan mahzurlu görülmüfltü. S›hhiye Nezareti göçmen Yahudileri
‹stanbul flehrine sokmadan gidecekleri yöne hareket etmelerini sa¤lamak için
yüz elli kiflinin bar›nmas›na yetecek bir mahallin Rumeli Kava¤›’ndaki k›fllalardan temin edilebilece¤ini düflünmüfl ve bunu Harbiye Nezareti’nden de sordurmufltu. Harbiye Nezareti de bu konudaki görüflünü 16 A¤ustos 1922 tarihinde
bildirmiflti. 20 A¤ustos 1922’de toplanan Osmanl› Hükümeti, göçmen Yahudiler
için bir mahallin muvakkaten tahsisi hususunu münasib görmemifl ve “siyonistlerin burada temdid-i ikametlerinin mahzurdan salim olamayaca¤›na” karar vermiflti. Osmanl› Hükümeti, bu konuda önceden verilen karara da at›f yaparak,
siyonistlere geçici olarak bile Osmanl› Hükümeti taraf›ndan ikametgâh tahsis
edilmesini kabul etmemiflti.28 1919–1923 aras›nda Rusya ve Polanya’dan
Filistin’e göç etmifl olan 35.000 Yahudi’nin29 önemli bir k›sm› geçifl üssü olarak
‹stanbul’u kullanm›flt›. Bu üs ifllevinden ‹stanbul Bo¤az›’n›n Anadolu yakas›n›
oluflturan ve önemli bir Yahudi nüfusuna sahip olan Üskadar da etkilenmiflti.
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Sonuç
Daha önceki dönemlerde dinsel nitelikli olarak Avrupa’da ortaya ç›kan Yahudi
düflümanl›¤› XIX. yüzy›lda biyolojik bak›fl aç›s›yla yeniden ortaya ç›km›flt›. XIX.
yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Do¤u ve Orta Avrupa’da zulme u¤rayan Yahudiler
baflka ülkelere göç etmeye bafllam›fllard›. Yahudilerin göç ettikleri veya geçifl
için kulland›klar› ülkelerden en önemlisi Osmanl› Devleti olmufltu. Çünkü
Osmanl›larda Yahudileri d›fllayan ve afla¤›layan bir anlay›fl mevcut de¤ildi.
Bir Yahudi devleti kurmak isteyenleri engellemek düflüncesi ile bu bölge için
baz› k›s›tlamalar getirilmifl ama Filistin d›fl›ndaki Osmanl› topraklar›na
Yahudilerin yerleflmesine müsaade edilmiflti. Düzensiz ve h›zl› bir flekilde ‹stanbul’a gelen Yahudi göçmenleri Üsküdar, Galata ve Hasköy civarlar›na yerleflmeye bafllam›fllard›. Bu bölgelerin kapasitelerinin üzerindeki bu göçü kald›ramayaca¤› ve baflkentte çeflitli problemlere sebep olaca¤› düflüncesi ile Yahudiler
Selanik ve ‹zmir gibi bölgelere yönlendirilmiflti.
Yahudi göçüyle beraber Üsküdar’daki Yahudilerin say›s›nda da art›fl meydana
gelmiflti. Bundan dolay› eskiden beri mevcut olan Hahamhane’ye ba¤l› Yahudi
okullar›n›n kapasitesini artt›r›lmas› gerekmiflti. Bunun d›fl›nda, Fransa’daki
AIU, Üsküdar’da yeni okullar açararak buradaki Yahudilerin e¤itiminin düzenli bir flekilde gerçekleflmesine çal›flm›flt›. Bu göçmen Yahudilere Türkçe’nin
ö¤retilmesine de özel bir gayret gösterilmiflti.
Göçmen Yahudilerin ‹stanbul’a yerleflmesi ile beraber, eskiden beri burada
yaflayan Yahudiler aras›nda da baz› problemler ortaya ç›km›flt›. Cemaat vergisi
olan gabelenin harcanmas› ve hahamhanenin izni ile aç›lan Yahudi kasaplar›
konusunda göçmen Yahudilere eflit f›rsat verilmemesi dolay›s›yla tüm ülkede
oldu¤u gibi Üsküdar’da da tart›flmalar yaflanm›flt›.
Üsküdar dâhil bütün ‹stanbul’da Eflkenazi denen göçmen Yahudiler yeni bir
renk olarak ortaya ç›km›fl ve özellikle terzilik alan›nda kendilerini göstermifllerdi. Bu göçmenler, Alman dilinin ‹stanbul’da daha fazla konuflulmas›na sebep olduklar› gibi, Almanya ile ticarî iliflkilerin art›fl›na da katk› sa¤lam›fllard›.
Önemli bir Yahudi nüfusuna sahip olan Üsküdar, göçmenlerin önce ABD ve I.
Dünya Savafl› sonunda ‹stanbul’un ‹ngiliz liderli¤inde ‹tilaf Devletleri
taraf›ndan iflgal edildi¤i s›rada Filistin’e geçiflleri için bir üs ifllevi görmüfltü.
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Osmanl› Döneminde Üsküdar Köyleri
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Marmara Üniversitesi

G‹R‹fi
Üsküdar, ‹stanbul’dan Bo¤aziçiyle ayr›lm›flt›r ve Kocaeli yar›madas›n›n
Güneybat› ucunda yer al›r. Bo¤az’›n Anadolu k›y›s›ndaki ilk burun
Üsküdar’d›r. Bir bölümü düzlükte, bir bölümü tepelik alanda yer al›r.
Üsküdar, Osmanl›lar taraf›ndan “nefs-i ‹stanbul” denilen suriçi ‹stanbul’unun
d›fl›nda Galata ve Eyüp ile birlikte (bilâd-i selâse) yi oluflturmaktad›r. Osmanl›
döneminde Türk, Ermeni, Rum ve Yahudilerle meskûn büyük ve kalabal›k bir
flehir haline gelmifltir. Osmanl› Üsküdar›’n›, Üsküdar kazas› bafll›¤› alt›nda üç
k›s›mda incelemek mümkündür. Birincisi Üsküdar beldesi. ‹kincisi Bo¤aziçinin
Anadolu k›y›lar› veya Üsküdar’›n Karadeniz’e ve Marmara’ya do¤ru k›y› kesimi.
Üçüncüsü Sakarya ›rma¤›na do¤ru ve genellikle tar›m yap›lan köyler ve k›rsal
kesim. Bu tebli¤de sadece günümüz Üsküdar ilçesinin baz› mahallelerini oluflturan Üsküdar beldesi köyleri söz konusu edilecektir.

I. Üsküdar Kazas› ve Üsküdar Beldesi: Osmanl› Üsküdar›
Malazgirt galibiyetinden sonra, Dâniflmend Gazi’nin arkadafllar›ndan Turasan’›n
Üsküdar’a gelip Alemda¤› üzerinde bir kale yapt›rd›¤›na dâir bir rivayet vard›r.
Osmanl› Türkleri XIV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Bo¤azlar bölgesine yaklaflma¤a
bafllad›lar; yapt›klar› ak›nlar esnas›nda bir çok defalar Trakya’ya geçtiler. Bizans
imparatoru Kantakuzenos’un damad› olan Orhan Bey 1347 yaz›nda Üsküdar’a
geldi ve bu bölge 1352 de Osmanl› topraklar›na kat›ld›. Osmanl›lar zaman
zaman yapt›klar› ak›nlarla Bizanstan ald›klar› yerlere girerek ‹stanbul’un
imparatorluk topraklar›yla iliflkisini kestiler.1
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Melling’in Çaml›ca’dan Üsküdar ve Bo¤az’› resmeden gravürünün renklendirilmifl hali

Bu tarihten itibaren Türk hâkimiyetinde bulunan Üsküdar, Bizans’la olan
temaslara sahne oldu¤u gibi, 1413’de burada yap›lan bir anlaflma ile, Mehmed
Çelebi kuvvetleri, Üsküdar’dan Rumeli yakas›na geçmifltir. 2
‹stanbul, 1457’dan 13 Ekim 1923’e kadar, 464 y›l, Osmanl› Devleti’nin baflkentiydi.3
‹stanbul, Osmanl›larca, Haliç, Marmara ve Theodosius surlar›yla s›n›rlanm›fl
alan olarak bilinir. Osmanl› döneminde bu kavrama bilâd-› selâse (üç belde
yan› Eyüp-Haslar, Galata-Beyo¤lu ile Üsküdar-Bo¤aziçi) eklenmifltir. Böylece
genifl anlam›yla, her biri ayr› kad›l›klarca idare edilen Eyüp,Galata, ve Üsküdar
kazalar› da ‹stanbul’a dahildir. Sonuçta ‹stanbul Suriçi ‹stanbul’u, Galata, Eyüp
(Haslar) ile Üsküdar olmak üzere dört kad› taraf›ndan yönetiliyordu. 4
Günümüzde Kocaeli’ne ba¤l› olan Gebze, fieyhler, Kaymas, Karamürsel, Kand›ra
ve A¤açl› ile birlikte, Adapazar›na ve Bursaya dahil baz› yerler ile Yalova Üsküdar kazas›na ba¤l›yd›.
Fetihten 70 y›l sonra ‹stanbul’da 13 nahiye, her nahiyenin de çeflitli mahalleleri
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vard›. XVII. yüzy›lda ‹stanbul kad›s› Çatalca’ya kadar 700 köyün dahil oldu¤u
bir alanda görev yapan 26 nâib tayin etmiflti. Galata kad›s›n›n da civardaki 300
köyü bölüflen 44 naibi vard›. Üsküdar kad›l›¤› 5 naipli¤e sahipti.5
Di¤er bilâd-› selâse beldeleri gibi Üsküdar için de medîne ve kaza ünvanlar› kullan›lmaktad›r. Üsküdar beldesi kaza merkezidir ve bazan muzafât (ba¤l› yerler)
ve nâhiye denen ba¤l› kazalar da kad› naibleri kad› yetkisini kullanmaktad›rlar:
Adalar, Gekbuze (Gebze), ‹znik, ‹znikmid, Karamürsel, Kartal, Yalakâbâd
(Yalova), Yoros.
Üsküdar’a ba¤l› baz› yerleflim birimlerine de kasaba denebilmektedir: Ada,
Be¤koz-Yoros, Gekbuze, Kanl›ca-Kanl›cak, Kartal, Kavak kasabalar› gibi.
Fetihten sonra Balkanlardaki savafllarda elde edilen ve padiflah›n pay›na düflen
esirler Surd›fl›ndaki köylere ortakç› kullar olarak yerlefltirildi.6 Bunlar›n hemen
hepsi ‹stanbul’un Avrupa yakas›nda yer almakla birlikte Üsküdar’daki ortakç›lar
ve kal’a müsellemleri de bu deftere kaydedilmifltir.7 Nitekim ‹stanbul Ahkam
defterlerini inceledi¤imizde genifl Osmanl› Üsküdar›nda büyük bir zirâî faaliyet
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oldu¤unu görüyoruz. Afla¤›da verilen köy listesi bu faaliyetin ne kadar genifl bir
sahaya yay›ld›¤›n› göstermektedir.
Ziraî faaliyetler, afla¤›da listesi verilen çok say›da köyde gerçekleflmektedir. Bu
köyler, Sakarya ›rma¤›na kadar, Osmanl› ‹stanbulu’nun Anadolu yakas›nda ve
Yalova-Karamürsel bölgesinde bulunmaktad›rlar.8
A. Üsküdar kazas›n›n nâhiyeleri
Nahiyelerde bölgenin idarî ve beledî ifllerinden sorumlu olarak Üsküdar
kad›s›n›n vekilleri olan naipler bulunurlar.
Ada, Adapazar›
Adalar (Kartal, Gebze)
A¤açl›,
Akyaz›, Hendek,
Gekbuze (Gebze),
Gölcük
‹znikmid (‹zmit, Kocaeli -Sancak merkezidir)
‹znik,
Kand›ra,
Karamürsel,
Kartal,
Kaymas,
Sapanca,
fieyhler,
fiile,
Taflköprü,
Yalakâbâd (Yalova),
Yoros,
B. Üsküdar kazas›n›n köy ve mezralar›9
Üsküdar köylerini Üsküdar beldesi köyleriyle Üsküdar kazas› köyleri olarak
ikiye ay›rabiliriz. Osmanl› döneminde Bo¤aziçinin Anadolu k›y›lar› veya Üsküdar’›n Karadeniz’e ve Marmara’ya do¤ru k›y› kesimi Üsküdar beldesinin köylerini bar›nd›rmaktayd›. Sakarya ›rma¤›na do¤ru ve genellikle tar›m yap›lan köyler
ve k›rsal kesim ise genifl anlamda Üsküdar kazas›na ba¤l› yüzlerce köyü ihtiva
etmektedir. Bu liste Üsküdar kazas› köylerini s›ralamaktad›r:
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Köyler:

Akçeler (fiile),

Arizli (Ar›zl›) (‹zmit),

A‘yân (Kaymas),

Akkilib (Gebze),

Arkc›lar (?) (Yalova),

Abdâl Hâc› (fiile),

Arklar (Gebze, 1530),

Abdibefle (Akçaova, Kand›ra),

Akkilise (Sürgünler) (Gebze, 1530, 16941848),

Abdurrahmanlar (fieyhler, Kand›ra),

Aklafatlu (?) (‹zmit),

Armudcuk (Karamürsel),

Abdürrezzak (fieyhler, Kand›ra),

Aklamakanlu (?) (‹zmit),

Arnavud (Yoros),

Abîd (Taflköprü),

Akmefle (Kaymas, ‹zmit),

Arnavutluk(?)(Gebze, 1694-1848)

Abran (?) (Gebze)

Akova (fiile),

Arslan Bey (‹zmit), *

Ac›su (Uzuntarla, ‹zmit),

Akp›nar (‹zmit),

Arslanlar (Gebze),

Aç›c› (Gebze, 1530)

Akp›nar, Akp›nar› (Taflköprü, Gebze, 1530,
1694-1848),

Arslanlar (Kaymas, Kand›ra),

Adabe¤lü (Kara Alîler) (Gebze),
Adatepe (fieyhler, Kand›ra),
Adlvîrân (Karamürsel),
A¤ac›k (fieyhler, Kand›ra),

Akp›narl› (fieyhler, Kand›ra),
Aksakallar (Kand›ra),
Aks›¤m (Ba¤çecik, ‹zmit),

Arman (Kaymas),

Arslanl› (Taflköprü, Gebze),
Arûse (?) (fieyhler),
Asarl› (Kand›ra),
As›ca (?) (Taflköprü),

A¤aça¤›l dîvân› (A¤açl›),

Akvîrân (Molla Fenari, Gebze, 1530, 16941848, 1904),

A¤açdere (De¤irmençay›r›, fiile),

Alaca çiftli¤i (fiile),

Aslanlar (Kaymas),

A¤va, A¤va dîvân› (fiile),

Alacakilise (Gebze, 1530),

Asl›han (Gebze, 1530),

Âhadlu (Akçaova, Kand›ra),*

Alacalar (Akçaova, Kand›ra),

Asma (?) (Yoros),

Âhadlu (Taflköprü, fiile),

Alacalar (Taflköprü, Gebze),

Asmac› (Asmaca) (‹zmit),

Âharca dîvân› (fieyhler),

Alacalar, Alacal› (Taflköprü, fiile),

Afla¤› (fieyhler, Kand›ra),

Ahi (‹zmit),

Alacan (Adapazar›),

Afla¤› Hatipler (Akçaova, Kand›ra),

Ahî Çelebi, Ahî Çelebi vakf› (fiile),

Alaçam (Receplü) (fiile),

Afla¤› Karaçal› (fieyhler, Kand›ra),

Ahîler (Tuzla),

Alahân k›fllas› (Kand›ra),

Afla¤› K›flla (Kand›ra),

Ahmazl› Genç Alî (?) (Kand›ra),

Alahaslar (?) (Taflköprü),

Afla¤› Kumlu (Kand›ra),

Ahmed Be¤ (Kaymas),

Alandüzü (Akmefle, ‹zmit),

Afla¤› Kurtyeri (Kand›ra),

Ahmed Kalfao¤l› (fiile),

Alarl› (Gebze, 1694-1848)

Afla¤› Sofular (‹zmit),

Ahmediye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Alart› (Ba¤çecik, ‹zmit),

Afla¤› Süllü (Kand›ra),

Ahmedler (fieyhler, Kand›ra),

Alaüddin (Gebze, 1530, 1622-3)

Aflc›l› (Kand›ra),

Ahmedli (Kand›ra)

Alay Bey (Kand›ra),

Âfl›klar (fieyhler),

Ahmedli (Taflköprü, fiile, Gebze),

Alazlar (Gebze),

Afl›rlar (Akmefle, ‹zmit),

Ahmedli (Yalova),

Alç› (?) (fiile),

Ateflgüli (?) (Gebze),

Ahmet Bifleo¤lu (Kaymas, Kand›ra),*

Alefli (fieyhler, Kand›ra),*

Avdan (Akçaova, Kand›ra),*

Ahmetcikler (Kaymas, Kand›ra),

Aleflü (Kaymas),

Avdanl› (Kand›ra),*

Ahvalu (?) (Yoros),

Aleksi (Yalova),

Avmatlu (?) (fiile),

Ak (Yalova),*

Âlema¤ac› (?) (fiile),

Ayakköyi dîvân› (Sapanca),

Akâbâd (fiile),

Alemdar (Abdurrahmangazi, Kartal),*

A’yân (Kaymas),

Akarca (Kand›ra),

Alî Bahâd›r, Alibahad›r (Beykoz , Yoros), 11

Ayan Gönânî, Âyân-› Gönân (Ada),

Akarca dîvân› (fieyhler),
Akbaba, Akbabalar (Beykoz, Yoros),10

Ali Hocalar (Taflköprü, Gebze, 1904),

Akbafll› (fieyhler, Kand›ra),*

Ali Kethüdalar (Ali Kahyalar) (Taflköprü,
Gebze),

Akcakam›fl (Kaymas),

Alî, Alembal› (Murâd Alî) (fiile),

Akça Mehmedler (Töngelli) (Kand›ra),

Alî, Alembal› (Murâd Alî), (fiile),

Akçaâbâd (fiile),

Almac›k (Kaymas),

Akçaat (Karamürsel, Yalova),

Almac›k bkz. Elmac›k (Gebze),

Akçak (Karamürsel),

Alyüzli (Taflköprü),

Akçakilise (Kaymas, Kand›ra),

Anadolufeneri (Beykoz),

Akçakilise (fiile),

Anadoluhisar›,

Akçakise (Akçakese) (‹zmit),

Anadolukava¤›,

Akçaköy (Gebze),

Anafl (Paflal›man›),

Akçalan (Taflköprü),

Anbarc› (Akmefle, ‹zmit),

Akçalan mezraas› (Taflköprü), Müsellemlik

Ankeriyye (Yalova),

Akçalan›, Müsellemlik

Antabl› (Kand›ra),

Akçalar (Kaymas, Kand›ra),

Arabac›lar (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),

Akçalar (Taflköprü, Gebze),

Araman (Kaymas, Kand›ra),

Akçaova (Akçaova, Kand›ra),

Arel (?) (Karamürsel),

Akçat (Karamürsel),

Ar›klar (Kaymas, Kand›ra),*

Akçe (Karamürsel),

Ar›l› (Karamürsel),

Ask›l›(?) (Üsküdar),

Ayazma (Ayazmaköy) (Karamürsel),
Ayd›n, Ayd›nlu (Gebze, 1530, 1694-1848,
1904),*
Aydîvân (Kand›ra),
Ayval› (Akmefle, ‹zmit),
Ayval›, Ayvalu (Mahmut fievket Pafla,
Yoros),
Ayvazp›nar› (Ba¤çecik, ‹zmit),
Azakl› (Akçaova, Kand›ra),
Azgara (fiile),
Baba (Babaköy) (Kand›ra),
Babalar (Gebze, 1694-1848)
Badkin (?) dîvân› (Kaymas),
Bâ¤basan (Kand›ra),
Bâ¤c›lar (Taflköprü, fiile),
Bâ¤c›lar (Yalova),
Ba¤çecik (Ba¤çecik, ‹zmit),
Ba¤dadlar (Kand›ra),
Bâ¤dagil, Ba¤dakir (?) (Kand›ra),
Ba¤dakir (?) (Gebze),
Bâ¤diken (Kaymas),

Arifler (Kand›ra),
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Ba¤din (?) dîvân› (Kaymas),

Beylerbeyi (Kand›ra),

Büyükbakkal (Abdurrahmangazi, Kartal),

Ba¤›rgan (fiile),

Beylerbeyi,

Büyükbal›k (?) (fieyhler),

Ba¤›rgan-› sa¤_r (Kand›ra),

Bezirciler (fieyhler, Kand›ra),

Ba¤›rkanl› (Kand›ra),

B›çakc›lar (Taflköprü),

Büyükbafll› (Adalar, Gebze, 1530, 16941848), bkz. Bafl›büyük

Bâ¤lu (fiile),

B›çakç›lar (Kand›ra),

Büyükçarfl›l› (Taflköprü),

Ba¤ras (Kand›ra), Ya¤dafl (Tekye), olabilir

B›çakç›lar (Taflköprü, Gebze),

Büyükdere (Yoros),

Bahfl›l› (Bahfl›ll›) (Akmefle, ‹zmit),

B›çakl› (fiile),

Büyükyuhaml› (?) (fiile),

Bahflio¤lu (fieyhler, Kand›ra),

B›çakl›-i kebîr (fiile),

Cabao¤lu (Kaymas, Kand›ra),

Bakirli (fieyhler, Kand›ra),

B›çk›dere (fiile),

Cal›nc›k (?) (Kaymas),

Balaban (Uzuntarla, ‹zmit),

Bilalli (Kaymas, Kand›ra),*

Câmi‘ mahallesi (Karamürsel),

Balabanlu (Güdelü) (fiile),

Bitiko¤lu (Kaymas, Kand›ra),

Camili (Akmefle, ‹zmit),

Balatkar› (?) (Kaymas),

Boduro¤lu (Uzuntarla, ‹zmit),

Câmusören (Gebze),

Balatna (Kand›ra),

Bo¤al›, Bo¤alu (fiile),

Canfesdîvân (Akyaz›),

Balc› (Ulubat), 12

Bo¤azlar (Bo¤allar) (Akçaova, Kand›ra),

Cans›zlar (Kaymas, Kand›ra),

Balc›, Balc›lar (fieyhler, Kand›ra),

Bollu (Bol›), (Kand›ra, Ada nahiyesi),

Balc›lar (Taflköprü),

Borhal› (?) Üsküdar),

Cebeci (Kand›ra),

Bali (Gebze),

Bostanc› Yenimahalle (Abdurrahmangazi,
Kartal),

Cebek (fieyhler, Kand›ra),

Boflnaklar (Kaymas, Kand›ra),

Cedîd (Karamürsel, Yalova),

Boyalar (Taflköprü),

Cedid (fieyhler, Kand›ra),

Bozahlat (A¤va, fiile),

Cedidikinci (fieyhler, Kand›ra),

Bozburun (Kand›ra),

Cedidk›flla (fieyhler, Kand›ra),

Bozgaca (fiile),

Cekflek (Kaymas),

Baluc› (?) (Gebze),

Bozhâne (Mahmut fievket Pafla, Yoros,
Üsküdar),

Celâl (Çoslak (?),),

Banar (?) (Gebze),

Bozlu (fiile),

Banat (?) (Gebze),

Celeb (fiile),

Bozöyük (Gebze, 1530)

Barkirler (Kand›ra),

Cemakânl› (Gebze),

Böcekler (Kaymas, Kand›ra),

Barlu (Hosal› (Gebze, 1694-1848),

Bucaklar (Akçaova, Kand›ra),

Cenger, Çenger, Çengel (Gebze, 1530, 16941848, Üsküdar),

Bafl›büyük, Bafl›büyükli, Bafl›kebîr
(Abdurrahmangazi, Adalar, Kartal),*

Bucakl› (Akçaova, Kand›ra),*

Cengiz (Gebze, 1694-1848)

Bucakl› (fiile),

Cenkler (Karamürsel),

Budaklar (Kand›ra),

Ceylandere (fieyhler, Kand›ra),

Budaklar (Akmefle, ‹zmit),

C›yaklar (fieyhler, Kand›ra),

Budala (Akçaova, Kand›ra),

Cibti(?) (Üsküdar),

Bu¤urgen (‹zmit),

Cinler (fieyhler, Kand›ra),

Bulduk (?) (fiile),

Civci (Civcio¤lu) (Uzuntarla, ‹zmit),

Bulduk (Gebze, 1530),

Cum‘a (Molla Fenari, Taflköprü, Gebze,
fiile),

Balkanc›lar (‹zmit),
Balkanl› (Kand›ra),
Ballar (Kand›ra),
Balmumc› (?) (Gebze),
Baltal› (fieyhler, Kand›ra),
Baltalu (Gebze, 1622-3)

Bayat (Yalova),
Bayramlu (fiile),
Bayramo¤lu (Bayraml›) (fieyhler, Kand›ra),
Bazar (Gebze, 1530)
Bâzârlar (Taflköprü),
Bazarlu (Gebze, 1530)
Bâzâryiri (Karamürsel),
Be¤çöker (Ada nahiyesi),
Be¤koz,
Be¤ler, Be¤lü (fiile),
Behram (Gebze, 1530, 1694-1848),
Bektafllar (fieyhler, Kand›ra),
Belen (Gebze),
Belen (fieyhler, Kand›ra),
Belenören (‹zmit),
Berâti (?) (fiile),
Berâti (Kand›ra),
Berceler (Perceler) (Kand›ra),
Besdiller (Akçaova, Kand›ra),
Bestilciler (Kand›ra),
Beflde¤irmen Çiftli¤i (fieyhler, Kand›ra),
Befldîvân (Taflköprü),
Beflirli (Kand›ra),
Beflkefl (Kand›ra),
Beyazidler (Kand›ra),
Beyce¤iz (Kand›ra),
Beykoz (Yoros),
Beyler gedi¤i (?) (Kartal),
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Bulduk dîvân› (A¤açl›),

Cedid (Akmefle, ‹zmit),

Celâl Hâc› (fiile),

Bulgurl› (Gebze, 1530, 1694-1848, Üsküdar),
13

Cum‘a-i cedîd (Yoros),

Burçha (Ba¤çecik, ‹zmit),

Çabarlar (Kand›ra),

Burgaz Adas› (Adalar),

Ça¤›rgan dîvân› (A¤açl›),

Burgca (?) (fiile),

Ça¤›rganlar (Ça¤›rkanlar) (Kand›ra),*

Cum‘al› (Gebze),

Burhaniye (Yalova),

Çakallar (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),*

Burhaniye, 14

Çak›rca (‹znik),

Burhanl› (Kand›ra),
Burmageçit (Kand›ra),
Bübero¤lu (Uzuntarla, ‹zmit),
Bü¤ri (?) dîvân› (Kaymas),
Bülbül (?) (Gebze),
Bülendli (Gebze, 1694-1848)
Büyük (Kartal),
Büyük Çâvûfll› (Taflköprü, fiile),
Büyük Kaynarca (fieyhler),
Büyük yan›k (fieyhler, Kand›ra),
Büyükada (Adalar),
Büyükalt› (?) (fieyhler),
Büyükafla¤› (Akçaova, Kand›ra),

Çak›rcalu Dîvân (Kand›ra),
Çak›rlar (Akçaova, Kand›ra),*
Çakmaklar (Akçaova, Kand›ra),
Çal, Çalköy, Çal›köy (Taflköprü, Gebze,
fiile),
Çalca (Akçaova, Kand›ra),
Çalca (ikinci) (Akçaova, Kand›ra),
Çal›ca (Yalova),
Çal›ncak, Çal›nc›k (Kaymas),
Çalköy (Kand›ra),
Çallu, Çalluca (Gebze, 1530, 1622-3),
Çaml›k (Yoros),
Çamluca (Gebze, 1530, 1694-1848),
Çanakl› (fiile),
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Çanc›lar (Taflköprü, Gebze),

Çorallar (Kand›ra),

Depeören (Gebze),

Çaprazlar (Kaymas, Kand›ra),

Çotak (Gebze, 1694-1848)

Depevîrân (Yoros),

Çardahl› (?) (Kartal),

Çöngelli dîvân› (?) (Kand›ra),

Derbend (Gebze),

Çarm›klar (Taflköprü, Gebze),

Çubukl› (Sapanca),

Dere (Akmefle, ‹zmit),

Çatak, Çatakl›, Çataklu (fiile),

Çubukl› (fieyhler, Kand›ra),

Dere (Dereköy) (Yalova),

Çatakl› (A¤va, fiile),

Çubukl› (Yoros),

Dere (Gebze, 1904 ve daha öncesi),

Çat›cak (?) (Kaymas),

Çubuklu bala (‹zmit),

Dere (Karamürsel),

Çatra (?) (Adalar),

Çukur (Yalova),

Derebay›r (Taflköprü),

Çavufl Çiftli¤i (Karamürsel),

Çukurlar (Kaymas, Kand›ra),

Dereköy (Kand›ra, ‹zmit),

Çâvûflbafl› çiftli¤i (Yoros),

Çulcular (‹zmit),

Dereli (Akçaova, Kand›ra),

Çavufllar (Kaymas, Kand›ra),

Çullu (Mahmut fievket Pafla),

Dereli (De¤irmençay›r›, fiile),

Çâvûfll› (fiile, Gebze, 1904)

Çungullu (Çundurlu) (Taflköprü, Gebze),

Dereli (Karamürsel, Yalova),

Çavufllu (Taflköprü, Gebze),

Çuruo¤lu (Çorao¤lu) (fieyhler, Kand›ra),

Dereli (Taflköprü),

Çâvûfllu (Yalova),

Da¤ (Da¤köy) (Uzuntarla, ‹zmit),

Dereli dîvân› (fiile),

Çavuflo¤lu (Akmefle, ‹zmit),

Da¤ (Yoros),

Çay köy (‹zmit),

Da¤a¤z› (fieyhler, Kand›ra),

Dereseki, Deresegli, Depeseki (Gebze, 1530
ve daha sonras›, Beykoz, Yoros), 15

Çay›r (fiile),

Da¤o¤lu (Akçaova, Kand›ra),

Dermanc›lar (Kand›ra),

Çay›rbafl›, Çay›rbafl› dîvân› (fiile),

Dalca Mesudiye (Kand›ra),

Derzîler, Derzilü (Kand›ra, Kaymas),

Çaylak (fiile),

Daniflmend, Dâniflmendlü (fiile, Gebze,
1694-1848)

Derzilü, Derzilü (Esîro¤l›), çiftli¤i (fiile),

Dâniflmendlü (Kand›ra),

Devriyye (Kartal),

Dâniflmendlü vîrân› (Gebze, 1530, 16941848),

D›rmand›lar (fieyhler, Kand›ra),

Dar›c›, Dar›ca (fiile, Gebze, 1530, 16941848),

Dikbucakl› (Akçaova, Kand›ra),

Çekme (Çekmeköy) (Abdurrahmangazi,
Kartal, Üsküdar),
Çekflen (Kaymas),
Çekuflek (Çeksek) (fieyhler, Kand›ra),
Çeldil (Hoylak) (fiile),
Çelebi (Akçaova, Kand›ra),
Çelebiler (fieyhler, Kand›ra),
Çelebio¤l› (Üsküdar),
Çelikler (fieyhler, Kand›ra),

Devrân (?) (Kand›ra),

Di¤er Güvercinlik (Akmefle, ‹zmit),

Dâr-i Sinân (Kayseri),

Dikenli (Taflköprü, Gebze),

Darl›k (fiile),

Dikili, Dik›lü, Diklü (Taflköprü, Gebze, 1530
ve daha sonras›),

Davarc›nl› (fiile),

Dikran (?) (fiile),

Çemflidler (fieyhler, Kand›ra),

Davudlar (Akçaova, Kaymas, fieyhler,
Kand›ra),

Çenekli (?) (fieyhler),

Davudlu (A¤va, fiile),

Dilde Hersek (Yalova),

Çenekli (?) (Taflköprü),

Davudlu (Gebze, 1530)

Dingillü (Kand›ra),

Çengal, Çenger, Çengel (Yoros, Üsküdar),

Davulcular (‹zmit),

Dirliklilü (Kand›ra),

Çengelli (fieyhler, Kand›ra),

Dedeler (fieyhler, Kand›ra),

Dîvârc› (Yoros),

Çengelli (Çengili) (De¤irmençay›r›, fiile),

Dediklü (?) (Kand›ra),

Diyodiren (Kaymas),

Çenger (Gebze),

De¤irmân (‹zmit),

Dizmandiler (fieyhler, Kand›ra),

Çercili (Kand›ra),

De¤irmân çay›r›, De¤irmân çay›r› dîvân›
(Taflköprü, fiile),

Do¤an (fiile),

De¤irmendere, De¤irmânderesi,
De¤irmenderesi (Karamürsel, Ba¤çecik,
‹zmit),

Do¤anc› (Taflköprü),

Çeribafl›lar (‹zmit),
Çerkeslü, Çerkefl, Çerkeflli, Çerkefllü
(Gebze, 1530, 1694-1848),*
Çerkeflli (Çerkesli) (Kaymas, Kand›ra),*
Ç›ld›r (Yoros),
Ç›narc›k (Yalova),

Deli Hasanlar (Akçaova, Kaymas, fieyhler,
Kand›ra),

Dil (Karamürsel, Üsküdar),

Do¤anc› (Kand›ra),
Do¤anc› (Yalova),
Do¤anc› Îsâ (fiile),
Do¤anc› ‹smail (Gebze, 1694-1848),
Do¤anc›bafl› (Gebze, 1530)

Ç›narl› (‹zmit),

Deli Mahmudlar (Deli Mahmudlu)
(Taflköprü, Gebze),

Ç›rakl› (?) (Taflköprü),

Deli Veli (Akçaova, Kand›ra),

Do¤anc›lar (Ada nahiyesi),

Ç›rakl› (Kand›ra),

Deliklü (Gebze),

Do¤anc›lar (‹zmit),

Ç›rakl› (Taflköprü, Gebze),

Demirci (Kand›ra),

Do¤anc›lar, Do¤anc›l› (Alacal›, fiile),

Ç›raklu (?) (Yalova),

Demirciler, Demürciler, Demürcilü (Yoros,
Üsküdar, Taflköprü, Molla Fenari, Gebze,
1530, 1694-1848),

Do¤anc›lu (Kand›ra),

Demürlü (fiile),

Dokuzoluk (fieyhler, Kand›ra),

Denizçal› (Denizceli) (Karamürsel),*

Dolaklar (Kaymas),

Denizli (A¤va, fiile),

Dolayoba (Abdurrahmangazi, Kartal,
Adalar),

Çiceklü (Kaymas),
Çicilli (Kand›ra),
Çiftlik (Akçaova, fieyhler, Kand›ra),
Çiftlik (Yoros, Üsküdar),
Çiftlik-i Emîr Hâc› (Yoros),

Do¤anc›k (fieyhler),

Do¤anc›o¤l› çiftli¤i (fiile),

Çiftlikköy (‹zmit),

Denizli (Molla Fenari, Gebze, 1694-1848,
1904),

Çiller (Kaymas, Kand›ra),

Depecik (Gebze),

Çoban (‹zmit),

Depecik (Kand›ra, Kocaeli),

Çoban Aliler (Kaymas, Kand›ra),

Depecik mezraas› (Kand›ra),

Donuzl›, Donuzluca (Gebze, 1530, 16941848), Bkz. Denizli

Çokul› (fiile),

Depecikören, Depecikvîrân (Kand›ra),

Dorhasan (‹zmit),

Çonkara (Gebze, 1530),

Depeköy (Kand›ra),

Dö¤düren (Döydüren) (Kaymas, Kand›ra),

Domal› (Dumal›) (Alacal›, fiile),
Dombayo¤lu (Dombayc›o¤lu) (Uzuntarla,
‹zmit),
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Dökmeciler (Akmefle, ‹zmit),

Ere¤li, Ere¤lü (Kand›ra),

Gac›k (Yalova),

Dölekler (Akçaova, Kand›ra),

Ere¤li, Ere¤lü (fiile),

Gaibler (Kand›ra),

Döngel (Ba¤çecik, ‹zmit),

Ere¤li-i bâlâ (Karamürsel),

Ganiçe (Karamürsel),

Dudullu (Abdurrahmangazi, Kartal),*16

Ere¤li-i zîr (Karamürsel),

Garg›n (Kand›ra),

Dumanl› (fiile),

Eren (Gebze),

G_zî (Kaymas),

Durak, Durak çiftli¤i (Çeribafl›) (fiile),

Erenler (fiile),

Gebeli (Kand›ra),

Durak, Durakl› (Kaymas, Kand›ra),*

Ergele (Ni¤de),

Gebefller (Akçaova, Kand›ra),

Durakl› (Yalova),

Erguvan (fiile),

Gecikli (fieyhler, Kand›ra),

Durakl› ikinci (Kand›ra),

Erikler (Kand›ra),*

Geçilli (Geçiler) (fieyhler, Kand›ra),

Durakl›, Duraklu (Taflköprü, Gebze, 1904),

Erikli (?) (fiile, Gebze),

Gedikli (Uzuntarla, ‹zmit),

Duran (De¤irmençay›r›, fiile),

Erikli (Kaymas, Kand›ra),*

Gelbefle (fieyhler, Kand›ra),

Duranl› (Taflköprü, Gebze),

Erkümce(?) (Üsküdar),

Gemiciler (Gebze, 1694-1848),

Durbeyli (Taflköprü, Gebze),

Ermeni (Yoros),

Gemicip›nar› (Kand›ra),

Durgut (‹zmit),

Ermefla (Kaymas),

Durmufllar (Kaymas, Kand›ra),

Ermet (?) (Kaymas),

Genç Ali, Genceli, Gençli (?) (Kand›ra,
Kaymas),

Durmufllar (fieyhler, Kand›ra),

Erviye (?) (Yoros),

Dübeklili (Kand›ra),

Esaslu [Ed’at (?)] (fiile),

Dürümlialt› (?) (fiile),

Esedlüler (Gebze),

Düz (Akçaova, Kand›ra),

Esenceli (Mahmut fievket Pafla),

Düze¤rek (Kaymas),

Esiklü (?) (Gebze),

Ebû Talu (?) (Yoros),

Esîrbe¤ (?) (Kand›ra),

Edebe¤lü (Karaali (Gebze, 1694-1848)

Eski Bulgurl›,

Ederli (Gebze, 1622-3),

Eskiciler (Kaymas),

Edili (Edeyli) (A¤va, fiile),

Eskihisâr (Gebze, 1694-1848),

Eflakanlu (?) (‹zmit),

Eskiiçme (Gebze),

E¤erce (Gölcük) (fiile),

Esrik (?) (fiile),

E¤ricili (Kand›ra),

Eflekli, Efliklü (?) (Gebze, 1530, 1694-1848),

E¤rio¤l› (Kand›ra),

Eflme Ahmediye (Uzuntarla, ‹zmit),

E¤rio¤l› (Yalova),

Eflme Müslim (Uzuntarla, ‹zmit),

Ekerce (Yalova),

Eflo¤l› (fiile),

Ekinlik (?) (Sekbanlu) (Yoros),

Eflref (Sapanca),

Ekmekyemezler (Kand›ra),

Eymirlü (Gebze, 1530)

Eksan› (?) (Ada nahiyesi),

Eyüpler (fieyhler, Kand›ra),

Elbizli (Taflköprü, Gebze),

Ezirli (De¤irmençay›r›, fiile),

Eleflli (Taflköprü, Gebze),

Fak›lar (Taflköprü, Gebze),

Elisolak (Gebze, 1694-1848)

Fak›lu (Gebze, 1694-1848)

Elmac›k (Kand›ra),

Fakih Hâc› çiftli¤i (Kand›ra),

Elmac›k (Taflköprü, Gebze, 1530, 1694-1848),

Falengeri (Gebze, 1530)

Elmac›o¤lu (Elmac›ko¤lu) (Uzuntarla,
‹zmit),

Faslu (Ada nahiyesi),

Elmal› (Gebze),

Fener (Yoros),

Elmal› (Kaymas),

Ferdenli (Kand›ra),

Elmal›k (Elmal›) (Yalova),*

Ferendik (?) (Taflköprü),

Elya (?) (Yoros),

Ferhadiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Embeyler (Embeyli) (A¤va, fiile),

Ferîk (Gebze, 1694-1848),

Gölli, Göller (Rasuller) (Gebze, 1622-3,
Üsküdar),

Emin Bayraktar (Uzuntarla, ‹zmit),

Ferizli (Kand›ra),

Gölli, Göllü (Mahmut fievket Pafla, Yoros),

Emirce (Taflköprü),

Fethiye (Akçaova, Kand›ra),

Göllüce (Gebze, 1530)

Emîrce çiftli¤i (Kand›ra),

Fettahk›flla (Kand›ra),

Göreme (?) (Karamürsel),

Emirler (fieyhler, Kand›ra),

Fevk_nî Ere¤li (Yalova),

Görüfller (Kand›ra),

Emîrli (Yoros),

Fevziye (Akmefle, ‹zmit),

Göz (Yalova),

Emîrli, Emîrlü (Abdurrahmangazi, Kartal,
Adalar, Gebze , 1694-1848),

Feyziye (Karamürsel),

Gü¤ercinlik (?) (Kaymas),

F›nd›kl› (Karamürsel),

Güllü (Taflköprü),

Emîro¤l› (Kaymas),
Emirflall› (Taflköprü, Gebze),
Engerir (Yalova),
Engir (?) (fiile),
Er‘ad (?) (fiile),
Ere¤li (Karamürsel, Yalova),
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Fazl› (?) (Yoros),

Gerede, Geredeli, Geredeli dîvân› (Kardel)
(fiile, Gebze, 1530 ve sonras›),
Geredeli (Akçaova, Kand›ra),
Gertil (Kertil) (fieyhler, Kand›ra),
Gevher (?) (fiile),
Geyikdere (Karamürsel),
Geyikli (Taflköprü),
Gezdalar (?) (Gebze),
G›rg›rlar (fieyhler, Akçaova, Kand›ra),
Goca (A¤va, fiile),
Gonca (Karamürsel),
Goncalar (fieyhler, Kand›ra),
Göçbe¤li (Gebze),
Gö¤endikli (fieyhler, Kand›ra),
Gö¤üsler (Akçaova, Kand›ra),
Gö¤üfller (A¤açl›),
Gökçedere (Yalova),
Gökçeköy (fiile),
Gökçeler (‹zmit),
Gökçeler (fieyhler, Kand›ra),
Göklü (Hüseyinlü) (Yoros),
Gökmasl› (A¤va, fiile),
Göksu (A¤va, fiile),
Göksure(?) (Üsküdar),
Gölbafl› (Kand›ra),
Gölce (fieyhler, Kand›ra),
Gölcük,
Gölköprü Yörük Aflireti (fieyhler, Kand›ra),*
Gölköyi (Üsküdar),

F›nd›kl› (Kaymas, fieyhler),

Güllük (Güllü) (Yalova),*

F›nd›kl› (Sabanc›),

Güllüvirân (Yoros),

F›nd›kl› (fieyhler, Kand›ra),

Gümrüd (Kaymas, Kand›ra),

Folca (Karamürsel),

Gümrük (Kaymas),

Fuç›lu (Yoros),

Gündo¤du (‹zmit),

Fu¤lac›k (Karamürsel),
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Gürcivan (?) (Hâc›) (fiile),

Harîk (?) (Gebze),

Hocao¤lu Emirler (Akçaova, Kand›ra),

Gürgenpman (Kand›ra),

Harka (?) (Yalova),

Horal› (Gebze, 1694-1848)

Gürün (Karamürsel),

Horafllar (Akçaova, Kand›ra),

Güvemeler (Kand›ra),

Harkedun (Kad›köy) (Gebze, 1530, 16941848)

Güvemler (Akçaova, Kand›ra),

Hasan Bakk_l (Kaymas),

Horozumkebir (Akçaova, Kand›ra),

Güvercinlik (Akmefle, ‹zmit),

Hasan Be¤ (fieyhler, Kand›ra),

Horozumsa¤ir (Akçaova, Kand›ra),

Habibler (fieyhler, Kand›ra),

Hasan Be¤ (Üsküdar),

Hrz›ro¤l› (Kand›ra),

Hâce (Hüseyinp›nar›) (Yoros),

Hasan Fak_hler, Fak›lar (Kaymas, Kand›ra),

Huda (fiile),

Hac› (Akçaova, Kand›ra),

Hasanc›klar (Akmefle, ‹zmit),

Hurma (Tatar ‹lyâs) (fiile),

Hac› (Hac›köy) (fieyhler, Kand›ra),

Hasaneyn (Ba¤çecik, ‹zmit),

Hüdaverdiler (Kand›ra),

Hac› (Taflköprü, Gebze),

Hasanl› (De¤irmençay›r›, fiile),

Hünkâr,

Hâc› çiftli¤i (fiile),

Hasanl› (Kaymas),

Hüseyin Usta (fieyhler),

Hâc› Do¤an çiftli¤i (fiile),

Hasanl› (Taflköprü),

Hüseyinli (Mahmut fievket Pafla, Yoros),

Hac› Gaziler (Kand›ra),

Hasano¤lu (‹zmit),

Ihlamur (Kand›ra),

Hac› ‹brahimler (Taflköprü, Gebze),

Hâs›l› dîvân› (?) (Kaymas),

Il›suluk (Gebze, 1694-1848),

Hac› ‹smailler (Hac› ‹smailköy) (Kaymas,
Kand›ra),

Hasibli (Yoros),

Iskara (fiile),

Hatabl› (Kaymas),

Ifl›klar (Kand›ra),

Hac› Mahmud (‹zmit),

Hatabl› sagir (Kaymas, Kand›ra),

‹cadiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Hac› Mahmudlar (fieyhler, Kand›ra),

Hatablu (Karamürsel, Yalova),

‹clâl (Der›ndar) (fiile),

Hac› Mehmed (Yalova),

Hatib (‹zmit),

Hac› Muharremler (fieyhler, Kand›ra),

‹çerenköy, 18

Hac› Mustafa (A¤va, fiile),

Hatibler (Hat›plar) (fieyhler, Akçaova,
Kand›ra),

Hac› Mustafalar (fieyhler, Kand›ra),

Hatibler (Taflköprü, Gebze),

‹difller (fieyhler),

Hac› Osmanl› (Kand›ra),

Hatibler ikinci (fieyhler, Kand›ra),

‹fraziye (Uzuntarla, ‹zmit),

Hac› Yusuflar (Gebze),

Hatibler üçüncü (fieyhler, Kand›ra),

‹fridler (fieyhler, Kand›ra),

Hac›fake, Hac›fak›l› (Gebze, 1530, 16941848)

Hatlar (fiile)

‹¤ciler (‹yciler, ‹mrollar) (Kaymas, Kand›ra),
‹¤ne Hanlar (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),

Hâc›köyi (fiile),

Havliburun (Havluburun) (Uzuntarla,
‹zmit),

Hâc›l (A¤va, fiile),

Havluhac› (?) (Ba¤ras) (Kand›ra),

‹hsaniye (Karamürsel),

Hâc›l›, Hâc›lu, Hâc›l› Dîvân› (Kaymas,
Kand›ra, ‹zmit),

Havluhâc› (?), Havlu Hâc› (Yoros),

‹hsaniye (fieyhler, Kand›ra),

Havuzdere (Karamürsel),

‹hsano¤lu (A¤va, fiile),

Hâc›lu (Gebze),

Hayaller (fieyhler, Kand›ra),

‹kizlü (fiile),

Hac›mazl› (Kand›ra),

Hayaller ikinci (fieyhler, Kand›ra),

‹lisulak (Gebze, 1694-1848)

Hac›o¤lu (‹zmit),

Haydar (Yalova),

‹lyas (Karamürsel),

Hac›o¤lu (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),

Hay›rabad (Akmefle, ‹zmit),

‹lyaslar (Akçaova, Kand›ra),*

Hâc›sazl› (?) (Kand›ra),

Haymana (?) (Kand›ra),

‹mâm (fiile),

Hakalar (fieyhler),

Hayreddin (Taflköprü, fiile, Gebze),

‹mamlar (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),

Hakaniye (‹zmit),

Hayriye (Karamürsel),

‹mamlar ikinci (fieyhler, Kand›ra),

Hakdo¤an (fiile),

Hediyeli (Kand›ra),

‹mâmo¤l› (fieyhler),

Hâkî (Karamürsel),

Helâlhâc (?) (fiile),

‹mnos (Ulubat), 19

Hal›cak (?) (Kaymas),

Helvac›lu (?) (Kand›ra),

‹mrandere (‹mrendere) (fiile),

Hal›dere (Karamürsel, Yalova),

Herât (?) (Yoros),

‹mranl› (‹mrenli) (fiile),*

Halihak (?) (Kaymas),

‹namiye (Akmefle, ‹zmit),

Halîl (Kand›ra),

Hereke (Gebze, 1530, 1622-3, 1694-1848,
1904), 17

Halilo¤lu (A¤va, fiile),

Hermâ (?),o¤l› çiftli¤i (Yoros),

Halli (De¤irmençay›r›, fiile),

Hersek (Karamürsel, Yalova),

Hambârc› (?) (Kaymas),

Herseklü (Gebze),

Hamîd (fiile),

Heybeliada (Adalar),

Hamidiye (Alacal›, fiile),

H›z›rlar (H›d›rlar) (Kaymas, Kand›ra),

Hamidiye (Gebze, 1904)

H›z›ro¤l› (Kand›ra),

Hamidiye (Molla Fenari, Gebze),

Hikmetiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Hamîdli (A¤va, fiile),

Hilâl (Hofllak) (fiile),

Hamîdli (fiile),

Himmetli (Taflköprü, Gebze, 1904),

Hammâmderesi (fiile),

Hisar eyn (Ba¤çecik, ‹zmit),

Hamursuzlar (Akçaova, Kand›ra),

Hoca (Hocaköy) (fieyhler, Kand›ra),

Hamzalar (fieyhler, Kand›ra),

Hocaköy (‹zmit),

Hamzalu (fiile),

Hocalar (Akçaova, Kand›ra),

Haralu (?), Harallu (?) Bkz. S›ralu (Resûllü)
(Gebze),

Hocao¤lu (fieyhler, Kand›ra),

Horde (?) (Kaymas),

‹dâdeli (?) (fiile),

‹hsaniye (‹zmit),

‹ncecik (Kand›ra),
‹ncek (?) (fiile),
‹ncirköyi, ‹ncirli (Yoros),
‹nebe¤li, ‹nebeyli (Karamürsel, Yalova),
‹nebeyli (Taflköprü, Gebze),
‹nedenli (Gebze),
‹nehoca (S›rap›nar) (Yoros),
‹ranlar (Kand›ra),
‹rce (fieyhler, Kand›ra),
‹rci (fiile),
‹rfladiye (Ba¤çecik, ‹zmit),
‹rve (‹rva) (Beykoz),
‹rve (fiile),
Îsâ, Îsâlar, Îsâlu (A¤va, fiile, Gebze, 1622-3),
‹shâkc›lar (Taflköprü, Gebze),

Hocao¤lu (Taflköprü, Gebze),
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‹shâklar (Akçaova, Kand›ra),

Yoros),

Karamustafa (Gebze, 1622-3),

‹shâkl›, ‹shâklu (Mahmut fievket Pafla,
Yoros),

Kapluca (Gebze, 1694-1848),

Karamürsel (Yalova),

Kapuluca (Kand›ra),

Karap›nar (Akmefle, ‹zmit),

‹shâklu (Gebze, 1530, 1694-1848, fiile),

Kara Abdulbaki (Akmefle, ‹zmit),

Karap›nar (Karapelit) (Karamürsel),

‹skenderli (fieyhler, Kand›ra),

Kara Ahmedli (Karamürsel, Yalova),

Karasakallar (Kand›ra),

‹skenderli dîvân› (Üsküdar),

Kara Ahmetli (Taflköprü, Gebze),*

Karatepe (Gebze),

‹skenderlü (Keremüddîn) (fiile),

Kara Alî (Gebze),

Karatepe (‹zmit),

‹skenderlü (Yoros),

Kara Alî çiftli¤i (Yoros),

Karavelid (Kaymas),

‹slamköy (Akmefle, ‹zmit),

Kara Aliler (Kand›ra),*

Karga (Kargao¤lu) (‹zmit),

‹smâ‘îl (fiile),

Kara Be¤o¤l› çiftli¤i (fiile),

‹smicaflo (Yoros),

Kara Davudlu (Akmefle, ‹zmit),

Kargal›, Kargalu (Keremüddîn) (Taflköprü,
fiile, Gebze, 1904),

‹spençeli (Gebze),

Kara Durmufl (fiile),

Kark›l› (Mîrâhûr Alî) (fiile),

‹stavros, ‹stavroz, ‹stavroz çiftli¤i köyi
(Gebze, 1530, 1694-1848, Üsküdar),

Kara Durmufl (Yalova),

Karl› (Kad›köy) (Kand›ra),

Kara Hasanlar (Kand›ra),

Karl›ca (fiile)

Kara ‹brâhîm (Kara Timürhân) (Kand›ra),

Karlorc› (?) (Taflköprü),

Kara Kad›lar (Taflköprü, Gebze),

Karmed (?) (Kand›ra),

Kara Mahmûd (Karaman deresi) (fiile),

Kartal (Abdurrahmangazi, Adalar, Gebze,
1694-1848),

‹vâz Fakih (Gebze),
‹ydifller (fieyhler, Kand›ra),
Kabakç› (Kabakç›o¤lu) (Uzuntarla, ‹zmit),
Kabaklar (Akçaova, fieyhler, Kand›ra),
Kabaklar (fiile),
Kabakl› (Yalova),*
Kabakoz (fiile),
Kabao¤lu (‹zmit),

Kara Timurhân (Kaymas),
Kara Yakublu (Gebze, 1904)
Kara Yakublu (Taflköprü, Gebze, 1904),
Karaa¤aç (fieyhler, Ada, Kand›ra),
Karaa¤aço¤lu (Kand›ra),

Kartal (Kand›ra),
Kartalca Alî (Kaymas),
Kas›mlar (Kand›ra),
Kas›mlar (Taflköprü, Gebze),

Karaalîler (Gebze),

Kafl›kc›, Kafl›kc›deresi (Taflköprü, Gebze,
1904),

Karabacaklar (Kand›ra),

Kafl›kç›deresi (Kand›ra),

Karabenlio¤l› (?) (fiile),

Kafl›lfl›-Kafll›fl› (fiile),

Karabeyli (fiile),

Katcal› (Kand›ra),

Karabo¤az (fieyhler),

Kat›rl› (Kartal, Gemlik, Kap›da¤›),

Kadî üçüncü (Akçaova, Kand›ra),

Karaca (fiile),

Kavac›k (Gebze),

Kadî (Üsküdar), 20

Karaca Ali (Gebze, 1904)

Kavac›k (Karamürsel),

Karaca Alî (‹znik),

Kavak (Karamürsel),

Karaca Ali (Taflköprü, Gebze),

Kavak (Yoros),

Karacado¤an (fiile),

Kavakhisâr (Yoros),

Karacagöz (Yalova),

Kavakl› (Akmefle, ‹zmit),

Karacaköy (fiile),

Kayac›k (Kand›ra),

Karacalar (Akçaova, Kand›ra),*

Kayac›k (Karamürsel),

Kadîtekfur (?) (Yoros),

Karacal› dîvân (Yalova),

Kayac›kl› (Kayac›k) (fieyhler, Kand›ra),

Kadriye (Akmefle, ‹zmit),

Karadere (Karamürsel),

Kayadur (?) (‹zmit),

Kadriye (Pilavtepe) (Karamürsel),

Karadere (Kaymas, Kand›ra),

Kayaklar (fieyhler, Kand›ra),

Kalayc›lar (Akmefle, ‹zmit),

Karadiken (fieyhler, Kand›ra),

Kayaklar (fiile)

Kalayc›lar (fieyhler, Kand›ra),

Kayalar (Kand›ra),*

Kalburc› (Taflköprü, Gebze, 1904),

Karagölli, Karagüllü (Gebze, 1530, 1622-3,
1904),

Kalburcuo¤lu (Kalburcu) (fieyhler, Kand›ra),

Karagöllü (Kand›ra),

Kaledibi (fiile),

Kara¤aç (Ada, Kand›ra),

Kalemci (?) (Taflköprü),

Karakafll› (Taflköprü, Gebze),

Kalemcio¤lu (‹zmit),

Karakiras (Alacal›, fiile),

Kalempinti (A¤va, fiile),

Karakiras-› küçük (fiile),

Kalikri (Üsküdar)

Karakiraz (Kand›ra),

Kalyoncuo¤lu (Kalyeniceo¤lu) (fieyhler,
Kand›ra),

Karakiraz (fieyhler),

Kamem (?) (‹znik),

Karalîler (Gebze),

Kamerlü, Kamerler (Gebze, 1530, 16941848),

Karamadik (fiile),

Kanadlar (Kand›ra),

Karaman (Kartal, Adalar),

Kanc›ll› (Kanc›l›) (Taflköprü, Gebze),

Karaman, Karamanköyi (fiile),

Kandefl (?) (‹znik),

Karamand›ra (Karamandere) (fiile),

Kandilli,

Karamanlar (Akçaova, fieyhler, Kand›ra),*

Kanlar (Akçaova, Kand›ra),

Karamanl› (Karamürsel),

Kanl›ca, Kanl›ca¤, Kanl›cak (Beykoz,

Karam›fl (?) (‹znik),

Kadî (Gebze, fiile),
Kadî (Kad›köy) (fieyhler, Akçaova, Kand›ra),
Kadî (Yalova),
Kadî Çiftli¤i (Karakilise) (Yalova),
Kadî ikinci ( Kad›köy ikinci) (fieyhler,
Akçaova, Kand›ra),

Kadîlar, Kad›lar (Gebze, 1694-1848)
Kadîl›, Kadîlu (Yoros),
Kadîlu (Ada nahiyesi),
Kadîlu, Kad›l› (Kadrili) (Molla Fenari,
Taflköprü, Gebze, 1694-1848, 1904, Üsküdar), 21

152

S E M P O Z Y U M U

Karakocal› (Karakocalar) (Kand›ra),*

Karamadin (Akçaova, Kand›ra),

Kayalar (Taflköprü, Gebze),*
Kayap›nar (Kand›ra),
Kayk›lar (?) (Yalova),
Kaymas (Kand›ra, Kaymas),
Kaynalu-i küçük (?) (fiile),
Kaynarca (Gebze, 1694-1848)
Kaynarca (‹zmit),
Kaynarca-y› kebir (fieyhler, Kand›ra),
Kayranc›k (Akmefle, ‹zmit),
Kayserlü (Gebze, 1530)
Kaytan (Kand›ra),
Kaytazdere (Karamürsel),
Kayy›mlar (A¤açl›),
Kayyumlar (Akçaova, Kand›ra),
Kazganlu (Kerîmüddîn) (fiile),
Kazguncuk (Gebze, 1694-1848)
Kazimiye (Yalova),
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Kazmand›ras› (fieyhler, Kand›ra),

K›z›lca (fiile),

ve sonras›, Yoros, Üsküdar),

Keçilik (Yoros),

Kozluca (‹zmit),

Keçip›nar› (Kand›ra),

K›z›lcavîrân (Taflköprü, fiile, Gebze, 16941848),

Kefken Mensuriye (Kand›ra),

K›z›lcavîrân (Yalova),

Köli (?) (Yoros),

Keklikler (‹zmit),

K›z›lc›k (Gebze),

Kömlü çiftli¤i (Yoros),

Kelekler (Yalova),

K›z›lc›kl› (Akmefle, ‹zmit),

Kör Be¤ (Ada nahiyesi),

Kelli (Gelli) (‹zmit),

K›z›lelma (Kand›ra),

Körkömesler (?) (‹znik),

Kemaliye (Kaymas, Kand›ra),

Kilyos (Yoros),

Köse (‹zmit),

Kemalli (A¤va, fiile),

Kipal› (Kand›ra),

Köse (Yoros),

Kemerler (Akçaova, Kand›ra),

Kirâmüddîn (fiile),

Kemürlik (Kömürlük) (fiile),

Kirasl› (Yalova),

Köseler (Molla Fenari, Taflköprü, Gebze,
1530, 1694-1848, 1904, fiile),*

Kepekli (‹zmit),

Kirasl›, Kirazl› (?) (Gebze),

Köseler çiftli¤i (Kand›ra),

Kerbucak (?) (fiile)

Kiraz (Kirazo¤lu) (Uzuntarla, ‹zmit),

Köseli (Kand›ra),*

Kerdelmi (fiile),

Kirazl› (Yalova),

Köseliler (Akçaova, Kand›ra),

Keremedin (Akçaova, Kand›ra),

Kirec (?) (fiile),

Kubbeli (Ada nahiyesi),

Keremler (Kaymas, Kand›ra),

Kirecli (Yoros),

Ku¤al›k (?) (Yalova),

Keremli (Yoros),

Kistifan (Kand›ra),

Ku¤la (?) (Karamürsel),

Kerkovil (?) (‹zmit),

Koca Alî (‹znik),

Kulac›k (Karamürsel),

Kerküflli (?) (A¤açl›),

Koca Bayramlar (Kand›ra),

Kulakl› (fieyhler, Kand›ra),

Kerteli (Gebze, 1694-1848),

Kocabe¤ (fiile),

Kulaks›z Çiftli¤i (Kulaks›z) (Akmefle, ‹zmit),

Kervansaray (fiile),

Kocabeyli (Gebze, 1694-1848),

Kulfall› (‹zmit),

Keserli (Yoros),

Kocaderesi (Yalova),

Kullar (‹zmit),

Kesred (?) (Kaymas),

Kocadere-yi bala (Yalova),

Kulo¤lu (‹zmit),

Keflo¤l› (fiile),

Kocadere-yi zir (Yalova),

Kum (Üyük) (Yoros),

Ketenciler (Uzuntarla, ‹zmit),

Kocalar (Taflköprü),

Kumarlar (Kaymas, Kand›ra),

Ketenunu (Ketenköy) (Kand›ra),

Kocalar (Yalova),

Kumarl› (Gebze),

Kettânc›lar, Kettanc›lu (‹zmit, Gebze, 16941848)

Kocao¤lu (Kand›ra),

Kumarl› (Kand›ra),

Koç (Koço¤lu) (‹zmit),

Kumca (De¤irmençay›r›, fiile),

K›bti fiabanlar (Kand›ra),

Koçal (Gebze),

Kumla, Kumlu (Kand›ra),

K›d›fl›ll› (Taflköprü, Gebze),

Koçal (Kand›ra),

Kurd, bkz. Kurt

K›l›ç (Yalova),

Koçlar (Kand›ra),

Kurfallu (A¤va, fiile),

K›l›çl› (Kand›ra),

Koçlar (Taflköprü),

Kurfallu (fiile),

K›l›çl› (Yoros),

Koçluca (Yoros),

Kur›dîvân (?) (Kand›ra),

K›l›nçlar (A¤va, fiile),

Koçtafl (Kand›ra),

Kurna (?) (Yoros),

K›l›nçl› (Mahmut fievket Pafla),

Kofa (fieyhler, Kand›ra),

Kurna (Alacal›, fiile),

K›nahân dîvân› (Kand›ra),

Kofan› (?) (Karamürsel),

Kurna (Gebze),

K›nal› (Yoros),

Ko¤lac›k, Ko¤ulcak (Karamürsel),

Kurna (Yalova),

K›nal›ada (Adalar),

Kolcuo¤lu (fieyhler, Kand›ra),

Kurne (Korne) (Abdurrahmangazi, Kartal),

K›pti sar› (fieyhler, Kand›ra),

Kolo¤lu (Kulo¤lu) (fieyhler, Kand›ra),

K›rames (?) (‹znik),

Koltu (A¤va, fiile),

K›rcal› (Taflköprü),

Komal (?) (Kand›ra),

Kurt, Kurd, Kurdköy, Kurdköyi
(Abdurrahmangazi, Kartal, Gebze, 1530 ve
sonras›),

K›rkarmut (K›rarmut) (Kand›ra),

Konca (Karamürsel),

K›rkdepe (fieyhler),

Kopluk (Gebze, 1694-1848)

K›rkemrut (Kand›ra),

Korina (Gebze),

K›rk›k (?) (Gebze),

Korluca (Taflköprü),

K›rk›k Tavflanc›lu (?) (Gebze),

Korne (Yoros),

K›rktepe (fieyhler, Kand›ra),

Koron (fiile),

K›rl› (Taflköprü, Gebze),

Koruc› (fiile, Gebze, 1530),

K›salar (Kaymas, Kand›ra),

Koruklar (Kand›ra),

K›s›klu, K›s›kl› (Üsküdar, Gebze, 16941848)

Kosca (fieyhler, Kand›ra),

K›flla (Kaymas, Kand›ra, Ada nahiyesi),

Koslu çiftli¤i (fiile),

K›flla Çiftli¤i (K›flla) (‹zmit),

Koso (fiile),

K›z Derbendi (Karamürsel),

Kostar (fiile),

K›zg›ndere (Ba¤çecik, ‹zmit),

Koyluca (Gebze, 1694-1848),

K›z›k (Gebze, 1530)

Koyluca-i sa¤_r (Ada),

K›z›lbe¤lü (Adapazar›),

Koyuna¤›l› (fieyhler, Kand›ra),

K›z›lca (Karamürsel),

Kutluca, Kutl›cal› (Taflköprü, Gebze, 1530
ve sonralar›)

Kozl›ca, Kozluca (Taflköprü, Gebze, 1530

Kutludo¤m›fl (Yoros),

Kosl› (Yalova),

Köçeklü (fiile),

Kurtçu (Taflköprü, Gebze),
Kurtdo¤mufl (Abdurrahmangazi, Kartal),
Kurtdo¤mufl (Yoros),
Kurtköy (Karamürsel),
Kurtköyi (Kartal, Gebze),
Kurtobas› (Kartal, Gebze, 1694-1848),
Kurto¤l› (?) (Kaymas),
Kurtyiri (Kand›ra),
Kuru (Yalova),
Kurucado¤an (Dündar) (fiile),
Kurudere (fieyhler, Kand›ra),
Kufllar timar› (A¤açl›),
Kufllu (Taflköprü, Gebze),
Kufllu, Kufllu çiftli¤i (Gebze, fiile),
Kutluca (Kand›ra),
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Kuyul› (A¤açl›),

Mandra (Üsküdar), 22

Murado¤lu (‹zmit),

Kuyulu (Akçaova, Kand›ra),

Mansur (A¤va, fiile),

Kuzguncuk (Gebze, 1694-1848, Üsküdar),

Mantarc›lar (Kand›ra),

Muratlar Himmetli Divan› (Taflköprü,
Gebze),

Kuzguncuk (Üsküdar),

Maram (Gebze),

Küçikli (Gebze),

Mart›lar (Taflköprü, Gebze),

Küçük (fiile),

Mart›lu (Yalova),

Küçük Hasan (Kand›ra),

Marto (Taflköprü),

Küçük Hasanl› (Kaymas, Kand›ra),

Maslo (?) (Kocaili),

Küçük Kaynarca (fieyhler, Kand›ra),

Maflukiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Küçük K›flla (fieyhler, Kand›ra),
Küçük Maldepe (Adalar),

Matharl›, Matharlu (Gebze, 1904 ve
önceleri),

Küçükafla¤› (Akçaova, Kand›ra),

Matlûm (Gebze),

Nalbandlar (fieyhler, Kand›ra),

Küçükbakkal (Üsküdar),

Mazharlu (Gebze),

Nalbantlar (Taflköprü, Gebze),

Küçükdere (fieyhler),

Mazharlu (Kand›ra),

Nalköy (fieyhler, Kand›ra),

Küçükkal’a (Gebze),

Mazlum (Gebze, 1530, 1694-1848)

Nasuhlar (Akçaova, Kand›ra),

Küçüklü (Akçaova, Kand›ra),*

Mecidiye (Ahmediye) (Karamürsel),

Nasuhlar (Akmefle, ‹zmit),

Küçüksul› (Sâlih) (Yoros),

Mecidiye (Mecidiye Kabaa¤aç) (Kand›ra),

Nebi Hoca (‹zmit),

Küçüksulu (Gebze, 1530),

Mecidiye Müslim (Mecidiye) (Akmefle,
‹zmit),

Nebio¤lu (Kand›ra),

Meçekli dîvân› (Yalova),

Nefs-i Özbey (Kand›ra),

Mehmedköy (Yalova),

Nelesteper(?)(Taflköprü),

Mehter (fieyhler, Kand›ra),

Nerdüban, Nerdübânl› (Gebze, 1530), 23

Mehterler (fieyhler),

Nelesteper(?),(Taflköprü),

Melemezli (Taflköprü, Gebze),

Nerdüban, Nerdübânl› (Gebze, 1530), 24

Menflar (fiile),

Nerdübanl›-y› Büzürg (Gebze, 1694-1848,
Üsküdar)

Küpdere (fiile),
Kürd çiftli¤i (fiile),
Kürdî (?) (‹zmit),
Kürdler (Karamürsel),
Kürdler (fieyhler, Kand›ra),
Kürekciler (?) (‹znik),
Kürt (Karamürsel),
Kürt (Yalova),
Kütükcüler (Kand›ra),
Laladere (Yalova),
Lasilü (?) (Kand›ra),
Latofl(?) (Üsküdar),
Lazlar (fieyhler, Kand›ra),
Lokmanl› (Kand›ra),
Lorkim (?) (‹znik),
Lütfiye (Ba¤çecik, ‹zmit),
Macar (Yoros),

Merdegöz, Merdigöz (Karamürsel, Yalova),
Merdübânl› (Üsküdar),
Merkebli (Gebze, 1694-1848, 1904),
Merkez (Kand›ra),
Mesih (Gebze, 1530)

Muratlar Karagöllü (Taflköprü, Gebze),
Musl› (Adalar),
Muslimcedid (A¤va, fiile),
Mutahharl› (Molla Fenari, Gebze),
Müezzinler (fieyhler, Kand›ra),
Mürsellü (Kand›ra),
Nâib (Taflköprü, fiile),
Nâibgöl (fiile),

Nefs-i Kaymas (Kand›ra),*

Nerdübanlu-y› Küçük (Karamanlu) (Gebze,
1530, 1694-1848, Üsküdar),
Nevrin (Kand›ra),
Nezirler (Taflköprü, Gebze),,

Mesruriye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Ni¤de, Nikite (Tuzla) (Gebze, 1622-3, 16941848)

Meflâbile (?) (fiile),

Niksan (?) (fiile),

Mefleköy (?) (Adalar),

Nimetiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Meflinli (fiile),

Nu‘mân (Kand›ra),

Meflrutiyet (fiile),

Nûreddîn (Serçiftli¤i) (fiile),

Metular (fieyhler),

Nûreddîn Mahmûd çiftli¤i (fiile),

Mevale (?) (fieyhler),

Nusretiye (Karamürsel),

Mevcudlar (fieyhler, Kand›ra),

Nusretiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Mevsîm (?) (Gebze),

Nusretlü (Yoros),

Mevsimlü (?) (Kand›ra),

Nuzhetiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Midiller (Kand›ra),

Obah (Gebze),

Mihal›ç (?) (Yoros),

Ocak (Kand›ra),

Maksudlar (fieyhler, Kand›ra),

Mîl (?) (Kand›ra),

Ocakç›lar (Kand›ra),

Malaglar (Malaklar) (Kand›ra),

Mîrâhûr (fiile),

Odac›lar (fieyhler, Kand›ra),

Maldepe, Maltepe (Kartal, Adalar, Üsküdar),

Mîrâhûr Alî (Kark›l›) (fiile),

Odaköy (Geyve),

Malem(?) (Gebze),

Moda (Üsküdar),

Okçular (fieyhler, Kand›ra),

Mallar›m (Gebze),

Molgara (?) (Gebze),

Olduk dîvân› (A¤açl›),

Maltepe (Abdurrahmangazi, Kartal),

Molla Hasanlar (Kand›ra),

Oluk (Kand›ra),

Malu (?) (Gebze),

Mollalar (fieyhler, Kand›ra),

Oluklu (Karamürsel),*

Mamuriye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Mollao¤lu (Akmefle, ‹zmit),

Omaklu (?) (fiile),

Manaper (?) (Taflköprü),

Mu‘allim (Gebze, 1904 ve önceleri),

Onayim? (fieyh) (‹znik),

Manav P›nar› (fieyhler, Kand›ra),

Muharremler (Kaymas, fieyhler, Kand›ra),

Oranl› (Evrenli) (A¤va, fiile),

Manavlar (fieyhler, Kand›ra),

Muharremler ikinci (Kaymas, fieyhler,
Kand›ra),

Orçunlu (?) (‹zmit),

Mâder (?) (Gebze),
Mahir (fiile),
Mahmûd, Mahmûdl› (fieyhler),
Mahmudiye (Karapmar) (Karamürsel),
Mahmudiye (fieyhler, Kand›ra),
Mahmut fievket Pafla (Mahmut fievket
Pafla),

Mancarlar (Kand›ra),
Mancaro¤lu (Mancarao¤lu) (Uzuntarla,
‹zmit),
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Muharremli (Taflköprü, Gebze),
Murâd (Gebze),

Manc›k (Üsküdar),

Murâdlar (Taflköprü, fiile),

Manc›n›k (Sekbanlu) (Yoros),

Murâdl› (Mahmut fievket Pafla, Yoros),

Orhagan (Kaymas),
Orhaniye (‹zmit),
Orhanl› (Taflköprü, Gebze, 1904),*
Orhanluzâde (Kaymas),
Orhonlu (‹zmit),
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Orhun (Kaymas),

Panay›r (fiile),

Sakîr (?) (fiile),

Ormandökdüren (?) (Kand›ra),

Pafla (Paflaköy) (Abdurrahmangazi, Kartal),

Salar (?) (Gebze),

Ormanlu (Gebze, 1530 ve sonralar›),

Pafla (Yalova),

Sal›ncak (?) (Kaymas),

Orta (Akçaova, Kand›ra),

Pafla (Yoros, Üsküdar),

Saliç (?) (Kartal, Adalar),

Orta (Maldepesi) (Kartal, Gebze, 16941848),

Pafla, Paflaköyi (Gebze, fiile),

Sâlih (Yoros),

Pazar (Karamürsel),

Salmanl› (Kaymas, Kand›ra),

Ortaburun (Akmefle, ‹zmit),

Pazarbatak (Gebze, 1694-1848)

Salmar (Aktafl) (fiile),

Ortaburun (Yalova),

Pazarlar (Taflköprü, Gebze),

Salt›klar (Akçaova, Kand›ra),

Ortaca (Taflköprü),

Pazaryiri (Karamürsel),

Salurlu (Kand›ra),

Ortaköy (Akmefle, ‹zmit),

Pederler (Taflköprü),

Oruc (?) (Gebze),

Pelidlü, Pelitli (Gebze, 1530, 1622-3, 16941848, 1904, fiile),

Samand›ra, Samandr› (Abdurrahmangazi,
Kartal, Adalar, Gebze, 1530, 1694-1848),

Oruc Hocalar (Taflköprü, Gebze),
Oruclu (Taflköprü, Gebze),
Orucnân (?) (Kaymas),
Oruço¤lu (fiile),
Osmân (fiile),
Osmânili (fiile),
Osmaniye (‹zmit),
Osmaniye (Karamürsel),
Osmânköyi (De¤irmençay›r›, fiile),
Osmanl› (‹zmit),
Osmanl› (Taflköprü, Gebze, 1904),
Ostoros, Usturus(?) (Üsküdar),
Otac, Otac› (?),(Gebze, 1530, 1694-1848),
Ovac›k (Molla Fenari, Gebze, 1904),
Ovac›k (fiile),

Samanl› (Kaymas),

Pendik (Abdurrahmangazi, Adalar, Kartal,
Gebze, 1530, 1694-1848, Üsküdar),

Samanl› (Yalova),*

Pir Ahmedler, Pîr Ahmedli (Akçaova,
Kand›ra),

Saniye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Pir Fak›lar (fieyhler, Kand›ra),
Pirahmed (Akmefle, ‹zmit),
Pirceler (Kaymas, Kand›ra),
Piro¤lu (Akçaova, Kaymas, Kand›ra),
Polonez (Beykoz),
Poyhalar (Taflköprü, Gebze),
Poyraz (Beykoz),
Putlar (Potlar) (fieyhler, Kand›ra),
Ragos›l (?) (fiile),
Rahmiye (‹zmit),

Samutlar (Taflköprü, Gebze),
Sapakp›nar (Akmefle, ‹zmit),
Sapanca (Üsküdar),
Saraço¤lu (Kand›ra),
Sarâyc›k (Karamürsel, Yalova),
Sarayl› (Ba¤çecik, ‹zmit),*
Sar› Ahmedler (fieyhler, Kaymas, Kand›ra),*
Sar› Efl‘âr (?) (A¤açl›),
Sar› Haliller (Taflköprü, Gebze),
Sar› Hocalar (Taflköprü, Gebze),
Sar› Kocalar (Akçaova, Kand›ra),
Sar›be¤ler, Sar›be¤li, Sar›beyli (fieyhler,
Kand›ra),

Oyl› (?) (fiile),

Ramazan Bifleler (Ramazan Paflalar)
(Kaymas, Kand›ra),

Öbekli (A¤va, fiile),

Ramazanlar (Kand›ra),

Ö¤ümce (Yoros), Ügümce olacak

Ramiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Öküz lîmân› (Üsküdar),

Rasulfak› (Gebze, 1530)

Ömer (Gebze, 1694-1848)

Ratibli (Karamürsel),

Ömer (Yoros),

Receb (‹zmit),

Ömer A¤a (fieyhler, Kand›ra),

Recebler (Kand›ra),

Ömer Pafla (fieyhler, Kand›ra),

Sar›g_zî (Abdurrahmangazi, Kartal,Yoros),*
bkz. Sar›k_dî

Reisler (Reisli) (fieyhler, Kand›ra),

Ömerce (Taflköprü),

Sar›Haliller (Taflköprü, Gebze),

Reislü (Gebze, 1530)

Ömerli (Akçaova, Kand›ra),

Resuller (fieyhler, Kand›ra),

Sar›k_dî (Kartal, Gebze, Yoros),25

Ömerli (Kartal, Taflköprü, Gebze, 1530),

Refladiye (Abdurrahmangazi, Kartal),

Ömerli (Kaymas, Kand›ra),

R›dvanlar (Kand›ra),

Ömerli (Mahmut fievket Pafla, Yoros),

Ruckan (Akmefle, ‹zmit),

Ömerli (Taflköprü, Gebze)

Ruflanlar (Kand›ra),

Ömermadar (Taflköprü),

Rüstemli (?),

Ömero¤l› (fieyhler),

Sa‘îdlü (Gebze),

Ömürceli (Kand›ra),

Saburl› (?) dîvân› (fieyhler),

Örcünlü (De¤irmençay›r›, fiile), *

Saburlu (Gebze, 1694-1848),

Ördekçi (Gebze, 1694-1848)

Saçc›lar (Akçaova, Kand›ra),

Ören (Kand›ra),

Sad›klar (‹zmit),*

Ören (Maldepe) (Adalar, Kartal, Gebze),

Safiye (Karamürsel),

Ören (fiile, Üsküdar),

Safra (?) (fiile),

Ören, Örenköy (Kartal),

Safran (Yalova),

Örencik (Hamidiye) (Karamürsel),

Safvetiye (fiile),

Örenezli (Taflköprü),

Sa¤ar (Akbafl) (fiile),

Örgütlü (Taflköprü, Gebze), bkz. Ürgütlü

Sa¤ar (K›z›lca) (fiile),

Ötük (Kand›ra),

Sahtiyânlar (A¤açl›, Kaymas, Kand›ra),

Öyümc› (?) (Yoros), Ügümce olacak

Sa’îdlü (Gebze),

Özlü (Övezli) (fiile),
Özübeyi (Uruzbeyi) (Gebze, 1530)

Sakallu, Sakalu, Sakallar (Kaymas,
Kand›ra),

Palafll› (?) (fieyhler),

Sakarl› (?) (fiile),

Pamuklar (‹zmit),

Saker (?) (Gebze),

Sar›ca Ali (Kaymas, Kand›ra),*
Sar›calar (‹zmit),
Sar›cal› dîvân› (Kaymas),
Sar›çoban (fieyhler, Kand›ra),
Sar›do¤an, Sarudo¤an (Kaymas),

Sar›kavak (De¤irmençay›r›, fiile),
Sar›köy (fieyhler),
Sar›l› (Gebze, 1694-1848),
Sar›o¤lu (fieyhler, Kand›ra),
Sar›o¤lu ikinci (fieyhler, Kand›ra),
Sar›o¤lu üçüncü (fieyhler, Kand›ra),
Sar›fleyh (Akçaova, Kand›ra),
Sarn›çlar (Kand›ra),
Sarube¤lü (Kand›ra),
Sarucalu (Yalova),
Sarudîvân (?) (Kaymas),
Sarulu (Gebze),
Satarlar (fieyhler),
Satmazl› (fiile), *
Sebiller (fieyhler, Kand›ra),
Sedefler (Kand›ra),
Sefal› (Seferler) (Kand›ra),
Seferler (Kand›ra),
Seferler (Sefero¤lu), (‹zmit),
Sekbanl› (‹zmit),*
Sekili mezraas›, Sekili, Sekilü (fiile, Gebze,
1530, 1694-1848),
Selâmc›k (Karamürsel),
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Selametli (Akçaova, Kand›ra),

So¤ucak (Yalova),

fieyh fiems (Gebze, 1530),

Selgeri (Selengeri) (Gebze, 1530)

So¤ular (A¤va, fiile),

fieyhler (Taflköprü),

Selimiye (Ba¤çecik, Uzuntarla, ‹zmit),

Sohall›, Sohayl› (?) (Kaymas),

fieyhler, fieyhler mezraas› (fieyhler),

Selimiye (Karamürsel),

Sohan (Kaymas),

Selmânlu (Kaymas),

Sokula (fiile),

Semendi (Kartal),

Sokuld› (?) (fiile),

fieyhli, fieyhlü, fi›hl› (Abdurrahmangazi,
Kartal, Adalar, Yoros, fiile, Gebze, 16941848),*

Semenler (fieyhler, Kand›ra),

Solaklar (Kaymas, Kand›ra, ‹zmit),

Semetler (Karamürsel),

Solurlar (?) (fiile),

Semseri (?) (Taflköprü),

Sorgull› (?) (fiile),

fi›hl› bkz. fieyhli), (Abdurrahmangazi,
Kartal),*

Senaiye (Karamürsel),

Sortullu (Sortulu) (De¤irmençay›r›, fiile),

fiile (Kand›ra),

Senmenût(?) (Üsküdar),

Sö¤üdlü (Ada nahiyesi),

fiile (Taflköprü),

Sepetçi (‹zmit),

Sönikli (Taflköprü),

fiirin Sulhiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Sepetçi (Kand›ra),

Söverler (Süverler) (Akçaova, Kand›ra),

Serdo¤an (Kaymas),

Suadiye (‹zmit),

fiu‘ayblu, fiuaybl› (Oruzderesi) (Gebze,
1530, 1622-3, 1694-1848),

Serhacl› (?) (Kand›ra),

Subafl› (Yalova),

fiuaypli (A¤va, fiile),

Serkir (?) (Kartal),

Sucahl› (fieyhler, Kand›ra),

fiükür (Kaymas),

Sermayeci (Karamürsel),

Sucak (Kaymas),

Tabaklar (?) (Yoros),

Servetiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

Sultân (Üsküdar),27

Tafralar (Kand›ra),

Sevindik, Sevindikli (Taflköprü, Kocaeli,
Gebze, 1530, 1904),

Sultân çiftli¤i (Gebze),

Seydi Alî (Kaymas),
Seyf›ler (fieyhler, Kand›ra),
Seyid Aliler (Kaymas, Kand›ra),

Sultanbeylik (Abdurrahmangazi, Kartal),
Sultançiftlik (Abdurrahmangazi, Kartal),
Sultaniye (Akmefle, ‹zmit),

fieyhlü (A¤açl›),
fi›¤›ll› (A¤va, fiile),

Tahtac›lar (Kaymas, Kand›ra),
Tahtalar dîvân› (Taflköprü),
Tahtal› (Hamid (Gebze, 1694-1848)
Tahtal› (Karamürsel),*
Tahtalu (Yalova),

Seyyid Alî (Kand›ra),

Sultaniye (Paflamand›ra) (Mahmut fievket
Pafla),

S›ra (fieyhler, Kand›ra),

Sultaniye (Yalova),

Tarakç› K›flla (Kand›ra),

S›ralu, S›ral› (Resullü) (Gebze, 1530, 16223)

Suludere (Karamürsel),

Taranc›k (Yalova),

Sungurl› (fiile),

Taslaklar (Akçaova, Kand›ra),

Sungurlu (Akçaova, Kand›ra),

Taso (Karamürsel),

Surlar (A¤açl›),

Taflanbâr (Kand›ra),

Surlar (Süverler) (Taflköprü, Gebze),

Taflköprü (Taflköprü, Gebze),

Suryol› (fiile),

Taflköprü (Yalova),

Sutcalar (Taflköprü, Gebze),

Tafll›geçit (Gebze, 1530, 1694-1848)

Süleymaniye (Akmefle, ‹zmit),

Tafll›geçit (fieyhler, Kand›ra),

Süllü (Kand›ra),

Tafll›k (Ada nahiyesi),

Sülükler (Gebze),

Tafllugeçid (Gebze),

Sünbüle Mahmudiye (Uzuntarla, ‹zmit),

Tafloluk (fieyhler, Kand›ra),

Sürgünler (Kartal, Gebze),

Tafltimur (Kand›ra),

fiabanlar (Kand›ra),

Tatar Ahmed (Kand›ra),

fiabflallar (‹zmit),

Tatar Ahmed dîvân› (A¤açl›),

fiahbaz (‹zmit),

Tatarlar (Kaymas, Kand›ra),

fiahinler (A¤açl›),

Tavflan (Gebze),

fiahinler (Akçaova, Kand›ra),*

Tavflanc›, Tavflanc›l, Tavflanc›l›, Tavflanc›lu
(Gebze, 1694-1848),

S›rapmar (Mahmut fievket Pafla),
S›v›fll› (De¤irmençay›r›, fiile),
Sihaml› (fiile),
Silkik (?) Çelebi (Yoros),
Sinanl› (Kaymas, Kand›ra),*
Sinâno¤l› çiftli¤i (Balabanc›) (Kand›ra),
Sinâno¤l› çiftli¤i (Meciklü) (Kand›ra),
Sinekcili (Yoros, Üsküdar),
Sinekli (De¤irmençay›r›, fiile),
Sipahiler (Taflköprü, Gebze),
Sipâhlar, Sipahiler (Taflköprü, Gebze, 1904)
Sirek (Kand›ra),
Siretiye (Ba¤çecik, ‹zmit),
Sitânl› (Kaymas),
Socak (Kaymas),
Sof›lar (Akyaz›, Hendek),
Sof›lar (Taflköprü, fiile),
Sof›l›, Sof›lu (fiile),
Sofilar (Akyaz›, Hendek),
Sofilar (Taflköprü, fiile),
Sofiler (Sofular) (Akçaova, Kand›ra),
Sofiler (Sofular) (Kand›ra),
Sofiler ikinci (Kand›ra),
Sofil›, Sofilu (fiile),
Softalar (Kaymas, Kand›ra),
Sofular (Alacal›, fiile),

fiahveliler (Kand›ra),
fiaronlar (Akçaova, Kand›ra),
fiafld›lar (fieyhler, Kand›ra),
fiavk›l› (fiavikli) (Kand›ra),
fiay›klu (?) (fiile),
fiefketiye (‹zmit),
fiehsüvâr dîvân› (Kaymas),
fiehzâde Sultân Mehmed evkaf›,
fiekürler (Kaymas, Kand›ra),
fiekürler ikinci (Kaymas, Kand›ra),

Sofuo¤lu (Sofular) (Ba¤çecik, ‹zmit),

fiemseddîn, fiemsüddinli (Taflköprü, Gebze,
1530),

Sogullu (A¤va, fiile),

fievketiye (Ba¤çecik, ‹zmit),

So¤anc›lar (?) (Yalova),

fieyh (Dolayoba) (Gebze, 1694-1848),

So¤anlu, So¤anl›k (Abdurrahmangazi,

fieyh (Kaymas, Kand›ra),*

Kartal, Adalar, Gebze, 1530, 1694-1848),26

fieyh kava¤› (Gebze),

Tahtânî Ere¤li (Karamürsel, Yalova),

Tavflanl›, Tavflanlu (Gebze, 1530, 16941848, 1904),
Tavflanl›, Tavflanlu (Karamürsel, Yalova),
Tayköy (?) (Kaymas),
Tebre (?) (Karamürsel),
Tecîr (?) (Karamürsel),
Tefekler (fieyhler, Kand›ra),
Teke (‹zmit),
Tekeli (Akçaova, Kand›ra),
Tekelili (Kand›ra),
Tekfur (Yoros),
Tekin (Gebze, 1530)
Tekkeli (Yalova),
Tekkeflinler (Akçaova, Kand›ra),
Tekneler (fieyhler, Kand›ra),
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Tuzla [Ni¤de(?)] (Gebze, 1622-3, Adalar,
Üsküdar),

Ya¤c›lar (Taflköprü),

Tekye (De¤irmençay›r›, fiile),
Tekye (Taflköprü, fiile),

Tümek (Tömek) (fieyhler, Kand›ra),

Tekye dîvân› (Kand›ra),

Tümekler (Tömekler) (fieyhler, Kand›ra),

Ya¤c›lar Kargal› (Ya¤c›lar karagöllü)
(Taflköprü, Gebze),

Tekyeli (A¤açl›),

Türkmân, Türkmânl›, Türkmen (Kand›ra),*

Ya¤dafl (Tekye) (Kand›ra), Ba¤ras olabilir

Tekyelio¤l› (Kaymas),

Ucova (Gebze, 1694-1848),

Ya¤›fll› (Kaymas),

Tekyeniflîn (A¤açl›),

Uçgaziler (‹zmit),

Yahyâ (Ada nahiyesi),

Temennâ, Temennâ mezraas› (Kartal,
Adalar, Gebze, Pendik),

Ulabe¤i (?) (Kand›ra),

Yahyâ (Gebze, 1530, 1622-3),

Ulafll› (Karamürsel),*

Yahyalar (Kand›ra),

Tepe (Akçaova, Kand›ra),

Ulupelid (fiile),

Yahyalu (‹brahim) (Gebze, 1622-3)

Tepe (Gebze),

Ulupmar (Akçaova, Kand›ra),

Yahyao¤lu (Gebze, 1530),

Tepe (Karamürsel),

Umniye (Ümmiye)

Yaka (De¤irmençay›r›, fiile),

Tepecik (Ba¤çecik, ‹zmit),

Umranl› (fiile),

Tepecik (Molla Fenari, Gebze),

Umûr Beg (Gemlik),

Yakac›k (Abdurrahmangazi, Kartal, Adalar,
Gebze, 1530),

Tepeköy (Tepe Karyesi) (‹zmit),

Umûrca (Gebze, 1530),

Yakanl› (?) (fiile),

Tepeköy (Uzuntarla, ‹zmit),

Umûrca (Kaymas, Kand›ra),

Yakublu (A¤va, fiile),

Tepemanay›r (Taflköprü, Gebze),

Umurcili (Taflköprü),

Yakup Kalfalar (fieyhler, Kand›ra),

Teperikli (fieyhler, Kand›ra),

Umûrdere (Gebze),

Yalak (Taflköprü),

Tepeviran (Molla Fenari, Gebze),

Umûrlar (‹zmit),

Yalakâbâd (?) (fiile),

Tepevîrân (Üsküdar),

Umûrlu (Gebze, 1530, 1694-1848),

Yalakdere (Yalakdere gedit) (Karamürsel),

Terâha (?) (Kocaeli),

Urcun (Ba¤çecik, ‹zmit),

Yal› (Yoros),

Teksan (fiile),
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(Ba¤çecik, ‹zmit),

Ya¤c›lar Çavufllu (Taflköprü, Gebze),

Terzil (?) (Kaymas),

Urma¤an (Kaymas),

Yal›köy,

Terziler (Kaymas, Akçaova, Kand›ra),

Urumca (Yoros, Üsküdar),

Yal›yadifl Osmaniye (Kand›ra) (Yahyadefl),

Terziler ikinci (Kaymas, Kand›ra),

Uruz Be¤i (?) (Gebze, 1694-1848),

Yalova (Yalova),

Teflvikiye (Yalova),

Uruzlu (Gebze, 1530)

Yaramazlar (Killio¤lu) (Kand›ra),

Tevfikiye (Akmefle, ‹zmit),

Ustoros (?), Usturus(?)(Gebze, Üsküdar),

Yâreler (?) (Kartal),

Tevkif›ye (Çavufl) (Karamürsel),

Uvezp›nar (Yalova),

Yar›mca (Taflköprü),

Timur, Timurc›l› (Yoros),

Uzunalan (fieyhler, Kand›ra),

Yar›mca-i bala (Gebze),

Timurci, Timurc›lar (Taflköprü, Gebze),

Uzunbey (‹zmit),

Yar›mca-i zir (Gebze),

Timurcular (De¤irmençay›r›, fiile),

Uzunhâki (?) (Gebze),

Yaflar (?) (Gebze),

Tobutlu (?) (Kand›ra),

Uzunhamid (Gebze, 1530),

Yaflc›lar (?) (fiile),

Tokaçlar (Akçaova, Kand›ra),

Uzunlar (Akmefle, ‹zmit),

Yatan (Gebze, 1530)

Tokat (fieyhler, Kand›ra),

Uzuno¤l› (fieyhler),

Yavafll› (Taflköprü, Gebze),

Tokatc›lar (fiile),

Uzuntarla (Uzuntarla, ‹zmit),

Tokmakl› (Kaymas, Kand›ra),

Ügümce (Yoros),

Yayalar (Abdurrahmangazi, Kartal, Adalar,
Gebze, 1530),*

Tolaclu (?) (Kand›ra),

Ü¤ümce-yi kebir (Akçaova, Kand›ra),

Tolayba (Kartal), Dolayoba olmal›

Ü¤ümce-yi sa¤ir (Akçaova, Kand›ra),

Tongurlu (Akçaova, Kand›ra),

Ümraniye (Üsküdar),

Tonuzluca (Gebze, 1694-1848)

Ünezli (Taflköprü, Gebze),

Topaklu (Kand›ra),

Ürgütlü (Taflköprü, Gebze, 1530)

Topallar (‹zmit),

Ürkim (?) (‹znik),

Topc› (fieyhler),

Ürkütlüce (?) (fiile),

Topçu (fieyhler, Kand›ra),

Üsküdarl›k (Kand›ra),

Toraç (Toraman) (‹zmit),

Üsküdarlu (Çerkeslü) (Gebze),

Toramanlar (Toraman) (Akmefle, ‹zmit),

Ütük (Kand›ra),

Torun dîvân› (Kand›ra),

Van, Vanî, Van›köy, 28

Toygar (Toygaro¤lu) (‹zmit),

Vânîköy (?) (Kaymas),

Toylar (‹zmit),

Yeni Arnavud (Yoros),

Veyisler (Akçaova, Kand›ra),

Tunc›l› (?) (Gebze),

Yenice (Gebze, 1530, Üsküdar),

Turaçlu (Kand›ra),

Vîrân (Adalar, Kartal, Gebze, 1530, 1622-3,
1694-1848)

Yenice (Kand›ra),

Turak (Kand›ra),

Vîrân (Kand›ra),

Turfa (?) (Taflköprü),

Vîrân (fiile),

Turhanl› (Taflköprü),

Vîrânc›k (Yalova),

Turna (Turnao¤lu) (Uzuntarla, ‹zmit),

Virânköy (Kartal),

Turnac›lar (Turnalar) (Kand›ra),

Ya¤bolu (Kand›ra),

Turnal› (fieyhler, Kand›ra),

Ya¤c›lar (Akçaova, Kand›ra),

Tûtî dîvân› (Kand›ra),

Ya¤c›lar (‹zmit),

Tûtîvîrân (Kaymas),

Ya¤c›lar (Kand›ra),

Yayla (Kand›ra),
Yaylak (?) (Taflköprü),
Yaylal› (De¤irmençay›r›, fiile),
Yaylal›, Yaylal› mezraas› (Taflköprü, fiile),
Yaz›c›o¤l› (A¤açl›),
Yaz›manay›r› (De¤irmençay›r›, fiile),
Yaz›menâyir (?) (Taflköprü),
Yaz›ndîvân› (?) (Kaymas),
Yaz›rkebir (Yaz›r) (Taflköprü, Gebze),
Yazl›kp›nar› (fieyhler, Kand›ra),
Yeneren (Gebze),
Yeni (Karamürsel, Yalova),

Yenice Ömerlü (Kand›ra),
Yenice,
Yeniköy (Ba¤çecik, ‹zmit),
Yeniköy (Karamürsel, Yalova),
Yeniköy (Kaymas, A¤açl›),
Yeniköy (Yoros),
Yeniköy mezraas› (fiile),
Yenimahalle (Ba¤çecik, ‹zmit),
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Y›lan (?) (fieyhler),

Yükser (?) (Yoros),

Geyikli Baba,

Y›ld›r›m Bâyezîd Hân evk_f›,

Yüzburun (Kand›ra),

Gömülük (Ada),

Yolköy k›fllas› (Kand›ra),

Zadeler (fieyhler, Kand›ra),

‹vâz Fakih (Çaml›ca),

Yorgalar (Akçaova, Kand›ra),

Zekeriyyâ (Gebze, 1530 ve sonras›),

Kalayc›lar (Gebze),

Yorganc› (fiile),

Z›ng›lk›flla (fieyhler, Kand›ra),

Keçüli, Keçülik (?) (Kand›ra),

Yorkemisler (?) (‹znik),

Z›ng›llar (fieyhler, Kand›ra),

K›zanl›k (Silivri, Çatalca),
Muhtar Devrifl (?),

Yoros (Barkan, 2000, 35),
Yoslu(?) (Üsküdar),

Mezra‘alar:

Narlu (?) (Musl›) (fiile),

Yörükler (Kaymas),

Ormanl› (Gebze),

Yukar› Ere¤li (Karamürsel),

A¤calan, Akçalan (Gebze,Taflköprü),
Müsellemlik

Yukar› Hatipler (Akçaova, Kand›ra),

Akil (Yoros),

Poyrazlu (Gebze),

Yukar› Karaçal› (fieyhler, Kand›ra),

Akin (Üsküdar),

Sancakl› (?) (fiile),

Yukar› Komal (Kand›ra),

Alî Fakih (Yoros),

Savc› (Gebze),

Yukar› Kurtyeri (Kand›ra),

Andallar düzi (fieyhler),

Sekili (fiile),

Yukar› Sofular (‹zmit),

Ayak göban› (?) (Adapazar›),

Selemî (?) (fiile),

Yukar› Süllü (Kand›ra),

Ayaslu¤ (?) (Yoros),

Seydi Be¤ (Kand›ra),

Yukar›köy (Kaymas),

Ayd›nlu (Gebze),

fieyhler (fieyhler),

Yumuflak (Akçaova, Kand›ra),*

Baklal› (?) (fiile),

fieyhp›nar› (Kand›ra),

Yumuflak (fiile),

Ça¤la (fiile),

Tekfurçay›r› (Üsküdar),

Yunus (Gebze, 1622-3)

Çay›rde¤irmân› (Gebze),

Temennâ (Kartal, Adalar, Gebze, Pendik),

Yunuslar (Akçaova, Kand›ra),

Demürci (Kand›ra),

Yaylal› (fiile),

Yûnusl› (fiile),

Depecik (Kand›ra),

Yusufca (Kand›ra),

Dilkili (?) (fiile),

Yuvac›k (Ba¤çecik, ‹zmit),

Geçürgân (?) (Adapazar›),

Ormanl› (Yoros),

Yeniköy (fiile),

II. Üsküdar Beldesinin Köyleri
Bo¤aziçi’nin do¤u k›y›lar› yan› Üsküdar beldesinin kuzeyi ve güneyi
Karadeniz’den bafllay›p Marmara Denizine kadar uzanan sahil flerididir. Burada
çok say›da köy ve Üsküdar beldesi yer al›r.
Osmanl› döneminde ço¤u birer köy olan ve belgelerde bu flekilde geçen
Bo¤aziçinin Do¤u k›y›s›ndaki yerleflim bölgeleri zamanla köy olmaktan
ç›km›fllar, semt, mahalle, ilçe merkezi ve belediye haline gelmifllerdir.29
Bunlar Anadolu kava¤›, Beykoz, ‹ncirliköy, Kanl›ca, Anadoluhisar›, Kandilli,
Vaniköy, Çengelköy, ‹stavroz, Kuzguncuk ve Kad›köy’dür. Beykoz ve Kad›köy
günümüzde birer ilçedir.
XVIII. yüzy›ldan itibaren Bo¤az k›y›lar›nda daha çok yazl›k ev ve padiflah
saray› yap›lmas›, ve bunlar›n Üsküdar ve Kad›köy k›y›lar›na yay›lmas› ulafl›m
problemini ortaya ç›karm›flt›.
Daha önce kay›klarla yap›lan ulafl›m yan›nda 1830’larda bafllayan vapur seferleri, sabit tarihlere uyulmas›n› gerektirdi¤inden, gündelik liman faaliyetinde
köklü de¤ifliklikler yol açt›.
Özellikle 1878’den sonra kentin idarî ve iktisadî merkezi Galata-Befliktafl’a
do¤ru kaym›flt›. Ulafl›m araçlar›n›n modernlefltirilmesi, yollar›n iyilefltirilmesi,
Sirkeci gar›ndan bafllayarak Avrupa yakas›n›n ve Haydarpafla gar›ndan bafllayarak Asya yakas›n›n demiryolu ulafl›m›, 1850‘lerden itibaren fiirket-i Hayriye
vapurlar›n›n devreye girmesi Bo¤az (ve bu arada Üsküdar) köylerine ulafl›m›n
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kolaylaflmas›n›n ve bu köylerin mahalleleflmesinin en önemli sebebidir.
Yine deniz ulafl›m›n›n geliflmesi Bo¤az k›y›lar›nda, Kad›köy’de ve Fenerbahçe’de,
Yeflilköy’de ve Üsküdar’da halk›n gidifl gelifllerini kolaylaflt›rd›. 30
Gemi trafi¤inde art›fllar sebebiyle transit geçifl yapan gemiler için Yenikap›,
Bahçekap›, Üsküdar, Umuryeri, ayr›ca ‹stinye ve Büyükdere’de demirleme yerleri ayr›lmas›na iliflkin düzenlemeler yap›ld›. 31
Yak›n tarihimizde Bo¤az köprüsü ile de ilgili teflebbüsler oldu¤unu biliyoruz.
Bunlara göre daha 1877-1878 Osmanl› Rus savafl›ndan önce bu konu üzerinde
çal›flmalar yap›lm›flt›. 1900 y›l›nda Frans›z mühendis F.Arnoden’in Sarayburnu
ile Üsküdar veya Rumelihisar› ile Kandilli aras›n› birlefltirecek köprü projesi
vard›r. Bunlar ile demiryolu geçifli sa¤lanacakt›. Yine hisarlar aras›ndaki,
Hamidiye köprüsü denecek olan muhteflem bir köprü ile geçifl yap›larak
Bak›rköy ve Bostanc› istasyonlar› birlefltirilecek ve Ba¤dat demiryoluna ba¤lant›
sa¤lanacakt›. Darius’un yapt›rd›¤› askerî köprünün de hisarlar aras›nda oldu¤u
söylenir.32
Üsküdar ve köylerinde dinî-tasavvufî hayat önemlidir. Bu yüzden belde ve
civar›nda çok say›da tekke vard›r. Band›rmal›zâde Üsküdarl› Seyyid Ahmed
Münib Efendi’ye göre, Üsküdar’da 47 tekke bulunmakta idi.33
Yine Osmanl› döneminde Bo¤aziçi baflta olmak üzere flehrin çevresindeki say160
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fiye yerlerinde, irili ufakl› saraylar ve sahilsaraylar yap›lm›flt›r.34
Selim III. devrinden itibaren Bo¤aziçi, sultanlar taraf›ndan tercih edilmeye baflland›¤›nda, buralarda önceden mevcut olan küçük yal› ve sâhilsaraylar yerlerini yeni ve avrupaî görünüfllü ahflap saraylara b›rakma¤a bafllam›fllard›r.
Abdülmecid (1839-1861) ve Abdülaziz (1861-1876) devirlerinde ise, Bo¤aziçi
saraylar›n›n kârgir olarak yap›lmalar› sürmüfltür.35
XVIII. yüzy›ldan itibaren padiflahlar›n, bahçe ve koruluklar›n›n baz› bölümlerini arsa haline getirmeleriyle yeni mahalleler oluflmufltur. Burada
Mustafa III. (1757-1774)’ün ‹hsan›ye ve Beylerbeyi mahallelerinin kuruluflunda
bu flekilde yapt›¤› katk›y› belirtebiliriz. Bo¤aziçi’ndeki korular padiflaha ve
çevrelerine ait arazi olarak bugüne kadar korunabilmifllerdir.
fiehrin yak›nlar›nda sultan kas›rlar›ndan baflka devlet adamlar› taraf›ndan da
köflkler inflâ edilmiflti.36 Ancak XIX. yüzy›l içlerinde veya XX. yüzy›l bafllar›nda
yap›lan köflkler bugün mevcut olmakla beraber, bunlar›n da say›lar› günden
güne azalmaktad›r.
Sâhilhâneler ve yal›lar›n Bo¤aziçi’nin iki yakas›nda s›raland›¤› gibi, Haliç’in iç
taraflar›nda, özellikle Eyüp-Bahâriye sahillerinde de bir çok yal›lar mevcut idi.
‹stanbul sâhilhânelerinin kime ait olduklar›n› tesbit eden cedveller Bostanc›bafl›
defterlerindedir. Bu defterlerin Pâdiflâh, Bo¤aziçi’nde veya Haliç’te dolaflt›¤›nda,
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kay›¤›n dümeninde bulunan bostanc›bafl›n›n muhtemel sorulara cevap verebilmesi için, haz›rland›¤›n› nakledilir. Eldeki en eski cedvel Selim III. (17891807) devrine ait 1206/1791-1792 tarihli aslî bir nüshadan istinsah edilmifl
olan›d›r. Di¤erlerinden biri Selim III. (1789-1807), ikisi Mahmud II. (1808-1839)
devirlerine ait üç defter olup, bunlardan sonuncusu 1814-1815 tarihlerine aittir.37 Üsküdar’daki saraylar, kasrlar, sahilsaraylar, sâhilhâneler ve yal›lar büyük
ölçüde kayda geçmifltir. Bununla birlikte Üsküdar iskelesinden Kuzguncuk’a
giden yolun solunda bulundu¤u tahmin edilen Piyâle Pafla saray›,
Karacaahmed’de Sultan Tekkesi yan›nda yer alan Civan Kap›c›bafl› saray›, yeri
bilinmeyen muhtemelen Sokollu Mehmed Pafla’n›n yapt›rd›¤› Koca Mehmed
Pafla saray› ile, Küçük Çaml›ca’da bulunan Mehmed IV. (1648-1687),
saraylar›ndan günümüzde hiçbir iz kalmam›flt›r.38
Bu arada 1921 ve 1922’de, Üsküdar ve Haydarpafla’da ç›kan iki büyük yang›n39
bölgenin yap›s›n› de¤ifltirmifl olmal›d›r.
Kuzeyden, Karadeniz k›y›lar›ndan Anadoluhisar›’na kadar olan Bo¤aziçi’nin
Asya yakas› bugün Beykoz Belediyesine dahildir. Üsküdar ilçe ve belediyesi
Kandilli’den bafllamaktad›r.
1. Kandilli
Anadolu sahilinde yer alan dil ve burunlardan olup, Türk, Ermeni ve az
say›da Rumla meskûn olan Kandilli,40 di¤er burunlardan farkl› olarak, Rumeli
sahiline do¤ru ak›nt›n›n içine uzanm›fl bir yar›madaya benzer.
Kandilli camii belgelerde geçmektedir.41 Yine Kandilli’ye XVIII. Yüzy›l
sonlar›na do¤ru yerleflmeye bafllayan Ermenilerin 1810 y›l›nda yeniledikleri
kiliseleri ve Kandilli tepesinde küçük bir mezarl›klar› bulunmaktad›r. 42
Üsküdar’daki kaza köyleri gibi Kuzguncuk, ‹stavros, Çengelköy ve Kandilli gibi
belde köylerinde kay›kç›l›¤›n önemli bir geçim kayna¤› oldu¤unu ö¤reniyoruz.43
Kandilli’de oldu¤u bilinen yal›lar aras›nda Ak›nt›burnu’daki Edib Efendi
yal›s›yla Mustafa Pafla44 yal›s› belirtilebilir.
Üsküdar’da Bizans döneminden beri ba¤ ve bahçeler oldu¤u bilinmektedir.45
Bunlar aras›nda Kandilli bahçesi oldukça önemlidir. Murad III. taraf›ndan
yapt›r›lan bir hasbahçedir.46
2. Vaniköy
Kandilli’den sonra, Vaniköy47 veya Papaz bahçesi denilen köy gelir ki buras›
Mehmed IV. (1648-1687) taraf›ndan Vanî Mehmed Efendi’ye temlik edilmifl, o
da oray› imâr ettir mifl ve bir de mescid yapt›rm›flt›r.48
Daha sonra çevre ile ilgili olarak ihtilaflar eksik olmam›flt›r. Mesela Ahmed
III. (1703-1730) zaman›nda Üsküdar nâibine gönderilen bir hükümde Vanî
Mehmed Efendi’ye temlik edilen bahçenin dahilinde bulunan, ancak daha önce
saksoncu oca¤›na ait oldu¤u tesbit edilen yayla¤a müdahale eden Vanî
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Efendi’nin akrabalar›n›n men edilmesi istenmiflti.49
Saksoncular›n da ihtilafa sebep olduklar› anlafl›l›yor. Zira Vanî Efendi vakf›na
ait yerlere müdahale eden saksoncular bölükbafl›s›n›n men edilmesine dair de
Üsküdar kazâs› nâibine bir hüküm yaz›lm›flt›.50
Belgelerde Van›köy’deki Mustafâ Pafla bahçesinden bahsedilmekteyse de bunun
Kuleli bahçesinin ilk hali oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
3. Çengelköy
Bir baflka burun olan Zeytinburnu’ndan sonra, Narl›bahçe de denilen Kuleli
bahçesi, 51 Kuleli’den sonra, Türk ve Rumlarla meskûn olan ve bu dönemde
Üsküdar kazâs› muzâfât›ndan Yoros nâhiyesine ba¤l› Çengelköy52 gelir.
Çengelköy’de kireç ocaklar› vard›r. Bununla ilgili elimizdeki ilk hüküm Mustafa
III. (1757-1774) zaman›na aittir. ‹stanbul’da kirecçi esnaf›n›n kirec f›r›n› adedi
ve çal› al›m nizamlar›na dair bu hüküm Yoros nâibine gönderilmiflti.53
Selim III.ün (1789-1807) cülûsuyla da ilgili olan bir kay›tta da bu nizamlara çal›
yeri sahipleri taraf›ndan yap›lan müdahalenin önlenmesi hususundaki hüküm
yenilenmiflti.54 Bu hüküm Mahmud II. (1808-1839) zaman›nda tekrarlanm›flt›.55
Üsküdar köylerinde, bu arada Çengelköy’de de¤irmen ve f›r›nlar (di¤erleri
Kuzguncuk, Kandilli, Be¤lerbe¤i ve Büyükçaml›ca) vard›r. 56
Yine Çengelköy’de yap›lan bir camiye ‹stanbuldaki bir f›r›n›n vakfedildi¤ini
ö¤reniyoruz.57
Çengelköy’de yo¤urtçu esnaf› çal›flmaktad›r. Üsküdardaki sütçü esnaf›n›n bunlara yapt›klar› müdahalenin önlenmesi istenmifltir.58 Bununla birlikte sonradan
kuruldu¤u anlafl›lan yo¤urtçu iflyerlerinin de müdahale etmemesi istenmifltir.59
Çengelköy sakinleri aras›nda anlaflmazl›klar›n giderilmesi için Atîk fiikayet ve
Ahkam defterlerine yans›yan hükümler vard›r.60
Çengelköy’ün resm-i k›fllak, resm-i otlak, tapu-y› zemîn, beytü’l-mâl ve resm-i
temessük gibi baz› gelir kaynaklar›ndan oluflan ve iltizamla iflletilen
mukataas›n›n Gazi Fazlullah Pafla vakf›na ba¤l› oldu¤unu ö¤reniyoruz.61
Buradan elde edilen öflür vakfa aktar›lmaktad›r.62
Çengelköyü arkas›nda Hatice Hatun vakf›na ait bofl araziye icareteyn usulü ile
iflletmek üzere bina inflas›na müslümanlardan istekli ç›kmad›¤›ndan bu
arazinin de¤eriyle gayr-i müslimlerden isteyenlere sat›lmas›na müsaade olunmufltu.63
Valide Sultan evkaf›ndan Çengelköyü civar›nda Kuleli bahçesinde vakfa ait
dalyan›n sa¤ ve solunda yeni dalyan ihdas olunmamas›, olunanlar›n kald›r›lmas› istenmiflti.64
Bu köyde vak›f binalar›n de¤ifltirilmesi ile ilgili hükümler vard›r.65
Çengelköy’de fieyh Ahmed Efendi ad›na bir Bedevî tarikat› tekkesi vard›r.
4. Beylerbeyi, ‹stavroz
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Üsküdar’›n eski köylerinden biri olan Çengelköy’de sahil manzaras›

Çengelköy’den sonra, Türklerle meskûn Beylerbeyi bahçesi gelir.66
Beylerbeyi’nden sonra, Türk ve Rumlarla meskûn olan ‹stavroz vard›r.67
K›y›da Abdülhamid I.( 1774-1789) ad›na yap›lan cami meflhurdur. 68
Belgelere köy halk›yla devlet görevlileri aras›ndaki anlaflmazl›klar›n nas›l
çözüme kavuflturulduklar› yans›m›flt›r. Bunlardan birinde zimmi bir çoban›n
koyun ile kuzular›n› gaspettip o¤lunu katleden ‹stavroz bahçesinin ustas›n›n,
‹stanbul kaymakam› ve kad›s›na yaz›lan hükümlerle cezaland›r›lmas› istenmektedir.69
Beylerbeyi sakinleri aras›nda anlaflmazl›klar›n giderilmesi için Atîk fiikayet ve
Ahkam defterlerine yans›yan hükümler vard›r.70
Yine, ‹stavroz, Merdivenli ve Viran köylerindeki ba¤ sahiplerinin, mahsûlden
öflür al›nmadan ba¤lar›n› bozmamalar› istenmiflti.71
fieyhülislaml›k nezâretindeki Okçularbafl›’ndaki sebil vakf›na ait Üsküdar’a
ba¤l› ‹stavroz köyündeki F›st›kl› adl› bofl yerin isteyen müslümanlara icareteyn
usulü ile kiralanmas›na izin verilmiflti.72
Bu köyde de vak›f binalar›n de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak Haremeyn müfettifline
gönderilen hükümler vard›r.73
Beylerbeyi’nde Havuzbafl›nda bir Kâdirî Özbekler tekkesiyle Bedevî tarikat›na
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ait fieyh Hâmil Efendi tekkesi vard›r. ‹stavroz, Dereiçinde de Bedevî tarikat›na
ait fieyh Hüseyin Efendi tekkesi ile bir baflka Bedevî tekkesi vard›r.
Belgelerde Beylerbeyi bahçeleri aras›nda Alî Fevzî, Hâc› Yahyâ Efendi, Hasan
Efendi, ‹mâm, ‹stavros, Keçeo¤l›, K›t‘ac›(?), M›s›rl› ‹smâ‘îl Pafla, Nakk_flbafl›,
Nûrî Be¤, Osmân A¤a, Rif‘at Be¤ ve Tamcit Osmân A¤a bahçelerinden
bahsedilmektedir.
Çengelköy ile Beylerbeyi aras›ndaki Ferahâbâd,74 yal›s›yla Beylerbeyi yal›lar›
aras›nda Be¤lerbe¤i,75 Âgâh Be¤, Hakk› Be¤ Efendi, Hasib Pafla, ‹brâhîm Selîm,76
‹smâ‘îl Be¤, ‹zzet Pafla, Kettânc› Hâf›z Efendi, Kîsedâr Efendi, Refîk Efendi
yal›s›yla S›ra yal›lar zikredilmektedir. Bu arada ‹stavroz’daki fievkâbâd77
yal›s›n› da belirtmek gerekir.
Konaklar› özel saraylar olarak ta tan›mlayabiliriz:78 Beylerbeyi’ndeki Reflîd Pafla
kona¤›yla ‹stavroz’daki Alî Efendi kona¤›n› da belirtebiliriz.
Bu arada ‹stanbul Külliyat›nda Beylerbeyi’nde olduklar› belirtilen baz› konutlar
aras›nda Çerkes Hasan A¤a, Feyzî Efendi, Katonac›bafl› (?) Ahmed A¤a,
Okc›bafl›, fiâh›zenne- fiehsene Hân›m konutlar› belirtilebilir.
5. Kuzguncuk
Nakkaflburnu’ndan sonra Rum ve Yahudilerle meskûn Kuzguncuk79 köyü
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gelir. XVIII. Yüzy›ldan itibaren ve Ermeniler de buraya yerleflmeye bafllam›fllar
ve XIX. Yüzy›lda genifl bir cemaat oluflturmufllard›r. Müslümanlar burada
oldukça az idi.
Köyde iki Rum, bir Ermeni kilisesiyle iki sinagog bulunmaktayd›.
Yahudi nüfus oldukça fazlayd› ve zaman içersinde ço¤almalar› nedeniyle vergi
ödemelerinde yeni düzenlemeler yap›lm›flt›r.80
Kuzguncuk’ta Yahudilere ait kasap dükkanlar› vard›r.81
Tefecilerin kimi Kuzguncuk halk›na yapt›klar› davran›fllar da onaylanmam›flt›r.82
Osmanl›larda her seviyedeki piyasan›n kurulmas› ve ifllemesi devletin bilgisi
alt›nda gerçekleflir. Küçük piyasa birimleri olan pazar ve panay›rlar›n oluflturulmas› bir ihtiyaçtan kaynaklanmas› ve devlet taraf›ndan uygun bulunmas›
halinde kurulufl gerçekleflir.83 Bunun gibi Kuzguncuk halk› köylerinde keresteci dükkan› aç›lmas› için istekte bulunmufllar ve bu istek yerine getirilmiflti.84
Üsküdar iskelelerin yan›nda Kuzguncuk’ta da kay›k iskelesi,85 Üsküdar köylerinde, bu arada Kuzguncuk’ta da f›r›nlar,86 Çengelköy gibi Kuzguncuk’ta da
flerbethâneler,87 bal›kç› dükkanlar›88 vard›r.
Baflkalar›n›n müdâhalesi olmaks›z›n kaza ile ölenlerin ailelerinden diyet öflrü
talep olunmamas› tekrarlanm›flt›.89
Köyde bir çeflmeye gelir sa¤lanmas› için vak›f bir hamam yapt›r›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›.90
XVIII. yüzy›ldan itibaren Kuzguncuk’a yerleflmeye bafllayan Ermenilerin gece
ayinlerine kar›fl›lmamas› istenmifltir.91 Bundan k›sa bir süre sonra da, 1835
y›l›ndan itibaren, Surp Krikor Lusavoriç ad›na bir kiliseye sahip olmufllard›r.92
Kuzguncuk’da, Beylerbeyi Mehmed Pafla’n›n yal›s› ile bir yahudinin evi
aras›nda kalan ve bir k›sm› iskele yolu olarak b›rak›lan mîrî arsay› sat›n alan
zimmi ile, arsan›n üzerine yal› yapmas›na mani olan köylüler aras›nda ç›kan
anlaflmazl›¤›n, zimminin arsas›n›n bir miktar›n›n daha iskele olarak b›rak›lmas›
ve karfl›l›¤›nda Mehmed Pafla’n›n yal›s›na ait arsadan yer al›nmas› fleklinde
çözümlenmiflti.93
Baz› gelir kaynaklar› Hâssa bostânc›bafl› nezâreti denetiminde bir vak›f olan
Kuzguncuk’ta, ba¤ bozumu vaktinde yap›lan masraflar›n, eskiden oldu¤u gibi
Rum ve Yahudi cemaatleri aras›nda belli nisbette paylaflt›r›lmas›na istenmiflti.94
Susamya¤c› (fiîr-revgan) esnaf›n›n burada bir ya¤hane binas› yapt›rd›klar›n›
ö¤reniyoruz.95
Gevherhan Sultan’›n [Mehmed IV. (1648-1687)’in k›z› ve Mustafâ Hân II.(16951703)’nin k›zkardefli] ‹stanbul’un muhtelif yerlerinde, bu arada Kuzguncuk’ta da
padiflah›n [Ahmed II.(1691-1695)] k›z› Asiye Sultan’a ba¤›fllad›¤› yal› ve
bahçeleri oldu¤unu ö¤reniyoruz.96
Osmanl› mahalle teflkilat›nda kefalet sistemi önemlidir. Bunun için Üsküdar’dan Gebze’ye ve Anadolukava¤›’na kadar olan bölgedeki mîrî bahçelere kefilsiz
bahçevan al›nmamas›na ve aralar›nda bar›nan eflk›yan›n ay›klanmas› isten166
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miflti.97
Kuzguncuk’ta da vak›f binalar›n de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak Evkaf müfettifli’ne gönderilen hükümler vard›r: C›¤alzade Rüstem Pafla vakf›na ait
Kuzguncuk’taki bahçenin ve bitifli¤indeki do¤ramac› dükkan›n›n, bu bahçeye
icareteyn usulü ile kirac› olan Ermenî flahs›n, Üsküdar’da Arakiyeci el-Hac
Mehmet mahallesindeki mülk ev ve çiçekçi bahçesiyle istibdali gibi.98
‹stavros ile birlikte Bostanc›bafl› Abdullah A¤a vakf›na ba¤l› olan Kuzguncuk
sakinleri aras›nda anlaflmazl›klar›n giderilmesi için oldu¤u gibi Atîk fiikayet ve
Ahkam defterlerine yans›yan hükümler vard›r.99
‹stanbul’da ve Kuzguncuk’ta, Hac› Recep ve Hac› Mehmet evkaf›n›n gelir
fazlas›n› tasarruf eden flah›s ve vak›ftan naz›rl›k, katiplik ve cabilik alan kimseler aras›ndaki ihtilaf›n ilgili kad›l›kta görülmesine dair hüküm yay›mlanm›flt›r.100
Kuzguncuk’taki vak›f yal›y› fera¤ yoluyla ald›¤›nda yahudi iken, sonradan müslüman olan Mehmet’in, yal›y› kendisine rehnetti¤ini bildiren kardefli Salamon
ve fera¤ edenin k›z› aras›ndaki davada Salamon’un kardefli Mehmet’i vekil
etti¤ine ve ihtilaf›n usulüne göre çözülmesi,101 üzerlerine düflen öflür vesair
vergilerini ödeyen reayadan fazla vergi talep eden köy zabitinin engellenmesi102
ve ‹stanbul’un muhtelif yerlerinde, Bostanc›bafl› Abdullah A¤a vakf›na ait köy,
bostan ve korular› iltizama alan flahsa hariçten müdahale edilmemesi103 istenmiflti.
Kuzguncuk’tan Üsküdar’a girerken Paflaliman›’nda, Yar›mca Baba adl› bir Kâdirî
tekkesi vard›r. Yine Üsküdar-Kuzguncuk yolu üzerinde Yar›mca Dede adl›
Bektafli tekkesi belirtilebilir.
Belgelerde bahsedilen bahçe ve bostanlar aras›nda ‹brahimhanzade104 ve Nakk_fl
Pafla bostan› zikredilebilir.
Kuzguncuk’taki Köprilizâde Abdülvâhid Be¤ yal›s›n› belirtmek gerekir.
Kuzguncuk’tan sonra Üsküdar, Üsküdar’dan sonra da Haydarpafla düzlü¤ü
gelir. Haydarpafla düzlü¤ünde Selim III. (1789-1807)’in emriyle 1217/1802-3’de
Nizâm-› Cedid’in süvar› askerlerine ait bir k›flla ve talim yeri yap›lm›flt›r
(Selimiye k›fllas›). Burada, ayn› zamanda cami, ev, esnaf dükkânlar› yap›ld› ve
ve bir de Türk matbaas› kuruldu.105
Ulafl›m›n kolaylaflmas› yan›nda 1864 yang›n›ndan sonra mahalleleflmesi bariz
bir hal alan Kuzguncuk kargir ve ahflap-kargir kar›fl›m› yeni mimarî yap›s›,
düzgün ve ayd›nlat›lm›fl sokaklar› ile yeni bir görüntü kazanm›flt›r. Bunda
Anadolu yakas›n›n ilk gazhanesinin 1865 y›l›nda Kuzguncuk’ta faaliyete
geçmesinin büyük yeri vard›r. Üsküdar’dan Çaml›ca’ya do¤ru bugün mahalle
olan iki önemli köy daha vard›r: K›s›kl› ve Bulgurlu. Bunlara Osmanl› dönemi
için Çaml›ca köyünü de eklemek gerekir.
6. K›s›kl›
K›s›kl›’ya Büyük ve Küçük Çaml›ca tepelerinin aras›nda bir semt oldu¤u için bu
isim verilmifltir.
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K›s›kl›, Büyük Çaml›ca’da, Celvetî fieyhi Selâmî Alî Efendi’nin câmi, zâviye ve
türbesi oldukça meflhurdur.106 Selâmî Alî Efendi’nin ayr›ca Üsküdar, Selams›z,
Tekkekap›s›’nda ve F›st›ka¤ac›’nda iki tekkesi daha bulunmaktad›r. 107
Bunlar yan›nda K›s›kl›’da fieyh Halil Efendi zâviyesinden bahsedilebilir.
Anadolu yakas›n›n ilk tramvay hatt› 1928’de Üsküdar-K›s›kl› aras›nda
aç›lm›flt›.108
K›s›kl›, kültürel miras›m›z› bar›nd›ran semtlerden biri olmakla birlikte Çaml›ca
ve çevresinde ortaya ç›kan yap›laflmadan olumsuz bir flekilde etkilenmifltir.109
7. Bulgurlu
Bulgurlu köyü Ahmed I. (1603-1617) taraf›ndan, 1617 y›l›nda Aziz Mahmud
Hüdayî’ye (1541-1628) evlatl›k olarak vakfedilmifltir.110
Köy daha önce Yenice kalesi (Anadolu hisar›) dizdar›n›n t›mar› idi. Hüdayî
vakf›na verildikten sonra Küçük Merdivenköy (Bugün yerinde bir site olan
Karaman Çiftli¤i karfl›s›nda oldu¤u belirtilen Karamanlu köyü) hasl›ktan
ç›kar›l›p Yenice kalesi dizdar›n›n t›mar› haline getirilmifltir.111
Konu ile ilgili XVII-XIX yüzy›llar› kapsayan Baflbakanl›k Osmanl› Arflivinde
bulunan Atîk fiikayet ve ‹stanbul Ahkam defterlerindeki belgelerin bir k›sm›
daha önce de¤erlendirilmifltir.112
Köy Üsküdar kazas›na ba¤l› olmakla birlikte bazan, özellikle t›mar sistemiyle
ilgili anlaflmazl›klarla Gebze nahiyesi naibi ilgilenmektedir.
Hüdayî çilehanesinin civar›nda oldu¤u anlafl›lan ve Gaziler tepesi olarak
tan›nan Il›suluk mezraas› da temlik edilen Bulgurlu köyüne ilave edilmifltir.
Bütün vergi gelirleri Aziz Mahmud Hüdayî vakf› taraf›ndan tahsil edilmektedir.113 Bu köyde kireç f›r›nlar›114 ve karl›klar115 vard›r. Burada baz› bölgeler de
özel kullan›ma aittir.116
Bölgenin t›pk› ilk dönemlerin “kolonizatör derviflleri” gibi Hüdâyî derviflleri
taraf›ndan ihya ve imar edilip flenlendirildi¤i anlafl›lmaktad›r.117
Bulgurlu sakinleri veya ahali ile görevliler aras›nda anlaflmazl›klar›n giderilmesi için Atîk fiikayet ve Ahkam defterlerine yans›yan hükümler vard›r. Kamu
görevlilerinin afl›r› vergi talepleri reddedilmifltir.118
Bunun gibi t›mar sahiplerinin haklar›na müdahale de önlenmeli gerekli vergiler
ödenmelidir.119
Bulgurlu gibi Üsküdar’a tabi Moda, ‹stavros, Merdivenköy120 gayr-i müslim
mezarl›¤› yak›n›nda Akyalu, Seyyid Ahmed deresi, ‹brahim A¤a tekyesi ve
Fenerbahçe mevkii ile Ören (Maltepe) köylerinde miri koyunlar›n otlat›lmas›na
mani olunmamas› istenmiflti.121
Köy içersinde huzur bozucu hareketlerin de denetlenmesi122 ve kurallara
uymayan davran›fllardan kaç›n›lmas›123 istenmektedir. Köy halk› aras›nda ortaya
ç›kan istenmeyen durumlar gere¤inde yarg› denetimine aktar›lmaktad›r.124
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Vak›fla ilgili anlaflmazl›klardan bir tanesi Aziz Mahmud Hüdayî’nin k›z çocuklar› aras›nda ç›km›flt›r.125
Aziz Mahmud Hüdayî vakf› yönetimi ile Il›suluk köyüne mutasarr›f olan zaim
aras›ndaki arazi davas›n›n, tahrir defterlerindeki kayda göre çözümlenmesi
istenmifltir.126 Yine Il›suluk köyünde t›mar mutasarr›f›na maktu bedel ödemek
isteyen ahaliden baz›lar›n›n muhalefetlerinin önlenmesi istenmiflti.127
Bulgurlu köyü reayas›n›n civar köylerde ziraat ederek elde ettikleri mahsullerini bu köylerde harman ettikten sonra vakfa ait köye nakletmeleri istenmifltir.128
Yine Bulgurlu köyünde boz ve hali b›rakt›klar› yerlerin tapu ile baflkas›na verilmesine karfl› ç›kan kiflilerin müdahalesi önlenmeli129 ve görevlilerin yetkilerini kullan›lmalar›nda zorluk ç›kar›lmamal›d›r.130
Vak›f mensuplar›yla baflka görevliler aras›nda131 ve vak›f yöneticileriyle halk
aras›nda ihtilaflar eksik olmuyordu.132
Aziz Mahmud Hüdayî vakf› mütevelliyesi ile, civar›ndaki Çengelköy, Hisar ve
di¤er yerlerin zâbitleri aras›nda vakfa ait Bulgurlu köyündeki bir miktar
arazinin mülkiyeti hususundaki anlaflmazl›¤›n mahallinden soruflturulmas›na
dair ‹stanbul kaymakam›na ve Üsküdar mollas›na hüküm gönderilmifltir.133
Bulgurlu’da vak›f binalar›n de¤ifltirilmesi ile ilgili olarak Evkaf müfettifline gönderilen hükümler vard›r: Hayrünnisa Hatun vakf›na ait Evliya Hoca mahallesin169
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deki arsan›n, bu arsan›n kirac›s› olan flahs›n Hamza Fakih mahallesindeki mülk
evi,134 Safiye Hatun vakf›na ait Kefçe mahallesindeki evin, bu evin mutasarr›f›
olan flahs›n Bulgurlu mahallesindeki mülk evi ile,135 ve Tenbel Hac› Mehmet
mahallesindeki Halime Hatun vakf›na ait iki ev ve bir arsan›n, Matbah-› amire
emini Hac› Selim’in, Üsküdar’da, Solak Sinan mahallesindeki iki ve Bulgurlu
mahallesindeki bir mülk evi ile136 istibdali gibi.
Bulgurlu’da vak›f arsas› üzerine bina yapanlardan ve vak›f meras›nda izinsiz
hayvan otlatanlardan belirli bir miktar kira al›nmas›na gerekiyordu.137 Fakat
afl›r› vergileme yasakt›.138
Azîz Mahmûd Hüdâyî dergâh›ndan baflka bu civardaki Bac›lar ve Musalla
denen Celvetî tekkeleriyle Bulgurlu mescidi civar›ndaki fieyh ‹brahim Efendi
tekkesi belirtilebilir.
Bulgurlu’daki bahçeler aras›nda Bulgurlu, Arabo¤l› ve Meleksîmâ bahçeleri
zikredilebilir. Yine Bulgurlu’daki Abdullâh A¤a, Sirozl› Mustafâ Pafla, Süleymân
Pafla konaklar›n›, Küçük Çaml›ca’daki Serasker R›za Pafla (Yaverler) köflküyle,
Dürrîzâde (Muhâf›z) ve Feyzî Be¤ konaklar›n› ve Ac›badem’deki Ahmed Râtib
Pafla (Çaml›ca K›z Ortaokulu) kona¤›n› ekleyebiliriz.
8. Çaml›ca
Çaml›ca köyü ‹vaz Fakih evlad› vakf›na aittir. Büyük Çaml›ca havalisinin ‹vaz
Fakih adl›, büyük bir ihtimalle ahî olan ve fakih oldu¤u da kesin olan dervifle ve
170

O S M A N L I

D Ö N E M ‹ N D E

Ü S K Ü D A R

K Ö Y L E R ‹

ba¤l›lar›na t›mar olarak verilmesi Sultan Orhan zaman›na kadar indirilmektedir.139 Bu vak›fla Aziz Mahmud Hüdayî vakf› aras›nda baz› anlaflmazl›klar
oldu¤u görülmektedir.140 Çaml›ca sakinleri veya ahali ile görevliler aras›nda
anlaflmazl›klar›n giderilmesi için Atîk fiikayet ve Ahkam defterlerine yans›yan
hükümler vard›r.141 Çaml›ca a¤açl›k ve bahçelik bir bölgedir. Özellikle Küçük
Çaml›ca’da Çerkes ‹smâ‘îl Be¤, Deli Mehmed, Hâc› Ömer Be¤, ‹smâ‘îl Be¤, Korl›,
Libâde, Mehmed A¤a, M›s›r mollas›, Osmân Be¤, Ömer Be¤, fievket Be¤
bahçelerinden bahsedilmektedir. Bunlar yan›nda Büyük Çaml›ca’daki Tâhir
Baba ad›na Bektaflî tekkesinden bahsedilebilir. Yine Büyük Çaml›ca’da Yusuf
‹zzeddin Efendi kasr›142 vard›r.

III. Üsküdar Beldesi Köylerinde ‹ktisadi - ‹ctimai Hayat
1. ‹skeleler ve kay›kç› esnaf›
Üsküdar’la Eminönü aras›ndaki irtibat› sa¤l›yan Bahçekap›’daki Üsküdar iskelesinden baflka Üsküdar kazas›na ba¤l› iskeleler vard›. Bu iskelelerin say›lar›
zaman içinde farkl›l›k gösterir. XIX. Yüzy›l bafllar›nda 880 adet kay›kç› ve 19
Üsküdar ve civar› iskelesi oldu¤u bilinmektedir:143
Ayazma bahçesi ve iskelesi, 144
Balaban (fiemsipafla), 145
Beylerbeyi,
Çengelköyi,
Dil (Gebze),
Harem,
Hünkâr (Yoros)
‹skenderli (Yoros)
‹stavroz (Beylerbeyi),
‹znikmid,
Kadîköy,
Kandilli, Kavak (Üsküdar),
Kuzguncuk, Öküz veya Pafla (Kuzguncuk, Üsküdar), 146
Pendik,
Salacak,
Üsküdar,
Üsküdar beldesi köylerinde kay›kç›l›k önemli bir geçim kayna¤› olmal›d›r.
Üsküdar’daki Büyük ‹skele, Tophâne ve Mumhane, Kavak, Ayazma iskeleleri ile
Kad›köy gibi kaza köylerinde ve Kuzguncuk, ‹stavros, Çengelköy, Kandilli gibi
belde köylerindeki iskele kay›kç›lar›n›n yolcu tafl›ma ve ücret nizamlar›na ve bu
nizamlara kay›kç› esnaf› taraf›ndan yap›lan müdahalenin önlenmesine dair
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hükümden tafl›ma ücretlerini de ö¤reniyoruz.147 Bir baflka hükümde kapsam
bütün ‹stanbul, Bo¤aziçi ve Eyüp’teki kay›kç› esnaf›n› içine alacak flekilde
geniflletilmiflti.148
2. Mumcu ve debbâ¤ (derici) esnaf›
Osmanl› iktisat ve maliyesinde tahsis ilkesi verd›r. Buna göre belli hammaddeler belli esnafa, belli mallar belli bölgelere, belli gelirler belli giderlere tahsis
edilir. Bunun gibi, Üsküdar’da; Kuzguncuk, ‹stavroz ve Çengel köylerinde
üretilen koyun, keçi ve s›¤›r ya¤lar›n›n Galata ve Hümâyûnâbâd (Bebek) mumcu
esnaf›na tahsis edildi¤ini ö¤reniyoruz.149
Yine bafllang›çta, Mehmed II. (1451-1481) zaman›nda ‹stanbul ve Üsküdar ve
Galata’da üretilen koyun ve keçi ve s›¤›r derileri Ayasofya-i kebîr evkaf›na ba¤l›
‹stanbul Yedikule d›fl›ndaki (Kazl›çeflme) debbâ¤hânelerine tahsis edilmifl iken
Bkz. müste’cir Mimar S›nan taraf›ndan XVI. Yüzy›lda önce Mihrimah Sultan
Camiinin 954/1547’te, sonra Atik Valide (Nurbânû) Sultan Camii’nin (991/1583)
tamamlanm›fl olmas›150 Üsküdar’da üretilen derilerin Mihrimâh Sultân ve Atîk
Vâlide Sultân evkafi olan debbâ¤hânelere tahsisini gerektirmifl olmal›d›r.151
3. ‹htisâb Ve ‹hzâriyye Rüsûmu
Üsküdar kazâs› ve Gebze nâhiyesi nâiblerine yaz›lan bir hükümde ba¤l› köyler
reayas›ndan üzerlerine düflen ihtisâb ve ihzâriyye vergilerinin kapuc›o¤ullar›na
tahsis edildi¤i vurgulanmaktayd›.152 Birkaç y›l sonraki hükümlerde bu husus
tekrarlanmaktad›r.153
Üsküdar kad›s›na yaz›lan ve Üsküdar mahkemesi muhz›rbafl›l›¤› ve ihtisab› ile
Üsküdar nahiyeleri ihzariyyeleri baflka baflka flah›slarda oldu¤undan bu ikisinin
birbirlerinin taraf›na kar›flmamalar›na dair hüküm de benzer konuyu tekrarlamaktad›r.154 Üsküdar kad›s› ve Gebze nâibine I. Abdülhamid (1774-89)
zaman›nda tahta ç›k›fl üzerine yaz›lan ve on y›l sonraki hüküm de ayn›d›r.155
4. Vak›flar ve vak›f sorunlar›
Üsküdar’a kay›tl› olan vak›flar aras›nda Çaml›ca, K›s›kl›, Beylerbeyi’nde olanlar
da vard›r.156 Bulgurlu köyünün Aziz Mahmud Hüdayî vakf› oldu¤unu biliyoruz.
Çaml›ca ve civar› Sultan Orhan zaman›ndan beri ‹vaz Fakih vakf› olarak
zikredilmektedir.
Bostanc›bafl› Abdullah A¤a vakf›na ait Beylerbeyi, ‹stavroz, Kuzguncuk,
Bulgurlu ve K›s›kl› köylerindeki beytü’l-mâl ve mukata‘a-i zemîn gibi gelir kaynaklar› ile icâreteyn ve muk_ta‘a ile vakf evlerin oldu¤unu ö¤reniyoruz. Bu
evlerden birine mutasarr›f olan flah›slar›n mirasç› b›rakmaks›z›n vefat etmeleri
ile bu yerlerin vakfa intikaline müdahale olunmamas›na dair Haremeyn müfettifline hüküm yaz›lm›flt›r.157
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5. ‹spençe vergisi
Üsküdar kad›s›na yaz›lan bir hükümde aslen t›mar köylerinden olan Avlonya
sanca¤›n›n Piremedi nahiyesine ba¤l› Bostan› ve Mafll›k köylerinin reayas›ndan
olup üzerlerine düflen vergileri ödeyen ve geçici olarak Gebze’ye ba¤l› ‹stavroz,
Çengel ve Kuzguncuk köylerinde bulunan reayadan ispençe vergisi talep olunmamas› istenmiflti. Yine ayn› hükümden ‹stavroz ve Kuzguncuk köylerinin
vak›f oldu¤u tekrarlanmaktad›r.158
6. Yasakc› De¤nekleri
Yeniçerilere postal baha ve kul kethüdas›na gelir tayin olunan yasakç› de¤neklerine, Üsküdar›n Çengelköy, Kadîköyi ve Kuzguncuk gibi köyleri dahil olmak
üzere voyvoda ve subafl›lar›n müdahale etmemesi hakk›ndaki emrin, Mahmud
II.nin (1808-1839) cülusu nedeniyle yenilenmesine dair hüküm
yay›mlanm›flt›.159
7. Su hizmetleri
Üsküdar ve çevresinde su da¤›t›m› ve suyollar› tamirat›yla ilgili hizmet birimleri vard›r. Bunlar Kandilli,160 Çengelköy,161 Beylerbeyi,162 ‹stavroz saray›163 ve
Kuzguncuk164 hizmetleri olarak belirtilmektedir.

SONUÇ
Osmanl› Üsküdar›’n› konu alan bu çal›flmada genel bir çerçeve çizmeye çal›flt›k.
Belgelerde bazen Medine-i Üsküdar denen Üsküdar beldesiyle Bo¤az›n Do¤u
k›y›lar›n› kapsayan eski dönemlerin köyleri, flimdilerin mahalleleri hatta ilçeleri
belirtildi. Nâhiyeler s›ralan›rken Osmanl› Üsküdar›’n›n Do¤u ve Kuzeyinde
bulunan Ada (Adapazar›), Adalar, A¤açl›, Akyaz›, Hendek, Gebze, ‹zmit, Kocaeli
(Sancak merkezidir), ‹znik, Kand›ra, Karamürsel, Kartal, Kaymas, Sapanca,
fieyhler, fiile, Taflköprü, Yalova, Yoros gibi önemli yerler vurguland› ve özellikle tar›m yap›lan köyler ve mezralar s›raland›. Bugün mahalle olan belde köylerinin ayr›nt›s›na inildi. Eskinin köyü bugünün mahalleleri olan Kandilli,
Vaniköy, Çengelköy, Beylerbeyi-‹stavroz, Kuzguncuk, K›s›kl›, Bulgurlu ve
Çaml›ca ile ilgili iktisadî ve sosyal olaylar aktar›ld›. Bu köylerdeki kay›kç›,
mumcu, debba¤ esnaf›yla ilgili baz› durumlar belirtildi. ‹htisâb ve ihzâriyye
rüsûmu, vak›flar ve vak›f sorunlar›, ispençe vergisi, baz› koyun otlatma sorunlar›, yasakç›l›k uygulamalar› anlat›ld›. Köylerdeki iskeleler; Ba¤, bahçe ve
bostanlar; Tekke, dergâh, mevlevîhâne, zâviye ve hânkâhlar; konutlar belirtildi
ve su hizmetlerinden bahsedildi. Yukarda da belirtti¤imiz gibi bu çal›flma baz›
ayr›nt›l› konular› da ele almakla birlikte genel bir çerçeve olmaktan öte bir iddia
tafl›mamaktad›r.
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59 Atîk fiikayet, 109/184/3: Fî evâhir-i L sene [1]138 [22-30 Haziran 1726]. (Mevlânâ, molla veya monla tabirleri ‹stanbul, Üsküdar, Galata ve Eyüp kad›lar› gibi büyük kad›lar için kullan›l›r).
60 Atîk fiikayet, 17/168/781: [Fî] evâil-i N sene [1]105 [26 Nisan-5 May›s 1694]; Atîk fiikayet, 72/535/1: Fî
evâs›t-› Ra sene [1]130 [12-21 fiubat 1718]; ‹st.Ahkam, 1/284/1269: Fî evâhir-i Ra sene [1]158 [23 Nisan -2
May›s 1745]; Atîk fiikayet, 76/73/1: Fî evâil-i Ca sene 1130 [2-11 Nisan 1718]; Atîk fiikayet. 127/87/3: Fî evâs›t› Za sene [1]142 [28 May›s-6 Haziran 1730].
61 Atîk fiikayet, 97/424/4: [Fî] evâs›t-› Ca sene [1]135 [17-26 fiubat 1723].
62 Atîk fiikayet, 71/366/3: Fî evâil-i C sene [1]129 [13-22 May›s 1717]; 71/371/3 : Fî evâil-i C sene 1129 [13-22
May›s 1717]
63 ‹st.Ahkam, 21/13/27: [Fî ] evâs›t-› R sene [1]248 [7-16 Eylül 1832].
64 ‹st.Ahkam, 12/262/769 Fî evâil-i S sene [1]210 [17-26 A¤ustos 1795]
65 ‹st.Ahkam, 19/168/481: Fî evâs›t-› S sene [1]235 [29 Kas›m-8 Aral›k 1819]; ‹st.Ahkam, 25/145/240: Fî 20
Cemâziyye’l-âhire sene [1] 283 [29 Ekim 1866].
66 Beylerbeyi ad›, Rumeli Beylerbeyi Mehmed Pafla’n›n burada bulunan yal›s›ndan dolay› verilmifltir.
Mehmed Pafla, 1589 y›l›nda, Murâd III. zaman›nda (1574-1595), saray divan›nda ç›kan kargaflal›k esnas›nda
öldürülmüfltür. Eskiden burada bulunan padiflah saray› Sultan Mustafa III.(1757-1774) taraf›ndan y›kt›r›l›p
arsas› Türklere devredilmifltir. Padiflah bunu bir dul kad›na ait bitiflik mülkten dolay› saray› istedi¤i gibi
geniflletemedi¤i için yapt›rm›flt›r. Arsay› alanlar kendi ikametleri için sahilde güzel binalar yapt›rd›lar.
Mustafa III., buran›n kiras›n› 1174’de, annesi Mihriflâh Emine Sultan nam›na Üsküdar’da infla ettirdi¤i tek
minareli camie vakfetmifltir.: ‹ncicyan, a.g.e. s. 131. Su havzas›ndad›r
67 Müslümanlar›n oturdu¤u bir yerdir ve Nagalon burnunun do¤usundad›r. Bkz. Carbognano, a.g.e. s., 96;
‹stavroz ad›n›n, imparator Konstantinus’un diktirmifl oldu¤u haç (istavroz) dan dolay› verildi¤i söylenir. Eski
kilisenin yerinde bugün bir hamam vard›r, ayazma ise ba¤lar›n içindedir. Burada, ‹stavroz bahçesi ve ‹stavroz
çiftli¤i denilen bir padiflah saray› vard›. Sultan Murâd IV. (1623-1640) dünyaya geldi¤i bu saray› çok severdi.
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‹stavroz’daki tepede bir padiflah saray› y›k›nt›s›, genifl vadinin içinde de bahçeler görülür. Saray, Selim II.
(1566-1574)’in sadrazamlar›ndan kapudan Piyale Pafla ile evlenen k›z› Gülerhan (Göher, Gevherhan) Sultan’a
aitti. Sultan Murâd IV. (1623-1640), aslen Bal›kesirli olup Solako¤lu denilen ‹lyas Pafla’y› bu saray›n içinde
öldürtmüfltür. ‹stavroz’un yukar›s›nda Eski ve Yeni Çaml›ca tepeleri vard›r. Nefis sular› olan bu mevki, Murâd
IV.’›n yapt›rd›¤› birçok yap›yla güzellefltirilmifltir.
‹stavroz’un yan›nda, sahilde, Türk ileri gelenlerine ait S›ra yal›lar diye an›lan bir s›ra evler vard›r. Bundan
sonra, Nakkafl burnu denilen yer gelir. Bu ad, Murâd III. ve Mehmed III. ile ça¤dafl olup orada yal›s› bulunan
Nakkafl Hasan Pafla’ya izafeten verilmifltir. Bu ad›n, eski Nagalon ad›n›n bozulmufl bir flekli oldu¤u da
söylenir: ‹ncicyan, a.g.e. s. 132; Kömürciyan-Andreasyan, a.g.e. s.47; 276. Su havzas›ndad›r.
68 Sultan Abdülhamid I. (1774-1789) Istavroz’un sonunda kârgir ve kurflunla örtülü esas büyük camiini
yapt›rm›flt›r. Cami, annesi Râbi’a Sultan ad›na Beylerbeyi saray›n›n H›rka-i flerif odas› yerinde yap›larak, 15
A¤ustos 1778’de ibâdete aç›ld›. Tamamen Avrupa sanat› tesiri alt›nda yap›lm›fl olan Beylerbeyi câmiinin
duvarlar›na daha eski devre ait çiniler kaplanm›flt›r. ‹ncicyan, a.g.e. s. 131; Semavî Eyice, “‹stanbul”, ‹A, 5/II,
1214/62.
69 Atîk fiikayet, 18/338/1529: Fî evâs›t-› Ra sene [1]106 [30 Ekim-9 K_s›m 1694].
70 Atîk fiikayet, 63/72/4: Fî evâil-i N sene 1125 [21-30 Eylül 1713]; ‹st.Ahkam, 3/81/315: Fî evâil-i Ra sene
[11]64 [28 Ocak-6 fiubat 1751]; Atîk fiikayet, 71/473/3: Fî evâhir-i L sene 1129 [28 Eylül-6 Ekim 1717].
71 Atîk fiikayet, 158/275/988: Fî evâs›t-› Za sene 1151 [20 fiubat-1 Mart 1739].
72 ‹st.Ahkam, 13/76/243: Fî evâs›t-› fi sene 1211 [9-18 fiubat 1797]
73 ‹st.Ahkam, 21/228/489: Fî evâs›t-› M sene [1]257 [5-14 Mart 1841]; ‹st.Ahkam, 24/82/182: Fî evâil-i
Muharrem [12]74 [ 21-30 A¤ustos 1857 ]; ‹st.Ahkam, 26/33/24: Fî 11 fia‘bân sene [1]291 [22 Eylül 1874].
74 Ahmed III. (1703-1730) devrinde yapt›r›lm›flt›r
75 Abdülaziz (1861-1876) için 1865’te yapt›r›lm›fl bir yazl›k sarayd›r: Eyice, ‹A, 5/II, 1214/54. Beylerbeyi saray›
hakk›nda bkz. fieyda Üstünipek, “Bat›l›laflma dönemi mimarisi ve Beylerbeyi saray›”, I. Üsküdar
Sempozyumu, I, 361-368; Deniz Demirarslan, “Beylerbeyi Saray›’n›n mekan tasar›m› aç›s›ndan Üsküdar ve
‹stanbul’a kazand›rd›¤› önem”, ayn› sempozyum, I, 369-376; Erdal Eren, “Beylerbeyi Saray›’n›n tarihî
çevresinin bozulma nedenleri”, ayn› sempozyum, I, 377-381.
76 ‹st.Ahkam, 15/113/274: Fî evâil-i M sene [1]219 [12-21 Nisan 1804]
77 Ahmed III. devrinde yapt›r›lm›flt›r
78 Eyice, ‹A, 5/II, 1214/125-131.
79 Müslüman, H›ristiyan ve Musevilerin oturdu¤u büyük bir köydür ve bask› muslin imalâthanesiyle
ünlüdür. Bkz. Carbognano, a.g.e. s., 96-97; Kuzguncuk ad›, eskiden bu semtin tafl›d›¤› Kosinitza ad›n›n bir
benzetmesi olabilir. Yeni icad edilen nak›fll› basmalara ait imalâthane bu köyde kurulmufltur.
‹malâthaneyi yapan Kayserili Serkis Kalfa adl› biri oldu¤undan bu basmaya “Serkis kalfa basmas›” denir.
Üsküdar’a nakledilmifl olan imalâthane, ad› geçen kalfan›n torunlar› ile di¤er meslekdafllar taraf›ndan
iflletilmekteydi: ‹ncicyan, a.g.e. s. 133. Su havzas›ndad›r.
80 Atîk fiikayet, 127/277/1: Fî evâil-i S sene [1]143 [16-25 A¤ustos 1730]
81 ‹st.Ahkam, 8/147/467: Fî evâil-i Ca sene [1]182 [13-22 Eylül 1768]
82 Atîk fiikayet, 139/4/3: Fî evâil-i B sene [1]145 [18-27 Aral›k 1732]
83 Pazar kurulacak yerlerin tesbiti veya mevcut pazar yerlerinin de¤ifltirilmesi konular›nda kad›, gerekçeleri
sayarak, durumu padiflaha arzeder. Müsaade ç›karsa ifllem yap›l›r. Bkz. Mühimme, 7, s. 69/188: 975/1567. TS.
A. Berat, nu. 9285: C B 1010/I 1602.
84 ‹st.Ahkam, 8/61/191: Fî evâhir-i Ca sene 1181 [15-24 Kas›m 1767]. Tekrâr emr-i âlî yaz›lm›fldur: Fî 8 R sene
[12]35 [25 Ocak 1820]; ‹st.Ahkam, 19/174/495: Fî evâs›t-› R sene [12]35 [27 Ocak 5 fiubat1820]
85 Üsküdar iskelesi kay›kç›lar›n›n ücret, iskele, çal›flma, nöbet, yolcu tafl›ma ve yolcu adedi nizamlar›na ve bu
nizamlara muhalefet eden kay›kç›lar›n cezaland›r›lmas›na dair Üsküdar kad›s›na gönderilen hüküm:
‹st.Ahkam, 8/81/253...”: Fî evâs›t-› fi sene [1]181 [2-11 Ocak 1768]
86 ‹st.Ahkam, 15/148/374: [Fî] evâs›t-› Ca sene 1219 [18-27 A¤ustos 1804]; Atîk fiikayet, 122/251/2: Fî evâs›t› Safer 1141 [5-14 Eylül 1729]

177

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

87 ‹st.Ahkam, 17/11/23: Fî evâil-i Z sene [1]224 [7-16 Ocak 1810]
88 ‹st.Ahkam, 21/91/209: Fî evâil-i B sene [1]251 [23 Ekim-1 Kas›m 1835]. Tecdîden emr-i âli yaz›lm›flt›r: Fî
evâhir-i Za sene [1]255 [26 Ocak 4 fiubat 1840]; ‹st.Ahkam, 21/189/413: Fî evâhir-i Za sene 1255 [26 Ocak-4
fiubat 1840]. Muahharan emr-i flerîf yaz›lm›fldur: Fî evâhir-i M sene [1]256 [25 Mart-3 Nisan 1840]
89 ‹st.Ahkam, 1/26/114: Fî evâs›t-› B sene 1155 [11-20 Eylül 1742]; ‹st.Ahkam, 21/200/435: Fî evâil-i Receb(?)
sene [12]56 [29 A¤ustos-7 Eylül 1840]
90 ‹st.Ahkam, 15/60/153: Fî evâhir-i Ra sene [1]218 [11-20 Temmuz 1803]
91 ‹st.Ahkam, 21/58/143: Fî evâil-i fi sene [1]250 [3-12 Aral›k 1834]
92 Hançer, a.g.e. s.154.
93 Atîk fiikayet, 120/521/1: Fî evâil-i Za sene 1141 [29 May›s-7 Haziran 1729]; Atîk fiikayet, 120/573/2: Fî
evâs›t-i Za sene [1]141 [8-17 Haziran 1729]
94 Atîk fiikayet, 126/500/1: Fî evâhir-i M sene 1143 [6-15 A¤ustos 1730]
95 Atîk fiikayet, 158/108/395: Fî evâhir-i Za sene [1]150 [12-21 Mart 1738]
96 Atîk fiikayet, 19/5/19: [Fî] evâil-i R sene [1]106 [19-28 K_s›m 1694]
97 Atîk fiikayet, 106/551/1: Fî evâhir-i B sene [1]138 [25 Mart-3 Nisan 1726].
98 ‹st.Ahkam, 21/58/142: Fî evâhir-i B sene [1]250 [23 Kas›m-2 Aral›k 1834]; ‹st.Ahkam, 21/165/373: Fî evâs›t-›
Z sene [12]54 [25 fiubat-6 Mart 1839].
99 ‹st.Ahkam, 2/234/788, Fî evâhir-i B sene 1160 [29 Temmuz -7 A¤ustos 1747]; Atîk fiikayet, 118/125/2: Fî
evâil-i S sene 1141 [6-15 Eylül 1728].
100 Atîk fiikayet, 33/174/765: Fî evâil-i Z sene [1]112 [9-18 May›s 1701].
101 Atîk fiikayet, 58/645/3: Fî evâil-i B sene 1125 [24 Temmuz-2 A¤ustos 1713].
102 ‹st.Ahkam, 2/241/806: Fî evâs›t-› fi sene 1160 [18-27 A¤ustos 1747]
103 Atîk fiikayet, 79/149/1: Fî evâil-i Ra sene 1131 [22-31 Ocak 1719]
104 ‹brahimhanzade bahçesi ile Öküz liman› iskelesi Kuzguncuk’a bitifliktir. ‹ncicyan, a.g.e. s. 133.
105 ‹ncicyan, a.g.e. s. 136-7. Bu matbaada bas›lan kitaplar için bkz. Kemal Beydilli “Üsküdar matbaas› ve burada bas›lan eserler listesi (1802-1824) “, II. Üsküdar Sempozyumu, I, 52-62.
106 ‹st.Ahkam, 9/195/719: [Fî] evâhir-i L sene 1191 [22-30 Kas›m 1777]
107 Bu konuda bkz. Hasan Kamil Y›lmaz, “Üsküdar Celvetî Tekkeleri”, Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 May›s
2003 Bildiriler, Cilt 1, ‹st. 2004, s.188-189; Mustafa Tatç›, Celvetî fleyhi Üsküdarl› Selâmî Ali Efendi ve
Tarikatnâmesi, Azîz Mahmud Hüdâyî, Uluslararas› Sempozyum Bildirileri, 20-22 May›s 2005, Cilt 2, ‹st.2006,
s.127.
108 Vahdettin Engin, “‹stanbul’un Anadolu Yakas›nda ‹lk Tramvay Hatt›: Üsküdar-K›s›kl›”, II.Üsküdar
Sempozyumu, 12-14 Mart 2004, Bildiriler, Cilt 1, ‹st. 2005, s. 121-126.
109 ‹smail Hakk› Kurtulufl, “Dünden Bugüne Ba¤larbafl›, Altunizade ve K›s›kl›’daki Kültür Miras›m›z”, Üsküdar Sempozyumu I, 23-25 May›s 2003 Bildiriler, Cilt 1, ‹st. 2004, s.382; ayn› yazar, “Dünden Bugüne Ba¤larbafl›, Altunizade ve K›s›kl›’daki Kültür Miras›m›z II”, II.Üsküdar Sempozyumu, 12-14 Mart 2004, Bildiriler,
Cilt 1, ‹st. 2005, s. 354-368.
110 Gebze nahiyesine tabi t›mar köylerden flahs›n tasarrufunda bulunan Küçük Merdivenköy (Karamanlu) ile
Viran köyünün Bulgurlu köyü arazisinden oldu¤u iddias›yla vak›f mütevellisinin müdahalesinin önlenmesine
dair Üsküdar mollas›na gönderilen hükümde Bulgurlu’nun 1026/1617 y›l›nda Aziz Mahmud Hüdayî’ye temlik edildi¤ini ö¤reniyoruz: ‹st.Ahkam, 14/130/324: Fî evâil-i Z sene [1]216 [4-13 Nisan 1802].
111 ‹st.Ahkam, 3/282/1043: Fî evâs›t-› C sene [1]167 [5-14 Nisan 1754]; ‹st.Ahkam, 12/228/665: Fî evâs›t-› N
sene 1209 [1-10 Nisan 1795].
112 Zekai Mete, Üsküdar Tarihinden bir kesit: Bulgurlu köyünün Aziz Mahmud Hüdayi’ye temliki, Üsküdar
Sempozyumu I, 23-25 May›s 2003 Bildiriler, Cilt 1, ‹st. 2004, s.68-78; Bulgurlu’nun Anadolu Hisar›
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mustahf›zlar›n›n t›mar› oldu¤u XVI. Yüzy›ldan XVII. Yüzy›l›n bafllar›na kadar geçen süreyi ele alan bir
inceleme: Ahmet Günefl, Üsküdar Havalisindeki Köylerin Sosyal ve Ekonomik Ahvaline Dair Bir Örnek (16.
Yüzy›l Bafllar›ndan 17. Yüzy›l Bafllar›na Kadar Bulgurlu Karyesi”, II.Üsküdar Sempozyumu, 12-14 Mart 2004,
Bildiriler, Cilt 1, ‹st. 2005, s.43-51.
113 Atîk fiikayet, 11/121/2: Fî evâhir-i Ca sene [10]99 [24 Mart- 2 Nisan 1688].
114 ‹st.Ahkam,7/324/1009: Fî evâsit-i M sene 1180 [19-28 Haziran 1766]; ‹st.Ahkam, 9/18/79: Fî evâhir-i R sene
1190 [9-17 Haziran 1776]
115 Atîk fiikayet, 165/282/936: Fî evâhir-i R sene 1153 [16-25 Temmuz 1740]
116 Atîk fiikayet, 18/191/894: Fî evâil-i M sene [1]106 [ 22-31 A¤ustos 1694 ]; Atîk fiikayet, 19/43/160: Fî evâili Za sene [1]106 [13 - 22 Haziran 1695 ]; Atîk fiikayet, 87/575/1: Fî evâil-i R sene 1133 [30 Ocak-8 fiubat 1721].
117 Atîk fiikayet, 110/100/1: Fî evâs›t-› S sene 1139 [8-17 Ekim 1726]; Konu ile ilgili olarak ayr›ca bkz. Meral
fiahin, Osmanl› Döneminde Azîz Mahmûd Hüdayî vakf› ve Faaliyetleri, Azîz Mahmud Hüdâyî, Uluslararas›
Sempozyum Bildirileri, 20-22 May›s 2005, Cilt 2, ‹st.2006, s.483; Cangüzel Güner Zülfikar, “Hüdayî vakf›’n›n
17. yüzy›ldaki Hizmetlerine Ça¤dafl Sivil Toplum Anlay›fl› ile Bir Yaklafl›m”, Azîz Mahmud Hüdâyî,
Uluslararas› Sempozyum Bildirileri, 20-22 May›s 2005, Cilt 2, ‹st.2006, s.491.
118 ‹st.Ahkam, 14/19/39: Fî evâs›t-› B sene [1]215 [28 Kas›m-7 Aral›k 1800]; Atîk fiikayet, 107/303/3: Fî evâhiri Ra sene 1138 [27 Kas›m-6 Aral›k 1725].
119 ‹st.Ahkam,, 3/207/790: [Fî] evâil-i C sene 1166 [5-14 Nisan 1753]; ‹st.Ahkam, 3/365/1314: Fî evâhir-i C
sene 1168 [4-12 Nisan 1755]: ‹st.Ahkam, 18/146/290: Fî evâil-i fi sene [1]229 [19-28 Temmuz 1814].
120 Bu önemli köy bugün Kad›köy ilçesine ba¤l› oldu¤u için ele al›nmam›flt›r.
121 ‹st.Ahkam, 13/173/645: Fî evâhir-i R sene [1]213 [2-10 Ekim 1798]; ‹st.Ahkam, 8/53/162: Fî evâil-i R sene
[1]181[27 A¤ustos-5 Eylül 1767]; ‹st.Ahkam, 13/17/44: Fî evâil-i fi sene [1]210 [10-19 fiubat 1796].
122 ‹st.Ahkam, 3/160/601: Fî evâil-i B sene 1165 [15-24 May›s 1752].
123 ‹st.Ahkam, 16/177/382: Fî evâil-i Za sene [1]221 [10-19 Ocak 1807].
124 ‹st.Ahkam, 19/4/6: Fî 5 B sene [1]234 [30 Nisan 1819].
125 Atîk fiikayet, 58/290/4: Fî evâhir-i Z sene 1124 [19-27 Ocak 1713]; Atîk fiikayet, 58/406/2: Fî evâs›t-› S sene
1125 [9-18 Mart 1713]; Atîk fiikayet, 58/446/3: Fî evâs›t-› Ra sene 1125 [7-14 Nisan 1713]; Atîk fiikayet,
60/371/4: [Fî] evâs›t-› C sene [1]124 [16-25 Temmuz 1712]
126 Atîk fiikayet, 73/191/3:Fî evâil-i Ca sene 1129 [13-22 May›s 1717].
127 ‹st.Ahkam, 18/146/290: Fî evâil-i fi sene [1]229 [19-28 Temmuz 1814].
128 ‹st.Ahkam,3/110/422: Fî evâhir-i B sene 1164 [15-24 Haziran 1751].
129 Atîk fiikayet, 45/430/4:Fî evâs›t-› Ca sene [1]118 [21-30 A¤ustos 1706].
130 ‹st.Ahkam, 3/372/1333: Fî evâil-i B sene 1168 [13-22 Nisan 1755]; ‹st.Ahkam, 17/5/3: Fî evâil-i fia‘bân sene
1224 [11-20 Eylül 1809].
131 Atîk fiikayet, 73/368/1: Fî evâs›t-› B sene 1129[21-30 Haziran 1717].
132 Atîk fiikayet, 110/120/2: Fî evâhir-i Ra sene 1139 [16-25 Kas›m 1726].
133 Atîk fiikayet, 75/34/3: Fî evâs›t-› Ra sene 1130 [12-21 fiubat 1718].
134 ‹st.Ahkam, 3/323/1190: Fî evâil-i S sene 1168 [17-26 Kas›m 1754]
135 ‹st.Ahkam, 6/112/317: Fî evâil-i N sene 1175 [26 Mart-4 Nisan 1762].
136 ‹st.Ahkam, 10/130/479: Fî evâhir-i R sene [1]196 [5-13 Nisan 1782].
137 Atîk fiikayet, 107/311/2: [Fî] evâil-i R sene [1]138 [7-16 Aral›k 1725].
138 Atîk fiikayet, 127/468/1:Fî evâhir-i R sene 1143 [3-11 Kas›m 1730].
139 Davut Hut, “Üsküdar’da Tarihî Yer Adlar›”, II.Üsküdar Sempozyumu, 12-14 Mart 2004, Bildiriler, I, ‹st.
2005, s. 163.
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140 ‹st.Ahkam, 18/16/31: Fî evâil-i Ca sene [1]227 [13-22 May›s 1812].
141 ‹st.Ahkam, 21/188/409: Fî evâs›t-› L sene [12]55 [18-27 Aral›k 1839].
142 Esma ‹güs Parmaks›z, “Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi ve Üsküdar Veliahd Yusuf ‹zzettin Efendi Köflkü”,
II. Üsküdar Sempozyumu, II, 339-345.
143 Bu konuda bkz. Mehmet Mazak, “1802 tarihli Üsküdar iskeleleri ve Üsküdar kay›kç›lar›n›n demografik
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XVI. – XIX. Yüzy›llarda Merdivenköy’de
Sosyal ve ‹ktisadî Hayat
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Marmara Üniversitesi

Merdivenköy, bugün Kad›köy ilçesinin mahallelerinden biri olup, XVI.–XIX.
yüzy›llarda köy statüsünde bir iskân birimiydi. Merdivenköy ve yak›n çevresinde yerleflmenin ne zaman gerçekleflti¤i bilinmemekle beraber Milattan Önceki
devirlerde bölgede Trak kabilelerinin bulundu¤u belirtilmektedir. Bizans hâkimiyeti döneminde Merdivenköy’de bir Kad›nlar Manast›r› ve Bizans imparatorlar›na ait av köflkü olarak kullan›lan bir Saray bulunmaktayd›.1
Türklerin Anadolu Selçuklular› zaman›nda Üsküdar’a kadar geldikleri hatta
1078’de Üsküdar’da çad›rlar›n› kurduklar› ve Üsküdar’a kadar olan bölgelerde
rahatl›kla dolaflt›klar› bilinmektedir.2 29 Haziran 1329’da Pelekanon (Gebze-Dar›ca) denilen yerde Osmanl› kuvvetleri, III. Andronikos’un kumandas›ndaki Bizans kuvvetlerini yenmesi üzerine, ilk bar›fl görüflmelerinin Merdivenköy’de bulunan av köflkünde yap›ld›¤› ve bu köflkü Osmanl› Sultan› Orhan Bey’in sulh
flart› olarak ald›¤› ve buray› ahilere verdi¤i anlafl›lmaktad›r.3 Bu ahi tekkesi fieyh
Edebali’nin kardefli olan Ahi fiemseddin’in o¤lu Ahi Hasan taraf›ndan kuruldu¤u ve bunun bugünkü Merdivenköyü Tekkesi (fiahkulu Bektaflî Tekkesi)’nin bulundu¤u yerde oldu¤u ifade edilmektedir.4 Bölgedeki tekkelerin fleyhlerine Bizans’› gözetlemek görevi verildi¤i için kendilerine Gözcü Baba denilmekteydi.5
Y›ld›r›m Bayezid’in Anadolu Hisar›’n› infla ettirmesi ile birlikte “Göztepe ve çevresinin” gelirinin buraya vakfedildi¤i ileri sürülmektedir.6
1351–1402 y›llar›nda Üsküdar ve çevresi Osmanl› Türklerinin elinde bulunmaktayd›. Ancak 1402 Ankara bozgunundan sonra bu yerlerin tekrar Bizans’›n
eline geçti¤i ve buralarda ve ‹stanbul’un çeflitli semtlerinde bulunan Türklerin
katledildi¤i belirtilmektedir. Bektaflî inançlar›na göre flehit edilenlerin 40 eren
oldu¤u ve bunlar›n fiahkulu Baba, Yörük Baba, Sancaktar Baba, Balc› Baba,
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Osmanl› ekonomik hayat›nda önemli bir yeri olan köylüler

Mansur Baba, Semerci Baba, Gözcü Baba, Mâh Baba, Gül Baba, Garipçe Baba,
Buhur Baba, Eren Baba, Kartal Baba gibi lakaplar tafl›d›klar› anlafl›lmaktad›r.
Gözcü Baba bugünkü Gözcübaba tepesine, fiahkulu Tekkesi civar›nda flehit olan
Mâh Baba bu tekkeye, Eren ve Kartal Babalar da flehit olduklar› yerlere gömüldükleri ifade edilmektedir.7
1420’de Çelebi Mehmed zaman›nda ‹stanbul’un Anadolu yakas› tekrar Türklerin eline geçti ve 1424’te Bizans’la yap›lan anlaflma gere¤i Karadeniz sahilindeki bütün yerler, Üsküdar ve çevresi (Merdivenköy dâhil) Osmanl›lara terk edildi.8 Merdivenköy’deki eski Ahi tekkesi yeniden ihya edilerek faaliyete geçirildi.
Bu tekke zamanla Bektaflî tekkesine dönüfltü. Bektaflîli¤in yasakland›¤› 1826 y›l›nda tekke kapat›ld› ve tekkenin fleyhi Mehmed Baba, Tire’ye sürgün edildi.
Sultan Abdülmecit devrinde (1839–1861) tekkenin faaliyetine izin verilerek Halil Revnakî Baba’n›n ayinlere bafllad›¤› anlafl›lmaktad›r.9
Merdivenköy Bektafli Tekkesi, bugün Gözcü Baba, Gadni Dede, Mâh Baba, Mehmed Ali Baba, Mansur Baba, fiahkulu ve fiahkulu Sultan Tekkesi adlar›yla da
an›lmaktad›r. En yayg›n ismi fiahkulu Sultan Tekkesi’dir. Tekke bu ismi ‹stanbul’un fethine kat›lan fiahkulu Baba’dan ald›¤› belirtilmektedir.10
‹stanbul’un fethinden önce Merdivenköy’de fiahkulu tekkesinin d›fl›nda yerleflim birimi olup olmad›¤› tespit edilememifltir. Fetihten sonra Merdivenköy ve
çevresinin flenlendirildi¤i arfliv kay›tlar›ndan anlafl›lmaktad›r. Nitekim Üsküdar
fier’iyye Sicilleri’ne ait 919–920/1513–1514 tarihli üç ayr› sicil kayd›ndan Nerdu182
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fiahkulu Bektafli Tekkesi’nin günümüzdeki hali

banlu ve Karamanlu adl› iki ayr› köy yerleflim biriminin varl›¤› tespit edilmektedir11. 937/1530 tarihli tahrir kay›tlar›nda da “karye-i Nerdubanlu” ve “karye-i
Nerdubanlu-› Küçük” ad›yla iki ayr› köy iskân biriminin kayd› bulunmaktad›r.12
“Nerdubanlu-› Küçük” adl› köyün di¤er bir ad›n›n “Karamanlu” oldu¤u görülmektedir.13 Arfliv kay›tlar›nda Nerdubanlu köyünü, “Nerdubanlu-› Küçük nâm-›
di¤er Karamanlu” köyünden ay›rt etmek için “Nerdubanlu-› Büzürg” yani Büyük
Nerdubanlu köyü ifadesi kullan›lm›flt›r.14

I- ‹darî Yap› ve Köy S›n›rlar›
Nerdubanlu ve Karamanlu köyleri idarî-askerî yönden XVI. ve XVII. yüzy›llarda
Kocaeli sanca¤› kazalar›ndan olan Gekbuze (Gebze) kazas›na (nahiyesine) tabi
yerleflim yerleri oldu¤u tahrir kay›tlar›nda belirtilmektedir.15 ‹darî-kazaî yönden
de Üsküdar kad›l›¤›na ba¤l› olduklar› anlafl›lmaktad›r.16 Nitekim fier’iyye Sicili
kay›tlar›nda Nerdubanlu ve Karamanlu adl› köy iskân birimleri Üsküdar naibine tayin olunan köyler içerisinde de¤erlendirilmektedir.17 Yine bu köylerin, “Üsküdar muzâfât›ndan” ve “mahrûsa-i Üsküdar’a tâbi’” gibi ibarelerden Üsküdar’a
ba¤l› yerler olduklar› anlafl›lmaktad›r.18
Bu idarî statünün XVIII. yüzy›lda da devam etti¤i ahkâm kay›tlar›ndan ortaya
ç›kmaktad›r.19 1811 tarihli arfliv belgelerinde Nerdubanlu ve Karamanlu köyle183
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rinin Gebze kazas›na tabi olduklar› kaydedilmektedir.20 1260–1261/1844–1845
temettuat kay›tlar›na göre de Nerdubanlu köyü Kartal kazas›na ba¤l› bulunmaknde Kartal’›n bir kaza merkezi olarak
tayd›.21 1877 tarihli Devlet Salnâmesi’
Üsküdar mutasarr›fl›¤›na ba¤l› oldu¤unun belirtilmesi, Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinin kazaî ifller d›fl›nda da Üsküdar’a ba¤land›¤›n› göstermektedir.22 1930 y›l›nda nahiye teflkilat›n›n kurulmas› ile birlikte Merdivenköy, Göztepe ile birlefltirilerek ve Göztepe ad›yla Kad›köy ilçesinin K›z›ltoprak buca¤›na
bir muhtarl›k olarak ba¤lanm›flt›r. 1971’de Göztepe’den ayr›larak müstakil muhtarl›k haline getirilmifltir.23
XVI. ve XVII. yüzy›llarda Kad›köy çevresinde ve Kad›köy ile s›n›r› olan Nerdubanlu ve Karamanlu köyleri d›fl›nda köy iskân birimi kayd›na arfliv kay›tlar›nda
rastlanmamaktad›r. Bu nedenle Nerdubanlu ile Karamanlu köylerinin s›n›rlar›n› tam olarak belirlemek mümkün görülmemektedir. Ancak XIX. yüzy›lda Göztepe semtinin Küçük ve Büyük Çaml›ca eteklerinden Marmara k›y›s›na kadar
uzand›¤›24 düflünüldü¤ünde, Büyük ve Küçük Nerdubanlu köylerinin çevreledi¤i alan›n geniflli¤i konusunda k›smen bir fikir vermektedir. XIX. yüzy›l›n ikinci
döneminden önce Göztepe diye bir semt olmad›¤›na göre, Göztepe semtinin çevreledi¤i alanda Nerdubanlu köylerinin yer ald›¤›n› düflünmek yanl›fl olmasa gerekir. Nitekim Merdivenköy’ün XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar bat›da Kad›köy, kuzeyde K›s›kl› ve do¤uda da Erenköy’e uzanan genifl bir alan içinde tek
yerleflme olarak varl›¤›n› korudu¤u belirtilmektedir.25
Küçük Nerdubanlu yani Karamanlu köyünün Bulgurlu’nun hemen güneyinde
yer ald›¤› ve bu köyle s›n›r oldu¤u kuvvetle muhtemeldir. Nitekim bir sicil kayd›nda Bulgurlu köyü sipahi kethüdas› bu köyde bulunan bir yeri resm-i tapuya
verdi¤ini ve bu yerin bir taraf›n›n Karamanlu Yolu’na s›n›r oldu¤u belirtilmektedir.26 Bugün ‹çerenköy Mahallesi’nde (Carrefour’un arkas›nda) Karaman Çiftli¤i ad›yla an›lan bir yerin olmas›, Üsküdar ilçesinin mahallelerinden olan Örnek Mahallesi ile Fetih Mahallesi’nde ve Kad›köy ilçesine tabi ‹çerenköy, Yeni
Sahra ve Küçükbakkalköy mahallelerinde Karamançiftlik Yolu ad›yla an›lan
yollar›n bulunmas› bu görüflümüzü kuvvetlendirmektedir. Yine bir sicil kayd›nda Üsküdar s›n›r›nda Cüzaml›lar semtine (Karacaahmet Mezarl›¤› yak›n›nda) ve
buradan da Karamanlu’ya ulaflan bir yol bulundu¤u belirtilmektedir ki,27 bu da
Karacaahmet Mezarl›¤› ile Karamanlu köyü aras›ndaki yol boyunca Nerdubanlu
köyünden baflka bir köy iskân biriminin olmad›¤›n› göstermektedir.28 Muhtemelen Nerdubanlu-› Küçük, Karamanlu Çiftli¤i’nin karfl›s›nda bulunmaktayd› ki,
bugün bu yer Yeni Sahra ve çevresini oluflturan bölgedir. Büyük Nerdubanlu köyünün de bugünkü Merdivenköy Mahallesi’nin çevreledi¤i alan ile bu alan›n yak›n›nda yer alan mahallelerden olufltu¤u düflünülmektedir. Nitekim
31.10.1983’te kurulan Sahra-› Cedid Mahallesi’nin % 10’u Merdivenköy Mahallesi’nden ayr›lan co¤rafî alandan olufltu¤u görülmektedir.29 Mihrimah Sultan
‹mareti’nin vak›f köylerinden olan Büyük Nerdubanlu köyünde, Mihrimah Sultan taraf›ndan yapt›r›lan ve kendi ad›yla an›lan bir cami bulunmaktad›r.30 Ayr›ca fiahkulu (Gadni Dede) Tekkesi Nerdubanlu köyünde yer almaktad›r.31 Bu bil184
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giler Büyük Nerdubanlu köyünün bugünkü Merdivenköy Mahallesi’nin yer ald›¤› alan ile ve bu alana s›n›r olan mahallerin çevreledi¤i bölgede bulundu¤u kesinleflmektedir.

II- Sosyal ve ‹ktisaî Hayat
A- Nüfus
Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde yaflayan halk›n nüfusu konusunda bilgi
veren ilk arfliv kay›tlar› 929/1523 tarihlidir. Bu tarihte Nerdubanlu köyünde 15,
Karamanlu köyünde de 6 hane yaflamaktad›r ki bunlar›n tamam› Müslüman’d›r.32
1530 tarihli say›mda Nerdubanlu köyünde 28 hane, 11 mücerred (yetiflkin bekâr erkek) ve 4 muaf hanenin iskân etti¤i görülmektedir. Karamanlu köyündeki
nüfus 16 hane ve 2 mücerredden oluflmaktayd›.33 1523 y›l›nda Nerdubanlu’daki tahmini nüfus yaklafl›k 75 kifliden, Karamanlu’da da 30 kifliden meydana gelirken; 1530 y›l›nda Nerdubanlu’da tahmini nüfusun yaklafl›k 170, Karamanlu’da da 80 kifliye ç›kt›¤› ortaya ç›kmaktad›r.34 7-8 y›l gibi k›sa bir sürede Nerdubanlu’da nüfus %130 dolay›nda, Karamanlu’da da %173 oran›nda artmas› bölgedeki Türk yerleflmesinin devam etti¤ini göstermektedir. Küçük Nerdubanlu
köyünün di¤er bir ad›n›n Karamanlu olmas› bölgeye Karamanl›lar’›n yerlefltirildi¤ini düflündürmektedir. Nitekim 1591 ve 1624 tarihli tahrir kay›tlar›nda “Karamanî” diye tavsif edilen iki ayr› hanenin varl›¤› söz konusudur.35 1000/1592
tarihli iki ayr› sicil kayd›nda Karaman eyaletinden baz› kiflilerin Nerdubanlu’ya
gelip gitti¤i ve bu köy yak›n›nda büyük bir çiftli¤e sahip olduklar› anlafl›lmaktad›r.36 Yine 1179/1765 tarihli bir baflka sicil kayd›nda Üsküdar’a tabi Kad›köy sakinlerinden bir k›sm›n›n Karaman ahalisinden olup, buraya yerlefltikleri ve bir
k›sm›n›n da tar›m (ekim) yap›lan dönemlerde Kad›köy’e geldikleri, sonradan gelenlerin eski Karamanl›lar’› rahats›z ettikleri ve çevrede huzursuzluk ç›karmalar›ndan dolay› vilayetleri olan Karaman’a gönderilmelerinin emredildi¤i görülmektedir.37
1561 tarihli tahrir verilerine göre, Büyük Nerdubanlu adl› köy iskân biriminde
42 hane, 24 mücerred ve 5 muaf haneden oluflan tahmini 260 kiflilik nüfus ikamet ederken, Küçük Nerdubanlu (Karamanlu) köyünde de 13 hane, 4 mücerred
ve 2 muaf hane olmak üzere yaklafl›k 80 kifliden meydana gelen bir nüfusun iskân etti¤i tespit edilmektedir.38 30 y›ll›k süre zarf›nda Nerdubanlu köyünün nüfusu %51 nispetinde ço¤al›rken, Karamanlu köyünün nüfusunun ayn› sürede
%3,5 oran›nda azald›¤› ortaya ç›kmaktad›r.
Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinin nüfusu konusunda bilgi veren 1591 tarihli 630 numaral› Tahrir Defteri müsvedde oldu¤undan, içerdi¤i bilgilerin ne kadar s›hhatli oldu¤u hususunda flüphe olmakla beraber, o döneme ait baflka def185
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19. yüzy›la ait bir Bo¤aziçi haritas›nda Üsküdar
(Üsküdar Hat›ras›, s. 55)

fiahkulu Baba Türbesi

ter bulunmamas›ndan dolay› burada yer alan bilgiler de de¤erlendirilmeye esas
al›nm›fl bulunmaktad›r. 1591 tarihli tahrir verilerine göre Nerdubanlu köyünde
23 hane, 18 mücerred ve 2 muaf haneden meydana gelen tahmini 143 kifliden
oluflan bir nüfus iskân ederken, Karamanlu köyünde ise 12 hane ve 7 mücerredden teflekkül eden yaklafl›k 67 kiflilik bir nüfus ikamet etmekteydi.39 30 y›ll›k sürede nüfusun ço¤almas› gerekirken Nerdubanlu’da yaklafl›k %45, Karamanlu’da
da %15 dolay›nda azald›¤› anlafl›lmaktad›r.
XVII. yüzy›lda Üsküdar çevresindeki iskân birimlerinin nüfusu ile ilgili bilgi veren iki Tahrir Defteri bulunmaktad›r ki, bunlar›n ikisi de ayn› tarihlidir.40 Ancak

187

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

bu iki defterde de Büyük Nerdubanlu köyü ile ilgili bilgilere muhtemelen vak›f
köyü olmas› dolay›s›yla yer verilmemektedir. 1624 tarihli olan bu tahrir verilerine göre Küçük Nerdubanlu (Karamanlu) köyünde 8 hane ve 7 mücerredden
oluflan yaklafl›k 50 kiflilik bir nüfus iskân etmekteydi.41
XVI. yüzy›l›n sonlar›nda ve XVII. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde yaln›z Karamanlu ve
Nerdubanlu’da de¤il ayn› zamanda bu köylere bitiflik olan Bulgurlu ve bu köylerin kazaî yönden tabi olduklar› Üsküdar ile ve idarî-askerî yönden ba¤l› bulunduklar› Kocaeli Sanca¤›’n›n genelinde de nüfusun gittikçe azald›¤› anlafl›lmaktad›r.42 Sanca¤›n genelinde nüfusun azalmas›na neden olarak bölgenin morfolojik yap›s›ndan dolay› ziraat›n oldukça güç olmas›, Arnavut, Rum ve Bulgarlardan oluflan gayr-i Müslim unsurlar›n Kuzeybat› Anadolu’ya geçmeleri, baz› zenginlerin kendi çiftliklerini kurmak amac›yla baflka yerlerden getirdikleri hizmetkârlar› arac›l›¤› köylüleri korkutarak topraklar›n› terk etmeye zorlamalar› ile
kendi arazilerini geniflletmeleri ve hariçten gelenlerin buralara yerleflmeleri gösterilmektedir. Ayr›ca Yörük taifesinin köylülerin ba¤ ve bahçelerini bozmalar›,
yine bunlar›n d›flar›dan getirdikleri koyunlara köylülerin ekinlerini ve çay›rlar›n› yayd›rmalar› ve en önemlisi sahib-i arz›n mahlûl tarla ve çay›rlar› köy halk›
yerine hariçten gelenlere vermesi ve hariçten gelenlerin bu uygulamalar sonucunda çiftliklerini kurarak baflka yerlerden hayvan getirmeleri sebebiyle yerleflik halk›n bölgeden göç etti¤i ve dolay›s›yla bölge nüfusunun tedricen azald›¤›
anlafl›lmaktad›r.43
18 Safer 973 / 13 Eylül 1565 tarihli bir kay›tta, daha önceleri Rumeli’den Anadolu’ya kâfir levendin geçmemesi ve halk›n bunlar› hizmetçi olarak istihdam etmemesi emredildi¤i halde, bu emre uyulmad›¤›na dair haberler al›nd›¤› belirtilmekte44 ve bu levendlerin Rumeli yakas›na sürülmesi ve halk›n da kâfir levend
istihdam etmesi durumunda cezaland›r›laca¤› bildirilmektedir.45
XVIII. yüzy›lda Karamanlu köyünün nüfusunun 15 haneden yaklafl›k 75 kifliden
meydana geldi¤i belirlenmektedir.46 XIX. yüzy›l›n bafl›nda da bu köyün nüfusunun de¤iflmedi¤i görülmektedir.47 XIX. yüzy›lda Nerdubanlu köyünün nüfusuna
gelince, bu yerleflim biriminin nüfusu ile ilgili bilgiler Kartal kazas› Temettuat
Defterleri’nde yer almaktad›r. 1844–1845 tarihli temettuat kay›tlar›na göre Nerdubanlu köyünün nüfusu 69 hane ve 7 muaf hane olmak üzere tahmini olarak
380 kifliden oluflmaktayd›. Kartal’a ba¤l› 18 yerleflim yeri içinde Nerdubanlu köyü, nüfus yo¤unlu¤u bak›m›ndan Büyükada, Yakac›k ve Ören köylerinden sonra dördüncü s›rada yer almaktayd›. Bu tarihte nüfusun 3 hanesinin gayr-i Müslim oldu¤u belirtilmektedir.48 Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinin nüfusu içinde daha önceki kay›tlarda gayr-i Müslim nüfus yer almamaktayd›.
Büyük Nerdubanlu (Merdivenköy), 1913’te 196 hane, takriben 629 kifliden meydana gelen bir nüfusa sahip bulunmaktayd›. 1990 Nüfus Say›m› sonuçlar›na göre Merdivenköy Mahallesi’nde yaklafl›k 12000 hanede toplam 61413 kifli ikamet
etmekteydi.49 2000 y›l› Nüfus Say›m›’nda nüfusun 42000 kifliye düfltü¤ü anlafl›lmaktad›r.50
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B- Muaf Zümreler, Görevliler, Meslek Gruplar› ve Ünvan Sahipleri
Tahrirlerde yer alan verilere göre 1530 y›l›nda Nerdubanlu köyünde 2 do¤anc›,
1 muhass›l ve 1 kifli de neden dolay› muaf oldu¤u belirtilmeden kaydedilen toplam 4 nefer muaf bulunmaktayd›.51 Bu köyde 1591’de iki imam›n oldu¤u görülmektedir. Yine ayn› tarihli kay›tlarda bir kiflinin kölelikten azad edildi¤inden
dolay› mu’tak olarak kaydedildi¤i anlafl›lmaktad›r. Köye gelip hariçten toprak
ekenlerin içinde hac›, pafla, sipahizâde, solak ve yeniçeri gibi zümrelerin olmas› dikkat çekmektedir.52
Karamanlu köyüne gelince, 1561 tarihli tahrir kay›tlar›nda 2 imam, 2 mu’tak›n
yan› s›ra 1 nefer de fakiho¤lu diye an›lan kifliye rastlanmaktad›r. Ayr›ca d›flar›dan gelip köyde tar›m yapanlar›n içinde birer nefer f›r›nc› ve silahdarla birlikte
fakir diye an›lan bir neferin oldu¤u görülmektedir.53 1591 tarihinde 1 hane gülcü ile Karaman vilayetinden gelip bu köye yerleflen ve “Karamanî” diye vas›fland›r›lan 2 hane bulunmaktayd›. Ayr›ca sofu diye an›lan bir hanenin yan›nda,
“fiahkulu” ad›n› tafl›yan 1 hane daha göze çarpmaktad›r. 1624 tarihli kay›tlarda
1591’de görülen gülcü, “Karamanî” ve “fiahkulu” ile ilgili bilgiler aynen tekrarlanmaktad›r. 1591 y›l› bilgilerinden farkl› olarak, 1624’te hariçten gelip toprak
ekenler içinde 1 nefer kasapzadenin kayd›na rastlanmaktad›r.54
XIX. yüzy›lda Nerdubanlu köyünde yaflayan halk›n meslek gruplar› daha belirgin hale gelmektedir. Bu tarihte çiftçilik ve ba¤c›l›kla u¤raflanlar›n toplam nüfus
içindeki oran› % 30’un üzerindedir. Mesle¤i olmayanlar da nüfusun yaklafl›k %
24’ünü oluflturmaktayd›. ‹flsizlerle birlikte bunlar›n oran› yaklafl›k % 28’e ç›kmaktad›r. ‹flçi olarak vas›fland›r›lanlar amelelik ve hizmetkârl›k yapmaktayd›. 2
nefer tüccar›n arpac›l›k, 1 nefer kat›rc›n›n tafl›mac›l›k yapt›¤›, 1 neferin de mezarc› oldu¤u görülmektedir. Resmi görevliler içinde 1 imam ve 1 mollan›n kayd›na rastlanmaktad›r. ‹flsizler içerisinde ifl göremeyecek durumda olan 1 nefer
amelmande, 1 nefer özürlü bulunmaktayd›. ‹flsizler ve mesle¤i belirtilmeyenlerle birlikte ifli ve görevi belirtilenlerin say›s› 57 haneye ulaflmaktad›r. 1844 temettuat verilerine göre Nerdubanlu köyünde toplam 76 hane oldu¤una göre ifli ve
mesle¤i belirtilmeyenlerin d›fl›nda 19 hane kalmaktad›r ki, bunlar Tablo: II’ de
“di¤er” grup içinde de¤erlendirilmifltir. “Di¤er” diye kaydedilenlerin baflka yerde oturup Nerdubanlu köyünde ba¤›, bahçesi, arsa veya dükkân› olan kiflilerden
oluflmaktayd›.55
XVI. – XIX. yüzy›llarda meslek gruplar› ve içtimai zümrelerle ilgili veriler elbette bu kadar de¤ildir. Nitekim fiahkulu Tekkesi’nde görev yapan fleyh ve dervifllerle ilgili tahrir ve temettuat kay›tlar›nda hiçbir bilgi verilmemesi bu görüflümüzü do¤rulamaktad›r. Bu eksikli¤i sicil kay›tlar›yla k›smen gidermek mümkündür.
971/1563 tarihli bir sicil kayd›nda “fiahkulu Baba” tekkesinde “fieyh” olarak görev yapan kiflinin Nerdubanlu köyünden Haydar b. Musa oldu¤u belirtilmektedir. Ayn› kay›tta Üsküdar’da Çavufl Mahallesi’nden Selim b. Hamza üzerine Be189
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flir Halife’nin Tekke’ye vermesi için bu flahs›n üzerine sekiz kile bu¤day yazd›rd›¤› ve onun da bunu kabul etti¤ini mahkeme huzurunda ikrar etmifltir.56
926/1520 tarihli bir belgede Karamanlu köyünde “fieyh Vahid Mustafa Dede”
ad›nda birinin ikamet etti¤i belirtilmekte, ancak bu fleyhin fiahkulu Tekkesi’nde
fleyh olup olmad›¤› hususunda bir bilgi verilmemekte ve hangi tekkenin fleyhi
oldu¤u konusunda da bir aç›kl›k getirilmemektedir.57 Bununla birlikte, bu flahs›n fiahkulu tekkesinin fleyhî olabilece¤i kuvvetle muhtemeldir.
Bezm-i Alem Valide Sultan bu dergâhta yapt›¤› dua sonucunda padiflah han›m›
oldu¤una inand›¤›ndan Tekkeyi bugünkü haline getirdi¤i belirtilmektedir.58
Bir arfliv kayd›nda Merdivenköy Tekkesi’nin fleyhi Postniflin Mehmed Ali b. Osman Nuri Baba oldu¤u ve 1256/1840 tarihinde do¤du¤u ve tekkede 18 derviflin
oldu¤u kaydedilmektedir.59 Tablo: III’te mesleksiz olarak kaydedilen 18 neferin
bu dervifller grubu ile iliflkili oldu¤u düflünülmektedir.
1591 tarihli tahrirde kaydedilen 2 nefer imam ile 1844 tarihli temettuat kay›tlar›nda zikredilen 1 nefer resmî görevli imam›n nerede görev yapt›klar› hususunda bilgi verilmemektedir. Muhtemelen bunlar Nerdubanlu ve Karamanlu mescitlerinde görevlendirilmifllerdir.
941/1535 tarihli bir sicil de “kasaba-i Üsküdar kurbinde karye-i Nerduban190
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lu”’dan Yusuf b. ‹smail vefat etmeden önce, köy mescidinde imam olan flahs›n
iki günde bir, bir cüz okumas› flart›yla mescide 2000 akça vakf etti¤i kaydedilmektedir.60 971/1564 tarihli bir baflka kay›tta da “kaza-i Üsküdar’a tâbi Nerdubanlu” köyünde bir mescit oldu¤u, ayn› köyün sakinlerinden Hasan b. Abdullah’›n bu köyün mescidine konulan Kur’ân-› Kerîm’in tamir ve termimi için; sat›n ald›¤› evi 90 akçaya kiraya vererek bu evin kira gelirini bu ifl için vakfetmifltir.61 XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra Kanunî Sultan Süleyman’›n k›z› ve
Rüstem Pafla’n›n han›m› Mihrimah Sultan, bu köyde kendi ad›yla an›lan bir cami infla ettirmifltir62. Bugün bu caminin sadece minaresinin orijinal olarak kald›¤› ifade edilmektedir63. Caminin girifl kap›s›n›n yan›nda bulunan kitabede,
1973 y›l›nda onar›ld›¤› ve baz› bölümlerin ilave edildi¤i belirtilmektedir.
951/1544 bir sicil kayd›nda Karamanlu köyünde mescid bulundu¤u ve mescidin
imam›n›n da Emir b. Hasan oldu¤u belirtilmektedir.64

C- ‹ktisadî Hayat
1530 tarihli tahrir verilerinde yer alan bilgilere göre, Nerdubanlu ve Karamanlu
köylerinin vergi gelirleri zuema ve sipahilere ait bulunmaktayd›.65 1561 tarihli
tahrirde Nerdubanlu köyünün vergi geliri Üsküdar’da 954/1547’de inflaat› tamamlanan Mihrimah Sultan Camii’nin ‹mareti için tahsis edildi¤i ve bu ‹maretin vak›f gelirleri içinde yer ald›¤› kaydedilmektedir.66
Evâil-i Zilhicce 965/20 Eylül 1558 tarihinde tasdik edilen Üsküdar Mihrimah
Sultan Camii ve ‹mareti Vakfiyesi’nde yer alan bilgilere göre, Nerdubanlu köyü
Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan, k›z› Mihrimah Sultan’a “temlik” edilmifl
(mülk olarak verilmifl), k›z› da bu yeri kendi ad›yla an›lan Üsküdar’daki ‹maretine vakfetmifltir. Vakfiyede bu köyün Gebze kazas›nda bulundu¤u, hududunun
da 7 Rebiü’l-evvel 955/16 Nisan 1548 tarihli ve ol vilayet kad›s› Mevlâna Mehmed b. Ahmed imzas›n› havi hüccette yaz›l› oldu¤u ve mahallinde “vâk›feye”
nisbetle meflhur oldu¤undan beyana lüzum görülmemifltir.67
Evâhir-i Rebiü’l-evvel 955/6 May›s 1548 tarihli sicil kayd›nda Nerdubanlu köyünün Üsküdar’da bulunan Sultaniye ‹mareti’nin evkaf›ndan oldu¤u, vakf›n mü191
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tevellisi Ahmed Çelebi b. Mehmed’in vekili ve kaimmakam› Karagöz b.Mahmud’un bu köyü bir y›ll›¤›na 18 fievval 954/30 Kas›m 1547 tarihinde ayn› köyden Ali b. fiaban’a 7500 akçaya mukata’aya verdi¤i belirtilmektedir. Evâhir-i Ramazan 956/19 Ekim 1549 tarihli bir baflka belgede 18 fievval 955/20 Kas›m 1548
tarihinden itibaren bir y›ll›¤›na Nerdubanlu adl› vak›f köyünün 8000 akçaya ‹brahim b. H›z›r’a mukataa’ya verildi¤i kaydedilmektedir.68 Evâs›t-› Zilkade 1168
/19-28 A¤ustos 1755 ve evâhir-i Receb 1173/15-20 Aral›k 1759 tarihli iki ahkâm
kayd›nda “Nerdubanlu-› Büzürg” ( Büyük Nerdubanlu ) köyünün Üsküdar’da
bulunan “Sultan Camii Vakf›” köylerinden oldu¤unun “Defter-i Evkaf’da” kay›tl› bulundu¤una dikkat çekilmektedir.69
Bu belgelerin verdi¤i bilgilerden anlafl›laca¤› üzere Nerdubanlu köyü 1547 y›l›nda Üsküdar’daki ‹maret’in vak›f köyü haline getirilmifltir.
Karamanl› köyünün vergi geliri 1561 tarihli tahrir kay›tlar›nda “Hâs-› flâhî” yani padiflah hass› olarak kaydedilmifltir.70 1624 tarihli tahrirlerde yer alan bilgiye
göre, 1617’de Bulgurlu köyünün fieyh Aziz Mahmud Hüdayi’ye temlik edilmesi
üzerine, Karamanlu hasl›ktan ç›kar›larak Yenice Kalesi ( Anadolu Hisar› ) dizdar› Mustafa’ya timar olarak tahsis edilmifltir.71
Karamanlu köyünde 31 akça vergi geliri olan bir zeminin 1624 tarihli kay›tlara
göre “merhum Valide Sultan”›n evkaf›na ait bulunuyordu.72
Bütün vak›f köyleri gibi Üsküdar ‹mareti Evkaf›’na ba¤l› köylerin de avar›z-› divaniyye ve tekâlif-i örfiyyeden muaf olduklar› 18 Rebiü’l-ahir 973 / 11 Kas›m
1565 tarihli mühimme kayd›ndan anlafl›lmaktad›r.73
1- Ziraat Sahalar›
XVI. ve XVII. yüzy›llarda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde yaflayan halk
genelde çiftçilik, ba¤c›l›k ve hayvanc›l›kla geçimini temin etmekteydi.
Kocaeli Sanca¤› Kanunu’na göre; çift tasarruf edenlerden 33 akça, yar›m (n›sf)
çiftlerden 17 akça, rub’dan ( dörtte bir oran›nda çifti olandan ) 8 akça vergi al›nmaktayd›. 3 akça ile 12 akça aras›nda vergi al›nabilecek topra¤› olanlar ekinlü
bennak olarak de¤erlendirilmekte ve bunlardan 12’fler akça al›nd›¤› belirilmektedir. E¤er reayan›n hiç yeri yoksa ve evli ise bunlardan 9‘ar akça resmi-i bennak al›n›r ve yeri olmayan mücerredden ( yetiflkin bekârdan) 6’flar akça resm-i
mücerred vergisi al›nd›¤› kaydedilmektedir. Mücerred olup elinde yeri olandan
hem mücerred resmi ve hem de tuttu¤u yerin resmi al›nmaktad›r. “Hariçten
ekenler” fleklinde kaydedilenler raiyyet de¤ildir, onlar baflka köylerin reayas›d›r
ki burada ziraat ederler.74
Kanunnamedeki bu bilgiler ›fl›¤›nda XVI. ve XVI. yüzy›llarda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde ziraat sahalar›n› yaklafl›k olarak tespit etmek mümkündür.
Nitekim Tahrir Defterleri’nde yer alan verilere göre; 1561 y›l›nda Nerdubanlu
köyünde bir çiften fazla topra¤› iflleyen reaya bulunmamaktayd›. 6 hane çift, 1
hane de yar›m çiftlikten biraz fazla toprak ekiyordu. Ekinlü bennaklar›n say›s›
ise 10 haneyi geçmiyordu. 24 hanenin iflleyecek topra¤› yoktu. Ancak baflka köylerden gelip Nerdubanlu’da toprak iflleyen, yani “hariçten ekenler” diye kayde192
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Günümüzde Merdivenköy

dilen reayan›n elinde 3 adet çiften büyük yer bulunmaktayd›.
30 y›l sonra yap›lan ( 1591 y›l› ) say›mda Nerdubanlu’daki halk›n iflledi¤i topra¤›n giderek küçüldü¤ü görülmektedir.75 Nitekim art›k çift kayd›na rastlanmamakta, yar›m çiften biraz daha fazla topra¤› olan 2 hanenin kayd› bulunmaktad›r. Tablo: IV’ deki veriler incelendi¤inde topra¤›n giderek bölündü¤ü ortaya
ç›kmaktad›r. Bu tarihte hariçten ekenlerin iflledikleri toprak miktar› bir önceki
tahrire oranla de¤iflmemifltir.
Karamanlu köyüne gelince; bu köyde 1561 y›l› tahrir kay›tlar›na göre, 2 hanenin
çift, 1 hanenin çiften büyük, 6 hanenin de ekinlü bennak oldu¤u tespit edilmektedir. Karamanlu’da hariçten gelip toprak ekenlerin elinde 2 çift, 4 adet rub’ ile
nim çift aras›nda, 3 adet rub’ ve 3 adet de rub’dan az toprak bulunmaktayd›.
Karamanlu köyünde 30 ve 60 y›l sonra yap›lan say›mlarda bu köyde ikamet
eden halk›n elindeki topra¤›n giderek küçüldü¤ü, hariçten gelip ekenlerin elindeki topra¤›n giderek büyüdü¤ü müflahede edilmektedir. Nitekim hariçten
ekenlerin elinde 1561’de çiften büyük toprak yok iken 1591 say›mlar›nda 1 adet,
1624 y›l› say›mlar›nda da 2 adet çiften büyük toprak oldu¤u görülmektedir.76
XVI. yüzy›lda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde ziraata tahsis edilen toprak
miktar›n› kabataslak olarak tespit etmek mümkündür. Bu köylerde oturan halk
ile d›flar›dan yani baflka yerleflim yerlerinden gelip bu köylerin s›n›rlar› içinde
ziraatla u¤raflan halk›n elinde, bir çifti 100 dönüm, bir ekünlü bennak› da 40 dönüm olarak ele ald›¤›m›zda 1561 ve 1591 y›llar›nda Nerdubanlu köyünde yaklafl›k 2250 dönüm, Karamanlu köyünde de yaklafl›k 1100 dönüm topra¤›n zira193
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ata aç›k oldu¤u tahmin edilmektedir. E¤er bu topraklar›n önemli bir k›sm›n› d›flar›dan gelip ekenler olmasayd› Nerdubanlu’da hane bafl›na 48 dönüm, Karamanlu’da da 220 dönüm toprak düflecekti.77
XIX. yüzy›lda Nerdubanlu köyünde ziraata aç›k topra¤›n yaklafl›k 2272 dönüm
oldu¤u, bunun 861 dönümü ekili tarla, 512 dönüm ekili olmayan tarla, 676 dönüm ba¤, 11 dönüm bahçe, 30 dönüm çay›r ve 182 dönüm de icara verilip ekilen tarla oldu¤u temettuat kay›tlar›ndan tespit edilmektedir. Bu dönemde hane
bafl›na 30 dönüm ziraata aç›k toprak bulunmaktayd›.78
1913 y›l›na ait verilere göre; Merdubanlu 180 hektar geniflli¤inde bir mahalle
konumunda oldu¤u belirtilmekte,79 ancak ziraat sahalar› ve bu sahalar›n hacmi
konusunda bilgi verilmemektedir.
2- Reayadan Al›nan Vergiler
XVI. ve XVII. yüzy›llarda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde reayadan raiyet
resmi olarak çift, ekinlü bennak, bennak, mücerred, bâd-› hevâ, defltebanî zemin
ve k›fllak resmi al›nd›¤› tahrir verilerinden ortaya ç›kmaktad›r. XVI. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Nerdubanlu köyünden toplanan y›ll›k vergi 2000 akça olup bunun % 62’sini raiyyet resmi teflkil etmekteydi. Karamanlu köyünde bu dönemde toplam 2225 akça vergi al›nmakta ve bu verginin yaklafl›k % 22’sini raiyyet
resmi oluflturmaktayd›. Karamanlu’da XVII. yüzy›l›n bafl›nda toplam 2300 akça
olan verginin % 23’ü raiyyet resminden meydana gelmekteydi.
Tablo VII’ de görüldü¤ü üzere Nerdubanlu köyü kay›tlar› içinde geçen k›fllak
resmi 65 akça olup bu da küçümsenmeyecek say›da sürü sahibinin hayvanlar›n› bu köyde k›fllatt›¤›n› göstermektedir. Defltebanî vergisi ise baflkas›n›n ekinine
giren hayvanlardan dolay› al›nan para cezas› olup, bu verginin iki köyde de görülmesi bölgede hayvanc›l›¤›n önemli bir düzeyde oldu¤unu ispatlamaktad›r.
3- Hububat Üretimi
XVI ve XVII. yüzy›llarda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde hububat ürünü
olarak bu¤day, yulaf, arpa, kapluca ( kapç›kl› bu¤day) üretimi yap›ld›¤›, Kara195
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manlu’ da ayr›ca burçak ekiminin de oldu¤u tahrir verilerinden ortaya ç›kmaktad›r.80 1561 y›l›nda bir kile bu¤day›n tahrir k›ymeti 7 akça, 1624’te 10 akça oldu¤u tespit edilmektedir. Yulaf’›n bir kilesinin tahrir k›ymeti 1561’de 2,5 akça,
1624’te yaklafl›k 5,5 akçad›r. 1561’de 1 kile arpa 3 akça, 1624’te 8 akça iken,
1561’de 1 kile kapluca 3 akça, 1624’te yaklafl›k 7 akça oldu¤u yap›lan hesapla-

malardan anlafl›lmaktad›r. Burçak’›n tahrir k›ymeti de 1561’de 3 akça, 1624’te 7
akçaya ç›kt›¤› görülmektedir. Bu bilgiler Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinin
bulundu¤u bölgede 60 y›ll›k zaman diliminde enflasyonun ortalama % 70 dolay›nda artt›¤›n› göstermektedir.
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Nerdubanlu köyünde üretilen tah›l ürününün
toplam› 1000 kile olup bunun % 60’›n› bu¤day ve kapç›kl› bu¤day meydana getirmekteydi. Ayn› dönemde Karamanlu’da tah›l üretimi Nerdubanlu köyüne nispetle 3,5 kat fazla idi. Nerdubanlu’da oldu¤u gibi Karamanlu köyünde de elde
edilen tah›l›n önemli bir bölümünü bu¤day ve kapç›kl› bu¤day teflkil etmekteydi. XVII. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde Karamanlu’da yap›lan tah›l üretiminden elde
edilen ürünün bir önceki tahrir dönemine nispetle yar› yar›ya düfltü¤ü gözlenmektedir.
XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Nerdubanlu köyünde yap›lan tah›l üretiminden elde
edilen ürünün 3500 kileye ç›kt›¤›,81 üç as›r öncesine nazaran tah›l üretiminin
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2,5 kat artt›¤› görülmektedir. Bu dönemde de tah›l ürünlerinin yar›ya yak›n›n›
bu¤day oluflturmaktayd›. 1844’te Kartal kazas›na tabi 28 yerleflim birimi içinde
en fazla bu¤day üretiminin yap›ld›¤› yer Nerdubanlu köyü idi.82
Nerdubanlu köyünde 1561 y›l›nda kifli bafl›na yaklafl›k 4 kile tah›l ürünü düflerken, ayn› tarihte Karamanlu’da 47 kile düflmekteydi. 1624’te Karamanlu’da bu
rakam›n 40 kileye düfltü¤ü gözlenmektedir. XIX. yüzy›l›n birinci yar›s›nda Nerdubanlu köyünde kifli bafl›na düflen tah›l ürünün 9 kileden biraz fazla oldu¤u
tespit edilmektedir.
Halk›n ihtiyac› olan bu¤day Nerdubanlu köyünde bulunan bir gözlü de¤irmende ö¤ütülüyordu.83 Bu de¤irmen ihtiyac› karfl›layamad›¤› zamanlarda Kad›köy’de bulunan de¤irmenlerden yararlan›l›yordu.84
4- Ba¤c›l›k ve Bahçecilik
XVI. ve XVII. yüzy›llarda Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde ba¤c›l›k ve bahçecilik yap›ld›¤› halktan al›nan ba¤, bostan, bahçe ve ceviz öflründen anlafl›lmaktad›r. Ancak bunun ileri boyutta olmad›¤› al›nan vergi içindeki nispetten ortaya ç›kmaktad›r.85 Nerdubanlu’da ba¤c›l›k yan›nda bahçe iflleriyle de u¤rafl›l›rken, Karamanlu köyünde bahçecili¤in ön planda oldu¤u tahrir verilerinden belirlenmektedir.
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XIX. yüzy›la gelince Nerdubanlu köyünde ba¤c›l›¤›n büyük oranda geliflerek zirai üretimden elde edilen gelirin % 56’s›n› oluflturacak seviyeye yükselmifltir86.
Kartal kazas›na tabi 28 yerleflim yeri içinde ba¤c›l›k ve bahçecilikten dönüm bafl›na en yüksek düzeyde gelirin Nerdubanlu köyünde elde edilmektedir.87 Bu dönemde bahçelerden elde edilen ürünün zirai gelir içindeki oran› % 4,5 düzeyinde idi.
5- Hayvanc›l›k ve Ar›c›l›k
XVI. yüzy›lda Nerdubanlu köyünde 80 bafl koyun beslendi¤i al›nan ganem öflründen tespit edilmektedir. Bu köyde “hâssa” çay›rlar›n›n olmas› ve bunlardan
yararlananlardan y›lda 100 akça vergi al›nmas› hayvanc›l›¤›n ileri düzeyde oldu¤una iflaret etmektedir. Hayvanc›l›¤›n yan›nda bu köyde ar›c›l›¤›n›n da yap›ld›¤› yaklafl›k 15 ila 30 adet aras›nda kovan›n bulundu¤u al›nan 30 akçal›k kovan öflründen anlafl›lmaktad›r. Karamanlu köyüne gelince; bu köyle ilgili yaln›z
çay›r vergisinin zikredilmesi köy ve çevresinde önemli ölçüde otlak yerlerin oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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XIX. yüzy›lda Nerdubanlu’da toplam 34 bafl koyun, 20 bafl inek ve 1 bafl camus,
3 bafl karas›¤›r ine¤i, 94 bafl öküz, 8 bafl bargir ( beygir ) bulunmaktayd›. Koyunlar›n 4 bafl› sa¤man ve 30 bafl› k›s›rd›. Köyde 94 bafl gibi çok say›da öküzün bulunmas›, bunlar›n tar›m arazilerini sürmek ve elde edilen ürünlerin tafl›nmas›
için kullan›ld›klar›n› göstermektedir.
Nerdubanlu’da hayvanc›l›¤›n ileri düzeyde oldu¤u, köyde s›¤›rlar› beklemek
üzere bir s›¤›rtmac›n bulunmas›,88 Karamanlu’da Süleyman adl› kiflinin koyunlar›n› bekleyen Mihal adl› bir levendin çoban olarak görev yapmas›89 ve Nerdubanlu köyünden Hac› b. Abdullah’›n 79 bafl koyununun olmas›ndan ortaya ç›kmaktad›r.90 Ayr›ca evâil-i Zilhicce 1175/23 Haziran-2 Temmuz 1762 tarihli bir
ahkâm kayd›nda mirî koyunlara ait mand›ran›n Nerdubanlu köyü yak›n›nda oldu¤u ve bu koyunlar›n Üsküdar’a tabi Kad› (Kad›köy), Moda, Eski Bulgurlu ve
Nerdubanlu (Merdivenköy) köyleri hudutlar› dâhilinde otlat›ld›¤› ve buna mani
olunmamas›n›n istenilmesi91 çevrede önemli bir mand›ran›n varl›¤›n› göstermektedir. Nitekim XVII. yüzy›la ait bir haritada Nerdubanlu’nun bat›s›nda Mand›ra adl› bir mevkiinin olmas› bu görüflü do¤rulamaktad›r.92 Merdivenköyün
“Mand›ra” ad›yla da an›ld›¤› ifade edilmektedir. Hatta Osmanl› Devleti döneminde saray›n süt, yo¤urt ve peynir ihtiyac›n›n Merdivenköy’den karfl›land›¤›
ve buran›n saray›n mand›ras› oldu¤u belirtilmektedir.93
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6- ‹ktisadi ‹flletmeler ve Halk›n Gelir Düzeyi
Nerdubanlu köyünde iktisadî iflletme olarak de¤irmenin d›fl›nda, XIX. yüzy›l›n›n ortalar›nda bir kahvehane ve bir kireç oca¤›n›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r.94
1913 y›l› verilerine göre; bu köyde 12 dükkân bulunmaktayd›.95
Halk›n gelir düzeyine gelince, bununla ilgili veriler temettuat kay›tlar›nda daha
belirgin oldu¤u görülmektedir. Nitekim 1845 y›l›nda hane bafl›na y›ll›k 1204 kurufl düflmekteydi. Halk›n tar›m gelirlerinin yan›nda, bir k›sm›n›n hayvanc›l›kla
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u¤raflt›¤›, bir bölümünün esnafl›k ve ticaret yapt›¤›, bir di¤er k›sm›n›n iflçi olarak çal›flt›¤› ve bir bölümünün de kira geliri bulundu¤u tespit edilmektedir.96
Vergi oran›n›n halk›n toplam geliri içinde bir yekün teflkil etmedi¤i görülmektedir.97
Topra¤›n ve özellikle de timar statüsündeki arazilerin bofl b›rak›lmamas›na özen
gösterildi¤i çeflitli kay›tlardan anlafl›lmaktad›r.
Nitekim timar topraklar›n› tasarruf eden flah›s vefat etti¤inde bu topraklar mirasç›lar› olan erkek çocuklar›na, çocuklar› yoksa o flahs›n erkek kardefllerine kalabiliyordu. Erkek çocu¤u ve kardefli olmad›¤›nda bu topraklar bir baflkas›na timarl› sipahi taraf›ndan “tapuya” verilebiliyordu. Nitekim evâh›r-i Rebiü’l-evvel
952/18 Haziran 1545 tarihli bir sicil kayd›nda Nerdubanlu köyünde vefat eden

bir flahs›n erkek evlad› olmad›¤› için köy hududunda bulunan bir k›ta tarlas›
“tapuya” müstahak oldu¤undan köyün amili olan Mustafa b. Mehmed’e mahkemece hükm olundu¤u bildirilmektedir98. Evâs›t-› Zilkade 957/ 25 Aral›k 1550 tarihli bir sicil kayd›ndan 1549 y›l›nda Nerdubanlu köyüne amil olan ‹brahim b.
H›z›r, köye amil oldu¤u y›l Fethi b. Mahmud adl› yetimin öldü¤ünü ve bu yetimin de kardeflinin olmad›¤›ndan babas› Mahmud b. Hac›’dan intikal eden yerin
hissesini amilin bir baflkas›na tapuya verdi¤i anlafl›lmaktad›r.99 Evâil-i Cemazieye’l- âhir 965/25 Mart 1558 tarihli bir baflka sicil kayd›nda Karamanlu köyünden çiftlik tasarruf eden Halil b. Abdi’nin vefat etmesiyle erkek çocuklar› ve kardefli “kanun-› kadîm“ üzere bu çiftli¤i tapuya almaya haklar› oldu¤u belirtilmektedir.100
Halk›n gelir düzeyini (refah durumunu) belirlemeye yard›mc› olacak çok say›da
belge Üsküdar fier’iyye Sicilleri’nde yer almaktad›r. Özellikle vefat edenlerin geriye b›rakt›klar› mallar›n kay›tlar›n› ihtiva eden tereke kay›tlar› günümüze
önemli bilgiler aktarmaktad›r. 925/1519 y›l›nda Karamanlu köyünde vefat eden
bir bayan 2323 akça de¤erinde mal geride b›rakm›flt›r. Bu bayan›n geride b›rakt›¤› tereke içinde üçte bir nispetindeki 1800 akçal›k de¤irmen hissesi dikkat çekmektedir. Bu bilgilerden hareketle bayan›n ilk kocas›n›n bir de¤irmene sahip
de¤irmenci oldu¤u ve bu tarihte bir de¤irmenin 5400 akçal›k bir de¤eri oldu¤u
ortaya ç›kmaktad›r. Yine 800 akça de¤erinde olan ba¤dan dörtte bir oran›nda
hissesi bulunmaktayd›. Bu bayan›n mutfak ve ev eflyalar› yan›nda, 42 akça de201
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¤erinde bir kaftan› vard›. Bu tarihte bir tavu¤un 3 akça de¤erinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.101
926/1519’da Nerdubanlu köyünde vefat eden Davut Reis b. Bohçac›, 10104 akça
de¤erinde bir mal geride b›rakt›¤›, dolay›s›yla oldukça zengin oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim bu flahs›n toplam 2000 akça de¤erinde 7 dam evi, 1000 akça
de¤erinde 2,5 dönüm ba¤› yan›nda, 640 akça de¤erinde 4 müd bu¤day› 270 akça de¤erinde 3 müd yulaf›, 500 akça de¤erinde saman›, 44 akça k›ymetinde 8 kile iyi kalitede bu¤day›, 15 akça de¤erinde 5 örde¤i, her biri 5 akça de¤erinde 7
kaz›, toplam 40 akça de¤erinde 20 tavu¤u bulunmaktayd›. Davut Reis’in büyük
bafl hayvan› olarak 350 akça de¤erinde bir s›¤›r öküzü, 150 akça k›ymetinde bir
yafll› karas›¤›r öküzü, 320 akça de¤erinde buza¤› ile birlikte 3 karas›¤›r ine¤i, 500
akça de¤erinde bir dü¤e ile birlikte bir s›¤›r ine¤i, 500 akça k›ymetinde 2 s›¤›r›,
70 akça de¤erinde iki karas›¤›r dü¤esi, 50 akça de¤erinde aksak bir s›¤›r dü¤esi,
100 akça k›ymetinde bir erkek eflek besledi¤i görülmektedir. Tarla ve bahçesini
sürmek için çeflitli tar›m aletleri kulland›¤› ve bunlar›n 35 akça de¤erinde 4 bel,
15 akça de¤erinde 2 demir kürek, 20 akça de¤erinde 4 çapa, 5 akça de¤erinde bir
kürek, 20 akça de¤erinde 2 nacak, 8 akça de¤erinde bir t›rpan, 6 akça de¤erinde
eski saban demiri, 20 akça de¤erinde 4 saban demiri, 30 akça k›ymetinde 3 eski
saban ve bir boyunduruk ve 5 akça de¤erinde eski demir küre¤i oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu flahs›n çiftçilik ve hayvanc›l›¤›n yan›nda, ar›c›l›kla da u¤raflt›¤›
225 akça de¤erinde 9 ar› kovan›na sahip bulunmas›ndan tespit edilmektedir.102
1519–1520 tarihli sicil kay›tlar›nda Nerdubanlu’da vefat eden 3 flah›stan Hüseyin’in 3084 akça, Ahmed b. Hoflkadem’in 580 akça, bir bayan›n da 943 akça de¤erinde terekesinin oldu¤u belirtilmektedir. Hüseyin adl› flahs›n geride b›rakt›¤› mallar aras›nda 200 akçal›k de¤erinde ev dam›, 100 akçal›k a¤aç dam› ve 200
akçal›k çak›l dam› ile 100 akçal›k ambar, 200 akçal›k ba¤, 150 akçal›k yulaf, 48
akçal›k burçak, 200 akçal›k saman, 150 akçal›k iyi kalitede bu¤day ve 75 akçal›k kaliteli yulaf, 150 akçal›k karas›¤›r öküzü, 10 akçal›k saban aleti, 6 akçal›k
nacak ve 5 akçal›k balta dikkat çekmektedir.103 Bayan›n terekesi içinde mutfak
eflyalar› yan›nda 15 akçal›k eski kaftan, 100 akçal›k ibriflim alaca kaftan, 10 akçal›k çuha kaftan, 5 akçal›k ak kaftan, 3 akçal›k eski alaca gömlek, 20 akçal›k eski ak çarflaf, 15’ er akçal›k iki eski alaca döflek, 20 akçal›k eski sand›k ve 10 akçal›k kuflak göze çarpmaktad›r.104 Ahmed b. Hoflkadem’in 300 akçal›k tafl evi,
150 akçal›k erkek merkebi, 100 akçal›k eski ambar›, 15 akçal›k eski alaca kaftan› ve 15 akçal›k eski bir gömle¤i bulundu¤u muhallefat›ndan ortaya ç›kmaktad›r105. Ayn› tarihlerde Üsküdar merkezindeki ‹maret Mahallesi’nde meskûn iken
vefat eden bir kiflinin muhallefat› aras›nda Nerdubanlu köyünde bir harman yeri saman›yla birlikte 3000 akça de¤erinde bulunmaktayd›.106
929–931/1523–1524 tarihli sicil kay›tlar›na göre; Nerdubanlu köyünden vefat
eden bir, Karamanlu’dan iki kifli olmak üzere bir y›l içinde üç kifli vefat etmifl
olup, bunlardan Hasan b. Davut’un terekesi 7704 akça, Mukayyed b. Nasrullah’›n 3750 akça, Mustafa b. Mehmed’in de 3694 akça oldu¤u tespit edilmektedir. Nerdubanlulu Hasan b. Davud’un muhallefat kay›tlar› içinde 25 akça de¤e202
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rinde asumanî yelek, 15 akçal›k emrüz yelek, 25 akçal›k yeflil yelek, 15 akçal›k
yeflil çuka, 100 akçal›k k›rm›z› çuka, 60 akçal›k asumanî çuka, 15 akçal›k yay,
18 akçal›k çizme, 250 akça de¤erinde iki karas›¤›r öküzü, 200 akçal›k bir su s›¤›r› öküzü, 500 akçal›k bir baflka su s›¤›r› öküzü, 100 akçal›k bir öküz, 300 akça
de¤erinde bir at, 1200 akça de¤erinde ambar, 1500 akça de¤erinde bir ev, 8 akçal›k bir bel, 12 akçal›k bir kazma, 400 akça de¤erinde bir müd odun, 160 akça
de¤erinde kaliteli bu¤day, 50 akçal›k kaliteli arpa, 333 akçal›k m›s›r, 500 akçal›k bostan yeri, 160 akçal›k saman, 180 akçal›k 3 dam, 50 akça de¤erinde bir araba ile çeflitli giyecek ve mutfak eflyalar› bulunmaktayd›.107
Karamanlu köyündeki Mukayyet isimli flahs›n terekesi içinde çeflitli giyecek eflyalar› ve çok say›da mutfak eflyas› yan›nda 370 akça de¤erinde 2,5 müd gendüm,
180 akçal›k 2,5 müd yulaf, 320 akçal›k çeflitli meyve a¤açlar›n›n bulundu¤u
bahçe ve ba¤, 420 akçal›k ambar, 150 akça de¤erinde 1 merkep, 30 akça de¤erinde bir dana, 30 akça de¤erinde yar›m müd unun kay›tlar› görülmektedir.108
Karamanlulu Mustafa b. Mehmed’in muhallefat› içinde 360 akçal›k gendüm,
450 akça de¤erinde bir çift su s›¤›r›, 300 akça k›ymetinde bir inek ve koyun, 125
akça de¤erinde bir araba, 200 akça de¤erinde 3 müd kaliteli yulaf, 292 akça k›ymetinde 26 kile kaliteli bu¤day ve 30 akça de¤erinde iki ar› kovan› dikkat çekmektedir.109
949-953 /1542–1546 y›llar›na ait sicil kay›tlar›n› ihtiva eden defterde Nerdubanlu köyünde vefat eden köyün sakinlerinden Huriye binti Abdi’nin muhallefat›yla ilgili kay›tlara rastlanmaktad›r. Huriye Han›m’›n geride b›rakt›¤› eflyalar aras›nda 100 akçal›k börk kaftan, 100 akçal›k kuflak, biri 30 akça di¤eri 20 akça ve
bir di¤eri de 10 akça olmak üzere üç çift terlik, çeflitli minder, yast›k, döflek, çarflaf, yorganlar ve bunlar›n yüzleri, mutfak eflyalar› ve sand›k gibi eflyalar›n yan›nda; 150 akçal›k karas›¤›r tosunu, 60 akça de¤erinde karas›¤›r dü¤esi, 150 akça k›ymetinde karas›¤›r ine¤i, 50 akçal›k ba¤ ve babas›ndan intikal eden evlerden kendisine düflen 400 akçal›k hissesi bulunmaktayd›.110
954/1547 tarihli bir kay›tta Nerdubanlu sakinlerinden Mustafa b. ‹skender’in vefat› ile 9000 akçal›k terekesi 2 erkek, 2 k›z ve efli aras›nda taksim edildi¤i belirtilmektedir. Bu flahs›n hayvanc›l›¤›n yan›nda marangozlukla da u¤raflt›¤› terekesinden ç›kan aletlerden anlafl›lmaktad›r. Terekede marangozlukla ilgili ad› geçen aletler flunlard›r: 5 akça de¤erinde bir balta, de¤eri belirtilmeyen eski bir keser, 2 adet 6 akça de¤erinde eski burgu, 3 akça k›ymetinde i¤demiri, 2 akçal›k ›flk›, 2 akçal›k eski testere, 20 akça de¤erinde demir keski. Mustafa b. ‹skender’in
geride b›rakt›¤› tereke içinde 70 akça de¤erinde siyah karas›¤›r tosunu, yine 70
akça k›ymetinde bo¤a tosunu, 150 akça de¤erinde bir bafl inek, 100 akça de¤erinde bir bafl inek dü¤esi, 100 akça k›ymetinde 2 adet eski s›¤›r dam› ve 600 akça de¤erinde bir bahçesi oldu¤u göze çarpmaktad›r.111 14 numaral› Üsküdar
fier’iyye Sicili’nde yer alan di¤er kay›tlardan Nerdubanlu köyünde bir dam samanl›¤›n mirî için 900 akçaya, bir baflka samanl›¤›n 950 akçaya sat›n al›nd›¤›,
ayn› köyde ikamet eden Mehmet b. Ali’nin bir dam samanl›¤›n› 230 akçaya satt›¤› tespit edilmektedir.112
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1521 tarihli bir sicil belgesine göre, Nerdubanlu köyü ahalisinden Abdi b. Yusuf’a 4 bargir emanet b›rak›lm›fl, ancak bunlardan ikisi ölmüfl, kalan ikisi de 80
akçaya sat›lm›flt›r.113
19 Muharrem 950/24 Nisan 1543 tarihli bir belgede Hüseyin Usta b. Abdullah,
Nerdubanlu köyü yak›n›nda bulunan çay›r›n› 3000 bin akçaya bostanc›bafl› ‹skender A¤a b. Abdülkerim’e satt›¤› kaydedilmektedir.114
1545 y›l›nda Karamanl› köyünden Abdi b. Ali, “Çak›lca” diye bilinen yerdeki
çiftlik hissesini sipahi marifetiyle 1000 akçaya satm›flt›r.115 1557 y›l›n›n Mart
ay›nda Karamanlu köyünden Kara Memi b. ‹brahim’in elinde olan bir yeri 250
akçaya yetim Ahmed b. Hasan’a satt›¤› anlafl›lmaktad›r.116
Kad›köylü Todor adl› zimmî, Nerdubanlu köyünden Hasan b. ‹brahim’e 1559 y›l›n›n May›s ay›nda bir “hâr” satm›fl, ancak sicilde bu efle¤in kaç liradan sat›ld›¤› belirtilmemifltir.117
1592 y›l›nda Mustafa b. Mehmed, Nerdubanlu köyündeki Tekke yak›n›nda olan
ba¤›n›, “fevkanî” ve “taht ani” evi ve ah›r› ile birlikte 5000 akçaya Süleyman b.
Hayran’a satm›flt›r. Yine bu y›l içinde ayn› köyde bahçesinde çeflitli meyve a¤açlar›n›n bulundu¤u bir ev 5000 akçaya Gülflen adl› kad›n taraf›ndan sat›n al›nm›flt›r.118
Üsküdar muzâfât›ndan Nerdubanlu adl› köyün sakinlerinden Mehmed b. Hasan’a babas›ndan nakit olarak 8000 bin akça düfltü¤ü ve ayr›ca çeflitli emlak yer
ve bostandan intikal eden yerleri kardeflleri olan Pirî ve Musa’ya 18000 akçaya
1592 y›l›nda satt›¤› ortaya ç›kmaktad›r.119
29 Muharrem 927/18 Ocak 1521 tarihli bir sicil kayd›ndan anlafl›ld›¤›na göre;
Nerdubanlu köyünden Ahmed b. Abdullah’a bir kat›r emanet olarak b›rak›ld›.
Ancak kat›r›n sahibi gelmedi¤inden ve aradan üç aydan fazla zaman geçti¤inden, kat›r, Üsküdar’da emanete konularak nafakas› ve h›fz› için günde bir akça
takdir olundu.120
Muharrem 966 / Ekim 1558 tarihli bir baflka sicil kayd›nda, Nerdubanlu’dan Ramazan b. ‹sa’n›n bofland›¤› efli Hanzade binti Ali mahkemeye giderek küçük o¤lu Hüseyin için nafaka takdir edilmesini talep etti. Mahkeme de bu talebi uygun
görerek Hüseyin adl› çocu¤a günlü¤ü bir akça olmak üzere nafaka takdir etti.121
fiubat 1559 tarihli bir sicilden anlafl›ld›¤›na göre; Karamanlu köyü sakinlerinden
‹brahim b. Musa, Cennet binti Ahmed’i nikâhlad›¤›n› ve bu nikâh›n gerçekleflmesi için ad› geçen kad›na bir kudni kaftan ve bir k›rm›z› çuka için toplam 490
akça harcama yapm›flt›r.122
17 Rebiü’l-evvel 931 / 11 Ocak 1525 tarihli bir sicil belgesinden Nerdubanlu köyü sakinlerinden Hüseyin b. Davud mahkemeye baflvurarak K›l›ç adl› mevkide
Çatma yak›n›nda olan bir bostanl›¤› kardefli Mustafa ile ortaklafla tasarruf ettiklerini iddia etmifl, ancak iki flahidin flahitlikleri sonucunda bu yerin babalar› Davud taraf›ndan Mustafa’ya hibe edildi¤i ortaya ç›km›flt›r.123
6 Ocak 1551 tarihli bir baflka belgeden K›l›ç adl› mevkide, Kad›köy’den Yani ad204
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l› zimmî ile Nerdubanlu köyünden Hac› Musa adl› kifli ortaklafla bir k›ta bostanda lahana yetifltirdikleri ve bu lahanalar›n 1750 akça de¤erinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.124
Nerdubanlu köyünden Alagöz b. Abdullah ile fiaban ve Ramazan b.‹sa adl› kardefllerle birlikte Çanl›kilise adl› mevkide müflterek bir k›ta bostanlar› vard›. Bu
bostanda bir su kuyusu olup, bu kuyudan dolap ile su çekilerek bahçe sulanmaktayd›.125
Karamanlu köyünde, “Çenger” ( Çengel ) köyünden Mihal adl› levend Süleyman
adl› kiflinin koyunlar›na çobanl›k yapmakta ve bu hizmet karfl›l›¤›nda her ay 45
akça almaktayd›126. Kaçak kölelerin saklanmas› ve ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için
920 / 1514 ve 950 / 1543 tarihli kay›tlara göre günlük 2 akça nafaka takdir edildi¤i anlafl›lmaktad›r.127
Evâhir-i Cemaziye’l-evvel 920/20 Temmuz 1514 tarihli bir kay›ttan Nerdubanlu
köyünde ekmek yap›l›p sat›ld›¤› ve bir ekme¤in bir akça de¤erinde oldu¤u ve
burada piflirilen ekme¤in yap›lan denetim sonucunda 125 dirhem eksik geldi¤i
tespit edilmifltir.128
Arfliv belgelerinden anlafl›laca¤› üzere Karamanlu ve Nerdubanlu köylerindeki
halk›n gelir düzeyinin iyi bir konumda oldu¤u, halk›n çiftçilik yan›nda, bir k›sm›n›n hayvanc›l›k ve bir k›sm›n›n da ba¤c›l›k ve bahçecilikle u¤raflt›¤› ortaya
ç›kmaktad›r. Özellikle ba¤ ve bahçecili¤in giderek yayg›nlaflmas› sonucunda
Nerdubanlu köylerinin birer mesire yeri konumuna geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim Evâil-i Receb 1165 / 15 -25 May›s 1752 tarihli bir hükümden, Üsküdar’dan K›s›kl›, Bulgurlu, Çaml›ca, Nerdubanlu ve ol havaliye arabalar›yla gezintiye ç›kan kad›nlar›n hareket ve davran›fllar›nda afl›r›ya gittikleri ve bu durumun
men edilmesi istenmektedir.129
Bizans ‹mparatorlar› zaman›nda bir sayfiye yeri olan Nerdubanl› ve çevresi,130
18 asr›n sonlar›ndan itibaren de Osmanl› padiflahlar› taraf›ndan bir sayfiye ve
gezinti yeri olarak kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Nitekim S›r kâtibi Ahmed Faiz’in Rûznâme-i Sultan-› Selîm-i Salis’ine göre 29 Receb 1206/25 Mart 1792 Perflembe günü, Sultan III. Selim “tebdîl binifli” için Haydarpafla’ya, oradan Ayr›l›k
Çeflmesi’ndeki Kuyubafl›na, buradan Nerdubanlu köyüne gitti¤i ve burada kahve içti¤i ifade edilmektedir.131
Son dönemlerde Karamanlu Çiftli¤inin de bir mesire yeri oldu¤u belirtilmektedir.132
D- Sosyal Olaylar
1514-1567 (920-975) y›llar›na ait yar›m as›rl›k dönemde Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde cereyan eden sosyal olaylar› ve cemiyet hayat›n› ortaya koyacak çok say›da mahkeme sicil kayd› bulunmaktad›r. Bu kay›tlar›n önemli bir
k›sm› s›ras›yla ceza hukuku, ticaret hukuku, medeni hukuk ve özel hukukla il205

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

gili davalard›r. Kölelerle ilgili 9 adet dava ile 3 hakaret, bir tehdit, 4 h›rs›zl›k, 2
zina, 2 içki ve 5 darp davas› ceza hukuku içerisinde de¤erlendirilmifltir. 11 adet
borç ve 6 adet mülk davas› ticaret hukuku, 1 veraset, 1 nafaka, 2 vasi tayini, 2
süt emzirme, 2 boflanma ve 1 adet bir kad›n›n yafl›n› tespit davas› medeni hukuk, 7 kefalet davas› da özel hukuk içinde de¤erlendirilmifltir.
Köleler ile ilgili 9 kay›ttan 6 adedi kaçak kölelerle ilgilidir. Karamanlu köyünde
920/1514’te Rus as›ll› iki,133 928 / 1522’de de Eflak as›ll› bir köle yakalanarak köyün sipahisine teslim edilmifltir.134 925 / 1519 tarihli bir kay›tta Nerdubanlu köyünde Hasan b. Davud, sar›fl›n, sol omzundan ve bile¤inden yaral› bir abd-i âb›k› ( kaçk›n köle ) yakalayarak köyün sipahisine teslim etmifl, ancak bunun Borlu’dan Halil b. Mehmed’e ait oldu¤u anlafl›ld›ktan sonra ad› geçen flahsa verilmifltir.135 19 Rebiu’l-âhir 950/22 Temmuz 1543 tarihinde Nerdubanlu köyünün
kethüdas› Nasuh b. Ali, Defterdar Mahmud Çelebi Efendi timar›nda çat›k kafll›,
ela gözlü ve orta boylu bir Rus as›ll› köle yakalam›flt›r.136 966 y›l› Receb/ 1559
Nisan ay›nda Nerdubanlu’dan Mustafa b. Memi, Ahmed b. Ali ve Ali Bali b.
Mustafa ile Kad›köy’den Anton adl› zimmî K›l›ç nam mevkide deniz kenar›nda
Macar as›ll› Yasemin binti Abdullah, Bulgar as›ll› Piyale binti Abdullah adl› iki
cariye ile Rus as›ll› bir “gulam”› yakalam›fllard›r.137
1522 y›l›nda ‹stavroz köyünden Yorgi adl› zimmî bu köyde bir kaçak köle yakalad›. Bu köle üç gün hapsedildikten sonra Nerdubanlu köyünden Süleyman b.
Abdullah’a ait oldu¤u anlafl›l›nca bu flahsa teslim edildi.138 1524 y›l› kay›tlar›nda Nerdubanlu köyü sakinlerinden Süleyman b. Hac›’n›n Gebze’den Ahmed Reis’ten sat›n ald›¤› köle ‹znikmit’e kaçt›.139 1558’de ayn› köyden Mehmed b. Mustafa, Rus as›ll›, 1559 y›l›nda da yine bu köyden Hasan b. Ali, H›rvat as›ll› kölesini azad etmifltir.140
936/1530 tarihli sicil kayd›nda Nerdubanlu sakinlerinden Ramazan b. Hamza’ya
Yunus b. Hüseyin’in, 941/1535 tarihli bir baflka kay›tta ayn› köyden Nasuh
b.Yusuf’a Ramazan adl› kiflinin küfrederek hakaret ettikleri anlafl›lmaktad›r141.
Karamanlu köyünden Timur b. Hasan, Bulgurlu köyünden kay›n atas› Hüseyin
b. Musa’y› evine “nâ-mahremler” al›rs›n diye mahkemeye flikâyet etmifl, Hüseyin de mahkeme huzurunda “ben imam ile baz› kimesnelere iletdüm” diye ikrarda bulunmufltur ( Zilhicce 957/Aral›k 1550 ).142
988/1580 tarihli mahkeme kayd›ndan Nerdubanlu köyünden Osman b. Hasan’a
muhtemelen Kad›köy sakinlerinden Dimitri veled-i Yorgi adl› zimmî tehditte
bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.143
Zina isnad› ile ilgili 2 kay›ta rastlan›lm›flt›r. Bunlardan ilki 925/1519 tarihlidir.
Bu kay›ta göre; Nerdubanlu köyünden Zeyneb binti Mahmud’un Dimitri adl› kâfir ile bulundu¤u, Hamza b. fiahin ve Gündüz b. Hoflkadem’in flahadetlerinden
ortaya ç›kmaktad›r.144 ‹kinci kay›t ise 966 / 1558 tarihli olup, Nerdubanlu adl›
vak›f köyün cabisi Muslihiddin mahkeme huzurunda bu köyün ahalisinden Ramazan b. ‹sa’y›, Ali b. fiaban’›n han›m›n›n o¤lu olmas›na ra¤men zina flüphesiyle evine koymad›¤›n› belirtmektedir.145
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Nerdubanlu köyü subafl›s› olan Ali b. fiadi, Hac› b. ‹lyas’› mahkemeye getirerek
bu flahs›n içki içerek sarhofl oldu¤unu ve Müslümanlara küfretti¤i, ayn› köyden
Musa b. Hüseyin ve Memi b. Ali’nin flahadetleriyle tespit edilmektedir
(951/1544).146 Karaman’dan fiaban b. Abdullah’›n içki içmesi sonucunda sarhofl
oldu¤u mahkemedeki ifadesinden anlafl›lmaktad›r (970/1563).147
Karamanlu köyü sakinlerinden Hasan b. Mahmud, Musa b. ‹skender’in kendisini kuvvetli bir flekilde itti¤ini (920/1514),148 Nerdubanlu’dan H›d›r b. Mahmud
ayn› köyden Mehmed b. Süle’nin kendisini yolda merkeple giderken yolunu kesip merkepten düflürdü¤ünü ve bu düflme sonucunda bafl›n›n yar›ld›¤›n› mahkeme huzurunda ifade etmifltir ( 956/1549).149
Mîr-ahur’da seyis olan Hasan b. Abdullah Kad›köy’de bulunan Yorgi Hac› De¤irmeni’nde kardefli ile un ö¤ütürken, Nerdubanlu’dan Mehmed b. Nasuh ve Hasan b. Halil adl› kifliler kendilerini dövüp s›ralar›n› ald›klar›n› belirtmektedir
(957/1550).150
Nerdubanl›’dan Hasan b. ‹brahim Kad›köy’den Todor adl› kiflinin yoldafllar› ile
kendisini dövüp hakaret ettiklerini, ancak mahkemede flahit gösteremedi¤inden
davas›ndan feragat etti¤i mahkeme kay›tlar›ndan ortaya ç›kmaktad›r
(966/1559).151
929/1523’te Nerdubanlu’da 7 bafl koyunun çal›nd›¤› ve bunlar›n Kas›m b. Abdullah’›n kazl›¤›nda bulundu¤u152, 937/1530’da ayn› köyden bir kad›n›n evine
h›rs›z girdi¤i,153 940/1534’te Hac› b. Abdullah’›n 79 bafl koyununun çal›nd›¤› ve
bu koyunlar› çalan kiflinin bunlar› bir baflkas›na satt›¤›154, 975/1567 y›l›nda da
Kad›köy’den Yani v. Yorgi’nin 5 adet kaz›n› Nerdubanlu’dan Seyfi b. Karao¤lan’›n çald›¤› anlafl›lmaktad›r.155
Ticaret hukukuyla ilgili davalara gelince; bunlardan ilki 930/1524 tarihli olup
Karamanlu köyünde ikamet eden Gülbafle binti Hasan’›n oturdu¤u evin kendisine ait oldu¤u hakk›ndad›r156. 936/1530 y›l›na ait bir kay›tta Karamanlu köyünden ‹brahim b. el-Hac Yusuf, Bulgurlu köyünden ‹brahim b. Yusuf’a borcu nedeniyle bir mal verdi¤ini, ancak bunu ad› geçenin geri vermek istemedi¤i belirtilmektedir.157 Nerdubanlu’dan Hatice binti Kudbettin mahkemeye ç›karak
Mustafa adl› flahs›n bir ine¤ini kurda yedirdi¤ini ve ine¤in karfl›l›¤›n› talep etti¤ini belirtmifl, mahkeme de Mustafa adl› flahs› suçlu bularak mal›n de¤erini tazmine mahkûm etmifltir (940/1553).158
964/1557 tarihli bir kay›tta Nerdubanlu köyünden Mehmed b. Ali’nin bir k›ta
tarlas›n› Mehmed b. Nasuh adl› flahs›n sahiplenerek ekmeye bafllad›¤›, ancak
Mehmed b. Ali’nin o tarlan›n kendisine ait oldu¤unu flahitlerle ispat etmifltir.159
22 Zilkade 970/ 11 A¤ustos 1563 tarihini tafl›yan bir sicil kayd›nda Üsküdar’a
ba¤l› Nerdubanlu köyünden Yusuf adl› kiflinin bir k›ta bostan yeri tasarrufunda
iken, bu bostan›n baz› yerlerini baltayla kendisi açarak bu yere kuyu ve dolap
yapm›fl, ancak vefat etmifltir. Çocuklar› Ali ve Mehmed küçük olduklar›ndan bu
yeri tasarruf etmeye muktedir olamad›klar›ndan ve borçlar› vard›r iddias›yla Nasuh b. Yusuf adl› flah›s buray› tasarrufuna alm›flt›r. Ancak mahkeme vefat eden
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Yusuf’un Ali ve Mehmed adl› çocuklar›n› hakl› bularak bu yeri kendilerine geri
vermifltir.160
Nerduban’dan Memi b. Süleyman ve Zeynep binti Süleyman’›n Mehmed adl›
flah›s için açt›klar› bostan yeri davas›ndan vazgeçmifllerdir.161
Nerdubanlu ve Karamanlu köylerinde yaflayan halk›n XVI. yüzy›lda birbirlerine
faizle borç para verdikleri ve bu faizin de y›ll›k %20’ye tekabül etti¤i anlafl›lmaktad›r.162 Borç para verilmesi yan›nda, sat›lan mallar›n bir k›sm›n›n da borçla
al›nd›¤› tespit edilmektedir.163 Kay›tlardan anlafl›ld›¤›na göre, bir baflkas›na borcu olanlar bunu mahkemeye giderek tescil ettikleri, çok az bir k›sm›n›n borcunu inkâr etti¤i, bir k›sm›n›n da alaca¤›n› almak ve tescil ettirmek üzere mahkemeye baflvurdu¤u görülmektedir.164
XVI. as›rda Büyük Nerdubanlu ve Küçük Nerdubanlu köylerinde medeni hukuk
içinde de¤erlendirilen iki boflanma davas›na rastlanmaktad›r. Bu iki davan›n da
Karamanlu (Küçük Nerdubanlu) köyü sakinleriyle ilgili oldu¤u görülmektedir.
Evâhir-i fiaban 957/ 10 Eylül 1550 tarihli sicile göre; Karamanlu köyü emini olan
Mehmed, köyün imam› Emir b. Hasan’› mahkemeye ç›kartarak; ad› geçen imam›n bu köyün ahalisinden Mustafa b. Abdullah’›n han›m› Ayfle binti Davut’u 3
talak ile boflam›fl olmas›na ra¤men tekrar hülle ile ayn› kifliye nikâhlad›¤›n› beyan etmifltir. Mahkeme heyeti imam Emir’e durumu sordu¤unda o da, mezkür
Mustafa’n›n Ayfle nam hatunu 3 talak ile boflad›¤›n› kendisine bildirdi¤ini ve
bunun üzerine “ben de kad›ya geldüm bây›n talak boflad› dedim. Muhz›r Rama208
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Mahsüllerini satan köylüler

zan’a tan›fldum” ve “mezbur Mustafa’n›n 3 talak ile boflad›¤› Ayfle nam hatunu
ahara nikâh etmeden zevci olana nikâh etdüm, hata etmiflim” fleklinde beyanda
bulundu¤u kaydedilmektedir.165 21 fiaban 971/ 3 Nisan 1564 tarihli iki ayr› kay›ttan Karamanlu köyünden Ahmed b. Hasan’›n han›m› Fatma binti Mehmed’den bofland›¤› görülmektedir. Ayn› tarihli bir baflka kay›tta Ahmed’in bofland›¤› efli Fatma’n›n 16 yafl›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r.166
931/1524 tarihinde Nerdubanlu köyünde ikamet eden Hatun Pafla binti Ali’ye
her ay 35 akça nafaka ba¤lanmas›na mahkemece karar verilmifltir.167 Evâhir-i
Receb 966/5 May›s 1559 tarihli iki ayr› sicil kayd›nda Nerdubanlu köyünden Ramazan b. ‹sa’n›n efli Ali k›z› Hanzade’den boflanmas›yla k›zlar› Emine küçük olmas› nedeniyle kendisine “hakk-› h›zâne” yani sütanneye ihtiyac› bulundu¤undan bu görevi ifa etmek üzere halas› mahkemece görevlendirilmifltir. Ancak,
Hanzade bu karara itiraz ederek, alt› ayl›k 360 akçal›k hakk›ndan feragat etmifl
ve k›z› Emine’yi on iki y›l nafaka ve herhangi bir para talep etmeden bakmaya
talip oldu¤unu bildirmesi üzerine k›z› kendisine teslim edilmifltir.168
Nerdubanlu’dan Hac› b. Abdullah, Karagöz’ün öksüzlerine vekil ve vasi oldu¤u
anlafl›lmaktad›r (925/1519)169. 963/1556 tarihli bir baflka kay›ttan Karamanlu kö209
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yünden Abdi b. Davud’un yetimi Halil’e vasi tayin olunan Ali b. Süleyman’›n
vasilikten feragat etmesi üzerine, bu görev Fatma b. Devlethan’a verilmifltir.170
XVI. yüzy›lda Üsküdar fier’iyye Sicilleri’nde Özel hukukla ilgili tespit edilen kay›tlar›n tamam› kefaletle ilgilidir. Bu kefaletlerin bir k›sm› al›nan borç para ve
mala ve bir k›sm› da birinin bir fleyi yapmas› gerekirken yapmad›¤› takdirde o
ifli kendi üstüne almaya yani “kefil-bi’n-nefs” ile ilgilidir. Kefalet kay›tlar›n›n tamam› Nerdubanlu köyüne aittir.171
Nerdubanlu köyünden Ali b. fiaban’›n 966/1559 y›l›n›n Receb ay›n›n sonuna kadar; 10–15 gün, köy “ahalisi muvacehesinde” köyden ayr›l›p baflka bir yere gitmek istedi¤i ve bu iste¤inin kad› siciline kaydedildi¤i görülmektedir.172 Ad› geçen flahs›n böyle bir talepte bulunmas›, onun köy ahalisi nezdinde baz› yükümlülüklerinin oldu¤u hususunu düflündürmektedir.

Sonuç
Üsküdar nahiyesi köylerinden olan Nerdubanlu ve Karamanlu köyleri XVI. yüzy›l›n ilk çeyre¤i ile XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki zaman dilimi içinde nüfuslar› h›zla artarken bu dönemden sonra d›flar›dan gelip tar›m ve hayvanc›l›kla u¤raflanlar›n ve özellikle çiftlik sahiplerinin tazyiki ile yerleflik halk baflka yerlere
göç etti¤inden nüfus önemli ölçüde azalm›flt›r. Nitekim XIX. yüzy›lda küçümsenmeyecek say›da hane sahibinin Nerdubanlu köyünde tarla, ba¤, bahçe ve evleri olmas›na ra¤men baflka yerlerde ikamet etmektedir. Nerdubanlu köylerindeki nüfusun tamam› Müslüman Türklerden oluflmaktad›r. XIX. asr›n ortalar›nda
Büyük Nerdubanlu’da görülen 3 hane gayr-i Müslim nüfusun Kad›köy’den gelip
buraya yerleflti¤i düflünülmektedir.
Köyün nüfusu XIX. asr›n ikinci yar›s›ndan sonra Anadolu Demiryolu’nun inflas› (21 Eylül 1872) ve Haydarpafla-Pendik Banliyö hatt›n›n iflletmeye aç›lmas› (17
Ocak 1873), 1293/1877 Osmanl›-Rus Harbi ve 1912’de Balkan Harbi ile birlikte
Rumeli’den göç eden halk›n bölgeye yerleflmesi sonucunda Nerdubanlu köyünün nüfusunun büyük oranda artt›¤› görülmektedir.173
XVI. ve XVII. yüzy›llarda halk›n önemli bir k›sm› zirai alanlarda hububat ürünleri yetifltirirken ve k›sm› da hayvanc›l›kla u¤raflmaktad›r. XIX. yüzy›lda tar›m
ve hayvanc›l›¤›n yan›nda, ba¤c›l›¤›n ön plana ç›kt›¤› tespit edilmektedir. XVIII.
yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren Nerdubanlu ve çevresi, ba¤ ve bahçelerin yo¤unlu¤undan dolay› bir sayfiye yeri görünümü sergilemeye bafllam›flt›r.
Nerdubanlu köylerinde yaflayan halk›n önemli bir bölümünün gelir seviyesinin
iyi bir durumda oldu¤u tahrir, kad› sicilleri ve temettuat kay›tlar›ndan ortaya
ç›kmaktad›r. Halk›n sosyal yaflant›s›n›n oldukça hareketli oldu¤u, sosyal olaylar›n yo¤unlu¤undan tespit edilmektedir.
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Bu araflt›rma iki bölümden oluflmaktad›r. Birinci bölümde Osmanl› ev tipinin
oluflumu ve Üsküdar evlerinin XVI. yüzy›ldaki durumu incelenmifltir. ‹kinci bölümde ise Üsküdar’da ev fiyatlar›n›n mahallelere ve köylere göre de¤iflimi ve ev
fiyatlar›n›n XVI. yüzy›ldaki art›fl seyri de¤erlendirilmifltir. XVI. yüzy›l Üsküdar
mahkeme kay›tlar› esas al›narak yap›lan bu çal›flma, 1513-1567 tarihleri aras›ndaki verilere dayan›larak haz›rlanm›flt›r.

XVI. Yüzy›lda Üsküdar Evi
Bir yerleflim mahalli olarak Üsküdar oldukça eski bir geçmifle sahiptir. Bu sebeple flair Yahya Kemal taraf›ndan “‹stanbul’un fethini gören flehir” olarak nitelendirilmifl olan Üsküdar’›n ‹stanbul’un fethinden yüzy›l kadar önce Orhan Gazi’nin son zamanlar›na do¤ru teflekkül etmeye bafllad›¤› söylenebilir. Üsküdar
XIV ve XV. yüzy›llarda henüz küçük bir kasaba halindedir. Hatta XVI. yüzy›l›n
bafllar›nda bile, Gebze kad›l›¤›na ba¤l› bir nahiye olup Gebze kad›s›n›n tayin etti¤i bir naib taraf›ndan idare edilmektedir. XVI. yüzy›la ait arfliv kaynaklar› ve
tahrir defterleri Üsküdar’›n 400-500 haneden ibaret küçük bir yerleflim yeri oldu¤unu göstermektedir. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde bulunan 438 numaral› Tapu Tahrir Defterine göre 1520’li y›llarda Üsküdar’da 8 mahalle ve 169 hane
bulunmaktad›r. Tapu Tahrir 436’ya göre göre 1561’li y›llarda Üsküdar’da 16 mahalle ve 429 hane görülmektedir.1
Tapu Tahrir 436’y› Kanuni dönemi için en genifl rakam olarak al›rsak Üsküdar’da 429 hane, 141 mücerred ve 106 muafla birlikte 676 nefer kay›tl›d›r. E¤er
toplam hane say›s›n› befl katsay›s› ile çarparak buna mücerred ve muaflar› ek-
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lersek Üsküdar’›n Kanuni dönemindeki nüfusunun 2500 civar›nda oldu¤u söylenebilir. Fakat birçok cami, mescid ve medresenin mevcut oldu¤u bu dönemde
bu rakam Üsküdar için oldukça küçük görülmektedir.2
fiehrin fiziksel olarak büyüklü¤ü hakk›nda bir tahminde bulunduktan sonra
flehri oluflturan en önemli unsura yani XVI. Yüzy›l Üsküdar evlerine ve bunlar›n oluflum sürecine bakabiliriz. XVI. yüzy›la kadar Üsküdar’da ev tipini belirleyen ve oluflturan çok farkl› faktörler mevcuttur. Bunlar›n bafl›nda Orta Asya’dan ‹stanbul’a kadar Türk göçerlerinin temas etti¤i kültürler baflta gelmektedir. XIV. Yüzy›lda Anadolu’da mevcut Bizans ve Selçuklu-Beylikler gelene¤i etraf›nda flekillenmifl ev tipi, Üsküdar evleri için bir model oluflturmufl olmal›d›r.
Osmanl› Devleti’nin kuruluflu dönemine ait temel kaynaklardan olan ve XV.
yüzy›lda yaz›lan Afl›kpaflazade Tarihi Osmanl› yerleflimlerinin nas›l olufltu¤unu
gösteren önemli pasajlar ihtiva etmektedir. Bu kay›tlar incelendi¤inde, Osmanl›lar›n, feth ettikleri flehirlerde ya yerli Rumlar›n evlerini mülk edindikleri ya da
tamamen yeni evler infla ederek yeni yerleflim birimleri oluflturduklar› görülmektedir. Afl›kpaflazâde, Osman Gazi’nin Karacahisar’› fethinden sonra flehrin
evlerini Germiyan’dan gelen kimselere verdi¤ini flöyle rivâyet eder:
“Osman Gazi dahi birkaç gün sabr itdi. Âhir hisar› [Karacahisar] ya¤ma itdi.
Feth olundu. Tekurini dahi tudd› gazileri ganî itdi. fiehrün evlerini gazilere ve
gayr›ya virdi. An› ‹slam flehri etdi.” 3
“Kaçan kim Karacahisar’› ald›. fiehrün evleri bofl kald›. Ve Germiyan vilayetinden hayli adamlar geldiler. Osman Gazi’den evler dilediler. Osman Gazi dahi gelenlere bofl evlerden virdi. Ve sehel zamanda flehrün evleri memlü olup ma‘mûr
old›.”4
Osman Gazi Yeniflehir’de gazilere evler yapt›rm›fl ve bir müddet orada ikamet
ederek flehrin ad›n› Yeniflehir koymufltur.
“Ve hem hatunun› atas›yla Bilecük’de bile kod›, kendü Yeniflehir’e vard›. Yan›nda olan gazilere evler yapturd›. Anda turakland›. Anun ad›n› Yiniflehir kod›lar.”5
Bu iki rivayet Osmanl› yerleflimlerinin nas›l flekillendi¤ini göstermekle beraber
evlerin yap›m tekni¤i, infla malzemesi ve ustalar› hakk›nda bir fikir vermez. Osmanl› ev tipinin oluflum flekli üzerinde de¤erlendirmeler yapan Sedat Hakk› Eldem, Bursa ve ‹stanbul’un fethinden sonra Rum ev tipinin Türk Osmanl› ev tipinin oluflumuna katk› sa¤lamad›¤› düflüncesindedir. Buna delil olarak da Türk
evlerinin kiremit veya kerpiç damlar ile h›m›fl veya dolgu duvarlarla infla edilmiflken, Bizans evlerinin ise infla malzemelerinin tamamen farkl› olmas›n› gösterir6.
XIV-XVI. yüzy›ldan orijinal bir ev kalm›fl olsayd› erken dönem Osmanl› ev tipini ve daha sonra bunun geliflim sürecini tan›mlamak mümkün olacakt›. Fakat
bunun için elimizde malzeme mevcut de¤ildir. XIV. yüzy›ldan itibaren teflekkül
etmeye bafllad›¤›n› belirtti¤imiz Üsküdar’da da gerek bu yüzy›la gerekse bundan
sonraki dönemlere ait ne bir ev ne de evlere ait resim ve çizimler kalm›flt›r. Üsküdar evlerini yak›n plandan gösteren resim ve gravürler belki binalar›n d›fl cep219
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heleri, yükseklikleri ve kat say›lar› hakk›nda bir fikir verebilirdi. Fakat bu özelliklere sahip gravür ve minyatür türü malzeme mevcut de¤ildir.7
XX. yüzy›l›n bafllar›nda çekilmifl bir foto¤raf› dolay›s›yla orijinali hakk›nda bir fikir sahibi olabilece¤imiz yegane XVII. yüzy›l yap› örne¤i olarak Aziz Mahmud Hüdayi Çilehanesi’ni zikredebiliriz8. Fakat bu yap›n›n geçen dört yüzy›l boyunca geçirdi¤i tamirlerle orijinal fleklinden uzaklaflm›fl olmas› muhtemeldir. Dolay›s›yla
XVI. yüzy›l Üsküdar evini sicillerin tan›m›na ba¤l› olarak de¤erlendirmek en sa¤l›kl› yöntem olacakt›r. XVI. yüzy›l sicil kay›tlar› Üsküdar evlerini “tafltan ve topraktan bina olunmufl, iki ocakl›, fevkani ve tahtani, fevkani ve tahtani üç katl›, ulvî ve süflî, çatma, kiremit örtülü, a¤açtan yap›lm›fl, …” fleklinde tan›tmaktad›r. Sicillerde evlerin di¤er özellikleri hakk›nda da bilgiler verilmektedir.
Sicillerde ev için hâne, menzil ve ev en çok kullan›lan tabirlerdir. Arapça ev anlam›na gelen beyt ise daha çok XVII. yüzy›ldan sonra kullan›lm›flt›r. Sicillerde
mülk menzil ibaresi hukuki bir terim olarak XVI. yüzy›ldan itibaren kullan›lm›flt›r. “Sahip olunan ev” anlam›ndaki bu terim XVII. yüzy›l ortalar›nda Edirne yak›nlar›nda iki ev, iki ah›r, bir f›r›n ve muhavvata denilen etraf› çevrili bir avlu
içindeki yap›lar toplulu¤unu ifade eder.9
XVI. yüzy›l Üsküdar evleri genellikle tek katl›d›r. Çift katl› evler nadir görülmektedir. ‹stanbul’da bile Osmanl› evleri tek ya da iki katl› olarak infla edilmifltir. Hatta May›s 1719 sonlar›nda iki kattan yüksek ev yap›lmas› yasaklanm›flt›r.
Tek katl› evler hane-i tahtani veya tahtani menzil fleklinde adland›r›lmaktayd›.
‹ki katl› evlere ise hane-i fevkani veya hane-i ulvî deniliyordu.10 Üsküdar evlerinin bir k›sm› çatma olarak tarif edilmifltir. Çatma evler duvarlar› a¤aç gövdelerinin birbirine çivisiz olarak tutturulmas›yla infla edilirdi. Üsküdar sicillerinde nadir de olsa çatma evlere rastlanmaktad›r.
Sicillerden anlafl›ld›¤› kadar›yla XVI. yüzy›l Üsküdar ev yap› malzemeleri ahflap, kerpiç, tafl ve toprakt›r. Bu farkl› ev infla malzemelerinin kullan›lmas›nda
en önemli etken iklim, zemin ve yerleflim yerinin özellikleridir. Ya¤›fl flartlar›
dam flekillerini biçimlendirirken, infla malzemesi olarak tafl veya a¤ac›n tercih
edilmesi daha çok bu malzemenin ucuz ve bol olarak bulunabilmesiyle ilgilidir.
Binan›n çat›s› ya¤›fl durumuna göre ya kiremitle kaplat›l›yor ya da toprak ve saman kar›fl›m›yla düz damlar fleklinde örtülüyordu. Evin fiziksel özelliklerini belirleyen temel unsurlardan birisi de maddi refah düzeyi ve kültürel al›flkanl›klard›r. Esasen Türk evi olarak bilinen ve Osmanl› dönemi ev tipini tarif eden evler daha çok ‹stanbul ve Marmara bölgesinde teflekkül edip buradan bütün imparatorlu¤a zaman içerisinde yay›lm›flt›r. XVI. yüzy›l›n Üsküdar’›nda ise bu tesirler henüz çok s›n›rl›d›r. XVI. yüzy›l Üsküdar evleri henüz Türk evi tan›m›na
uygun fiziksel ve kültürel ö¤eleri ihtiva etmemektedir. Bunlar›n en bariz unsurlar›ndan olan harem ve selaml›k k›s›mlar› en az›ndan XVI. yüzy›l Üsküdar evi
için söz konusu de¤ildir. Bu hususiyet Üsküdar’›n kültürel olarak henüz ‹stanbul’la bütünleflmemesinden kaynaklanmaktad›r. Yabanc› bir seyyaha göre XVI.
yüzy›lda Üsküdar halk› ‹stanbul halk›ndan çok farkl›d›r. Üsküdarl›lar esmer
tenlidir, köylü flivesi ile konuflur, sar›klar›n› bile do¤ru dürüst saramaz. Bu ifa220
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deler Üsküdar’›n Anadolu kimli¤ini XVI. yüzy›lda muhafaza etti¤ini ve yerli
halk›n ‹stanbul’un yüksek kültür ve refah düzeyine ancak seyirci kald›¤›n› göstermektedir.11
Erken döneme ait tereke kay›tlar›nda evin iç yerleflim düzeni tarif edilmemektedir. Ev tariflerinden evin tamamlay›c› unsurlar› olan bina ve kullan›m alanlar›n› tespit edebiliyoruz. Bunlar›n bafl›nda hayvanlara mahsus ah›rlar› ve samanl›¤› görüyoruz. Dam veya s›¤›r dam› ad›yla kaydedilen bu binalar evlerin yan›nda
bulunmaktayd›. Evleri tamamlayan unsurlardan bahçeler ise meyveli ve meyvesiz a¤açlar› (eflcâr-› müsmire ve gayr-› müsmireyi) muhtevi fleklinde tan›mlanm›flt›. Baz› bölgelerde hayat veya havlu olarak bilinen ve evin önünde yüksek
bir duvarla çevrili bofl alan, kad›nlar›n ev ifllerini gördükleri ve çocuklar›n oyun
oynad›klar› mahaldir. Sicillerde binan›n tamamlay›c› unsurlar› aras›nda hela ve
kenif fleklinde kaydedilmifl tuvaletler de bulunmaktad›r. Evlerin avlusunda yer
alan üstü kapal› duvara bitiflik alanlara sundurma veya z›lle ad› verilmektedir.
Evlerde odalar aras›ndaki boflluklar sofa olarak adland›r›lmaktad›r. Bahçe içinde çardak ya da çardak evleri bulunmaktad›r. Ayr›ca evlerde kuyu ve f›r›nlar da
bulunmaktad›r. Fakat yemek yeme, oturma ve misafir a¤›rlama gibi modern dönem evlerine mahsus ifllevsel mekan ayr›m› Osmanl› evi için çok geç dönemlerde flekillenmifltir. XVII. yüzy›l›n bafllar›nda evlerin iç düzeni hakk›nda bilenenler çok s›n›rl›d›r. Bu döneme ait kay›tlar evlerin oda ve tabhaneden (mutfak)
olufltu¤unu göstermektedir.

XVI. Yüzy›lda Üsküdar’da Ev Sat›fllar› ve Fiyatlar
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait sicil defterlerinde ev fiyatlar›yla ilgili toplam 213
adet kay›t tespit edilmifl olup bu sicillerde ev fiyatlar›n› gösteren iki farkl› kay›t
türü mevcuttur. Bunlardan ilki muhallefat veya terekelerdir. ‹kincisi ise ev sat›fl› veya sat›fltan kalan borçlarla ilgili olarak düzenlenmifl hüccetlerdir. Bu kay›tlardan 95 tanesi ev sat›fllar›yla ilgilidir. 118 kay›t ise ev fiyatlar›n› tespit etmemizi sa¤layan muhallefat ve terekelerden oluflmaktad›r.
Evle ilgili kay›tlar öncelikle Üsküdar merkezi ve köyler olarak s›n›fland›r›lm›fl
daha sonra Üsküdar da kendi içerisinde mahallelerine ayr›lm›flt›r. Karfl›m›za ç›kan tablo oldukça ilginç sonuçlar ortaya koymaktad›r. ‹ncelenen sicillerden Üsküdar merkezinde ev sat›fllar›yla ilgili 920-975 tarihleri aras›nda 24 kayd›n düzenlendi¤i görülmektedir. Bu rakamlar y›lda ortalama bir evin bile sat›lmad›¤›n› göstermektedir.
Sat›fl hüccetlerinin baz›lar› mülkiyet haklar›ndan do¤an ihtilafl› davalar›n sonuçlar›n› ihtiva etmektedir. Bir evin sat›lmas› sonras›nda evi alan veya satan kiflinin mahkemeye müracaat› ile sat›fl muamelesi kay›t alt›na al›nmaktad›r. Bir ev
sat›fl› ile ilgili hüccette flu temel bilgiler verilmektedir: Önce evi satan ve alan kiflinin isimleri zikredilmektedir. Daha sonra sat›fl konusu olan evin s›n›r› belirtilmektedir. Kay›tlarda s›n›r› çizilen evin yüzölçümü verilmemektedir. Sadece
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dört taraf›ndan s›n›r komflular›n›n mülkleri belirtilerek konumunun tespiti yap›lmaktad›r. Daha sonra evin bir özelli¤i varsa bunlar belirtilmektedir. Evin bu
özellikleri aras›nda, varsa bahçesi ve içindeki a¤aç say›s›, kuyusu önemle belirtilmektedir. Evin s›n›r› çizildikten ve özellikleri tespit edildikten sonra kaç akçeye sat›ld›¤› hüccette verilmektedir. Daha sonra tarih ve flahitler verilerek hüccet bitirilmektedir. Kiraya verilen evlerde de hüccet kaydedilirken tanzim flekli
ayn› tutulmufltur. Sadece evin ne kadar süre için kiraya verildi¤i kayda eklenmifltir. Afla¤›da ihtilafl› bir ev sat›fl› ile ilgili hüccet örnek olarak verilmifltir:12
“Sebeb-i tahrîr-i kitâb budur ki
Kuzguncuk’da Dimitri b. ‹stefani Mihal b. Manol[’u] meclis-i fler‘a ihzâr edip dedi kim senin sâkin oldu¤un ev benim ammum Totora Mozef’in evidir ben satmad›m ve ammum satmad› sen ne vechile tasarruf edersin dedikde mezkûr ‹stefani inkâr ile cevâb verip dedi kim ben bu evi Yahûdî Davud’un o¤lanlar› ile
avretinden dört yüz elli akçeye sat›n ald›m sizin idi¤in bilmez[im] diyecek Totora Mozef b. Yani b.Kosta’n›n mülkü idi¤ine ve mülkiyet üzere mutasarr›f iken
mürd oldu¤una mezkûr müdde‘î Mihal Manol o¤lu ve Manol Yani o¤lu ve Yani
Kosta o¤lu idi¤ine Ali b. Kosta ile ve Dimitri b. Yani Balaban flehâdet-i sahîha-i
fler‘iyye eylediklerinden sonra mâ-hüve’l-vâki‘ deftere sebt olundu.
Tahrîren fî evâhir-i fia‘bani’l-mu‘azzam sene 922.
fiuhûdü’l-hâl: ‹dris b. Kara Dâniflmend ve Ramazan b. Ahmed ve Pîrî b. H›z›r
Hac›”
Evler, infla edildi¤i malzemenin türüne, büyüklü¤üne, tek veya çift katl› olufluna, bahçeli olup olmay›fl›na ve di¤er özelliklerine göre farkl› fiyatlarla sat›lmaktad›r. Akkoyunlu Hanedan›’na mensub olup Osmanl›lara iltica ettikten sonra II.
Bayezid’in damad› olan Göde Ahmed Bey için ‹stanbul’da sat›n al›nan bir ev XV.
yüzy›l sonunda ‹stanbul ve Üsküdar ev fiyatlar›n› mukayese etmemize imkan
vermektedir. Bir muhasebe kayd›ndan Bayezid Camii civar›nda Kazasker Alaaddin Ali Fenari’nin evinin 60.000 akçeye sat›n al›nd›¤› ve ev müfltemilat›n›n tamiri için 115.000 akçe harcand›¤› anlafl›lmaktad›r.13 Üsküdar’da ise XVI. Yüzy›l›n bafl›nda en yüksek ev fiyat› 10000 akçeyi geçmemektedir. Dolay›s›yla ‹stanbul’da devlet adamlar›na ve soylulara ait ev veya konaklar›n XV. yüzy›l›n sonunda bile Üsküdar’daki evlerden çok farkl› mahiyetlerde oldu¤unu ve büyüklüklerine göre de yüksek fiyatlara sat›ld›¤›n› görüyoruz.
920-975 (1513-1567) tarihleri aras›nda Üsküdar merkezindeki mahallelerde sat›lan evlerin miktar› ve fiyatlar›na bakt›¤›m›z zaman ev fiyatlar›n›n binan›n tür
ve büyüklü¤üne ayr›ca bulundu¤u mahalle göre büyük oranda de¤iflti¤ini görmekteyiz.
920-975 (1513-1567) tarihleri aras›nda Üsküdar merkezindeki mahallelerde sat›lan evlerin miktar› ve fiyatlar›
Üsküdar Mahalleleri
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Çavufl

Sat›lan
Ev Say›s›
2

Muhallefat
Say›s›
1

Toplam Kay›t
Say›s›
3

Fiyat
Aral›klar›
3000-10000

Ortalama
Ev Fiyatlar›
5600

Davud Pafla

1

4

5

3000-4000

3500

El-Hac Mehmed

1

1

2

1200-3500

2350

Evliya Hoca

2

2

3000

3000
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3000-6000

4500

Hasan A¤a

2

2

1000-3300

2150

‹mrahor

1

1

6000

6000

Kepçe

5

7

2000-6500

3700

Mahalle-i Cedid

1

1

2000

2000

Cami-i Mehmed Pafla

1

5

1500-6000

2950

Salacak

3

3

1600-6000

3500

Selman A¤a

2

4

3800-10000

8000

Solak Sinan

1

1

4500

4500

Süleyman A¤a

1

1

10000

10000

Toplam

24

2
4
2

16
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Yukar›daki tablo de¤erlendirildi¤i zaman Üsküdar mahalleleri aras›nda ev fiyatlar›n›n ortalamalar› bak›m›ndan en düflük de¤erler 2000 akçe ile Mahalle-i Cedid’de, 2150 akçe ile Hasan A¤a’da, 2350 akçe ile el-Hac Mehmed Mahallesinde
tespit edilmifltir. Ev fiyatlar›n›n ortalamalar› bak›m›ndan en yüksek de¤erler ise
6000 akçe ile ‹mrahor’da, 8000 akçe ile Selman A¤a’da ve 10000 akçe ile Süleyman A¤a Mahallesi’nde tespit edilmifltir. Süleyman A¤a, Solak Sinan ve ‹mrahor’da tek kay›t mevcut oldu¤u için bunlar› dikkate almazsak Selman A¤a Mahallesi’nden sonra ev fiyatlar›n›n ortalamalar› bak›m›ndan en yüksek de¤erler
Çavufl ve Geredeli Mahallelerinde tespit edilmektedir.
Üsküdar köylerine bak›ld›¤›nda, Üsküdar merkez mahallelerine göre daha çok
evin sat›ld›¤› görülmektedir. 920-975 (1513-1567) tarihleri aras›nda sat›lan ev
say›s› 71’dir. Fakat bu köyler aras›nda Çengelköy, ev sat›fl rakamlar› dolay›s›yla
çok dikkat çekici bir yere sahiptir. 71 sat›fltan 33’ü Çengelköy’de gerçekleflmifl
olup bu rakam Üsküdar merkezden bile çok fazlad›r.
920-975 (1513-1567) tarihleri aras›nda Üsküdar’a ba¤l› köylerde sat›lan evlerin miktar› ve fiyatlar›.
Köyler
Akkilise

Sat›lan
Ev Say›s›
1

Bafl›büyüklü

Muhallefat
Say›s›
7

Toplam
Kay›t Say›s›
8

Fiyat Aral›klar›
Aral›klar›
1600-3000

Ortalama
Ev Fiyatlar›
3100

2

2

800-900

850

Bulgurlu

2

6

8

500-12000

3000

Cezire-i Surh (K›nal›ada)

3

4

7

1200-6000

2300

Çengelköy

33

10

43

500-10000

5600

2

2

350-700

500

1

400

400

Dudullu
Emirli

1

Fakihli

1

1

1000

1000

Herekedone

1

1

8000

8000

Heybeliada

4

4

8

1500-10000

5100

‹stavros

11

7

18

1500-18000

7400

Kad›köy

5

10

15

250-8000

3200

Kartal

1

3

4

750-3000

1900

Kavakl›

1

1

3000

3000

K›s›kl›

2

2

500-700

600

Kuzguncuk

6

1

7

450-8000

3000

Maltepe

3

3

6

800-3000

2000

9

9

150-2000

1000

2

3

2500-5000

3500

Merdivenköy
Pendik

1
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Reisli

1

1

500

500

Salihlice

1

1

450

450

Samand›ra

6

6

300-3500

1200

Sar›kad›

1

1

200

200

Satluk

4

4

50-2200

2200

So¤anl›k

5

5

170-500

400

Viran

7

7

500-2400

1200

Yenice

2

2

500-1620

1000

102

173

Toplam

71

Yukar›daki tablo de¤erlendirildi¤i zaman Üsküdar köyleri aras›nda ev fiyatlar›n›n ortalamalar› bak›m›ndan en düflük de¤erler 200 akçe ile Sar›kad›’da, 400 akçe ile So¤anl›k’da, 450 akçe ile Salihlice köyünde tespit edilmifltir. Ev fiyatlar›n›n ortalama bak›m›ndan en yüksek de¤erler ise 5600 akçe ile Çengelköy’de,
7400 akçe ile ‹stavros’da ve 8000 akçe ile Herekedone köyünde tespit edilmifltir.
XVI. yüzy›lda Marmara adalar› da Üsküdar’a ba¤l› oldu¤u için adalarla ilgili hukuki kay›tlar Üsküdar mahkemesi taraf›ndan tutulmufltur. Adalardaki ev fiyatlar›na bakt›¤›m›z zaman Heybeliada’da ev fiyatlar›n›n 1500-10000, K›nal›ada’da
ise 1200-6000 akçe aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir.
Ev fiyatlar›ndaki art›fl miktar›n› gözlemlemek için belli aral›klardaki ev fiyat ortalamalar›n› karfl›laflt›rd›k. Mesela Akkilise’de 949-955 y›llar› ile 975-978 y›llar›
aras›n› karfl›laflt›rd›k. ‹lk zaman aral›¤›nda ev fiyatlar› ortamas› yaklafl›k 2900,
ikincisinde ise 3800 akçedir. Bu rakamlara göre Akkilise’de XVI. yüzy›l›n ikinci
yar›s›ndaki ev fiyat ortalamalar›n›n, birinci yar›s›ndaki rakamlara göre % 30 civar›nda artt›¤› görülmektedir.
Çengelköy’e bakt›¤›m›z zaman 922-971tarihleri aras›nda fiyat› belirlenen 17
evin ortalama de¤eri yaklafl›k 2600 akçe iken 985-988 y›llar› aras›nda 26 evin ortalama de¤eri 7000 akçeyi bulmaktad›r. Bu da Çengelköy’de ev fiyatlar›n›n 2,5
kattan daha fazla artt›¤›n› gösteriyor.
‹stavros ( Beylerbeyi)’nde ise 945-976 y›llar› aras›nda fiyat› belirlenen 9 evin ortalama de¤eri yaklafl›k 5100 akçe iken 970-988 y›llar› aras›nda 8 evin ortalama
de¤eri 10.000 akçeyi bulmaktad›r. 40 y›ll›k bir dönemde ev fiyat ortalamalar›nda %100’lük bir art›fl›n mevcut oldu¤u görülüyor.
Sonuçta fiyat art›fllar› için flunlar› söyleyebiliriz. Ortalama de¤erler, Üsküdar’da
ev fiyatlar›n›n art›fl›n› tesbit için çok güvenilir ve mutlak rakamlar de¤ildir. Çünkü fiyatlar› belirleyen çok farkl› etkenler vard›r ve bunlar de¤iflkendir. Fakat incelenen üç köyde de XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ev fiyatlar›n›n artt›¤› görülmektedir. Ortalama ev fiyatlar›n›n d›fl›nda Üsküdar’da ev birim fiyatlar› da XVI.
yüzy›l›n sonuna do¤ru büyük miktarda artm›flt›r. Mesela 1000 tarihinde Hace
Hatun Mahallesi’nde bir ev 40000 akçeye sat›lm›fl olup bir tahtani ev ve bir fevkani çarda¤› ve z›lleyi ve bahçeyi müfltemildir.14
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Günümüz Üsküdar
ahflap evleri

D‹PNOTLAR
1 Ahmet Günefl, “16 ve 17. Yüzy›llarda Üsküdar’›n Mahalleleri ve Nüfusu”, Üsküdar Sempozyumu I (23-25 May›s 2003) Bildiriler, ‹stanbul 2004, s. 42-56
2 Günefl, “16 ve 17. Yüzy›llarda Üsküdar’›n Mahalleleri ve Nüfusu”, s. 55-56.
3 Afl›kpaflazade, Osmano¤ullar›n›n Tarihi (haz. Kemal Yavuz, Yekta Saraç), ‹stanbul 2003, s. 329
4 a.g.e., s. 339.
5 a.g.e., s. 342.
6 Semavi Eyice, “‹stanbul (Tarihî Eserler)”, ‹A, V/II, 129-130. ‹stanbul’un fethinden önceki evlerin kargir olduklar› düflünülmektedir. Osmanl› döneminde yap›lm›fl birçok kargir ev Rumlara ait olduklar› için Bizans evi
zannedilmifltir.
7 Evlerin büyüklüklerine ait elimizdeki tek veri XVI. yüzy›l›n sonlar›na ait olup bu da ‹stanbul’da Çarflamba
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semtine aittir. Çarflamba’da Fethiye Camii civar›n›n Türklerle iskan› için 1002 (1593-1594) tarihinde bölgedeki arsalar parsel olarak bölünmüfl ve bir ev için dört yüz arfl›n yer tahsis edilmifltir. Eyice, “‹stanbul (Tarihî
Eserler)”, s. 129
8 Zekai Mete, “Üsküdar Tarihinden Bir Kesit: Bulgurlu Köyünün Aziz Mahmud Hüdai’ye Temliki”, Üsküdar
Sempozyumu I (23-25 May›s 2003) Bildiriler, s. 68-75.
9 Nejat Göyünç, “Osmanl› Belgelerinde Konut Terminolojisi”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleflme, Habitat II, ‹stanbul 1984, s. 264.
10 Eyice, “‹stanbul (Tarihî Eserler)”, s. 129-130.
11 Metin And, ‹stanbul: 16. Yüzy›lda Kent, Saray, Günlük Yaflam, ‹stanbul 1993.
12 Üsküdar Kad›l›¤›, 1 Numaral› Sicil, s. 67a.
13 Tayyib Gökbilgin, “XVI. As›r Bafllar›nda Osmanl› Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümeras›”, Türkiyat
Mecmuas›, IX (1946-1951), s. 37-38.
14 Üsküdar 84 Numaral› fieriye Sicili, s. 91.
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Y›ll›k Muhasebe Bilançolar›na
Göre Üsküdar Selimiye Vakf›
D R .

F E H M ‹

Y I L M A Z

Marmara Üniversitesi

Günümüz Osmanl› tarihi çal›flmalar› eskiye nazaran askerî ve siyasî olaylardan
daha çok toplum ve toplumsal gruplar› incelemeye yöneldi. Bu ilgi de¤iflimi, bir
taraftan yeni bilgilere ulafl›lmas›n› sa¤larken, di¤er taraftan da yeni problemlerin ortaya ç›kmas›na, dolay›s›yla yeni veri gereklili¤ini zorunlu k›ld›. Bu durum,
at›l durumda bulunan pek çok kaynak çeflidinin, özellikle de kanditatif veriler
içerenlerin ele al›nmas›na, çal›flmalar›n bunlar üzerinde yo¤unlaflt›r›lmas›na sebep oldu. Bu yeni kaynaklar›n kullan›m› ile daha objektif ve kalitatif sonuçlar›
olan çal›flmalar ortaya ç›kar hale heldi. Türkiye’de bu kaynaklar›n kullan›m› ve
sonuçlar› konusunda Ömer Lütfi Barkan’›n bafllatt›¤› örnek çal›flmalar1, kendisinden sonraki Osmanistler taraf›ndan gelifltirilerek devam ettirilmektedir.2 Bu
sayede özellikle Tapu Tahrir Defterlerinin önemli kantitatif verileri ile XVI. yüzy›l Osmanl› Devleti’nin hemen hemen her bölgesi için yönetim, nüfus, yerleflim,
ziraat ve vergi çeflitleriyle alakal› çok önemli ve sa¤l›kl› bilgilere ulafl›ld›.3 Yine
önemli veriler içeren ve Tahrir Defterlerine göre çok daha zengin kantitatif veriler içeren XIX. yüzy›la ait Temettuat Defterleri üzerinden yap›lan çal›flmalar,4
Osmanl› sosyal ve iktisat tarihi olaylar›n›n daha mikro düzeyde incelenmesini
ve önemli sonuçlara ulafl›lmas›n› sa¤lad›. Yine önemli verilere sahip oldu¤u anlafl›lan Gümrük Defterleri ve benzeri kaynaklar üzerine yap›lan çal›flmalarla Osmanl› Devleti’nin çok yönlü ticareti ve ekonomi dünyas› hakk›nda mevcut olanlar› altüst edecek yeni bilgilerin5, mahkeme sicillerinin kullan›m›yla da baflta
para vak›flar› konusunda Osmanl› finans tarihi6 ile ilgili pek çok iktisadî konu
aç›¤a ç›kt›. Yine Barkan taraf›ndan bafllat›lan ve bu makalenin de konusu olan
vak›flarla ile ilgili çal›flmalar özellikle de vak›flar›n y›ll›k muhasebe bilançolar›na ait olanlar›7, Osmanl› iktisat ve sosyal tarihi aç›s›ndan çok daha güvenilir veriler oldu¤unu ispatlarken, fievket Pamuk’un haz›rlad›¤› fiyat tarihi çal›flmas›-
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n›n da en önemli verilerinden birini oluflturdu.8 Bu konuda yap›lan son çal›flmalardan biri olan, y›ll›k muhasebe bilançolar›na göre Süleymaniye Vakf› ve Süleyman Pafla vak›flar› üzerine Tevfik Güran’›n çal›flmas› da sadece bu iki vakf›n
detayl› bir muhasebesini ortaya koymakla kalmad›, ayn› zamanda vak›f kay›tlar›n›n Osmanl› iktisat tarihi ile alakal› önemli problemlerin çözülmesini ve anlafl›lmas›n› sa¤layan ehemmiyetli kaynaklar oldu¤unu aç›k bir flekilde ortaya koydu.9
Biz de bu çal›flmam›zla Osmanl› tarihinin önemli ve yenilikçi padiflahlar›ndan
biri olan III. Selim’e ait Selimiye Vakf›n›n y›ll›k muhasebe bilançolar›ndan yola
ç›karak XVIII. yüzy›l sonunda kurulan bu vakf›n 1860’lara kadar devam eden
mali serüvenini incelemeye çal›flaca¤›z.
Selimiye Vakf›, III. Selim tahta ç›kmadan önce 1797 y›l›nda kurulmufltur.10 Bu
nedenle vakf›n muhasebe kay›tlar›na ait ilk bilgiler de bu tarihte bafllamakta ve
y›ll›k muhasebe bilançosu özet olarak verilmektedir. Vakf›n ulaflabildi¤imiz düzenli muhasebe bilançolar›, 1802 y›l›ndan itibaren bafllamakta ve düzenli bir flekilde yüzy›l›n ortalar›na (1846) kadar devam etmektedir. Yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait muhasebe defterlerine ise, Osmanl› Arflivindeki mikrofilm çal›flmalar› sebebiyle flimdilik ulafl›lamam›flt›r. Buna ra¤men 1846-1860 y›llar›n›n sadece giderlerine ait detayl› verilere ulaflmak mümkün olmufltur. Ayr›ca XIX. yüzy›l›n
sonlar›nda haz›rland›¤›n› düflündü¤ümüz vakf›n emlak tahrir defteri de bu çal›flmada kullan›lm›flt›r.11 Selimiye Vakf›n›n muhasebe defterleri, genel olarak iki
ana bölümden oluflmaktad›r. Birincisi ani’l-irâd veya ani’l-mahsûlât ad› alt›nda
gelir, ikincisi de mesârif ad› alt›ndaki gider bölümüdür.
Gelir bölümü genel olarak gelirlerin cinsine ve bulunduklar› semte göre alt bafll›klar alt›nda ayr› ayr› verilmifl olup her bir kalemin ad› ve y›l› ile y›ll›k miktar›
düzenli bir flekilde kaydedilmifltir. Bu bölümde tahsil edilemeyenler, ilgili kalemin alt›nda belirtilmektedir. Ayr›ca önceki y›llara ait tahsil edilen bakiyyeler,
et-tahsilat ad›yla ayr› bir bafll›k alt›nda toplanarak gelirlere dâhil edilmifltir.
Gider bölümü de, gelirdeki gibi harcama çeflitlerine göre alt bafll›klar halinde
her bir gider kaleminin ad› ve y›l› ile y›ll›k miktar› belirtilerek yaz›lm›flt›r. Her
iki bölümün sonunda da ceman yekun ad› alt›nda toplam rakamlar verilmektedir. Bunu takiben el-mizan bafll›¤› alt›nda gelir ve giderlerin muhasebesi yap›lmakta, genelde kasaya kalan fazla para der kise ad›yla kaydedilmektedir. Vak›f
kasas›na giren bu miktar, bir sonraki y›l›n muhasebe bilançosuna dahil edilmemektedir. “el-Mîzân” bafll›¤› alt›nda yap›lan muhasebelerin baz›lar›, gelir ve giderlerin alt bafll›klar›n› da içerirken, baz›lar›nda sadece toplam gelir ve gider rakamlar› verilmektedir. Baz› y›llara ait olanlar, çok detayl› kaydedilmifl günlük
muhasebe bilançolar›d›r. Ayr›ca bunlar aras›nda çeflitli dönemlere ait tam bir y›l› kapsamayan günlük, ayl›k veya birkaç ay› içeren muhasebe bilançolar› da bulunmaktad›r. Hesap birimi olarak hemen hemen tamam›nda kurufl kullan›lm›flt›r. Muhasebe bilançolar›n›n sonunda vak›f mütevellisinin, vakf›n muhasebesini yaz›l› olarak anlatan bir arzuhali bulunmaktad›r.
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Vakf›n Gelirleri
Selimiye Vakf›n›n gelirleri iki ana grupta toplanmaktad›r. Bunlar›n birincisi, vak›f ad›na infla edilmifl olan han, dükkân, ev, oda, hamam, de¤irmen gibi gayrimenkuller ile bahçe-bostan ve arsalardan elde edilen gelirlerdir. Bunlar, icâre-i
müeccele veya müflâherât olarak adland›r›lan ayl›k gelirler ile icâre-i muaccele
olarak bilinen, kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen peflin kiralar idi.
Düzenli gelir kayna¤› durumunda olan ayl›k kiralara göre muacceleler, ar›zî gelir kaynaklar›d›r. Bu nedenle miktarlar› y›ldan y›la de¤iflmekte, büyük farkl›l›klar göstermekte ve afla¤›da anlat›laca¤› üzere, vakf›n gelir trendinde ani yükselmelere sebep olmaktad›r. Bu nedenle peflin kira gelirleri, gelirler trendindeki de¤ifliklikleri aç›klamada önemli bir unsur oldu¤undan, bu çal›flmada ayr› bir bafll›k alt›nda gösterilmifltir. Fakat sonuçta her iki kira gelir grubunun kayna¤›, gayrimenkullerdir. Dolay›s›yla Selimiye Vakf›n›n toplam gelir kayna¤›n›n neredeyse tamam›na yak›n›n›n gayrimenkullerden elde edildi¤i söylenebilir.
Vakf›n ikinci gelir kayna¤› ise, mukataalar idi. Fakat Selimiye Vakf›n›n mukataalardan elde etti¤i gelir, daha önceki dönemlerde kurulmufl padiflah ve sultan
vak›flar›na göre karfl›laflt›r›lamayacak kadar azd›r. Pek çok sultan vakf›n›n gelirinin % 90’lara varan k›sm› devlet hazinesine ödenmesi gereken mukataa gelirlerinin bu vak›flara transferiyle gerçekleflirken,12 Selimiye Vakf›nda bu oran ilk
y›llarda % 7 civar›ndad›r. Zamanla bu oran, vakf›n gelirlerinin art›fl›na ba¤l› olarak düflmüfltür. Selimiye Vakf›n›n iltizam ad› alt›ndaki mukataa çeflitlerine bak›ld›¤›nda bunlar›n iki grupta topland›¤› görülmektedir. Biri, çeflitli yerlerdeki
çiftliklerin iltizam bedelleri ve bu çiftlik topraklar›nda yaflayan gayrimüslim reayan›n cizyeleri,13 di¤eri ise, kazzaz, dolamac›, ibriflimci, bükmeci, dökmeci ve
sar›kç› esnaf› kethüdal›klar›na ait iltizam bedelleridir.
Vakf›n di¤er bir gelir grubu da, malikane hisse gelirleridir. Harcamalar yap›ld›ktan sonra Selimiye Vakf›n›n, kasas›na kalan para ile, bir taraftan yeni gayrimenkuller ile gelirlerini art›rma yönünde giriflimlerine devam etti¤i, di¤er taraftan
da malikane sektörüne girerek buradan yeni gelirler elde etme çabas›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Örne¤in vak›f, Bursa Parça Mukataas›n› malikane olarak alm›flt›r. Mukataan›n y›ll›k bedelini düzenli olarak devlet hazinesine yat›rmakta,
geri kalan miktar›, yani mukataadan elde etti¤i kar›, vakf›n gelirleri aras›na dahil etmektedir.14 Bu konuda muhasebe defterlerinin mutad giderler k›sm›nda
önemli ve detayl› bilgiler bulunmaktad›r.
Vakf›n bir di¤er gelir kayna¤› da tereke intikalleridir. Bunlar, vak›f gayrimenkullerini kullan›p da varis b›rakmadan ölenlerin b›rakt›klar› mallar›n sat›lmas›ndan elde edilen gelirlerdir. Ayr›ca Mihriflah Sultan ile Tahir Efendi Vak›flar›n›n
Selimiye Vakf›na kat›lmas› da ayr› bir gelir kayna¤› olmufltur.
Bu kaynaklar ›fl›¤›nda, vakf›n kuruldu¤u 1797 y›l› bilançosuna göre, toplam geliri, 122.000 kurufl civar›ndad›r. Bu tarihten 1846 y›l›na kadar geçen dönemde
gelirlerin 380.000 kurufla yükseldi¤i görülmektedir. Fakat 1846 y›l›ndaki
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380.000 kuruflluk miktar›n istisnaî bir durum oldu¤u söylenebilir. Afla¤›da detayl› bir flekilde anlat›laca¤› gibi, vak›f gelirlerinin tek kayna¤› olan gayr› menkullerin bir k›sm›, bu tarihte yeniden kiraya verilmifl ve bunlardan peflin al›nan muaccelelerin geliri önceki y›la göre, % 212 oran›nda art›fl göstermifltir. Söz konusu
y›l hesaba kat›lmazsa, vakf›n gelirleri, 1797 y›l›nda 122.000 kurufltan bafllayarak
1840’larda 160.000 kurufl seviyesine yükselmifltir. Yani vak›f gelirlerinde ortalama olarak % 30-40 aras›nda bir art›fl meydana gelmifltir. Genel olarak XIX. yüzy›l›n ilk yar›s›nda vakf›n gelirleri 150.000-160.000 kurufl aras›nda seyretmifltir.
Baz› y›llarda bu seviyenin üzerine ç›k›ld›¤› görülmektedir. Bunun sebepleri ise,
vakf›n yeni gayr›menkul gelirlerinin, boflalan gayr›menkullerin tekrar kiraya verilmesinde al›nan muaccelelerin, gayrimenkullerde oturup da varis b›rakmadan
ölenlerin terekelerinin ve di¤er baz› vak›flar›n, gelirlere ilave edilmesidir. Selimiye vakf›n›n y›ll›k gelirlerinin, giderlere oranla, genel olarak devaml› fazla oldu¤u
görülmektedir. Harcamalar yap›ld›ktan sonra geriye kalan kasa bakiyyesi, der kise olarak belirtilmekte ve bir sonraki y›l›n gelirine dahil edilmeyerek ayr› tutulmaktad›r. Da¤›t›lmam›fl kazanç veya vak›f sermayesi mahiyetindeki giderlerden
arta kalan bu miktar, genel olarak vakf›n yeni yat›r›mlar›n›n ana kayna¤›n› oluflturmakta, giderlerin gelirlerden fazla oldu¤u y›llarda da aç›¤› kapatmak için, giderleri, zararlar› mahsupta kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r (Tablo 1, Grafik 1, Grafik
2).
Selimiye Vakf›n›n elimizde detayl› verisi olan 1802 y›l›n›n gelir bileflenlerine bak›ld›¤›nda, toplam 134.712 kuruflluk toplam gelirinin % 72’sinin kiralardan, %
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21’nin gayr›menkullerin ilk kiraya veriliflinde al›nan muaccele olarak adland›r›lan peflin paradan, % 7 oran›ndaki mikratar›n da vakfa ait mukataalar›n iltizam
bedellerinden olufltu¤u görülmektedir. Bu verilere göre, Selimiye Vakf›n›n 19.
yüzy›l bafl›nda gelirlerinin % 93’ü gayrimenkullerden elde edilmifltir (Grafik 3).
Bu gayr›menkullerin çeflitlerine bak›ld›¤›nda, toplam 133 adet gayr›menkulun
% 66’s›n› oluflturan 85’inin çeflitli esnaflar› içinde bar›nd›ran dükkan, % 8 oran›ndaki 11’nin imalathane, % 5 oran›ndaki 7’sinin debba¤hane, % 5 oran›ndaki
6’s›n›n arsa, % 5 oran›ndaki 6’s›n›n çiftlik, % 2 oran›ndaki 4’ünün bahçe ve bostan, % 2 oran›ndaki 4’ünün han, % 2 oran›ndaki 3’ünün de¤irmen ve %1 oran›ndaki 1’inin de hamam oldu¤u görülmektedir( Grafik 4). Bunlar›n bulunduklar› semt/bölgelere bak›ld›¤›nda, % 35’ini oluflturan 47 dükkan ile Üsküdar’da
Selimiye semti, ilk s›rada, % 28’ini meydana getiren 37 dükkan ile Galatasaray,
ikinci durumdad›r. % 4 oran›ndaki 5 dükkan, Cebehane semtinde, geri kalanlar›, ‹stanbul’un çeflitli semtlerindedir. Vakf›n ‹stanbul d›fl›nda, Tatarpazar›, Bursa ve Manisa’da da gayri menkulleri bulunmaktad›r (Grafik 5). Toplam mal varl›klar›ndan elde edilen gelirlerin y›ll›k genel ortalamas›, gayrimenkul bafl›na
1.000 kurufl civar›ndad›r. Bunlar›n % 86’s›, genel ortalaman›n alt›nda, % 14’ü
de, üzerinde ödeme yapmaktad›rlar.
1803 y›l›na ait verilere bak›ld›¤›nda, vakf›n gelirlerinin 187.047,5 kurufla ulaflft›¤› görülmektedir. Yaklafl›k % 40 oran›ndaki bu art›fl›n sebebi, vakfa kat›lan yeni gayr›menkullerin kira ve özellikle muaccele gelirleridir (Grafik 6).
1805 y›l›na ait verilere bak›ld›¤›nda, vakf›n gelirleri 158.767,5 kurufla gerilemifltir. Bunun sebebi ise, 1805’te vakfa yeni gayr›menkul kat›l›m›n›n az olmas› ve
dolay›s›yla peflin al›nan muaccele gelirlerinin bulunmamas›d›r. Ayr›ca bu düflüflün di¤er bir sebebi de, tahsil edilemeyen kira gelirleridir. Vak›f gelirlerinin
1805 y›l›yla birlikte reel seviyesine ulaflt›¤›, bundan sonra ortalama olarak
150.000-160.000 kurufl aral›¤›nda seyretti¤i söylenebilir. Fakat baz› y›llarda bu
seviyenin üzerine ç›k›ld›¤› görülmektedir. Bunun sebepleri ise, özellikle daha
önceki y›llar›n bakiyyelerinin tahsil edilmesi, çeflitli tereke gelirlerinin ve yeni
gayr›menkullerin vakfa kat›l›m› olmal›d›r. (Grafik 6).
Vakf›n 150.000-160.000 kurufl aral›¤›nda seyreden gelirleri 1830 y›l›nda bir önceki y›la göre yaklafl›k % 20 oran›nda düflüflle 134.923,5 kurufla gerilemifltir.
1831 y›l›nda ise, 23.653 kurufla inmifltir. 1830 y›l›na göre % 82, 1829 y›l›na göre de % 85 oran›ndaki bu ani düflüflün sebebi, Mora ayaklanmas›n›n sonuçlar›d›r. Bu y›llarda vak›f gayr›menkullerinde kirac› olarak ifl yapan ve isyana yard›m eden veya ‹stanbul’dan ayr›lan gayrimüslim kirac›lardan tahsilat yap›lamam›flt›r. Fakat ertesi y›l yap›lamayan tahsilatlar yap›lm›fl, bofl kalan vak›f yerleri
tekrar kiraya verilerek 1831 y›l›nda gelirler, 160.000 kurufl civar›ndaki normal
seviyesine ç›km›flt›r. 1833 ve 1834 y›llar›nda gelirlerin 200.000 kurufls›n›r›na
dayanmas›n›n sebebi ise, ‹stanbul’u terkeden veya isyana yard›m etti¤i tespit
edilen Rum kirac›lar›n terekelerinin sat›fl›ndan elde edilen miktarlardan ve muaccelelerden kaynaklanmaktad›r.15
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1846 y›l›nda ise vakf›n gelirleri % 100 civar›nda bir art›flla 380.329,5 kurufla ç›km›flt›r. Fakat bu art›fl, baz› eski ve özellikle yeni gayr› menkullerin muaccele gelirleri ile tereke intikallerinden kaynaklanmaktad›r. Bu nedenle h›zl› yükseliflin, yukar›da da belirtildi¤i üzere geçici oldu¤u söylenebilir.
Selimiye vakf›n›n gayr›menkul say›s›, 19. yüzy›l boyunca % 276 oran›nda artarak 20. yüzy›l bafl›nda 135’ten 507’e ulaflt›. Bunlar›n % 15’ini oluflturan oran›nda 74’ü dükkan, % 34 oran›ndaki 174’ü ev, geri kalan % 51 oran›ndaki 259’u da,
bekar odalar› idi.16

Vakf›n Giderleri
Vakf›n giderleri de, gelirleri gibi, çeflitli harcama kalemlerinden oluflmaktayd›.
Bu harcamalar, genel olarak üç ana bafll›k alt›nda toplanmaktayd›. Bunlar, vezaif veya maafl, muayyene veya mutâde ve zuhurat idi.
Vezaif bafll›¤› alt›ndaki giderler, vak›fta çal›flan idareci, memur, görevli ve hizmetçilere ödenen maafllar› kapsamaktad›r. Fakat bu maafllar, sadece Selimiye
vakf› çal›flanlar›n›nki ile s›n›rl› de¤ildi. Eyüb camii hademelerinin, Üsküdar’daki Nakflibendi Dergâh› fleyhi ve hademelerinin, Kasr-› Hümayun bekçilerinin,
Befliktafl Mevlevihanesi görevlileri ve taamiyesinin, Pirifltine’deki medresenin
müderrisi ve hizmetlileri ile bekçilerinin de maafllar›, Selimiye Vakf› taraf›ndan
karfl›lanmaktayd›.
Muayyene ve mutâde bafll›¤› alt›nda vakfa al›nan temel tüketim g›da maddeleri,
›s›tma ve ayd›nlatmada kullan›lan odun kömür, ya¤, mum ve benzeri maddeler,
malikane olarak al›nm›fl olan mukataalar›n hazineye yat›r›lan y›ll›k bedelleri,
muhasebe ve bürokratik ifllemlere verilen harçlar, ba¤ ve bostan korucular› ile
baz› kiflilerin taamiye, masraf ve ayl›k maafllar›, tafl›ma ve hammaliye ücretleri,
mektebin masraflar›, çeflitli kira bedelleri ile Evkaf Nezaretine yap›lan ödeme ve
benzeri harcamalar bulunmaktad›r.
Zuhurat bafll›¤› alt›nda ise, zaman zaman ortaya ç›kan beklenmedik masraflar
yer almaktad›r. Bunlar, özellikle gayr›menkullerin tamirat ve inflaat masraflar›
ile bunlara yap›lan di¤er harcamalard›r. Ayr›ca zaman zaman görevlilere al›nan
kumafl ve elbise giderleri ile baz› ödemeler bu masraf kalemi içinde bulunuyordu.
Vakf›n toplam harcama rakamlar›na bak›ld›¤›nda genel olarak gelir rakamlar›n›n alt›nda seyretti¤i, kimi zaman ise gelir seviyesinin üzerine ç›kt›¤› görülmektedir. Bunlar›n sebepleri afla¤›da aç›klanacakt›r. Toplam gider rakamlar›yla ilgili ilk verilere 1802 y›l›nda rastlanmakta ve 1860 y›l›na kadar devam etmektedir.
1802-1835 y›llar›na ait olan gider verileri, vakfa ait muhasebe defterlerinden elde edilmifltir. 1846-1860 y›llar›na ait olanlar ise, muhtemelen vak›f yöneticileri
taraf›ndan haz›rlanm›fl olan onbefl y›ll›k giderlerini içeren cetvelden al›nm›flt›r.
Bu cetvelde sadece harcama kalemleri detayl› bir flekilde belirtilmifl olup, gelir234
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ler hakk›nda herhangi bir bilgi bulunmamaktad›r. Bu nedenle 1846-1860 y›l›na
ait gider verileri, afla¤›da müstakil olarak de¤erlendirilecektir.
1802 y›l›na ait rakamlara bak›ld›¤›nda, toplam giderin gelirden daha fazla oldu¤u ve bunun birkaç y›l boyunca, 1806 y›l›na kadar artarak devam etti¤i görülmektedir. ‹ki y›l içinde gider toplam›, 160.000 kurufl civar›ndan yaklafl›k % 7080 oran›nda art›fl ile 286.000 kurufla yükselmifltir. Bunun sebebi, yap›m›na bafllanan Selimiye Camii ve külliyesi ile di¤er gayr›menkullere yap›lan harcamalard›r. Toplam giderler, 1806 y›l›nda 140.000 kuruflun alt›na inmifl, çeflitli sebeplere ba¤l› olarak baz› y›llar hariç, bu seviyenin üzerine ç›kmadan dalgal› olarak
ortalama 100.000-140.000 kurufl aras›nda seyretmifltir. 1830 y›l›ndaki düflüflün
sebebi, gelirler bölümünde belirtildi¤i gibi, Mora isyan› sonuçlar›d›r. Bu tarihten itibaren gider rakamlar› normal seviyesine ç›km›flt›r. Giderler, 1835 y›l›ndan
itibaren 180.000 kurufl üzerine yükselmifltir. Bunun sebebi ise, hem Mihriflah
Sultan Vakf›n›n Selimiye Vakf›na ilave edilmesi, hem de vakf›n Evkaf Nezaretin’e ba¤lanmas› sebebiyle nezarete her y›l yap›lan ödemelerdir. Gider rakamlar›, 1850 y›l›nda 320.000 kurufl seviyesine ç›km›flt›r. Bunun sebebi ise, zaman zaman ortaya ç›kan vakfa ait cami ve külliyenin tamirat ve benzeri masraflar›ndan
ve özellikle de vakfa bu tarihlerde kat›lan yeni gayrimenkul harcamalar›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bu tarihten itibaren giderler, dereceli olarak 180.000 kurufl
seviyesine, hatta 1852 ve 1853 y›llar›nda bu seviyenin de alt›na inmifltir. Ancak
1855 tarihinden itibaren bu seviye, 200.000 kurufla yükselmifl ve 5 y›l içinde %
25 oran›nda art›fl göstererek 1860 y›l›na gelindi¤inde 250.000 kurufl seviyesine
ulaflm›flt›r. Befl y›l içindeki bu önemli art›fl›n sebebi, bu dönemde enflasyondaki art›fl olmal›d›r (Tablo 1, Grafik 1, Grafik 2).
Vakf›n baz› y›llara ait giderlerine bak›ld›¤›nda, bu konuda ilk detayl› veriler
1802 y›l›na ait muhasebe bilançolar›nda görülmektedir. Buna göre toplam
159.631 kurufl gider içinde % 93 oran›ndaki 149.306,5 kurufl ile zuhurat›n, birinci s›rada, % 5 oran›ndaki 8.434 kurufl ile mutad veya muayyen harcamalar›n
ikinci s›rada, % 2 oran›ndaki 3.780 kurufl vazife ve maafl harcamalar›n›n ise,
üçüncü s›rada oldu¤u görülmektedir (Grafik 7).
1803 y›l›na ait gider rakamlar›na bak›ld›¤›nda, zuhurat kalemi harcamalar›
250.390 kurufla yükselmifltir. Bu kalemin giderleri, yaklafl›k % 68 oran›nda artmas›na ra¤men, toplam harcama rakamlar› içindeki oran›, bir sene öncesine göre, % 93’ten % 91’e gerilemifltir. Mutad giderler, toplam harcamalar›n % 3’ünü
oluflturan 9.338 kurufltur. 1802 y›l›na göre % 11 oran›nda art›fl göstermifltir. Maafl ve vazifelere yap›lan harcamalar ise, toplam giderlerin % 6’s› oran›ndaki
16.530 kurufltur. Bu rakam, bir önceki y›la nazaran % 337 oran›nda bir büyümenin oldu¤unu gösterir. Özellikle maafl ve vazifelilere yap›lan harcamalardaki bu
art›fl, vak›ftaki büyüme ve geliflmenin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Grafik 8)
1805 y›l›na ait gider rakamlar›na bak›ld›¤›nda da, vak›ftaki bu büyümenin devam etti¤i görülmektedir. Bu y›lda zuhurat giderleri, toplam harcamalar›n %
63’ünü meydana getiren oran›nda 243.135 kurufltur. 1803 y›l›na göre % 3 ora235
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n›nda gerileme göstermifltir. Zuhurat kalemindeki bu gerilemeye karfl›l›k, di¤er
harcama kalemlerinden muayyen giderler toplam harcamalar›n % 5 oran›ndaki
18.814,5 kurufl olmufltur. 1803 y›l›na göre % 100’e yak›n bir art›fl göstermifltir.
Maafl giderleri ise, % 32 oran›ndaki 124.124 kurufltur. 1803 y›l›na göre bu gider
kalemi % 651 oran›yla büyük bir art›fl göstermifltir (Grafik 8).
Gelir ve giderlerin belirli bir seviyede seyretti¤i y›llardan, örne¤in1821 y›l› giderlerinin da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, toplam 138.242 kuruflluk giderin % 48’inin
maafllara, % 42 oran›ndaki miktar›n muayyen kalemine, geriye kalan % 12 oran›ndaki k›sm›n zuhurat harcamalar›na gitti¤i görülmektedir. Buradan da anlafl›laca¤› üzere, vakf›n kurulufl y›llar›nda yat›r›m ve inflaat harcamalar› fazla oldu¤undan, zuhurat giderleri yüksek olmufltur. Fakat zamanla yeni yap›lar tamamlan›p faaliyete geçtikçe vak›fta çal›flanlar›n say›s›nda ve y›ll›k muayyen harcamalarda da art›fl olmufltur (Grafik 8).
Vakf›n 1846-1860 y›llar› aras›ndaki giderlerini inceleyecek olursak, 15 y›l içinde toplam 3.530.134,5 kurufl harcama yap›lm›flt›r. Bu rakama göre, y›ll›k ortalama gider tutar› ortalamas›, 235.342 kurufltur. 1846-1860 y›llar› aras›nda yap›lan
toplam harcamalar› ana kalemlerine göre de¤erlendirecek olursak, % 34’ünün
maafllara, % 53’ünün mutad harcamalara, % 13’ünün de zuhurata transfer edildi¤i görülmektedir. Mevcut verilere göre buradaki harcama kalemlerini detayland›racak olursak, vak›f giderlerini maafl, mutad, zuhurat yiyecek-içecek, Evkaf
Nezareti’ne yap›lan y›ll›k ödeme ve harçlar, kira, elbise ve kumafllara yap›lan
harcamalar olarak yedi ana kalem alt›nda de¤erlendirmek mümkün gözükmektedir. Buna göre toplam harcamalarda % 34’lük payla maafllar›n ilk s›rada oldu¤u görülmektedir. Bunu % 28 oranla vakfa al›nan zahire, yiyecek ve içecekler ile
zeytinya¤› harcamalar› takip etmektedir. Bu dönemde vak›f giderleri aras›nda
önemli bir paya sahip olarak karfl›m›za ç›kan harcama kalemi ise, Evkaf Nezareti’ne yap›lan y›ll›k ödeme ve bürokratik ifllemlere yap›lan harcamalard›r. Bu kaleme yap›lan harcama toplam giderlerin % 17’sini oluflturan547.447 kurufltur.
Bu miktar›n % 83 oran›ndaki 456.600 kuruflu Evkaf Nezareti’ne gitmifltir. Yani
Selimiye Vakf›, Evkaf Nezaretin’e her y›l 30.400 kurufl ödeme yapm›flt›r. Bu dönemde zuhuratlara yap›lan harcama, % 13 oran›ndaki 442.473 kurufltur. Bunu
% 3 oran›ndaki 122.966 kurufl ile kiralar, yine % 3 oran›ndaki 99.861,5 kuruflla
mutade ve % 2 oran›ndaki 83.312 kuruflla da elbise ve elbiselik kumafllara yap›lan harcamalar takip etmektedir ( Tablo 2, Grafik 9, Grafik 10, Grafik 11).
Sonuç olarak Selimiye Vakf› ile ilgili flunlar söylenebilir. Osmanl› tarihinde ilk
dönemlerden XVIII. yüzy›l ortalar›na kadar kurulan sultan vak›flar›na bak›ld›¤›nda, bunlar›n gelirlerinin % 90’dan fazlas›n› devlet hazinesinden transfer edilen mukataalar›n, yani kamu gelirlerinin oluflturdu¤u görülür. Bu durum, 18.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren devletin uzun süren ve yenilgiyle biten savafllar sonunda içine düfltü¤ü malî bunal›m› aflmada uygulamaya koydu¤u merkezileflme ve modernleflme çabalar› ile de¤iflmeye bafllam›flt›r. Yeni uygulama
ile kamu gelirleri, vak›flar yerine, devlet taraf›ndan vergilendirilerek merkezi
hazineye aktar›lmaya bafllanm›flt›r17 ‹flte Selimiye Vakf›, bu süreçte kuruldu¤u
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Grafik 1: Selimiye Vakf› muhasebesi (1797-1860)

Grafik 2: Selimiye Vakf› muhasebesi (1797-1860)
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Grafik 3: 1802 y›l› gelir bileflenleri

Grafik 4: Gelir bileflenleri miktar› %
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Grafik 5: Gayrimenkullerin semt/bölge da¤›l›m› (1802 y›l›)

Grafik 6: Gelir bileflenleri (1802-1805)
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Grafik 7: Vakf›n 1802 y›l› gider da¤›l›m›

Grafik 8: Vakf›n giderleri (1802-1805)
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Grafik 9: Vakf›n gider birimleri

Grafik 10: Vakf›n gider birimleri miktar› (1846/1860)

Grafik 11: Vakf›n gider birimleri (1846-1860)
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için gelirleri aras›nda merkezî hazine yard›m› neredeyse yok gibidir. Dolay›s›yla Selimiye Vakf›, öncekilerin aksine, devletten herhangi bir yard›m almadan sadece kendi öz kaynaklar›yla kurulan bir vak›f niteli¤indedir. Sonuçta merkezi
idarenin yeni uygulamas› karfl›s›nda, gelirlerinin büyük bölümünü kaybeden
devlet destekli vak›flar, XIX. yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren gücünü hissetiren
yüksek enflasyon karfl›s›nda da dayanamayarak icra ettikleri pek çok fonksiyonu ya durdurarak ya da zamanla ömürlerini tamamlayarak tarih sahnesinden çekilmifllerdir. Buna karfl›l›k kendi öz kaynaklar› ile kurulan ve yat›r›mlar›n› ço¤unlukla gayr›menkulere dayand›ran Selimiye vakf›, varl›¤›n› devam ettirmekle
kalmam›fl, özel giriflimcilik olarak nitelendirilebilecek yeni yat›r›mlar›yla, birçok sektöre fizikî altyap›lar ve mekanlar sa¤layarak hem kendisinden sonra kurulan vak›flara örnek olmufl hem de ‹stanbul’un ekonomisine, bizce az›msanmayacak katk›larda bulunmufltur.
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Marmara Denizi, Haliç ve Bo¤aziçi k›y›lar›na yay›lm›fl olan ‹stanbul’un semtleri aras›nda ulafl›m› sa¤lamak önemli bir tafl›mac›l›k sorunuydu. Kay›¤›n ve kay›kç›lar›n ‹stanbul’un sosyal hayat›nda önemli bir yer iflgal etmelerinin nedeni
de, bu sorunun çözümüne sa¤lad›klar› katk›yla vazgeçilmez hale gelmeleriydi.
Üsküdar kay›kç›lar› da, flehrin üç ana yerleflim merkezinden biri olan Üsküdar’›n ve dolay›s›yla da Anadolu’nun ‹stanbul ile olan ba¤lant›s›n› ifa ettikleri
yolcu ve yük tafl›mac›l›¤› ile sa¤layarak yerine getirirlerdi.
Osmanl› sosyal hayat›nda önemli bir yere sahip olan kay›kç› esnaf›, idarî ve hukukî yap›lar› çerçevesinde devletle olan münasebetlerinde belli nizamlara ba¤l›yd› ve kendi içlerinde hiyerarflik bir düzene sahipti. Bu düzenin s›ralamas›nda kethüda, kethüda vekili, ihtiyarlar, s›radan kay›kç›lar, flakirdler ve aylakç›lar
yer almakta, en üst kademede ise kay›kç›lar kethüdas› ve baflkethüda bulunmaktayd›1. Esnaf›n denetlenmesini sa¤layan sistem ise her bir esnaf›n kefilinin olmas› zorunlulu¤uydu. Osmanl› esnaf›n›n tüm gruplar›ndan kefil al›nmakta, esnaf aras›ndaki bütün problemler öncelikle kendi aralar›nda çözümlenmeye çal›fl›l›p, mümkün olmad›¤› durumda kad›ya veya Divân-› hümâyuna müracaat
olunmaktayd›.2
‹skele kethüdalar›, kay›kç› esnaf›n›n hiyerarflik düzenleri içerisinde mensup olduklar› iskelelerden ve kay›kç›larla ilgili tüm idarî, hukukî ve sosyal düzenlemelerin uygulanmas›ndan öncelikle sorumluydu. Kethüdal›k nizam› do¤rultusunda tüm kethüdalar birbirlerine kefildi ve içlerinden birinin tayin ve azli, baflkethüda, di¤er iskele kethüdalar› ve bostanc›bafl›n›n onay›yla gerçekleflirdi. Bu
flekilde, kay›kç› esnaf› içerisinde bir otokontrol mekanizmas› oluflturularak kefilsiz ve birbirlerinin onay› olmadan kimsenin kethüdal›¤a getirilmesine ve azledilmesine izin verilmezdi.3 Ancak XVIII. yüzy›l ortalar›nda bu düzen bozulmaya bafllam›fl, ‹stanbul iskelelerinde flefaat, rica ve türlü yollarla kethüda veya
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kethüda vekili olanlar, kay›kç› zümresi içerisine çok say›da uygunsuz kiflileri
dâhil ederek pek çok problemin do¤mas›na neden olmufllard›. Bu yüzden baflkethüda ve iskele kethüdalar›, kethüdal›k nizamlar›n›n eskiden oldu¤u gibi devam› ve bu tür tayinlerin önlenmesi talebiyle devletten emir talebinde bulunmufllard›.4
Kay›kç›lar›n genel olarak yolcu tafl›mada uymak zorunda olduklar› kurallar ise
flöyle belirlenmiflti:5
1. Hava flartlar›na uygun kay›klarla ve güvenli flekilde yolcu tafl›nmas›
2. Yolcudan fazla ücret talep olunmamas›
3. Yolcular›n herhangi bir flekilde rahats›z edilmemeleri
4. Yolcular›n kar›fl›k oturtulmamalar›
5. Kay›¤a haddinden fazla yolcu al›nmamas›
6. Yolcu al›m›nda nöbet usulüne uyulmas›
Kay›kç›lar›n en çok ihlal ettikleri kurallar›n bafl›nda, tespit olunandan daha fazla ücret talebi ve fazla yolcu al›m› geliyordu. Ancak bu durum büyük oranda
devletin ve toplumun içinde bulundu¤u ekonomik buhranlarla ilgiliydi. Ekonomik s›k›nt› ve fiyat art›fllar›ndan en çok etkilenen esnaf gruplardan biri olan kay›kç›lar için fazla ücret al›m›, çeflitli dönemlerde enflasyon art›fl›na paralel olarak kay›kç› ücretlerinin art›r›lmamas› ve dolay›s›yla geçimlerinin zorlaflmas›ndan da kaynaklan›yordu. Yolcularla kay›kç›lar› karfl› karfl›ya getiren ve s›k s›k
tart›flmalara ve flikâyetlere neden olan bu konuyla ilgili örneklere XVI. yüzy›ldan itibaren rastlamak mümkündü.6
XVIII. yüzy›l öncesinde pereme sonras›nda ise piyade denilen kay›klar uzun,
dar ve hafif olup bir, iki, üç, dört çifte gibi kürek say›lar›n›n artt›¤› ölçüde büyüyen oldukça zarif yap›l› kay›klard›. Deniz yüzeyinde çok az yer kaplad›klar›ndan çok h›zl› gidebiliyorlard›. Rüzgâr›n fazla kuvvetli olmad›¤› güzel havalarda
yelkenli olarak da kullan›lan bu kay›klar›n zarif yap›lar›, f›rt›nal› havalarda dalgalara karfl› mukavemetlerini azaltt›¤›ndan pek çok kazaya da neden oluyordu.
Yelken kullan›m› ise sa¤lad›¤› kolayl›k ile kay›kç›lar için cazip olsa da, kaza ris246
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kini daha da art›rarak kay›klar›n birbirleriyle çarp›flmalar›na ve devrilmelerine
yol aç›yordu. Bu durumda yüzme bilmeyenlere nadiren yard›m edilirdi, çünkü
kay›klar çok hafif olduklar›ndan onlar› sudan ç›karmaya çal›flan kay›k da devrilme tehlikesiyle karfl›lafl›rd›.7 Meydana gelen ölümlere ve kay›kç› nizamlar›nda belirtilen yasaklamalara ra¤men XIX. yüzy›l ortalar›nda dahi yelken kullan›m›n›n önüne geçilemedi.8
Bo¤az›n kuvvetli ak›nt›s› olumsuz hava koflullar›yla birleflti¤inde kay›kç›l›k
mesle¤inin icras› zorlaflmakta ve ölümle sonuçlanan kazalar meydana gelmekteydi. Özellikle fliddetli lodos ve f›rt›nal› havalarda deniz kabar›r, ‹stanbul-Üsküdar aras›ndaki geçiflleri engelleyerek büyük zorluklar›n yaflanmas›na neden
olurdu. Örne¤in 5 Ocak 1786 tarihinde yo¤un kar ya¤›fl› ve f›rt›na yüzünden acil
ifli olup da karfl› yakaya geçmek isteyenler yirmi befl kurufl ödeyerek “atefl kay›¤›” denilen sekiz kürekli bir kay›k vas›tas›yla büyük güçlükle ‹stanbul taraf›na
gidebilmifllerdi. Ayn› flekilde 15 Aral›k 1788 günü esen fliddetli lodos nedeniyle de Üsküdar’la olan ulafl›m üç gün kesilmiflti.9
Kay›kç›lar›n meslekî becerileriyle ilgili olarak ‹stanbul’u ziyaret eden yabanc›
seyyahlar›n eserlerinde görülen ortak nokta, kay›kç›lar›n oldukça maharetli ve
kay›klar›n›n da çok h›zl› oldu¤udur. Bo¤az ak›nt›lar›n› iyi bilen kay›kç›lar, Haliç’ten Üsküdar’a giderken düz bir hat izlemeyip Karaköy k›y›lar›n› takiben Dolmabahçe’ye kadar gider, oradan da ak›nt›n›n avantaj›yla kolayca Üsküdar’a ulafl›rlard›. Ayr›nt›lara dikkat eden seyyahlar, Türk kay›kç›lar›n›n sab›rl›, dayan›kl›, cesur, terbiyeli ve temiz insanlar olduklar›n› eserlerinde vurgulam›fllard›r.10
Üsküdar iskelelerinde nöbet usulü yaln›zca mavna ve atefl kay›¤› tabir olunan
büyük kay›klara mahsustu. Piyade tabir olunan kay›klarda eskiden beri nöbet
uygulanmay›p insanlar kendi r›zalar›yla diledikleri kay›¤a binebiliyorlard›. Kay›kç›lar›n iskeleye gelen müflterilerin eline veya yakas›na yap›flarak kendi kay›klar›na bindirmeye çal›flmalar› ise kesinlikle yasakt›.11
Üsküdar kay›k ve kay›kç›lar› yolcu tafl›ma ifli d›fl›nda da kullan›l›rd› ki, bunlardan biri asker nakliyat›yd›. Üsküdar kay›kç›lar kethüdas›na hitaben yaz›lan
emirlerle, asker ve at nakli için kullan›lan at ve atefl kay›klar›ndan kâfi miktarda tahsis edilmesi istenirdi12. Eminönü ‹skelesi’nde ise devaml› olarak devlete
ait iki at kay›¤› beklerdi. Bu kay›klar, on iki neferin sorumlu¤unda gece gündüz
nöbet tutarak yang›n durumunda karfl› tarafa at nakleder, padiflah göç ve gezintilerinde has ah›ra ait atlar›, dârussaâde a¤as› ve arz a¤alar› atlar›n› lâz›m olan
yerlere geçirirlerdi. Ücretsiz olarak bu ifli yapan kay›kç›lara, karfl›l›¤›nda bir gelir sa¤lamalar› düflüncesiyle 1727 y›l›nda bir imtiyaz sa¤lanm›flt›. Buna göre, her
sabah Eminönü’nden Üsküdar’a giden yolcular› ve atlar›n› ilk tafl›ma s›ras› kendilerinin olacakt›. Bafl nöbet ya da sabah nöbeti denilen bu hak sayesinde devlete yapt›klar› hizmetin karfl›l›¤›nda gelir elde eden bu kay›kç›lar, Üsküdar’dan
da yolcu ve at alarak dönerlerdi.13 1775 y›l›nda Üsküdar mavnac›lar›n›n, söz konusu at kay›klar›n› Üsküdar’a gelifllerinde bekleterek dönüfllerini ertelemeleri,
bu kay›kç›lar›n Eminönü’ndeki as›l vazifelerinin aksamas›na neden olmufltu.
Bunun üzerine Üsküdar kad›s›, bostanc›bafl›, Üsküdar kay›kç› ustalar› ve mav247
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nac›lar kethüdas›na hitaben yaz›lan emirle, bu kay›kç›lar›n baflka gelirleri olmad›¤›ndan merhamet gösterilmesi ve dönüfllerinin ertelenmeyip herkesten önce
yolcu ve hayvan ald›r›larak gönderilmesi istenmiflti.14

Üsküdar ‹skeleleri Kay›k ve Kay›kç› Say›lar›
Osmanl› Devleti’nde esnafla ilgili düzenlemelerin yap›lmas› ve ihtilâflar›n halli
için say›m yap›lmas› yoluna gidilmekte ve ihtiyaç duyuldukça bu say›mlar tekrarlanmaktayd›. Esnaf›n devlete karfl› olan mükellefiyetlerinin yerine getirilmesi ve devaml› olarak kontrollerinin sa¤lanabilmesi ancak bu say›mlarla mümkündü. Say›mlar›n kimler taraf›ndan, nas›l ve nerelerde yap›ld›¤› ise say›m kay›tlar›nda belirtilirdi.15
Esnaf gruplar› içerisinde say›mlar› en zor olanlar kay›kç›lar ve hamallard›. Sürekli hareket halinde olduklar›ndan di¤er esnaftan ayr› olarak say›mlar›n›n bir
anda yap›lmas› gerekiyordu. Kürekçi bedelinin tespiti, kay›kç› say›s›ndaki afl›r›
art›fl›n önlenmesi ve iç güvenli¤in sa¤lanmas› amac›yla yap›lan bu say›mlardan
flu ana kadar bulunabilenler 1677, 1728, 1751–52, 1792–94 ve 1802 y›llar›na aitti. Baz›lar›nda, kay›kç›lar›n askerî veya reaya olduklar›, memleketleri, sosyal
statüleri, kefilleri, kay›k say›s› ve cinsi gibi ayr›nt›l› bilgiler yer al›rken, baz›lar›nda ise oldukça s›n›rl› bilgiler bulunurdu.16
1677 say›m›, ayr›nt›l› bir say›m olmakla birlikte içerisinde Üsküdar kay›kç›lar›
yer almaz. Kay›kç›lar aras›nda askerî-reaya ay›r›m›n›n yap›ld›¤› bu say›m›n as›l
amac›, donanma için gerekli kürekçi bedellerinin teminidir.17 Tersane ocakl›¤›
denilen vergi türleri18 içerisinde bu ocakl›¤a ba¤l› iskelelerden her sene al›nan
kürekçi bedelleri, önceleri ayni olarak al›nan bir vergi türü olmakla birlikte daha sonra bedelinin al›nd›¤› görülmektedir.19
1728 say›m›, XVIII. yüzy›l ‹stanbul’una ait ilk ayr›nt›l› say›m olma özelli¤ini tafl›maktad›r. ‹skelelerdeki kay›k cinsleri ve say›s›n›, müslim ve gayrimüslim kay›kç›lar› ve aylakç› say›s› gibi bilgileri içeren bu say›mda Üsküdar iskeleleri de
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yer alm›flt›r. Afla¤›daki tabloda görüldü¤ü üzere Büyük ‹skele, Salacak ve Kuzguncuk ‹skelelerini kapsayan say›ma göre, Üsküdar’da ana iskele konumundaki
Büyük ‹skele’de kay›k çeflitleri olarak at kay›¤›20, atefl kay›¤›21, nöbet kay›¤› ve
piyadeler bulunmakta olup toplam kay›k say›s› 298’dir. Ayn› say›daki kay›kç›lar›n yan›nda 404 de aylakç›n›n22 çal›flt›¤› bu iskelede bir kifli hariç tüm kay›kç›lar müslümand›r. Salacak ‹skelesi’nde 16 piyade ve 16 kay›kç› olup 5 de aylakç› çal›flmaktad›r. Kuzguncuk ‹skelesi ise tamam› gayrimüslim 19 kay›kç› ve 6
aylakç›n›n çal›flt›¤› 19 piyadeye sahiptir. Toplamda ise üç iskelenin kay›k say›s› 333 olup, aylakç›larla birlikte kay›kç› say›s› da 748 kifliye ulaflmaktad›r.23
1728 Say›m›
Aral›k 1751-Ocak 1752 tarihleri aras›nda yap›lan say›m24, ‹stanbul genelini kapsamakla birlikte içerisinde Üsküdar iskeleleri yer almamaktad›r. Ancak birkaç
y›l öncesinde, 1748 y›l›nda sadece Üsküdar iskelelerini kapsayan bir say›mda
ise oldukça net bilgiler bulunmaktad›r. Buna göre, Büyük ‹skele’deki kay›k say›s› 224 olup yirmi y›l öncesine göre bir düflüfl söz konusudur. Afla¤›daki tabloda
da görülece¤i üzere bunun en büyük sebebi nöbet kay›¤› say›s›ndaki kayda de¤er azalmad›r. Önceki say›mda belirtilmeyen Balaban ‹skelesi’nde 63, Salacak’ta 14 ve Kuzguncuk’ta da 22 kay›k kay›tl› durumdad›r. Toplam 323 kay›¤›n bulundu¤u Üsküdar iskelelerindeki kay›kç› say›s› ise artm›flt›r. Aylakç› say›s›n›n
ayr›ca belirtilmedi¤i bu say›m neticesinde Üsküdar’daki kay›kç› say›s›n›n
832’ye yükseldi¤i anlafl›lmaktad›r. Yahudi ve Rum 40 kay›kç›dan müteflekkil
Kuzguncuk ‹skelesi d›fl›ndaki tüm kay›kç›lar ise müslümand›r.25

1748 Say›m›
1792 say›m›, di¤er say›mlardan farkl› olarak iskelelerdeki kay›k say›lar› ve çeflitleri hakk›nda bilgi vermez. Dolay›s›yla bu say›mda Üsküdar iskelelerindeki kay›kç›lar›n sadece isimleri, kökenleri, say›lar› ve kefilleri yer almaktad›r. Buna
göre, Büyük ‹skele ve Mumhane ‹skelesi’nde 10’u gayrimüslim olmak üzere 395
kay›kç› bulunmaktad›r. Balaban ve yan›ndaki Kavak ‹skelesi’nde 45, Salacak ve
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‹hsaniye iskelelerinde 24, Ayazma ‹skelesi’nde 81 müslüman kay›kç› kay›tl›
olup Kuzguncuk ‹skelesinde de tamam› gayrimüslim 25 kay›kç› hizmet etmektedir. Aylakç›lar›n ne kadar›n›n kaydedildi¤inin belli olmad›¤› bu say›mda Üsküdar iskelelerindeki toplam kay›kç› say›s›n›n 570 oldu¤u görülmektedir.26

1792 Say›m›
1802 say›m› ise ‹stanbul iskelelerindeki kay›kç› esnaf›yla ilgili en teferruatl› say›m olma özelli¤ine sahiptir. Üsküdar iskeleleriyle ilgili verilere bak›ld›¤›nda,
Büyük ‹skele’ye ba¤l› kay›k say›s›n›n 1728 ve 1748 say›mlar›na nazaran oldukça düflük bir rakamda 81 olarak kaydedildi¤i görülmektedir. Yaklafl›k elli y›l önce 224 kay›¤›n kay›tl› bulundu¤u bu iskeledeki kay›k say›s›n›n bu denli az oluflunun nedenleri üzerinde duruldu¤unda, Büyük ‹skele’deki en kalabal›k kay›k
grubunu teflkil eden piyadelerin 1802 say›m›nda yer almad›¤› anlafl›lmaktad›r.
Aylakç›lar›n ayr›ca belirtilmedi¤i bu iskeledeki kay›kç› say›s› ise 358’dir. Afla¤›daki tabloda görülece¤i üzere Balaban ‹skelesi’nde 12, Kuzguncuk ‹skelesi’nde
58 olmak üzere toplam 70 gayrimüslim kay›kç› bulunmaktad›r. ‹stanbul gümrü¤ü önündeki 13 Üsküdar at mavnas›nda görevli 49 kay›kç›n›n da dâhil edildi¤i
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bu say›mdaki müslüman kay›kç› say›s› 738’dir. Toplamda ise Üsküdar iskelelerinde 287 kay›k 808 de kay›kç› kaydedilmifltir.27
1802 Say›m›
Netice itibariyle, Üsküdar kay›k ve kay›kç› say›lar›yla ilgili olarak flu an elimizde 1728, 1748, 1792 ve 1802 y›llar›na ait olmak üzere dört adet say›m bulunmaktad›r. Bunlar içerisinde 1792 say›m›, muhtemelen aylakç› s›n›f›n›n baz› iskelelerde tam olarak kaydedilmemesi ve Tophaneyeri ‹skelesi’nin eksik olmas›
nedeniyle on y›l sonra yap›lan say›ma göre farkl›l›k göstermektedir. XVIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yirmi y›l arayla yap›lan 1728 ve 1748 say›mlar› ise baz› ufak
farkl›l›klara ra¤men sonuçlar› itibariyle büyük benzerlik tafl›r. Bu sonuçlara göre, söz konusu dönemde Üsküdar iskelelerinde ortalama 300 civar›nda kay›¤›n
800 civar›nda da kay›kç›n›n görev yapt›¤›n› söylemek mümkündür. 1802 say›m›
için de, aradan elli dört y›l geçmifl olmas›na ve baz› yeni iskelelerin de buna ek-

lenmesine ra¤men, yukar›daki verilere bakarak benzer bir sonuç ç›kart›labilir.
Ancak, 1748 y›l›nda Büyük ‹skele’de 140 piyade ve bunlar› kullanan 273 kay›kç› kay›tl› bulundu¤u halde, 1802 say›m›nda bu iskelede hiçbir piyade kayd›na
rastlanmamas› ve toplam kay›k say›s›n›n da öncekilere göre düflük oluflu dikkat
çekici bir husustur. Piyadeler, kürek say›lar›na göre yolcu tafl›mada en çok kullan›lan kay›k çeflididir ve Üsküdar’›n ana iskelesi konumundaki Büyük ‹skele’de
bulunmamalar› pek mant›kl› de¤ildir. E¤er önceki say›mlara k›yasla onlar›n da
bu say›ma dâhil edildi¤i düflünülürse, 1802 y›l›nda Üsküdar iskelelerindeki kay›k ve kay›kç› say›s›n›n hesaplanandan daha fazla oldu¤u tahmininde bulunulabilir.
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Kay›kç›lar›n Kökenleri
1792 say›m›, kay›k ve kay›kç› say›lar› hakk›nda sa¤l›kl› bilgiler vermese de kay›kç›lar›n köken ve memleket durumlar›yla ilgili orijinal bilgiler sunmaktad›r. Kad›köy’den Anadolu Kava¤›’na, Rumeli Kava¤›’ndan Befliktafl’a kadar olan yerleflim
yerlerinde mevcut esnaf ve kefillerini içeren bu say›m içerisinde, Üsküdar iskelelerindeki kay›kç›lar›n isimleri, kefilleri ve say›lar›n›n yan› s›ra kökenleri hakk›nda da bilgiler yer almaktad›r.28 Buna göre;
Büyük ‹skele ve Mumhane ‹skelesi’nde 10’u gayrimüslim 385’i müslüman olmak
üzere 395 kay›kç› kay›tl›yd›. Bunlar içerisinde ço¤unluk itibariyle 109 Çerkefl, 70
Abana, 62 Üsküdar, 11 Çank›r›, 8 ‹nebolu ve 67 Bostanc› kökenli kay›kç› bulunup, geriye kalanlar› da Safranbolu, fiile, Sinop, Kastamonu, Tosya, Ankara, Bozok, Kayseri gibi daha çok Anadolu kökenli kay›kç›lar oluflturuyordu.
Balaban ve Kavak ‹skelesi’nde 45 müslüman kay›kç› kay›tl›yd›. Bunlar›n 31’i Üsküdar, 3’ü Tosya, 1’i de Bostanc› kökenliydi.
Salacak ve ‹hsaniye ‹skelesi’nde 24 müslüman kay›kç› kay›tl› olup 22’si Üsküdarl›yd›. Kalan ikisi de Kütahya ve Karinabad’l›yd›.
Ayazma ‹skelesi’nde 81 müslüman kay›kç› kay›tl›yd›. Bunlar›n 11’i Üsküdar,
10’u Abana, 8’i ‹nebolu, 6’s› Safranbolu, 6’s› Boyabat, 44’ü Bostanc› ve 1’i de Cebeci kökenliydi.
Kuzguncuk ‹skelesi’nde bulunan 25 gayrimüslim kay›kç›n›n 18’i ise yahudi kökenliydi.

Üsküdar Kay›kç› Nizamlar›
XVIII. yüzy›l ortalar›ndan itibaren artmaya bafllayan flikâyetler üzerine, di¤er ‹stanbul iskelelerinde oldu¤u gibi Üsküdar iskelelerindeki kay›kç›lar için de birtak›m düzenlemelerin yap›ld›¤› görülmektedir. 1761 y›l›nda Üsküdar kay›kç›lar›
için ç›kart›lan nizam29, Üsküdar’daki Büyük ‹skele, Balaban, Tophaneyeri, Mumhane, Kuzguncuk, Kavak, Salacak ve Ayazma iskelelerini kapsamakta olup flu
hususlardan müteflekkildi:
1. Yukar›da zikredilen iskelelere, kethüdalar› marifetiyle birer mutemet adam tayin edilmesi.
2. Üsküdar’daki kay›khanelere d›flar›dan yabanc› kay›k çekilmemesi.
3. ‹çlerinden biri ölmedikçe yeni kay›kç› tayini yap›lmamas›.
4. Kay›kç›lar›n, Büyük ‹skele bafl›nda palamar30 ba¤lad›klar› tafl› geçerek kad›n ve
erkekleri yakalar›na yap›flmak suretiyle kay›klar›na binmeleri için zorlamamalar›.
5. ‹çlerinden nizama ayk›r› hareket edenlerin kethüda ve ihtiyarlar› marifetiyle
meslekten ç›kart›lmas› ve bu tür davran›fllar sergileyenleri himaye edip koruyan252
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lar›n da ayn› flekilde meslekten ç›kart›larak iskelelere sokulmamas›.
Üsküdar kay›kç›lar›, bu düzenlemede getirilen tüm flartlara raz› olduklar›na dair
birbirlerine kefil olmufllar ve hepsine birden de kethüdalar›n›n kefil tutuldu¤u
mühürlü bir defter haz›rlanarak nizama ba¤lanm›flt›.
Yap›lan bu düzenlemeye ra¤men, halk›n flikâyetleri devam etti. Üsküdar iskelelerindeki kay›kç›lar eskiden beri halk› ‹stanbul’a birer paraya götürürken, bir süredir iskelelerde uygunsuz ve kim olduklar› belli olmayan baz› kay›kç›lar›n ortaya ç›karak insanlar› zorla kay›¤a bindirdikleri ve yine zorla ikifler para ald›klar›
flikâyet konusu oldu. Bu gibi zorbal›klar›n giderek artarak aflikâr hale geldi¤ini
belirten Üsküdar halk›n›n 1768 y›l›nda sunduklar› arzuhal üzerine, eski kay›tlara bak›larak Üsküdar ‹skelelerine ba¤l› kay›kç›lar›n nizam› ç›kart›ld› ve yap›lan
flikâyetler üzerine yeni bir düzenleme getirildi31. Buna göre ilk olarak, 1761 nizam›n›n büyük oranda tekrar›ndan ibaret eski düzenlemede belirlenen hususlar ortaya konuldu ki bunlar;
1. Üsküdar’da Büyük ‹skele, Balaban, Tophane, Mumhane, Kuzguncuk, Kavak,
Salacak ve Ayazma iskeleleri kethüdalar› ve ihtiyarlar› marifetiyle birer itimat
edilir kethüda vekili tayin edilmesi.
2. ‹çlerine tan›mad›k ve kefilsiz kay›kç› sokulmamas›.
3. Kay›khanelere d›flar›dan yabanc› kay›k çekilmemesi.
4. ‹çlerinden biri ölmedikçe yeni kay›kç› tayin edilmemesi.
5. Kad›n ve erkeklerin yakalar›na yap›fl›p kay›klar›na zorla bindirmemeleri.
6. Piyade kay›klar›na nöbet olmay›p, halk›n kendi r›zalar›yla diledikleri kay›¤a
binebilmeleri.
7. Geçici kay›klar›n müflteri almas›n›n engellenmemesi.
8. ‹çlerinden nizama ayk›r› hareket edenlerin himaye edilmeyip meslekten ç›kart›lmas› idi.
Daha önce yap›lan bu düzenlemenin kayd› ç›kar›ld›ktan sonra, kay›kç›lar›n flikâyet konusu nizama ayk›r› uygulamalar› da flu flekilde s›raland›:
1. Müflterilerin yakalar›na yap›fl›p zorla kay›klar›na bindirerek haddinden fazla
yolcu tafl›malar›.
2. K›fl›n ve baz› f›rt›nal› günlerde “yaz yelkeni” tabir olunan yelkeni takmalar› ve
bunun da kaza ve bo¤ulmalara neden olmas›.
3. Üsküdar’dan ‹stanbul Bahçekap›s›’na yolcu ücreti adam bafl› birer para iken
ikifler üçer para talep etmeleri.
4. Kay›klar›n› kasten kuma yan getirerek içeriye su ald›rmalar›.
5. ‹skeleye yanafl›rken “deniz f›rt›na idi” diyerek yolculardan dörder befler para
istemeleri ve vermeyenlerden kötü söz ve davran›fllarla zorla almalar›.
5. Balaban ve Kavak iskelelerinde yosma k›yafetinde b›y›kl› ve b›y›ks›z bir tak›m
kay›kç›lar›n, nisa taifesini “yelkensiz giderim” diyerek kay›klar›na ald›klar›, denize aç›ld›ktan sonra ise yelkenlerini kald›rarak korkuttuklar› ve bu yolla befler
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onar paralar›n› ald›klar›, ayr›ca feracelerinden tutarak zorla kay›klar›na bindirdikleri, iki üç saat oturttuklar› ve giderken edep d›fl› hareketlere baflvurduklar›.
Söz konusu flikâyetlerin giderilmesi amac›yla al›nan kararlar ise flunlard›:
1. Bundan sonra iki çifte piyadeye alt› kifli, üçer çifteye on kifli, dörder çifteye on
iki kifli, Balaban ‹skelesi nöbet kay›¤›na yirmi kifli, Büyük ‹skele’de büyük atefl
kay›¤›na k›rk kifli ve yine Büyük ‹skele nöbet piyadesine yirmi kifli al›n›p fazla
yolcu al›nmamas›.
2. Eskisi gibi adam bafl›na birer paradan fazla talep edilmemesi ve kethüdalar›n
da buna nezaret ederek bu miktarlardan fazla yolcu tafl›tmamas› ve para ald›rmamas›.
3. Müflterilerin yakalar›na yap›fl›p zorla kay›¤a bindirilmemesi, kanunlara ayk›r›
bir flekilde halka kötü sözler söylenmemesi, ›rz ve namuslar›na kastedilerek eziyet edilmemesi.
4. Galata ve Kas›mpafla gibi mahallerden kimli¤i belirsiz kay›kç›lar›n getirilerek
kay›khanelere yabanc› kay›k çekilmemesi.
5. Eskisi gibi nöbetin ancak atefl kay›¤›na ve nöbet piyadesine mahsus olmas›, ikifler, üçer ve dörder çifteye nöbetin olmamas›.
6. Balaban ve Kavak iskelelerine birer itimat edilir kethüda vekilinin tayin edilmesi ve kay›kç›lardan yosma k›yafetinde b›y›kl› ve b›y›ks›z olanlar›n Büyük ‹skele’ye gönderilmesi. Balaban ve Kavak iskelelerinde olan kay›kç›lar›n k›yafetlerinin düzgün, sakall›, kefilli, itimat edilir emin kimseler olmas› ve nisa taifesine
edep d›fl› hareketlerle eziyet edilmemesi.
7. ‹çlerinden nizama ayk›r› harekete cesaret edenlerin himaye edilmeyip zabitlerine haber verilerek haklar›ndan gelinmesi, Üsküdar zabitlerinin bu hususa daima dikkat ve nezaret edecekleri, e¤er bu kiflileri himaye ederlerse mukabilinde
onlar›n da mesul tutularak cezaland›r›lacaklar›.

Yolcu Tafl›ma Ücretleri
Kay›klar›n büyüklükleri ve kürek say›lar›na göre tespit olunan yolcu tafl›ma ücretleri hakk›nda XVI. yüzy›l ortalar›ndan itibaren bilgi sahibi olunabilmektedir.32
Ancak daha önce bahsedildi¤i üzere, belirlenen ücretlerin ekonomik yap›yla ba¤lant›l› olarak her zaman uygulanamad›¤› ve yolculardan fazla ücret talep edildi¤i de bir gerçektir. 1776 tarihli belgeye göre, Üsküdar kay›kç› esnaf›n›n yolcu tafl›ma ücretleri eskiden beri flu flekilde uygulanmaktayd›. Sabahtan akflama kadar
kiralanan bir çifteye k›rk, iki çifteye seksen, üç çifteye yüz yirmi akçe ödenirdi.
Yar›m gün çal›flt›klar› takdirde ise ücretleri bu hesaba göre mukayese edilerek verilirdi.33 1779 y›l›nda ise bu tafl›ma ücretlerine yüzde yüz oran›nda zam yap›ld›.
Buna göre sabahtan akflama kadar kiralanan bir çifteye seksen akçe, iki çifteye
yüz altm›fl akçe, üç çifteye iki yüz k›rk akçe ve yar›m günlük hizmet karfl›l›¤›n›n
da buna göre hesaplanarak ödenmesi, pazar ve piyade kay›klar› dolmufl olarak
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kullan›ld›¤› takdirde ise adam bafl› bir para al›n›p fazla al›nmamas› kararlaflt›r›ld›. Ayr›ca bu nizama ayk›r› hareket eden müslümanlar›n kalebent, gayrimüslimlerin ise kürek cezas›na çarpt›r›laca¤›, hangi iskelede bu emrin aksine hareket
edilirse kethüdas›n›n da gere¤i gibi cezaland›r›laca¤› belirtildi.34
Tüm cayd›r›c› önlemlere ra¤men XVIII. yüzy›l sonlar›nda yolcu tafl›ma ve ücretlerle ilgili problemlerin devam etti¤i görülmektedir. ‹skele kethüdalar›n›n müsamahalar› nedeniyle kay›kç› zümresi içerisine dâhil olan kefilsiz baz› kay›kç›lar›n
iskeleye gelen yolcular› zorla kay›¤a bindirme, kötü söz ve davran›fllarda bulunma ve adam bafl› befler alt›flar para gibi yüksek ücret talepleri nizam›n bozulmas›na neden olmaktayd›. 1793 tarihli hüküm, bu dönemde Üsküdar kay›kç›lar›yla
ilgili 1768 y›l›nda getirilen düzenlemenin geçerlili¤ini korudu¤unu, ancak yolcu
tafl›ma ücretlerinde art›fl oldu¤unu göstermektedir.35 Dolu kay›ktan adam bafl›
ikifler paradan fazla ücret talep edilmemesinin istendi¤i bu hükme göre, kürek say›lar›na göre kay›klar›n tafl›ma haddi ve karfl›l›¤›nda belirlenen ücretler flu flekildeydi:
Bir Çifte
_
Befl kifli
_
10 para
‹ki Çifte
_
Sekiz kifli
_
16 para
Üç Çifte
_
On kifli
20 para
Dört Çifte
_
On befl kifli
_
30 para
Bu veriler 1768 y›l›yla k›yasland›¤›nda, iki ve dört çifteye al›nan yolcu say›s›n›n
artt›¤› ve adam bafl› al›nan bir para yolcu tafl›ma ücretinin de iki kat yükselmifl
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Kay›k Yanaflt›rma ve Yer Problemleri
stanbul dâhilinde yolcu ve yük tafl›mada kullan›lan tüm kay›klar›n yanaflacaklar› iskeleleri olup, bunlar›n d›fl›nda herhangi bir yere yolcu ve yük indirilmesi ya
da al›nmas› yasakt›. Kay›klar›n yanaflacaklar› yerlerin paylafl›m›, kay›kç› esnaf›n›n kendi aralar›ndaki problemlerin bafl›nda yer al›yordu. Özellikle birbirine yak›n iskelelerde bu sorun s›k s›k gündeme geliyordu ki, Üsküdar kay›kç›lar›n›n
Eminönü’nde Bahçekap›36 denilen bölgede di¤er iskele kay›kç›lar›yla yaflad›klar›
problemler uzun y›llar devam etmiflti. Hem Üsküdar hem de Eminönü’nde yerleri olan Üsküdar kay›kç›lar› ile Eminönü kay›kç›lar› aras›ndaki bu problemin en
önemli nedeni de, bo¤azdaki en ifllek hat olan Eminönü-Üsküdar hatt›ndaki rekabetten ve yer darl›¤›ndan kaynaklan›yordu.37 Üsküdar iskelelerinden Büyük iskele ve Balaban iskelesi kay›kç›lar›, at kay›klar› haricindeki kay›klar›n›, eskiden
beri Eminönü’nde Mudanya kay›klar›n›n bulundu¤u yer ile ‹stanbul A¤as› ‹skelesi aras›na yanaflt›r›yordu.38 1721 y›l›nda Bahçekap›s› kay›kç›lar›, eskiden beri
kendilerinin kulland›¤› ‹stanbul A¤as› ‹skelesi’ne Üsküdar kay›kç›lar›n›n da yanaflt›klar›ndan flikâyetle ma¤duriyetlerinin giderilmesi için ferman talebinde bulunmufllard›. ‹stanbul Kad›s›’na havale olunan bu flikâyet sonucu yap›lan tahki255
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katta, ‹stanbul A¤as› ‹skelesi’nin asl›nda Anbar-› âmire ‹skelesi oldu¤u ancak
odun kay›klar› gelmedi¤inde eskiden beri Bahçekap›s› kay›kç›lar› taraf›ndan kulland›¤› ve ayr›ca Üsküdar kay›kç›lar›n›n da bu iskeleyi önceden kulland›klar›na
dair bir bilginin bulunmad›¤› anlafl›ld›.39
Üsküdar kay›kç›lar›yla sorun yaflayan bir di¤er zümre ise Haremeyn-i flerifeyn
nezaretindeki fiehzade Sultan Mehmed Han vakf›na ba¤l› Maltepe, Kartal ve Pendik reayalar›yd›. Bunlar, bostanlar›nda yetifltirdikleri h›yar, kabak ve patl›can gibi mahsulleri kay›klar›yla ‹stanbul Gümrük ‹skelesi yak›n›ndaki iskeleye getirip
satarlard›. 1742 y›l›nda, Üsküdar kay›kç›lar› ve kethüdas›n›n bu al›m-sat›ma mani olduklar›ndan flikâyet ederek ma¤duriyetlerinin giderilmesini istediler. Her iki
taraf›n kat›l›m›yla gerçekleflen mahkeme sonucunda, Üsküdar kay›kç›lar›na
mahsus olan iskeleye ve kay›klar›n arkas›na sebze getiren kay›klar›n yanaflmamas›, önüne küfecilerin sokulmamas› ve bu kay›klar›n Üsküdar Kay›klar› ‹skelesi ile
‹stanbul A¤as› ‹skelesi aras›ndaki Çöplük ‹skelesi’ne yanaflarak mahsullerini bu
mahalde satmalar›na karar verildi.40 Taraflar›n karfl›l›kl› raz› olduklar› bu anlaflmaya bak›ld›¤›nda, Üsküdar kay›kç›lar›n›n kendilerine zarar veren bu tür bir ticarî faaliyete müdahale etmekte pek de haks›z olmad›klar› anlafl›lmaktad›r.
Üsküdar kay›kç›lar›n›n kay›k yanaflt›rma ve yer problemleri sonraki y›llarda da
devam etti. 1760 y›l›nda, yanaflacak iskeleleri ve kefilleri olmayan “bafldan karac›” tabir olunan bir kay›kç› zümresi Üsküdar kay›klar›na mahsus olan yere kay›klar›n› çekmeye bafllad›lar. Üsküdar kay›klar›n›n buraya yanaflmalar›na engel
olunmas›ndan dolay›, insanlar kay›klar›n üzerinden geçerken düflmekte ve zorluklarla karaya ç›kmaktayd›lar. Dönüfllerinde ise Üsküdar kay›kç›lar›n› bulamad›klar›ndan mecburen söz konusu “bafldan karac›” kay›klar›na binmek zorunda
kal›yorlard›. Sabit bir yerleri ve kefilleri olmayan bu kay›kç›lara binen halk›n
mallar›n›n kaybolmas› ve baz› ölümlerin meydana gelmesi flikâyetlere neden oldu. Neticede, bu mahalle söz konusu kay›klar›n çekilmesinin yasaklanmas›na ve
Üsküdar kay›klar›n›n yanaflarak yolcu ve yük almalar›na mani olunmamas›na
dair 1759 y›l›nda yenilenen emrin tekrar ç›kar›lmas›na karar verildi.41
1794 y›l›nda Üsküdar ve Bahçekap›s› kay›kç›lar› aras›nda kay›k yanaflt›rma hususunda bir ihtilaf daha ç›kt› ve problemin halli Yeniçeri a¤as›na havale olundu.
Bu seferki sorun Mudanya kay›klar› için tahsis edilen yerden kaynaklan›yordu.
Üsküdar kay›kç›lar› bu mahalle sadece kendilerinin yanaflt›klar›n› ileri sürerek
Bahçekap›s› kay›klar›n›n buraya yanaflmalar›na engel oluyorlard›. Bahçekap›s›
kay›klar› ise yang›nlarda ihtiyaç duyulan mevkilere buradan kay›klar›n› gönderdiklerini belirterek itirazlar›n› dile getiriyorlard›. Üsküdar kay›kç›lar›na, Bahçekap›s› kay›kç›lar›n›n yapt›klar› bu hizmeti kendilerinin yapmas› teklif edildi, ancak raz› olmamalar› üzerine baflka bir formül bulundu. Her iki taraf›n r›zalar›yla,
bu mevkideki eski tahta köprünün Gümrük taraf› Bahçekap›s› kay›kç›lar›na ve
mahzenler taraf› da Üsküdar kay›kç›lar›na tahsis edilerek problem çözüme kavuflturuldu.42 Daha önce bahsetti¤imiz gibi, Üsküdar Büyük ‹skele ve Balaban ‹skelesi kay›kç›lar› eskiden beri Eminönü Bahçekap›’da Mudanya kay›klar› ile ‹stanbul A¤as› ‹skelesi aras›na yanaflarak yük ve yolcu almaktayd›. Ancak 1810 y›256
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l›nda ‹stanbul A¤as› ‹skelesi’nin yeniden yap›lmas› ile buran›n kay›kç›lar› bitifliklerindeki Üsküdar kay›kç›lar›na mahsus yeri iflgal ettiler. Kay›klar›n› yanaflt›racak yer bulamayan Üsküdar kay›kç›lar›n›n flikâyeti ve halk›n ma¤duriyeti üzerine Sekbanbafl› A¤a, ‹stanbul A¤as› ve iki taraftan mutemet adamlar›n kat›l›m›yla bir toplant› yap›ld›. Sonuçta, Üsküdar kay›kç›lar›n›n eskiden beri yanaflt›klar›
mahallin yine kendilerine tahsis edildi¤ine ve buna kimsenin müdahale etmeyece¤ine dair kefiller al›narak sorun halledildi.43 Netice itibariyle, ‹stanbul ulafl›m›nda kay›k ve kay›kç›lar›n önemli bir yer teflkil etti¤i ve flehrin sosyal hayat›n›n
vazgeçilmez unsurlar› oldu¤u görülmektedir. Bunlar›n içerisinde Üsküdar kay›kç›lar› da varl›klar› ve hizmetleriyle ‹stanbul’un deniz ulafl›m›na ayr› bir kolayl›k
ve renk getirmifllerdir.
D‹PNOTLAR
1 Genifl bilgi için bk. Nejdet Ertu¤, Osmanl› Döneminde ‹stanbul Deniz Ulafl›m› ve Kay›kç›lar, Ankara 2001, s.
6–19.
2 Mübahat S. Kütüko¤lu, “Osmanl› Esnaf›nda Oto-kontrol Müessesesi”, Ahilik ve Esnaf, ‹stanbul 1986, s.

57–58, 66–68; Mehmet Genç, “Osmanl› Esnaf› ve Devlet”, Osmanl› ‹mparatorlu¤unda Devlet ve Ekonomi, ‹stanbul 2002, s. 296.
3 Cengiz Orhonlu, “Osmanl› Türkleri Devrinde ‹stanbul’da Kay›kç›l›k ve Kay›kç›l›k ‹flletmecili¤i”, ‹ÜEF Tarih

Dergisi, XVI/21 (Mart 1966), 111–115.
4 6 fiubat 1746 / 14 Muharrem1159 tarihli emir, 21–30 Nisan 1757 / Evâil-i fiaban 1170 (BOA, ‹stanbul Ahkâm

Defteri, nr. 4, s. 170, h. 524), 22 Haziran–1 Temmuz 1782 / Evâs›t-› Receb 1196 (‹stanbul Ahkâm Defteri, nr.
10, s. 166, h. 584) ve 31 Ekim–9 Kas›m 1798 / Evâhir-i Cemaziyülevvel 1213 (‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 13,
s. 175, h. 654) tarihlerinde yenilendi.
5 N. Ertu¤; a.g.e., s. 44.
6 Fazla yolcu al›m› ve tafl›ma ücretleriyle ilgili XVI. yüzy›la ait örnekler için bk. 14 Aral›k 1564 / 10 Cemazi-

yülevvel 972 tarihinde Üsküdar kad›s›na ve 1 Temmuz 1587 / 25 Receb 995 tarihinde ise ‹stanbul kad›s›na yaz›lan hükümler (Ahmed Refik, Onuncu Asr-› Hicrî’de ‹stanbul Hayat› (1495–1591), ‹stanbul 1988, s. 69, 75–76).
7 Olivier, Türkiye Seyahatnamesi (1790 Y›llar›nda Türkiye ve ‹stanbul) (çev. O¤uz Gökman), Ankara 1977, s.
26; D’ohsonn, XVIII. Yüzy›l Türkiyesinde Örf ve Adetler (çev. Zerhan Yüksel), ‹stanbul ty., s. 123–124.
8 Yelken kullan›m›n›n yasaklanmas› ve cezaî müeyyideleriyle ilgili 1838 tarihli emir için bk. BOA, Cevdet-Belediye, nr. 415.
9 Üsküdar’da ikamet eden Taylesânizâde Hâf›z Abdullah Efendi, 1784–1789 y›llar›na hasretti¤i eserinde Üsküdar’da yaflanan tabiat olaylar›ndan da bahsetmektedir (Feridun Emecen, “Üsküdarl› Bir Osmanl› Tarihçisi
ve Tarihinde Üsküdar ‹le ‹lgili Bilgiler”, Üsküdar Sempozyumu IV (3–5 Kas›m 2006), ‹stanbul 2007, II, 115).
10 N. Ertu¤, a.g.e., s. 83-86, 94-96.
11 1765 y›l›nda Salacak ‹skelesi kay›kç›lar›n›n kendi aralar›nda nöbet ihdas etmeleri üzerine 16 Haziran 1765

/ 26 Zilhicce 1178 tarihinde ç›kan emir için bk. Necdet Öztürk, “Üsküdar’›n Sosyo-Ekonomik Tarihine Katk›lar (466 No’lu fier’iye Siciline Göre)”, Üsküdar Sempozyumu IV (3–5 Kas›m 2006) Bildiriler, ‹stanbul 2007, II,
150–151. Ayn› hükmün bir di¤er sureti için de bk. BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 7, s. 213, h. 647.
12 Örnekler için bk. BOA, Cevdet-Askeriye, nr. 42552 (20 A¤ustos 1771 / 9 Cemaziyülevvel 1185); Cevdet-As-

keriye, nr. 37367 (24 Eylül 1783 / 26 fievval 1197); Cevdet-Askeriye, nr. 9428 (21 Temmuz 1797 / 26 Muharrem 1212).
13 15–24 Aral›k 1727 / Evâil-i Cemaziyülevvel 1140 tarihinde verilen bu imtiyaz, 27 fiubat–7 Mart 1752 / Evâs›t-› Rebiyülâh›r 1165 tarihinde yenilendi (BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 3, s. 146, h. 555).
14 BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 8, s. 323, h. 1059 (27 Eylül–6 Ekim 1775 / Evâil-i fiaban 1189).
15 Mübahat S. Kütüko¤lu, “Osmanl› Esnaf Say›mlar›”, Osmanl› Öncesi ile Osmanl› ve Cumhuriyet Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri (9–10 May›s 2002) Bildiriler, ‹stanbul 2003, II, 405–410.

257

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

16 N. Ertu¤, a.g.e., s. 110–112.
17 ‹stanbul, Eyüp, Hasköy, Tophane, Kas›mpafla ve buralara ba¤l› on yedi iskele her sene donanma-y› hüma-

yunda hizmet etmek üzere 110 kürekçiyi vermek zorundayd›lar (BOA, KK, nr. 7425, s. 11).
18 Ocakl›k kürekçi, Osmanl› Devleti’nde tatbik edilmekte olan örfî tekâlif (avâr›z) karfl›l›¤›nda toplanan bir vergi

çeflidi idi (‹dris Bostan, Osmanl› Bahriye Teflkilât›: XVII. Yüzy›lda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, s. 187, 199–202).
19 Örnekler için bk. BOA, Cevdet-Bahriye, nr. 7066 (13 Temmuz 1735 / 23 Rebiyülevvel 1148); Cevdet-Bahri-

ye, nr. 5308 (4 Haziran 1740 / 9 Rebiyülevvel 1153).
20 At Kay›¤›, eski salapuryan›n (küçük mavna) içerileri döflemelisi olup bafl ve k›ç taraflar› rampal›d›r. Ram-

palar hayvanlar›n kaymamalar› için ç›tal› olup, iki bafl ve iki k›ç taraf›nda dört küre¤i vard›r (‹. Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Devletinin Merkez ve Bahriye Teflkilât›, Ankara 1988, s. 457).
21 Yang›n oldu¤u zaman tulumbac›lar›n yang›n tulumbalar›n› ‹stanbul’dan Üsküdar’a karfl›l›kl› nakletmek

için kullan›lan üç veya dört çifte kay›klara atefl kay›¤› deniliyordu. Bu kay›klar ayn› zamanda Eminönü’nden
Bo¤aziçi’ne yük ve insan tafl›nmas›nda da kullan›l›rd› (Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1983, I, 109).
22 Aylakç›lar, kay›k sahibi olmayan ve ifl ç›kt›kça baflkas›n›n kay›¤›nda çal›flan meslekten kay›kç›lard› (N. Er-

tu¤, a.g.e., s. 19).
23 ‹stanbul Müftülü¤ü fier’î Siciller Arflivi, ‹stanbul Kad›l›¤› Sicilleri, nr. 24, 108a-110b.
24 Bu say›m, Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde üç ayr› deftere bölünmüfl durumdad›r. 6 Aral›k 1751 / 17 Mu-

harrem 1165 tarihinde ‹stanbul iskeleleri (BOA, KK, nr. 7438), 20 Aral›k 1751 / 1 Safer 1165 tarihinde baz› Haliç iskeleleri (BOA, D.BfiM, nr. 3183) ve 3 Ocak 1752 / 15 Safer 1165 tarihinde de Haliç ve Bo¤az iskelelerinin
(D.BfiM, nr. 3182) say›m› yap›lm›flt›r.
25 BOA, MAD, nr. 10347, s. 20; BOA, Cevdet-Belediye, nr. 3411 (18 Temmuz 1748 / 22 Receb 1161). Belgenin
sonunda yap›lan toplamada, kay›k say›s› 277, kay›kç› say›s› 744 müslim ve 40 gayrimüslim olmak üzere 784
olarak gösterilmifltir.
26 BOA, Bâb-› Âsafî Divân Kalemi (A.DVN), nr. 899, s. 6–10, 47, 50, 61.
27 N. Ertu¤, a.g.e., s. 133–134, 140; Mehmet Mazak, “1802 Tarihli Üsküdar ‹skeleleri ve Üsküdar Kay›kç›lar›n›n Demografik Yap›s›”, II. Üsküdar Sempozyumu (12–14 Mart 2004) Bildiriler, ‹stanbul 2005, I, 63–68.
28 A.DVN, nr. 899, s. 6–10, 47, 50, 61; N. Ertu¤, a.g.e., s. 68.
29 BOA, Cevdet-Belediye, nr. 4406 (1 Temmuz 1761 / 28 Zilkade 1174); BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 6, s.

14, h. 40 (4–13 Temmuz 1761 / Evâil-i Zilhicce 1174).
30 Palamar, bir gemiyi iskele, r›ht›m veya flamand›ra gibi bir yere ba¤lamakta kullan›lan zincirlere denir. Bun-

lar birbirlerinden verildikleri yerlere göre ay›rt edilir. Bafl palamar›, k›ç palamar›, omuzluk palamar› gibi (Lütfi Gürçay, Gemici Dili, ‹stanbul 1962, s. 314).
31 BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 8, s. 81, h. 253 (2–11 Ocak 1768 / Evâs›t-› fiaban 1181)
32 XVI. ve XVII. yüzy›la ait yolcu tafl›ma ücretleri hakk›nda bk. N. Ertu¤, a.g.e., s. 150-173.
33 BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 8, s. 381, h. 1270 (20–29 Nisan 1776 / Evâil-i Rebiyülevvel 1190).
34 BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 9, s. 359, h. 1323 (17–26 May›s 1779 / Evâil-i Cemaziyülevvel 1193).
35 BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 12, s. 72, h. 214 (9–18 A¤ustos 1793 / Evâil-i Muharrem 1208).
36 fiehrin sekizinci kap›s›na çok yak›n oldu¤u için buraya Bahçe Kap›s› ad› verilmiflti. Geceleri flehrin kap›lar› kapand›ktan sonra, geç kalanlar kapanmayan bu kap›dan içeri al›n›rd› (Sarkis Sarraf Hovhannesyan, Payitaht ‹stanbul’un Tarihçesi, ‹stanbul 20063, s. 15).
37 N. Ertu¤, a.g.e., s. 38.
38 BOA, Cevdet-‹ktisat, nr. 618 (23 Eylül–2 Ekim 1721 / Evâil-i Zilhicce 1133). Üsküdar kay›kç›lar›, Eminönü’nde

yanaflt›klar› yer ile ilgili bu belgenin zayi olmas› üzerine 1759 y›l›nda tekrar emir talebinde bulunmufllard›. BOA,
Cevdet-‹ktisat, nr. 618 (21 Eylül 1759 / 28 Muharrem 1173) ve BOA, ‹stanbul Ahkâm Defteri, nr. 5, s. 136, h. 424.
39 BOA, Cevdet-Bahriye, nr. 1615 (13 Haziran 1721 / 17 fiaban 1133).
40 BOA, Cevdet-Belediye, nr. 2511 (29 Temmuz 1742 / 26 Cemaziyülevvel 1155); BOA, Cevdet-‹ktisat, nr. 618.
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Üsküdar, ‹stanbul flehrinin Anadolu’ya aç›lan yüzü olmas› sebebiyle tarih boyunca ayr› bir öneme sahip olmufltur. ‹stanbul bo¤az›n›n önemli bir noktas›nda
konumlanm›fl olmas› bu yerleflimin de¤erini artt›rm›flt›r. Üsküdar’a ulafl›m›n deniz yolu ile sa¤lanmas› geçmiflten bu güne çeflitli ulafl›m araçlar›n›n kullan›lmas›n› gerektirmifl ve bu k›y› kenti sahip oldu¤u iskeleleri ile dikkat çekmifltir.
Marmara Denizi k›y›lar›, Haliç ve di¤er Bo¤aziçi k›y›lar›nda oldu¤u gibi Üsküdar’a da ulafl›m, yolcu ve ihtiyaç maddeleri tafl›mac›l›¤› kay›klar arac›l›¤› ile yap›lmaktayd›1. Bu kay›klar›n bafll›calar› mavna, piyade, pereme ve pazar kay›klar›yd›. Kay›klar›n ba¤l› olduklar› iskeleler, ‹skele kethüdas› ad› verilen görevlilerin nezareti alt›nda kendine has bir teflkilatlanmaya sahipti. Üsküdar iskelesine
tayin edilen kethüda yeniçeriler aras›ndan seçilirdi. Bu durum buradaki kay›kç› ve peremecilerin asker s›n›f›ndan olmas› ile alakal›yd›.2 Öküzliman›, Balaban,
Mum, Salacak, Harem, Kavak iskelelerini ve Büyük iskeleyi Üsküdar’da deniz
tafl›tlar›n›n yanaflabilece¤i mahaller aras›nda saymak mümkündür.3
Kay›k arac›l›¤› ile sahil kentlerine ulafl›m yüzy›llar boyu devam etmekle birlikte geliflen teknoloji ile ulafl›m›n seyri de¤iflim göstermifltir. Bu de¤iflimlerin bafl›nda buharl› gemilerin kullan›m› gelmektedir. Osmanl› devletinde ilk vapur
kullan›m› XIX. yy. ikinci çeyre¤inde görülmektedir. II. Mahmut döneminde,
1827’de ‹ngiltere’den sat›n al›nan Swift adl› yandan çarkl› vapura Sürat ad› verilmifl, halk ise bu vapura Bu¤u gemisi demifltir. 1838 y›l›nda ise yük ve yolcu
tafl›mak üzere Tersane-i Amire’ye ba¤l› Osmanl› band›ral› buharl› gemiler ‹stanbul, ‹zmit, Tekirda¤ aras› seferlere bafllam›flt›r. 1840’l› y›llarda Hazine-i Hassa
idaresinin ‹stanbul içi veya d›fl›na yolcu ve yük vapuru iflletmesinden sonra
1851 y›l›nda fiirket-i Hayriye sadece Bo¤aziçi ulafl›m›n› sa¤lamak üzere kurulmufltur.4 Bundan sonra Bo¤aziçi’nde kay›k kullan›m› ile ulafl›m oran› oldukça
düflmüfltür. Ancak vapurlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda birçok elveriflsiz flartlara sahip
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olmalar›na ra¤men kay›k kullan›m›n›n gerçek anlamda olumsuz olarak etkilenmesi, vapurlar›n yanaflabilece¤i iskele ve r›ht›mlar›n XIX. yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru inflas› ile gerçekleflmifltir.
fiirket-i Hayriye, ilk vapur seferini 1854’te Anadolu yakas›n›n en büyük yerleflim merkezi olan Üsküdar’a yapm›flt›r. Bu tarihten önce Fevaid-i Osmaniye idaresine ba¤l› vapurlar da Üsküdar’a yönelik seferler yapmaktayd›. Bu dönemde
Üsküdar, bugün de oldu¤u gibi, ‹stanbul deniz ulafl›m›n›n vazgeçilmez bir aya¤› oldu¤undan bu k›y› kentinin ad›n›n baz› deniz ulafl›m araçlar›na verilmesi
anlafl›l›r bir durumdur.
Gemilere verilen isimler, ait olduklar› toplumun kültürü, yaflay›fl› ve kültürel
de¤erleriyle do¤rudan ilgilidir. Osmanl› gemileri önemli olaylara ve kiflilere isim
sahipli¤i yapm›fllar, bilhassa donanmada yer alan gemiler güç ve ihtiflam› temsil eden isimler tafl›m›fllard›r. Gemilere verilen isimler aras›nda en çok tercih
edilenlerden biri de yer adlar› olmufltur.5 Bu ba¤lamda deniz ulafl›m araçlar›n›n
s›kça ziyaret ettikleri Üsküdar çeflitli dönemlerde baz› gemilere ismini vermifltir.
Üsküdar ismini tafl›yan vapur say›s› befl olarak tespit edilmektedir. Bunlardan
ilki 1830’lu y›llarda baflta Trabzon olmak üzere çeflitli bölgelere yolcu ve eflya tafl›yan bir Tersane-i Amire vapurudur. Bundan sonraki Üsküdar vapuru, Osmanl› k›y›lar›nda kaçakç›l›¤› önlemek amac›yla Reji idaresine ba¤l› çal›flan bir muhafaza vapuru olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹zmit, Tekirda¤ ve ‹zmir civar› sahil gözetiminde bulunan bu vapurun hizmet y›llar› 1895-1908 olarak tespit edilebilmifltir. Bir di¤er vapur ‹zmir-‹stanbul aras› deniz seferlerinde kullan›lm›fl
bir yolcu vapurudur. Üsküdar ismini tafl›d›¤› bilinen bir baflka vapur ise, I. Dünya savafl› s›ras›nda Osmanl› Devleti’nin takviye güç olarak donanmaya dâhil etti¤i gemilerden biridir. Bununla birlikte bu vapurun sözü edilen Reji idaresine
ba¤l› vapur olmas› kuvvetle muhtemeldir. Son olarak karfl›m›za ç›kan Üsküdar
vapuru, fiirket-i Hayriye’nin 72 baca numaras›n› tafl›makta olup, otuz bir sene
kadar Bo¤aziçi ve Marmara sular›nda hizmet vermifltir.6
Üsküdar ismini tafl›yan ilk vapur 1839 y›l›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu tarih
vapurlara yer ad› verilmesi usulü için oldukça erkendir. Bu nedenle, özellikle de
devlet iflletmesine ait bir vapura Üsküdar ad›n›n verilmifl olmas› dikkat çekicidir. Bu durum Üsküdar’›n deniz ulafl›m›ndaki yerine iflaret etmektedir. ‹stanbulTrabzon aras› sefer yapan Üsküdar vapuru, bu tarihte ‹stanbul’a dönüfl yolu üzerinde yine ayn› güzergâhta hizmet gören Devlet-i aliyye kumpanya vapurlar›ndan Mecra-y› Ticaret isimli vapurla çarp›flarak hasar görmüfltür. Üsküdar vapurunun tamiri tamamlanana kadar yerine Tersane-i Amire vapurlar›ndan Eser-i
Cedid görevlendirilmifltir. Kazazede olan di¤er vapur yerine de yine Tersane-i
Amire vapurlar›ndan Tair-i Bahr geçici olarak görevlendirilmifl; vapurun yolcusu ve ‹stanbul Emtia Gümrü¤üne emanet edilen eflyan›n geciktirilmeden Trabzon iskelesine gönderilmesine karar verilmifltir.7
Üsküdar vapurunun kaza sonras› tamir edilerek seferlerine yeniden bafllad›¤› bi260
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linmektedir8. Nitekim 1842 y›l›na gelindi¤inde Üsküdar vapurunun, ‹stanbulTrabzon hatt›nda görevli ve tamiri gerekli olan Devlet-i aliyye kumpanya vapurlar›ndan Ere¤li isimli vapurun yerine yolcu ve eflya tafl›mak üzere görevlendirildi¤i görülmektedir. Ancak ayn› istikamette hizmet veren Üsküdar vapurunun
tek bafl›na, her hafta sefer yapmas› yeterli olmayaca¤›ndan fazla eflya ve yolcunun, Ere¤li vapurunun tamiri bitene kadar, Nemçe vapuruna yükletilmesi uygun görülmüfltür.9
Sözü edilen vapur ile ilgili düzenli ve ayr›nt›l› bilgiler 1843 y›l› sonras›ndan
bafllamaktad›r. Elimizde bulunan Üsküdar vapurunun hususi gelir ve gider defteri, bu vapurun hangi hatlarda ne tür hizmetlerde bulundu¤u konusunda tafsilatl› malumat sunmaktad›r10. Buna göre Üsküdar vapuru ‹stanbul’dan, Trabzon
ve Selanik baflta olmak üzere Sinop, Samsun, Varna, Ere¤li gibi devletin muhtelif limanlar›na yolcu ve eflya tafl›maktayd›11. Trabzon’a 1843 senesinde alt› ayda
alt› kez, 1845 y›l›nda ise on iki ayda yirmi bir kez sefer yapm›flt›. Bu bir y›ll›k
süreçte, ‹stanbul-Trabzon aras› gelip-giden yolcu say›s› toplamda 9.000 kadard›r. Seferlerin hemen hemen on befl günde bir yap›ld›¤› görülmektedir. Asker
sevkinde de hizmet veren vapur ‹stanbul’dan Gemlik’e ve oradan asker ile birlikte Gelibolu’ya hareket etmekteydi. 1843 y›l›nda 766 nefer asker tafl›nan Selanik de asker nakliyesinin yap›ld›¤› yerlerdendi. Gelibolu’ya nakledilen asker say›s› ise 6000 civar›nda idi. Ayr›ca Karadeniz bo¤az›na gemi çekmek de bu vapurun görevleri aras›ndayd›. 1845’te Karadeniz bo¤az›na 16 adet gemi ç›kar›lmas›nda kullan›lm›flt›.
Bahsi geçen hizmetler neticesinde gelir elde eden Üsküdar vapurunun baz› giderleri de gündeme gelmekteydi. Gemi mürettebat›n›n maafl ödemeleri, vapurun
sigorta bedeli, makinesi ve kazan›nda meydana gelen baz› ufak tamiratlar, vapurun içinin yenilenmesi ve boyanmas›, halat, zift ya¤›, üstüpü gibi baz› malzemelerin tedariki, vapura malzeme tafl›yan mavnalara verilen ücretler, biletlerin bas›m masraflar› bu harcamalar aras›nda say›labilir. May›s-Ekim 1843 tarihleri
aras›nda yer alan beflinci muhasebe kay›tlar›na göre, vapurun bu dönemdeki net
geliri 101.750 akçedir. Vapura ait bundan sonraki muhasebe defteri Ocak 1845
tarihiyle bafllamaktad›r. Çünkü Üsküdar vapuru Ekim 1843-Ocak 1845 aras› on
befl ay süresince tamir olunmak üzere Tersane-i Amire’de tutulmufltur.12 Beflinci, alt›nc› ve yedinci muhasebe kay›tlar›na göre vapur hiç zarar etmemifl, aksine
genel giderleri haricinde eklenen on befl ayl›k tamir masraflar›na karfl›n kâra
geçmifltir.
Vapurun bu dönemde kaptanl›¤›n› yapan Osman Bey,13 1846 y›l›nda Tir-i fievket kalyonuna tayin olunmufltur.14 Osman Bey’den boflalan makama Kaptan K›l›ç getirilmifltir.15 Ancak Kaptan K›l›ç’›n görevi iki y›l kadar sürmüfltür.16 Belirtmek gerekir ki 1848 y›l› itibariyle, ileride de bahsedilece¤i üzere, Üsküdar vapurunun hüviyetinde birtak›m de¤iflimler meydana gelmifltir.
Uzun mesafe seferlerinin sebebiyet verdi¤i y›pranma neticesinde Üsküdar vapuru 1847 y›l›nda tekrar tamir edilmek zorunda kalm›flt›r. Makine ve benzeri aletlerinin sa¤laml›¤›na ra¤men teknesinin iyice eskimifl olmas›, bu tamirat› gerek261
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li k›lm›flt›r.17 Ayr›ca bu s›rada vapur Trabzon yak›nlar›nda karaya vurmufltur.18
Kullan›lmas› güç hale gelen vapurun tamirinden sonra yeni bir isim verilmesine karar verilmifl, 1848 y›l›nda al›nan kararla Üsküdar vapurunun ad› Savn-› Bâri olarak de¤ifltirilmifltir.19 ‹sim de¤iflikli¤i sonras›nda tamir masraflar›n›n hangi
usulle ödenece¤i konusunda kaleme al›nan bir belgeye dayanarak vapurun hissedarlar›n›n alt› hisseyle Sultan Abdülmecid ve birer hisseyle Bezmiâlem Valide Sultan, Ahmet Fethi Pafla, R›za Pafla, Safvet Pafla ve ‹htisab naz›r› ‹zzet Pafla
oldu¤u söylenebilir.20
‹lk olarak 1839 y›l›nda rastlad›¤›m›z Üsküdar isimli vapur, 1848’de ad›n›n de¤iflmesinden sonra 1858’de tekrar tamir görmüfl,21 1871’de iyice eskidi¤inden
kullan›m d›fl› b›rak›lm›flt›r.22 Arzu Terzi taraf›ndan haz›rlanan bir çal›flmada,
1851 tarihli bir listede ad› geçen Savn-› Bâri vapurunun, eski ad›yla Üsküdar vapurunun, makine gücü 140 beygir olarak gösterilmektedir.23 Mübahat Kütüko¤lu ise, isim vermeden, ‹stanbul ile Karadeniz limanlar› aras›nda sefer yapan ve
Osmanl› bayra¤›n› tafl›yan iki gemiden bahsetmekte ve bunlardan birinin 1839
y›l›nda Samsun’da kaza yapt›¤›n› belirtmektedir. Kazazede vapurun tekrar hizmete girdi¤i tarih olan 1842 y›l›na kadar Karadeniz limanlar›na on befl günde bir
olmak üzere sadece bir geminin sefer yapt›¤›n› ve bu geminin 140 beygir gücüne sahip oldu¤unu bildirmektedir.24 Bu bilgiden hareketle, Kütüko¤lu’nun bahsetti¤i vapurlardan biri Üsküdar isimli vapur olmal›d›r.
Savn-› Bâri adl› vapurun kullan›m›na son verildi¤i 1871 tarihinden sonra karfl›m›za ç›kan Üsküdar isimli vapur Reji idaresine aittir. Reji idaresi tütün kaçakç›262
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l›¤›n› önlemek amac›yla tarassut kay›klar›n›n yan›nda karakol vapurlar› ad› verilen gemiler kullanmak suretiyle Anadolu sahillerini gözetliyordu. Osmanl› sahilleri boyunca dolaflarak tütün kaçakç›lar›n› takip etmek ve yakalamakla görevli olan karakol vapurlar›, kay›klara göre daha etkin ve korunakl›yd›.25 Reji idaresi alt› vapur ve yirmi üç sandal ile deniz yoluyla yap›lan kaçakç›l›¤› önlemeye
çal›fl›yordu.26 Nitekim Reji muhafaza vapurlar›ndan Üsküdar isimli vapur da ‹zmit, Tekirda¤ ve ‹zmir civar›nda hizmet vermekteydi. Sahil muhafazas› hizmeti gören vapur sadece tütün de¤il, barut, tüfek gibi sak›ncal› görülen malzeme
yüklü sandal ve gemileri de takip etmekle yükümlüydü.27 Kaçakç›lar›n tehlike
arz etti¤i durumlarda kay›kla engellenmeleri mümkün olmad›¤›ndan mahalli
idarelerce vapur talep edilmekteydi. 1908 senesinde Tekirda¤ civar›nda cereyan
eden tütün ve barut kaçakç›l›¤›n› önlemek amac›yla Edirne Vilayeti merkezden
muhafaza vapuru talep etmifl ve Üsküdar vapuru bu meselenin halledilmesi için
görevlendirilmifltir.28 1895 y›l›nda ise Reji idaresinin Sisam civar›ndaki sahil
muhafazas›nda görev alan Üsküdar vapuruna yard›mc› olmas› amac›yla bir vapurun daha talep edildi¤i görülmektedir.29
Hakk›nda fazla bir bilgiye sahip olmad›¤›m›z Üsküdar isimli bir di¤er vapurun
‹stanbul-‹zmir hatt›nda hizmet verdi¤i bilinmektedir. 1907 ve 1908 y›llar›nda
kullan›mda oldu¤u anlafl›lan vapur hakk›nda arfliv belgelerde “Almanya’n›n Üsküdar vapuru” tabiri geçmektedir.30
I. Dünya savafl›nda Osmanl› devletinin donanma gemilerinin yan› s›ra çeflitli
kumpanya ve yahut yolcu tafl›maya mahsus bir tak›m gemileri takviye hizmeti
263
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amac›yla kulland›¤› bilinmektedir.31 Üsküdar isimli bir vapur Çanakkale savafllar›nda geri hizmete dâhil edilmifltir. Buna göre 18 fiubat 1915’te Çanakkale Bo¤az›nda düflman gemileri beklenirken donanmaya ilave olarak Üsküdar vapuru
yüzen set olarak görev yapm›flt›r. Mart bafl›na kadar bu hizmeti gören 2900 gros
tonluk Üsküdar vapuru, Queen Elizabeth savafl gemisinden aç›lan atefl sonucu
batm›flt›r.32 Nisan 1915’te Eceabat (Maydos) önünde bat›r›lan vapurun zabit ve
askerlerine May›s 1915’te ikifler maafl nispetinde ikramiye verilmesine karar verilmifltir.33 Reji idaresine ba¤l› bulunan gemilerin Çanakkale savafllar›nda takviye olarak hizmet gördükleri bilindi¤ine göre,34 burada söz konusu olan vapurun
Reji idaresine ba¤l› Üsküdar vapuru oldu¤u düflünülebilir.35
Üsküdar ismini tafl›yan son vapur 1851 y›l›nda ilk anonim flirket olarak kurulan
fiirket-i Hayriye’nin 72 baca numaral› vapurudur. 1927’de Almanya Elbing’de F.
Schichau GmbH tezgahlar›nda36 yolcu vapuru olarak infla olunan Üsküdar 148
gros, 64 net tonluk küçük bir vapurdu. Teknesi çelik saç olan siyah renkli vapurun uzunlu¤u 33.1 metre, geniflli¤i 6.6 metre, su kesimi 2.1 metreydi. 350 beygir gücünde tripil (3 silindirli) buhar makinesine sahip olan vapur, infla oldu¤u
y›l›n Eylül ay›nda hizmete girmifltir. Uskurlu (pervaneli) olan Üsküdar vapuru
saatte 8 mil h›z yapabilmekteydi. Yaz-k›fl 344 yolcu alabiliyordu.37
fiirket-i Hayriye’nin 77 adet yolcu vapurundan 72. s›ray› alan Üsküdar ad›, flirket yönetimi taraf›ndan daha erken tarihlerde düflünülmüfltü. Yeni al›nacak vapurlara verilebilecek isimlerin yer ald›¤› 1856 tarihli bir belgede, Sultaniye, Mirgün, Kandilli gibi vapur isimlerinin yan›nda Üsküdar ismi de yer almaktad›r.38
Sözü edilen pusula, siparifli verilen iki vapurdan yolcu tafl›maya mahsus olan›n
‹stanbul’a gelmesi üzerine ticaret naz›r› taraf›ndan tertip edilmiflti. Bu yeni gemiye listedeki isimlerden birinin seçilmesi ve yahut baflka bir ismin verilmesi
talep edilmekteydi. Sözü edilen vapura Kandilli ad› uygun görülmüfltür.39 Di¤er
isimlerden Mirgün 9 numara ile 1857-1864 ve 36 numara ile 1881-1910 y›llar›nda, Sultaniye ise 61 numara ile 1909-1916 y›llar›nda hizmet vermifltir.40
Görüldü¤ü üzere 1856 y›l›nda verilmeyen Üsküdar ismi 1927’de Almanya’da infla olunan 72 numaral› vapura verilmifltir. Ancak bu vapurun ‹ngiltere’ye yap›lan ilk sipariflinde ad›n›n Üsküdar de¤il, Fuad Pafla olmas› öngörülmüfltü. Söz
konusu de¤ifliklik flu flekilde cereyan etmifltir: I. Dünya savafl› öncesi fiirket-i
Hayriye’nin hissedarlar meclisi on adet yeni vapur sat›n almaya karar vermiflti.
‹ngiltere’ye siparifli verilen ilk üç vapura flirketin kurulmas›nda büyük eme¤i görülen üç devlet adam›n›n adlar›n›n verilmesi uygun görülmüfltü. Buna göre 71
numaral› vapura Cevdet Pafla, 72 numaral› vapura Fuad Pafla ve 73 numaral› vapura Reflid Pafla isimleri verilecekti. 1861-1866 y›llar› aras›nda iki defa sadrazaml›k makam›na getirilmifl olan Keçecizade Fuat Pafla, fiirket-i Hayriye’nin ortaya ç›kmas›nda önemli rol oynam›flt›. O dönemde sadaret müsteflar› olan Keçecizade Fuat, Ahmet Cevdet Pafla ile birlikte haz›rlad›¤› vapur flirketi nizamnamesini dönemin sadrazam› Büyük Reflit Pafla’n›n deste¤iyle Sultan Abdülmecid’e iletmifl ve Ocak 1851’de ç›kan irade ile fiirket-i Hayriye kurulmufltur.41 Buna binaen siparifl edilen vapurlara bu üç önemli kiflinin ad›n›n verilmesi karar264
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Üsküdar vapurunun kaza sonras› Gölcük'te r›ht›ma çekildi¤i zamanki hali
(Cumhuriyet Gazetesi)

laflt›r›lm›flt›. Ancak bu s›rada I. Dünya savafl› bafllad›¤›ndan ‹ngiltere ilk iki vapurun anlaflmas›n› iptal etti. Denize indirilmifl bulunan Reflid Pafla vapuruna ise
el konuldu.42 Bu geliflmeler neticesinde 72 numara ile infla olunmas› tasarlanan
vapura Fuad Pafla isminin verilemedi. Bundan sonra flirket uzun süre gemi sat›n alamad›¤› gibi birçok gemisini de I. Dünya savafl›nda yitirmiflti. Kurtulufl savafl›nda da hizmet gören fiirket-i Hayriye vapurlar›na yenilerinin kat›lmas› 1927
y›l›n› bulmufltur. Filosunu güçlendirmek amac›yla Almanya’ya yeni siparifller
veren fiirket-i Hayriye 1927 y›l›nda 72 numaral› Üsküdar ve 73 numaral› Rumelikava¤› vapurlar›n› hizmete sokmufltur.43
Bundan sonra Üsküdar vapuru fiirket-i Hayriye’ye ba¤l› olarak 1944 y›l›na kadar
Bo¤aziçi seferlerinde görev alm›flt›. 1944’te ise fiirket-i Hayriye’nin tüm vapurlar›, Hasköy’deki tersanesi, di¤er mal varl›klar› ile birlikte Ulaflt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan sat›n al›n›p, Devlet Denizyollar› ve Limanlar› Umum Müdürlü¤ü
bünyesindeki “fiehir Hatlar› Müdürlü¤üne” ba¤lanm›flt›r. Böylece fiirket-i Hayriye filosundaki vapurlar aras›nda bulunan Üsküdar vapuru da sözü edilen müdürlü¤ün bünyesine kat›lm›flt›r. fiirket-i Hayriye daha çok Bo¤aziçi’nde sefer yapabilen bir vapur flirketiydi. Bu devir iflleminin gerçekleflmesiyle fiirket-i Hayriye vapurlar› fiehir Hatlar› Müdürlü¤ü’nün oluflturaca¤› programa göre bütün
hatlarda görevlendirilebilir hale gelmifltir.44
Nitekim 1952 y›l›nda kurulan Denizcilik Bankas› bünyesinde görev alan Üsküdar vapuru, ‹zmit Körfezinde bulunan baz› yerleflim birimleri aras›nda deniz
ulafl›m›n› sa¤lamaktayd›. Ancak otuz yafl›n› aflm›fl bu küçük vapur, 1 Mart 1958
günü Gölcük önlerinde f›rt›naya yakalanarak batt›. Aralar›nda daha çok ‹zmit
Lisesi ve ‹zmit Endüstri Meslek Lisesi ö¤rencilerinin bulundu¤u Gölcük, Karamürsel ve De¤irmendere yolcular›n› ‹zmit’e götürüp getirmekle görevli vapur,
dönüfl yolunda ö¤len vakti ç›kan f›rt›naya karfl› koyamayarak batm›fl ve bu olayda birçok insan hayat›n› kaybetmifltir. Vapur olaydan ancak 19 gün sonra ç›kar›labilmifltir.45 Vapurun batmas› gündemi uzun süre meflgul etmifl ve dönemin
gazetelerinin ilk sayfalar›nda yer alm›flt›r.46 Yaflanan bu trajik olaya dair döne265

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

minde a¤›t türünde fliirler de yaz›lm›flt›r.47 Yine olay hakk›nda bilgi vermek
amac›yla birkaç sayfadan ibaret kitapç›klar bas›lm›flt›r.48 Öte yandan bu yafll› vapurun Körfez flartlar›na uygun olmad›¤› görüflüne dayanarak vapurun iflletmesini elinde bulunduran Denizcilik Bankas› sorumlu tutulmufltur. Bu elim kazan›n
ard›ndan kazada yak›nlar›n› kaybedenler, Denizcilik Bankas›’na dava açm›fllard›r.49 1958 y›l›nda yaflanan bu üzücü olay için ilk olarak 1 Mart 1959 tarihinde
anma töreni düzenlenmifl,50 bu tarihten sonra da bu uygulama dönem dönem
devam etmifltir. Son olarak bir belgesel haline getirilen olay,51 yak›n zamanda
yaflanan en ac› deniz facias› olarak tan›mlanmaktad›r.
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Üsküdar’›n Tarihî Menba Sular›:
Çaml›ca Sular› Örne¤i
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Türk-‹slâm kültür ve edebiyat›nda su, “âb-› hayat” (içene ebedi hayat veren su)
kavram› ile sonsuzlu¤a duyulan özlemi; “âb-› kevser” kavram› ile de güzelli¤e ve
lezzete duyulan özlemi dile getirmektedir.1 Gündelik hayatta s›kça kulland›¤›m›z, “Su gibi aziz ol” sözüyle suya verilen s›fat dahi, her bak›mdan yüksek bir
mertebeyi ifade eder. Menba suyuna ise, bu tan›mlamalar›n da bir yans›mas›
olarak, “miyâh-› nefîse” ve “mâ’-i lezîz” gibi s›fatlar verilmifltir.
Osmanl› kültüründe suyun flüphesiz ayr› bir yeri vard›. ‹nfla edilen su kemerleri ve suyollar› ile pek ço¤u “mimarî flâheser” niteli¤indeki çeflmeler, kuflkusuz
suya atfedilen önemi gösterir. Di¤er yandan, suyu satan esnaf zümresi ve dükkânlar, iktisadî hayat›n vazgeçilmezleri aras›ndayd›. Atl› sakalar ile kaynaklar›ndan al›nan sular, su müptelâs› ve tiryakisi olan müflterilere sunulurdu. Bu tiryakiler, tatt›klar› suyun nereye ait oldu¤unu anlayacak kadar da uzmanlaflm›fl
kiflilerdi.2
Üsküdar’›n, Osmanl› son dönemindeki idari s›n›rlar olarak hemen hemen tek
bafl›na temsil etti¤i Anadolu Yakas›, kaynak sular› bak›m›ndan oldukça zengindir: ‹stanbul’un en ünlü sular›n›n ç›kt›¤› Alemda¤›-Beykoz-Ümraniye kaynaklar› (Tafldelen, Taflanl›, Elmal›, Çubuklu, Defneli, Karakulak, S›rmakefl, Tantavi);
Kay›flda¤› kaynaklar› (Kay›flda¤›, Zeynel, Ayazma, Kestane, Hac› Ömer ve F›nd›k Sular›) ve Çaml›ca kaynaklar› olarak kabaca üçe ay›rabilece¤imiz her bir bölgede onlarca meflhur kaynak suyu bulunmaktad›r.3 Bu sebeple biz de, XIX. yüzy›l’›n ikinci yar›s›ndan XX. yüzy›l bafllar›na kadarki süreci esas alarak, Üsküdar’›n Çaml›ca Tepeleri ve civar›nda bulunan kaynak sular› üzerinde durmay›
tercih ettik.
fiehremaneti Meclisi’nin 1911’de ald›¤› bir karara göre Çaml›ca Tepeleri ve civa-
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r›nda; Büyük ve Küçük Çaml›calar, Tiryal Han›m, Libadiye, K›s›kl›, Tomruk
A¤as›, Ömer Bey, fiekerkaya ve Bulgurlu gibi meflhur kaynak sular› mevcuttu.4

a) “Sular›n Padiflah›” Büyük Çaml›ca Suyu
Büyük Çaml›ca suyunu ziyadesiyle metheden Muhammed Hafid Efendi, “sular›n padiflah›” gibi bir s›fat› vermeyi de ihmal etmemifltir.5 Nam›k Kemâl ise, ‹ntibah adl› roman›nda Çaml›ca’y› Cennet’e benzetti¤i muhteflem güzelli¤iyle övdükten sonra, “Feyyâz-› kudret, âlemde âb-› hayât icad›n› irade etmifl olsayd›, o
haysiyeti Çaml›ca Suyu’na verirdi”6 (Allah’›n feyzi, dünyada bir ebedi hayat suyu icad›n› isteseydi, o flerefi Çaml›ca suyuna verirdi) diyecek kadar bu suyu adeta göklere ç›kar›r. Hadîka yazar› Ayvansarâyî’nin de “nadir, efli bulunmaz” olarak niteledi¤i7 bu flöhretli suyun kayna¤›, Büyük Çaml›ca Tepesi’nin ete¤inde,
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Yusuf ‹zzeddin Efendi Köflkü’nün arazisinde ve Bo¤az’a karfl› duran bir mevkiye tesadüf eder.
Muhtemelen Bizans döneminden kalma çok eski bir ayazma olan8 Büyük Çaml›ca Suyu, ahî dervifllerden olan ‹vaz Fakih’in9 Vakf›’na ba¤l› arazilerden ç›kmaktayd›.10 Su, “Avc›” lâkapl› IV. Mehmed taraf›ndan 1660 y›l›nda padiflah hayrat› olarak tesis edilmifl ve vakfedilmiflti.11 P›nar›n önündeki çeflmeyi ve su haznesini yapt›ran IV. Mehmed ile çeflmeyi tamir ettiren II. Mahmud’un kitâbeleri
mevcuttur. Çeflmenin yak›n›nda, yine IV. Mehmed’e ait bir mihrap tafl› bulunmaktad›r ki çeflmenin bu özelli¤iyle namazgâh olarak da kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.12
Menba sular›n›n kalitesi, baflta sertlik derecelerine ba¤l›d›r. 7’ye kadar olan dereceler normal, yani yumuflak, bunun üstündekiler ise sert su olarak de¤erlendirilir. Mekteb-i Fünun-› T›bbiye muallimi Kimyager Ali R›za Bey taraf›ndan yap›lan ilk tahlillerde, Çaml›ca suyunun sertlik derecesi (mikyâs-› ma’) 4 olarak öl271
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çülmüfltü.13 Nirven bunu, 1943’te 4.5 olarak tespit etmifltir. Yap›lan tahlil ve
müflahedelere göre; gayet parlak, lezzeti hofl ve içimi tatl› olan14 Çaml›ca Suyu’nun, kaynat›ld›ktan sonra lezzeti azalmakta, çeflitli tortu ve yosunlar kalmaktad›r.15 Verimi az olan suyun idrar verici ve hazm› kolaylaflt›r›c› oldu¤u belirtilmifltir.16 Su, durdukça kalitesinden kaybetmektedir. Nitekim, tarihteki meflhur
su merakl›lar›ndan biri olan ve en çok Büyük Çaml›ca suyunu be¤enen17 Ahmed
Cevdet Pafla, bu suyun leziz ve yerinde içildi¤i takdirde pek lâtif oldu¤unu, ancak durdukça bozuldu¤unu, bu sebeple de eskimeden içilmesi gerekti¤ini vurgular.18
Kaynak sular›n›n, Çaml›ca ve civar›n›n meflhur bir mesire ve sayfiye merkezi olmas›nda önemli bir yere sahip oldu¤unu bilhassa belirtmek gerekir. Zira birçok
örnekte de görüldü¤ü gibi insanlar, manzara ve havas›n›n güzelli¤i yan›nda, suyu bol ve kaliteli olan mahalleri gezinti ve e¤lence yerleri olarak tercih etmifllerdir.
Bu cümleden olarak, Büyük Çaml›ca Suyu da yörenin ra¤bet edilen bir mesire
haline gelmesinde önemli bir konuma sahip olmufltur. Bu konumun bir neticesi olarak Çaml›ca, XIX. yüzy›l sonunda ve XX. yüzy›l bafl›nda, sayfiyelerin moda oldu¤u bir dönemde, aranan bir gezinti ve e¤lence yeri haline gelmiflti.19 En
güzel ve en genifl ‹stanbul manzaras› ancak buradan seyredilir: Adalar, tarihî yar›mada, Beyo¤lu ve bütün Bo¤aziçi manzaras› Büyük Çaml›ca’dan görülebilir.
Vaktiyle tepesine kadar çamlarla dolu olan zirvedeki Safa Tepesi ile IV. Meh272
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med çeflmesinin bulundu¤u alandaki Subafl› Mesireleri, kaynak sular›n›n bollu¤u yan›nda, bu güzel manzaralar›n bir neticesi olarak da ortaya ç›km›flt›r. Bir
toplanma ve buluflma yeri olmas› sebebiyle, 1881 y›l›na kadar devam eden esnaf teferrücleri (gezintiler), ç›rak ç›karma ve pefltamal ba¤lama gibi merasimler
de Büyük Çaml›ca ve Libade Suyu bafl›nda yap›l›rd›.20
1868-1870 y›llar› aras›nda fiehremini Server Pafla taraf›ndan çok emek sarf edilerek yapt›r›lan ve “Millet Bahçesi” ya da “Çaml›ca Bahçesi” diye bilinen park
da, dönemin en flöhretli gezinti ve sayfiye mekânlar› aras›ndayd›. Ba¤larbafl›’ndan Çaml›ca’ya do¤ru giderken K›s›kl› ile Altunizade semtleri aras›nda yer
alan bahçe, o zamanlar çok flenlikli ve kalabal›k bir e¤lence ve piyasa yeriydi.
Nitekim bu özelli¤i nedeniyle uzak yerlerden buraya gelen insanlar, bölgenin
köflk ve evlerini mesken tutmaya bafllam›flt›. Bahçenin civar›nda, Abdülaziz’e
karfl› hürriyetçi Osmanl› ayd›nlar›n› (Yeni Osmanl›lar) destekleyen M›s›rl› Mustafa Faz›l Pafla baflta olmak üzere, devrin devlet ricâlinin köflkleri de bulunuyordu. ‹stanbul’a gelen ilk sirk çad›r›n›n da kuruldu¤u Millet Bahçesi’nin bu cazibesi, Kufldili Çay›r›, Fenerbahçe Park› ve Moda’ya olan ra¤beti bile azaltm›flt›.21

b) Küçük Çaml›ca Suyu
Bu flöhretli suyun kayna¤›, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin güneye bakan yamac›nda,
yeni yap›lan bir caminin yan›ndad›r. Çeflmenin bulundu¤u yer, hâlâ “Küçük
Çaml›ca Mesiresi” diye ünlüdür. Burada II. Mahmud’un küçük bir kasr› da vard›. Küçük Çaml›ca Suyu, IV. Mehmed Vakf›’na ba¤l› arazilerden ç›kmaktad›r.22
Büyük Çaml›ca Suyu’nun aksine debisi oldukça yüksek olan su, k›sa bir ak›fltan
sonra, IV. Mehmet taraf›ndan 1654’te yapt›r›lan çeflmesinden akar.23 Yeni yap›lan bir caminin girifl kap›s›nda bulunan çeflmenin suyu halen akmaktad›r. Çeflmenin önündeki alanda ise, IV. Mehmed’in yapt›rd›¤› Cennetabad Kasr› bulunuyordu. Bu flekilde, Küçük Çaml›ca, IV. Mehmed’in imar faaliyetleri sayesinde
güzel bir mesire ve sayfiye haline getirilmiflti.24
Sertlik derecesi 3,5 olarak ölçülen suyun içimi gayet hofl ve lezzetlidir. Durdukça hofllaflmas› ve hafifleflmesinden dolay›, eskiden topra¤a gömülü büyük küplerde sakland›¤›, aradan seneler geçtikten sonra da içildi¤i nakledilir.25 fiöhretinden dolay›, arabalarla Kad›köy’e ve Üsküdar’a getirilerek sat›lan Küçük Çaml›ca suyu, bu flekilde iktisadi hayata da do¤rudan katk› sa¤lard›.
Çaml›ca menba sular›, ‹stanbullu için kaliteli ve aranan sular aras›nda yer almaktayd›. Nitekim, Çaml›ca sular›n›n sat›fl fiyat›nda bunu görmek mümkündür:
Örne¤in, XX. yüzy›l bafllar›nda Halkal›, K›rkçeflme ve Taksim gibi Avrupa yakas› sular›n›n bardak fiyat› 5 para iken; Kay›flda¤›, Tafldelen ve Karakulak suyu ile
birlikte Çaml›ca sular›n›n fiyat› ise 10 para idi.26 Bu durum, Çaml›ca sular›n›n
da içinde bulundu¤u Anadolu yakas› sular›n›n, Avrupa yakas›ndakilere göre daha makbul görüldü¤üne dair önemli bir kan›tt›r.
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Zekeriya Kurflun, Sertaç Kayserilio¤lu vd., Bâki Kente Âb-› Bekâ, Hamidiye, ‹stanbul 2006

c) Çaml›ca’daki Di¤er Kaynak Sular›
Çaml›ca Sular›’n› meydana getiren ve her biri farkl› derecelerde flöhrete sahip
olan baflka birtak›m kaynaklar daha mevcuttur. Bunlar hakk›nda k›saca baz› bilgiler vermenin, konu bütünlü¤ü aç›s›ndan yararl› olaca¤› kanaatindeyiz.
Tiryal Han›m Çeflmesi Suyu: Büyük Çaml›ca Suyu çeflmesine 200 m. mesafede,
Subafl› mesiresinde ve Yusuf ‹zzeddin Efendi Köflkü’nün bahçe duvar›na bitiflik
bir çeflmedir. 1871’de yapt›r›lan çeflmenin bânisi, II. Mahmud’un üçüncü ikbali
olan, zengin ve hay›rsever kiflili¤iyle tan›nan Tiryal Han›m’d›r. Kaliteli olup, bol
miktarda akan su, vaktiyle Yusuf ‹zzeddin’in vârisleri taraf›ndan suculara sat›l›rd›.27
Tomruk A¤as› Suyu: Tomruk suyu, lezzetli ve ince bir su olup, Büyük Çaml›ca
Tepesi’nden Beylerbeyi’ne inen yamaçta bulunmaktad›r. ‹stanbul’un en meflhur
ve kaliteli sular› aras›nda yer alan Tomruk Suyu, vaktiyle Tophanelio¤lu isâlesine akarken sonralar› yata¤› bozularak d›flar› akmaya bafllam›flt›r. Ya¤murlu havalarda bulanan suyun sertli¤i 1916’da 1 olarak ölçülmüfl,28 Nirven de daha sonra (1943) ayn› dereceyi tespit etmifltir.29 Çok yumuflak bir su olarak dikkati çeken Tomruk Suyu, ekseriyetle Üsküdar ve Kad›köy halk› taraf›ndan kum dökmek için ve idrar verici olarak kullan›l›rd›.30 Osman Nuri, Tomruk Suyu’nun sahipleri bulundu¤unu kaydeder.31 Sucular, 1980’lere kadar çok ilkel bir flekilde
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Küçük Çaml›c› Suyu Çeflmesi

doldurduklar› sular› flehirde satard›. Bu durum yasakland›ktan sonra 1990’l› y›llarda ise, Üsküdar Belediyesi’nce klasik Türk mimarisinde üçlü bir çeflme infla
edilerek suyu tekrar ak›t›ld›.32
K›s›kl› Çeflmesi Suyu: ‹ki Çaml›ca aras›nda, Büyükçaml›ca’ya ç›k›fl yolu üzerindeki Kavakbay›r› mevkiinden ç›kan su, K›s›kl› Camii yan›ndaki çeflmeye33 akar.
K›s›kl› suyu, zarif mermer bir çeflmeden, pirinç bir oluktan dökülür.34 Bu çeflme,
ilk bânisi oldu¤u san›lan ‹vaz Fakih Efendi’ye mülk olarak verilen K›s›kl› semtinin ad›yla an›la gelmifltir. Ayr›ca, “suyu az akan p›nar, kayadan akan su” anlam›na gelen “K›s›kl›” ad›n›n da, buradaki su kaynaklar› ile muhtemel ba¤lant›s› vard›r.35 Altunizade, Çaml›ca ve Libade gibi K›s›kl› da, XIX. yüzy›l bafllar›ndan itibaren, Osmanl› bürokratlar› ve Müslüman burjuvazinin tercih etti¤i bir
sayfiye ve mesire haline gelmeye bafllad›. II. Mahmud döneminde buraya bafllayan ilgi, Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinde de devam etti. Tanzimat devrinde, buradaki köflk ve kas›rlarda siyasi ve edebi nitelikli toplant›lar düzenlendi.36
Nirven, Çaml›ca semtinde flöhret kazanm›fl ve buran›n iktisadi hayat›nda rol oynam›fl bu kaliteli ve bol suyun sertlik derecesini 4 olarak tespit etmifltir.37 Ayvansarayî’ye göre, gayet leziz ve meflhur bir su oldu¤undan çok mahalle götürülürdü.38 Süheyl Ünver, 24 saatte 4 ton akt›¤›n› belirterek el yazmas› bir mecmuadan, atefl düflürücü ve bafl dönmesini iyilefltirmek için ilaç olarak kullan›ld›¤›n› nakleder.39 M. Hafîd Efendi ise suyu, idrar söktürücü olarak niteler.40
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Libade Suyu: Küçük Çaml›ca taraf›ndaki mesire ile bir cadde ve bu cadde üzerindeki çeflmeye Libade ismi verilmifltir. Yerinde içildi¤i takdirde so¤uk ve hafif olan suyun ç›k›fl noktas›, küçük bir kuyu a¤z›na benzemekteydi. Su, bu a¤z›n
yar›m metre alt›ndan ve parmak kal›nl›¤›nda akard›. Bu sebeple, afla¤›daki resimde de görüldü¤ü gibi, ancak uzun sapl› bir maflrapa ile al›nabilirdi.41 Seri olmak için de iki maflraba bulundurulurdu. Su f›ç›lar›n› doldurmak için maflrapa
kullan›lmas› gerekti¤inden, sucular›n pek ra¤bet etmedi¤i bir kaynak durumundayd›. Ancak kayna¤a civar olan köflkler ve haneler taraf›ndan çokça istifade
edilirdi.
Ahalinin ra¤bet etti¤i Libade Mesiresi, suyun karfl›s›nda yer almaktad›r. Libade
mesiresi ve suyu, Üsküdar ve Kad›köy taraflar›n›n en eski ve meflhur sayfiye
yerlerinden biriydi ve özellikle ilkbahar ve yaz aylar›nda çok ilgi görürdü.42 XIX.
yüzy›l sonlar›nda bu flekilde ra¤bet edilen bir semt olan Libade’de, devrin ileri
gelenlerinin köflkleri vard› ve ayr›ca Orta Oyunu oynan›rd›.43 Vaktiyle a¤açlar
taraf›ndan gölgelenen mesiredeki iki vak›f kuyusunun etraf›nda dört de ç›nar
a¤ac› vard›r.
Bulgurlu Çeflmesi Suyu: Çeflme, Bulgurlu Caddesi üzerinde ve Bulgurlu Ca276
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mii’nin sa¤ taraf›ndad›r. Çeflmenin sa¤›nda mermer bir çeflme daha bulunur.
Her iki çeflmenin suyu, karfl›s›ndaki Küçük Çaml›ca Tepesi’’nden ve Çilehane
Soka¤›’nda, bir a¤ac›n alt›ndaki p›nardan temin edilmiflti.44 Osmanl› döneminde Bulgurlu Köyü’nü ziyarete gelenler, Libade, Müftü Kuyusu, Haminne, Meleksima ve fieker maslaklar›ndan su al›r, Han›m Seddi denen yerde piknik yaparlard›.45
Ömer Efendi Suyu: K›s›kl›’da Tophanelio¤lu semtinde, Küçük Çaml›ca’n›n biraz ilerisinde bir tepenin ete¤inden ç›kar. Küçük Çaml›ca Caddesi’ndeki suyu
daima akan çeflmesi, vaktiyle bir ayazma idi. Nirven sertli¤ini 3 olarak ölçmüfltür.46
fiekerkaya Suyu: Küçük Çaml›ca civar›nda ç›kan bu su, III. Selim taraf›ndan
1805’te toplatt›r›larak Selimiye K›fllas›’na giden di¤er sulara ilâve edilmiflti. Ancak yolu zamanla harap oldu¤undan, Küçük Çaml›ca’da kalm›flt›r. 1920’lere ait
verilere göre, suyun sertlik derecesi 2,5 idi ve yirmi dört saatte 5 ton kadar akmaktayd›.47
Haminne Suyu: Bulgurlu’dan Merdiven Köyü’ne giden yol üstünde Libade mevkiinde olan bu suyun verimi oldukça azd›.48

d) Çaml›ca Sular›n› Bafllang›ç Alan Vak›f Sular
‹stanbul’daki kaynak sular›n›n büyük bir bölümü, maslaklarda toplanarak, infla
edilen isâle hatlar› (su yollar›) vas›tas›yla beldelere getirilirdi. Daha sonra da cami, çeflme, hamam, mektep-medrese ve hatta evlere da¤›t›l›rd›. Bunlar aras›nda
en ünlüleri, Avrupa yakas›ndaki Halkal›-K›rkçeflme sular›na ait su yollar›d›r.
Mimar Sinan taraf›ndan infla edilen bu yollar, o devrin dünyas›n›n emsalsiz projelerinden biriydi. Üsküdar yakas›nda da baflta hanedan mensuplar› ve devlet ricâli taraf›ndan hayrat olarak su yollar› infla ettirilmifltir. Bu flekilde, “vak›f sular›” ortaya ç›km›flt›r.
Galib Atâ (Ataç), Üsküdar’a do¤ru akan büyük vak›f sular›n› üç güzergâha ay›r›r.49 Bunlardan birincisi güneybat› güzergâh›d›r ki buradan gelen sular Bulgurlu, Ümraniye ve Küçük Çaml›ca’dan Altunizade ve Valideba¤› yoluyla Üsküdar’a ulafl›rd›. Bu güzergâhtan gelen bafll›ca sular; Atik Valide (Nurbanu Valide
Sultan) Sular›,50 ‹brahim Pafla Sular›,51 Çinili (Mahpeyker Kösem) Valide Sultan
Suyu,52 Selimiye Camii ve K›fllas› Suyu (Mihriflah Valide Sultan Suyu)53 ve Ayazma Suyu54 idi.
‹kinci güzergâh ise, kuzeybat› yoludur. Buradan gelen sular›n önemlileri: Hüdayi Tekkesi Suyu,55 Cevri Kalfa (Paflaliman›) Suyu,56 Tophanelio¤lu Mustafa Efendi Suyu,57 Altunizade (‹smail Zühtü Pafla) Suyu,58 Refi¤ Efendi Suyu.59 Üçüncü
Güzergâh, kuzey yoludur ki buradan gelen bafll›ca su, Mihrimah Sultan Suyu’dur.60
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e) Çaml›ca Sular›n›n ‹flletilmesi ve Hukukî Durumu Hakk›nda Baz› Bilgiler
‹stanbul’daki sular›n idaresinde, birtak›m kurum ve görevliler yer al›rd›. Bunlardan Su Nezareti, Su naz›r›n›n baflkanl›¤›nda olarak, 1849’da oluflturulan Su
Meclisi ve di¤er birtak›m memurlardan müteflekkildi. ‹dari ve beledi teflkilatlanma içinde ‹stanbul sular›, co¤rafi bak›mdan baz› k›s›mlara ayr›larak “hizmetler”
fleklinde idare edilirdi. Nitekim Üsküdar Hizmeti (K›s›kl› Hizmeti), Altunizade
Hizmeti, Bulgurlu Hizmeti ve Atik Valide Mahallesi Hizmeti gibi birimler, bu
tür bir teflkilatlanman›n neticesinde ortaya ç›km›flt›. fiehremanetinin (belediye)
kurulmas›ndan sonra da varl›klar› devam eden bu hizmetler, içinde yer ald›klar› belediye dairelerine ba¤lanm›fllard›r. Daha evvel bahsedilen, “vak›f sular” söz
konusu oldu¤unda ise, devreye Evkaf Nezareti giriyordu. Bu bilgiler do¤rultusunda özetlemek gerekirse, sular›n idaresini, Su ve Evkaf Nezaretleri ile fiehremaneti ve hizmetler, eflgüdüm içerisinde ve birlikte sa¤lamaktayd›.61
Osmanl› idarecilerinin, menba sular›ndan istifade etme konusundaki genel tavr›, suyun mübah, kamu yarar›na ve halka aç›k bir madde oldu¤u fleklindeydi.
Nitekim, II. Abdülhamid’in konuyla ilgili olarak verdi¤i 30 May›s 1902 tarihli
hususi iradesinde, su gibi bir maddenin tekel alt›na al›nmas›n›n caiz bir hareket
olmayaca¤›na dikkat çekilerek, bu konuda olabilecek flikayetlerin çözümünde
fiura-yi Devletçe yanl›fl bir karar›n verilmemesi özellikle istenmiflti.62 Karakulak
suyundan herkesin istifade edebilmesi için verilen 7 May›s 1909 tarihli Mehmet
Reflad’›n hususi iradesinde ise, söz konusu suyun âmmenin istifadesine mahsus
oldu¤u ifade edilmiflti.63 Ancak, bu genel tavra ra¤men, sular›n hukuki durumlar›, iflletilmeleri ve vergilendirilmeleri konular›nda, afla¤›da Çaml›ca sular› örne¤inde izah edece¤imiz baz› dönemsel sorunlar da yaflanmaktayd›:
Üsküdar’›n iktisadi hayat›na ciddi ölçüde katk›da bulunan ve “vakfedilmifl su”
özelli¤ini tafl›yan Çaml›ca sular›, sucu esnaf› taraf›ndan f›ç›lara doldurulduktan
ve arabalarla nakledildikten sonra Üsküdar Pazar›’ndaki müflterilere sat›l›rd›.
Suyun bu flekildeki arz›nda, müflterilerden f›ç› bafl›na 60 para ve 3 kurufl al›n›rd›. Üsküdar Belediye Dairesi de bu sat›fltan f›ç› bafl›na 20 para pul bedeli tahsil
ederdi.
‹dari aç›dan ise, Çaml›ca’daki su menba’lar›, On alt›nc› Belediye Dairesi Evkaf
Memurlu¤u taraf›ndan müzâyede ile müteahhitlere ihale edilirdi. Bu durumda,
müteahhitlerin görevlendirdikleri memurlar taraf›ndan da f›ç›lara ilaveten yirmifler paral›k pul yap›flt›r›larak bedeli ayr›ca al›nmaktayd›. Böylece, bayilere verilen f›ç›lara toplam 40 para vergi verilmesi söz konusuydu. Üsküdar sucu esnaf›, bu ücretin yüksekli¤inden yak›narak uygulaman›n adaletli olmad›¤›n› ve ayr›ca maifletlerinin de sekteye u¤rad›¤›n› dile getirerek, Sadaret ve Dahiliye Nezareti’ne verdikleri arzuhallerle söz konusu iki vergiden birinin kald›r›lmas›n›
talep etmifltir.64
fiehremaneti tezkeresinde bu taleple ilgili olarak, Belediye idaresinin f›ç›lardan
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tarife gere¤ince ald›¤› 20 paral›k pul vergisi has›lat›n›n; menba’larda istihdam
edilen memurlar›n maafllar›, sahtecili¤i önlemek ve sular›n sâfiyetini temin etmek için bast›r›lan pullar›n masraflar› ve yollar›n tamiri için harcand›¤› belirtilmekte ve bu tasarrufun ayr›ca hükümetin emrine dayand›¤› da vurgulanmaktayd›. fiehremaneti’ne göre, yap›lan itiraz bu vergiye karfl› olmay›p, Evkaf-› Hümayun Hazinesi’nce ç›kar›lan ve müzayede ile mültezime ihale edilen “su bedeline” karfl›yd›.65
Konuyla do¤rudan ilgili bir merci olan Dahiliye Nezareti’nden Sadarete gönderilen yaz›da ise, Küçük Çaml›ca’da ç›kan suyun evkaftan ve IV. Mehmed’in hayrat›ndan oldu¤u, bu sebeple belediyenin müdahalesine kanuni ve meflru sebep
görülemedi¤i tespiti yap›lmaktayd›.66 Bu yaz›flmalar›n neticesinde konu, fiura-yi
Devlet’e havale edildi.
fiura-yi Devlet Maliye, Nafia ve Maarif Daireleri’nden ç›kan 20 Ekim 1910 tarihli ilk kararda, Çaml›ca su menbalar›n›n fenni kaideler çerçevesinde tanzim edilerek f›ç›lar›n doldurulma ve naklinde bu kurallara uyulmas›na Evkaf Nezareti’nin özen göstermesi isteniyordu. Ayr›ca, sular› nakledenlerden belediye taraf›ndan al›nmakta olan resmin de art›k al›nmamas›na karar verilmiflti.67
Ancak karara birçok yönden itiraz eden belediye dairesine göre, s›hhi ifller, medeni Dünyan›n her taraf›nda belediyelerin görevlerindendi. Ayr›ca, Dersaadet
Belediye Kanunu’nun üçüncü maddesinde, umuma aç›k vak›f sular›na bakmak
görevi belediyelere verilmiflti. Evkaf Nezareti, ald›¤› parayla “suyun mübah oldu¤u yönündeki fler’i hükme” ayk›r› hareket etmekte, sular›n mültezime ihale
edilmesiyle de f›khî kaidelerden uzaklaflmaktayd›. Evkaf Nezareti cevab›nda,
al›nan bedellerin yine vakfedenlerin, yani Padiflahlar›n hayrat›na sarf edilece¤i
vurguland›. Ancak, yukar›daki gerekçeleri öne süren belediye dairesi, kanuni
hakk›n›n ihlal edilerek fiura-yi Devletçe verilen ilk karar›n yeniden ele al›nmas›n› talep etti.68
Maliye, Nafia ve Maarif Daireleri’nin mazbatas› üzerine, fiura-yi Devlet Umumi
Heyeti’nden ç›kan 2 May›s 1911 tarihli ek kararda69 ise, suyun para ile sat›lmas› ve fier’i hükümlere ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle, Evkaf-› Hümayun Hazinesi taraf›ndan, Çaml›ca sular›ndan hiçbir flekilde para al›nmamas› kararlaflt›r›ld›. Buna mukabil, mübah olan suyun bedeli olmay›p cereyan eden ticaret karfl›l›¤›nda ve irade-i seniyye gere¤ince eskiden beri belediyece tahsil edilmekte olan
vergiye dokunulmad›.
Vergilendirmeyle ilgili bir di¤er konu da, Çaml›ca ‹nas (K›z) Sultanisi ile di¤er
mekteplerin, menba sular›ndan al›nmakta olan belediye vergisinden muaf tutulmas› talebiydi. Talebin gerekçesinde, yeterli tahsisatlar› olmayan mekteplerden
su için vergi al›nmas›n›n uygun görülmedi¤ine ve böyle bir durumda talebelerin saf olmayan sular› içmek zorunda kalaca¤›na dikkat çekilmekteydi. Maarif
Nezareti’nin konu hakk›ndaki tezkiresi üzerine, fiura-yi Devlet Umumi Heyeti’nin ald›¤› 24 Ekim 1916 tarihli ek karar ile, menba sular›ndan al›nmakta olan
belediye vergisinden mekteplerin istisna tutulmas› kararlaflt›r›ld›.70
279

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Kavurucu yaz sıcaklarında Üsküdarlıları ferahlatan sakalar

f) Çaml›ca Kaynak Sular›nda Yap›lan Sahtekârl›klar
Günümüzde söz konusu olan baz› sahtekârl›k yöntemlerinin, geçmiflte ‹stanbul
ve Üsküdar’›n kaynak sular› için de geçerli oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu
konuda ‹stanbul genelinde en fazla tevessül edilen sahtekarl›k, sulara kötü ya da
âdi su kar›flt›rmak ve mükerrer pul kullanmak suretiyle yap›l›yordu. Ahali, belediye ve hatta sucu esnaf›na zarar veren söz konusu sahtekârl›klar›n s›k s›k
gündeme gelmesi üzerine, bu tür davran›fllarla mücadele konusunda baz› giriflimlerin oldu¤u görülür.71
Benzer sahtekârl›klar, Çaml›ca sular› için de geçerliydi. Zira, baz› flah›slar taraf›ndan kuyulardan doldurulan âdi sular, Üsküdar halk›na “Çaml›ca suyu” ad› alt›nda sat›lmaya çal›fl›l›yordu. Bu duruma bir tedbir olarak ise, damacana ve f›ç›lara yap›flt›r›lan pullar vas›tas›yla, Çaml›ca kaynak sular›n›n müflteri taraf›ndan fark ve di¤erlerinden ay›rt edilmesi amaçlan›yordu. Kuyulardan doldurulan
âdi sular›n halkça anlafl›larak sat›n al›nmamas› için vaktiyle bu pullar ihdas
edilmiflti.72 Ancak, daha evvel bahsetti¤imiz “su müptelas› tiryakilerin” ise, bu
tür sahtekârl›klara zaten aldanmad›klar› kolayca tahmin edilebilir.
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g) Menba Sular›n›n Safl›¤› ve Muhafazas›
Osman Nuri’nin verdi¤i bilgilere göre,73 Paflabahçe’den bafllayarak Üsküdar ve
Kad›köy’e kadar olan mahallerdeki câmi, çeflme vb. hay›r eserlerine mahsus su
yollar› bulunmakla birlikte, bunlar›n büyük bir k›sm› harap bir hâldeydi. Bu ise,
su yollar› güzergâh› üzerindeki kaçaklar sebebiyle sular›n, önemli oranda kayba
u¤ramas›na ve bazen mahalli ihtiyac› dahi karfl›layamamas›na sebep oluyordu.
Bu duruma bir çare olarak, “vak›f suyu” niteli¤indeki sular›n geçti¤i güzergâh ve
yollar›n tamir edilerek bak›mlar› yap›l›rd›.74 Bu husus, sular›n safl›¤› ve korunmas› aç›s›ndan da önem tafl›r. Bu cümleden olarak, Çaml›ca ve civar›ndaki su
yollar› dahi, ihtiyaç duyulan dönemlerde tamir edilirdi.75
Günümüzde s›kça gündeme gelen ‹stanbul’daki su s›k›nt›s›, Osmanl› Devleti’nin
son dönemlerinde de zaman zaman kendini göstermekteydi. Esas›nda, kaliteli
menba sular›na sahip olmas›na ra¤men, ‹stanbul’un Avrupa yakas›na göre, Üsküdar ve çevresindeki sular›n üretti¤i miktar oldukça k›s›tl›yd›. Zira, 1918 y›l›na ait verilere göre, Halkal›-K›rkçeflme-Turunçlu-Taksim-Ka¤›thane Deresi ve
menba sular›n›n miktar› günlük 6 bin metre mikâp; Terkos’unki 24 bin metre
mikâp ve Elmal› Suyu’nunki 5 bin metre mikâp iken, Paflabahçe’den Erenköy’e
kadar Üsküdar taraf›na akan menba sular›n›n miktar› ise sadece bin metre mikâp olarak hesaplanm›flt›.76 Bu sebeple, zikredilen dönemde Üsküdar, susuzlu¤a en fazla maruz kalan yerler aras›nda gelmekte ve halk, su tedarikinde büyük
müflkilat çekmekteydi. Ayn› tarihlerde ‹stanbul’un geneli için de su s›k›nt›s› bafl
gösterdi¤inden, baz› tedbirlerin al›nmas› gündeme gelmiflti. Buna göre, su yollar› ›slah edilmeli ve sular›n idaresi birlefltirilmeliydi. Uygulanmas› düflünülen ›slah projesine göre, menba ve di¤er su yollar› fenni usulde ›slah edilecek olursa,
Paflabahçe’den itibaren Üsküdar ve Kad›köy’e akan menba sular›n›n günlük
miktar› üç kat›na (3 bin metre mikâp) ç›kabilirdi.77
Nirven’in verdi¤i bilgilere göre,78 Büyük Çaml›ca Tepesi’nin yamaçlar›nda bulunan kaynak sular›n›n, eski kaynaklar›n da toplanarak Üsküdar’a temiz ve bol su
getirmek üzere vaktiyle yabanc› bir firmayla anlafl›lm›flt›. Ancak, bu sular›n o tarihte (1943) hâlâ içinde akt›¤› görülen maslaklar› ve galerileri döflenmifl olmas›na ra¤men proje yürümemiflti.
Kaynak sular›n›n kalitesi ve sâfiyetinin korunmas› konusunda, Çaml›ca ve K›s›kl› civar›ndaki su yollar›na, la¤›m sular›n›n kar›flmamas›na özellikle dikkat
edildi¤i görülür.79 Bu hususla ilgili olarak 17. Belediye Dairesi’ndeki Çaml›ca suyunun ve genelde bütün menba sular›n›n kontrol edilmesinde ve mecralar›ndaki flartlara dair inceleme yapmak ihtiyac› duyulmufltu. Nitekim, sular›n safl›¤›na halel getiren sebeplerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin al›nmas› konusunda bir rapor haz›rlamak üzere Umumi H›fz›ss›hha Müfettifli Nuri Ömer Bey görevlendirildi.80
Menba sular›nda yap›lan sahtekârl›klara bir çare olarak, belediyece sürdürülen
pul uygulamas›ndan daha evvel bahsedilmiflti. Belediye taraf›ndan al›nan vergi281
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ye mukabil yap›flt›r›lan ve suyun hangi kayna¤a ait oldu¤unu belirten pul uygulamas› ile hedeflenen as›l maksat, menba sular›n›n safl›¤›n› korumakt›.81 Vergilendirme ve s›hhi flartlara dair konulara aç›l›k getirmek üzere kaleme al›nan 21
Mart 1911 ve 23 Mart 1916 tarihli fiehremaneti tezkirelerinde bu hususu ayd›nlatan maddeler mevcuttur. ‹lgili tâmim ve talimatnamede, sulardan al›nan vergi
ve yap›flt›r›lan pullardan, kaplar›n doldurulmas›, tafl›nmas› ve kaynaklar›n s›hhi flartlar›na kadar genifl çapl› izahat verilmektedir.82
Sonuç olarak, Çaml›ca menba sular›; ahalinin iyi su ihtiyac›n› karfl›laman›n yan›nda, al›flverifle konu olan bir meta olmas› ve ayn› zamanda bulundu¤u yerleri
birer mesire haline getirmesi hasebiyle Üsküdar’›n sosyal ve iktisadi hayat›na da
do¤rudan katk›da bulunmaktayd›. Buradan hareketle, Çaml›ca kaynak sular›n›n, Üsküdar’›n gündelik hayat›na da kayda de¤er bir zenginlik getirdi¤ini söyleyebiliriz
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dönem klasik mimari örneklerinden biri olan mermer çeflme, suyunu Büyük Çaml›ca Tepesi eteklerinden al›r
ve bugün kullan›l›r durumdad›r. Çeflmenin solundaki alan lokanta olarak kullan›lmaktad›r. Küçük bir meydan çeflmesi olarak ifllev gören K›s›kl› Çeflmesi, günümüzde duvara bitiflik ve anayol üzerinde ifllevini sürdürmektedir. Çeflmenin hususiyetleri için bk. Gül Sar›dikmen Ahraz, “Gravür ve Resimlerle Üsküdar Çeflme ve
Sebillerine Bak›fl”, Üsküdar Sempozyumu I (23-25 May›s 2003) Bildiriler, ‹stanbul 2004, II, 159-160, 172; Haskan, a.g.e., III, 1101-2.
34 Servet-i Fünun, nr. 242, 19 Teflrin-i evvel 1311/31 Ekim 1895.
35 Davut Hut, “Üsküdar’da Tarihi Yer Adlar›”, II. Üsküdar Sempozyumu (12-14 Mart 2004) Bildiriler, ‹stanbul

2005, I, 167.
36 M. R›fat Akbulut, “K›s›kl›”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, V, 5.
37 Nirven, ‹stanbul Sular›, s. 229.
38 Ayvansarâyî Hüseyin Efendi-Ali Sât›’ Efendi-Süleyman Besim Efendi, a.g.e., II, 665.
39 Ünver, a.g.m., 71.
40 “Muhammed Hafid Efendi, “‹stanbul’un Meflhur ‹çme Sular›”, Mehâhü’l-Miyâh, s. 141.
41 Servet-i Fünun, nr.225, 22 Haziran 1311/4 Temmuz 1895.
42 Suyun bulundu¤u mevki, Küçük Çaml›ca Tepesi’nin arka cephesindeki yamaç üzerinde bulunan bir vadiye bakt›¤›ndan, Adalar’› dahi gören havadar ve güzel bir manzaraya sahipti. Tam karfl›s›nda da yine suyu meflhur olan Kay›fl Da¤› bulunur. Bütün bunlar, su kayna¤› ve çevresini güzel bir seyir ve sayfiye yeri durumuna
getirmekteydi. Nitekim yaz›n, cuma ve pazar akflamlar›, Bulgurlu köflklerinin, Libade ve Küçük Çaml›ca sayfiyelerinin halk›ndan pek çok kifli burada görülürdü. Haftada iki defa cuma ve pazar günleri, çalg› ve hokkabaz bile vard›. Kayna¤›n yan›nda bir kahvehane bulundu¤u için, gelenler su ile hararet giderirken yorgunlu-
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¤u da bir kahve içerek ç›karabilirdi (Servet-i Fünun, nr.225).
43 Haskan, a.g.e., II, 1106.
44 Haskan, a.g.e., III, 1055.
45 Ayfle Hür, “Bulgurlu”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, II, 332.
46 Nirven, ‹stanbul Sular›, s. 229-230.
47 Nâz›m (Nirven), ‹stanbul Vilayeti fiehremanetine Evkafdan Devrolunan Sular, ‹stanbul 1341, s. 66.
48 Aln›genifl, a.g.m., s. 20.
49 Galib Atâ (Ataç), “‹stanbul Evkaf Sular›-Tarihçe”, S›hh›ye Mecmuas›, nr.16 (May›s-Haziran 1338), s. 127129.
50 Suyu; Çaml›calar, Bulgurlu ve Libade’de bulunan muhtelif ba¤lardaki birçok menba’dan gelmekteydi. Atik

Valide Suyu’nun bânisi olan III. Murad’›n annesi ve II. Selim’in kar›s› Nurbanu Valide Sultan, ayn› isimle an›lan Toptafl›’ndaki cami, medrese, tekke-daru’l-hadis, flifahane, imaret ve birçok çeflmelerine bu suyu, 1583 tarihinde ak›tm›flt›r. Gerek isâle hatt›n›n uzunlu¤u (yaklafl›k 19 km) ve gerekse debisinin büyüklü¤ü bak›m›ndan Üsküdar’›n en büyük suyolu olma özelli¤ini gösterir (Nâz›m [Nirven], ‹stanbul Vilayeti fiehremanetine Evkafdan Devrolunan Sular, a.g.e., s. 39; Kaz›m Çeçen, ‹stanbul’un Osmanl› Dönemi Suyollar›, ‹stanbul 1999, s.
202, 207, 209).
51 Suyu, Küçük Çaml›ca’da muhtelif ba¤ ve tarlalardaki toplam 33 menba’dan toplanarak, Üsküdar’da Nevfle-

hirli Damad ‹brahim Pafla taraf›ndan yapt›r›lan evkaf ve hayrat›na gelmektedir. Üsküdar’›n Atik Valide Suyolu’ndan sonra debi ve uzunluk (yak. 15 km) olarak en önemli ikinci suyoludur (Çeçen, a.g.e, s. 220).
52 Suyu, Büyük ve Küçük Çaml›ca ile Libade’de bulunan çok say›daki menba’dan gelerek 1641’de yapt›r›lan
Çinili Camii, medrese, mektep, çeflme ve hamam›na akard›. Toplam 10.5 km. uzunlu¤undaki Çinili Suyu’nun
bânisi, I. Ahmed’in kar›s›, IV. Murad ve Sultan ‹brahim’in anneleri olan Mahpeyker Valide Sultan’d›r (Nâz›m
[Nirven], ‹stanbul Vilayeti fiehremanetine Evkafdan Devrolunan Sular, s. 38-39).
53 Bu su, Büyük Çaml›ca Tepesi eteklerinden gelirdi. Küçük Çaml›ca’da Berber Yusuf A¤a Ba¤›’ndaki men-

ba’›n suyuna ise, fieker Masla¤› denilir ve bu da söz konusu suya ilave edilmiflti. Suyu, III. Selim, annesi Mihriflah Valide Sultan ad›na 1805’te toplatt›rm›flt›. Ba¤dan ç›kan su, uzun bir güzergâh› takip ettikten sonra, Selimiye K›fllas› ile birlikte, camii, hamam ve çeflmelere akard› (Nirven, ‹stanbul Sular›, 225; Nâz›m [Nirven], ‹stanbul Vilayeti fiehremanetine Evkafdan Devrolunan Sular, s. 41-42)
54 Sultan III. Mustafa Suyu da denilen Ayazma Suyu, Ba¤larbafl›’ndaki Çiftlik Gazinosu’nda bulunan üç kay-

naktan gelirdi. Ayazma Camii ile mektep ve çeflmelerine akt›¤›ndan bu isimle an›lm›flt›r. Muhtemelen 1760’ta
yap›ld›.
55 Büyük Çaml›ca’da ve K›s›kl›’da befl menba’dan gelen su, 1610 y›l›nda tesis edildi. Hüdayi dergâh›n›n su ihtiyac›n› karfl›lard›.
56 Suyu, Büyük Çaml›ca’daki menba’dan gelir, Sadrazam ve Serasker Hüseyin Avni Pafla’n›n konak ve çeflme-

sine akard›. Ancak O’nun taraf›ndan yapt›r›l›p yapt›r›lmad›¤› bilinmemektedir (Çeçen, a.g.e., s. 237).
57 Suyu, Büyük Çaml›ca’da Yusuf ‹zzeddin Efendi Ba¤›’nda bulunan menba’dan gelirdi. Eskiden Çaml›ca’n›n

en güzel menbalar›n›n sular›n› katmalar› olarak toplayan bu su, Büyük Çaml›ca’n›n Bo¤aziçi’ne bakan Beylerbeyi, Çengelköy tepelerinden kaynaklar›n› al›rd›. Bilahare Büyük Çaml›ca alt›ndaki Kirazl›, Tatl› su ve Tomruk katmalar›n› alarak suyolunu takip ettikten sonra çeflmelere inerdi (Nirven, ‹stanbul Sular›, s. 226; Çeçen,
a.g.e., s. 220).
58 Menbas›, Büyük Çaml›ca’n›n Bo¤az’a bakan yamac›ndad›r. Su, hay›rsever ve zengin bir kifli olan Altuniza-

de ‹smail Zühtü Pafla taraf›ndan yapt›r›lan Altunizade Camii’ne akard› (Çeçen, a.g.e., s. 236).
59 K›s›kl›, Büyük Çaml›ca ve Tophanelio¤lu’nda bulunan menba’lardan gelen su, Sultan Tepesi’ndeki çeflme-

lerine ulafl›rd›.
60 Ba¤larbafl› ile ‹cadiye’de, Yahudi Mezarl›¤›’nda ve Kuzguncuk Deresi’nde bulunan menba’lardan gelen su,

Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Camii’ne inerdi.
61 Osmanl› Devleti’ndeki su teflkilat› ve sular›n idaresi için bk. Gülfettin Çelik, Su Hukuku ve Teflkilat› (‹stan-

bul Su Külliyat› XIV, Vak›f Su Tahlilleri), ‹stanbul 2000, s. 109-157.
62 Terkos Su fiirketi’nin, Ka¤›thane Menba Sular›n› celb ve isalesinden dolay› flikayette bulunmas› ve konu-

nun fiura-yi Devlet’e intikal etmesi üzerine ç›kar›lan iradede bu husus dile getirilmiflti. BOA, ‹rade Hususi
(‹.HUS) 1320 S-85, 21 S 1320/30 May›s 1902.
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63 BOA, ‹.HUS 1327 R-17, 16 R 1327/7 May›s 1909.
64 BOA, DH.‹D. 42/7, Lef 1/1, 28 Temmuz 1326/10 A¤ustos 1910; Lef 3/1, 18 A¤ustos 1326/31 A¤ustos 1910.
65 Bu bedel, Evkaf Nezareti taraf›ndan, söz konusu sular›n vak›f arazide ç›kmas› ve fler’i hükümler gere¤ince
tahsil ediliyordu. Kaynak sular›n›n ç›kart›lmas›, keflfi, suyu ç›karan›n tespiti, suyun ç›k›fl yeri ve mülkiyet durumu, sular›n ba¤lanmas›, kullan›m›, mülk ve vak›f sular, sular›n iflletilmesi, kiraya verilmesi, intikali, sat›fl›,
fera¤›, miras olarak intikali, vakfedilmesi ve hibe olunmas› gibi “su hukuku”na iliflkin ayr›nt›lar için bk. Gülfettin Çelik, a.g.e., s. 27-105.
66 Belediyeyi haks›z gören Dahiliye Nezareti’ne göre, kanun ve nizamlarda böyle bir vergi türü yoktu ve Bele-

diyenin müdahale etmemesi gerekti¤i hususu fiehremaneti’ne ayr›ca bildirilmiflti (BOA, DH.‹D. 42/7, Lef 3/1).
67 Ayn› Vesika, Lef 4/1 ve Lef 5, 7 Teflrin-i evvel 1326/20 Ekim 1910.
68 Ayn› Vesika, Lef 6/1, 14 Teflrin-i sâni 1326/27 Kas›m 1910. Belediye, fiura-y› Devlet’in ilk karar›na ra¤men,
söz konusu vergiyi almaya devam ediyordu (Ayn› Vesika, Lef 7/1, 27 Kânun-› evvel 1326/9 Ocak 1911).
69 19 Nisan 1327 tarihli fiura-yi Devlet karar› için bkz. Osman Nuri, a.g.e., V, ‹kinci K›s›m, 611-614.
70 BOA, Dahiliye Nezareti Umûr-› Mahalliye-i Vilâyât Müdüriyeti (DH.UMVM) 105/50, Lef 1 ve 2/1, 23 Tefl-

rin-i evvel 1332/5 Kas›m 1916. Ayr›ca bk. Osman Nuri, a.g.e., V, ‹kinci K›s›m, 748-749.
71 Nitekim, böyle bir suistimale engel olacak basit ve ucuz bir aleti icat eden fiehremaneti Evzan ‹daresi Muayene Baflmemuru Sadullah Efendi’nin bu vesileyle taltifi gündeme gelmiflti (BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH.MKT) 1147/35, 1 M 1325/14 fiubat 1907).
72 BOA, DH.‹D. 42/7, Lef 2, 25 Temmuz 1326/7 A¤ustos 1910.
73 Osman Nuri, a.g.e., III, 677.
74 Sular›n bak›m›, muhafazas› ve tamiri hakk›nda etrafl›ca bilgi için bkz. Gülfettin Çelik, “‹stanbul Kaynak Sular› (Teflkilat› ve ‹flleyifli ‹le)”, XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara: 9-13 Eylül 2002) Kongreye Sunulan Bildiriler,
Ankara 2005, II. Cilt-I. K›s›m, 800-825.
75 Baz› örnekler için bkz. BOA, Bâb›âli Evrak Odas› (BEO) Nezaretler Gelen-Giden Defterleri (NGG) ,

def.nr.475, s›ra nr.1522, H.1286; def.nr.477, s›ra nr. 273, 7 Ca 1291; Çelik, a.g.m., 811-2, 814-6, 822. Küçük
Çaml›ca su yollar›n›n genifl çapl› tamiri için de inflaat çal›flmas› bafllat›lm›flt›. Buna göre, zikredilen su yollar›n›n, çeflmeden bafllayarak Tiryal Hatun Köflkü’nün bahçesi içinde bulunan menbaya kadar olan mahallerinin, 2200 kurufl bedel ile müteahhit Mustafa Usta taraf›ndan tamirat›na bafllanm›flt›. Ancak tespit edilenin d›fl›nda, suyun kayna¤›n›n daha ileride oldu¤u anlafl›l›nca, yukar›daki miktardan baflka ilave olarak 13573 kuruflluk bir masraf daha gerekece¤i anlafl›ld›. Bu rakamdan 4593 kuruflluk bir miktar düflüldükten (münakasa)
ve baz› sehevi tashihlerden sonra, inflaat›n keflf-i evvel miktar› 9151 kurufl olarak tespit edildi. Bedeli, o y›lki
inflaat ve tamirat-› umumiye tertibinden karfl›lanmak üzere tamirat ifline baflland›. (BOA, ‹rade fiehremaneti
(‹.fiH) 1314 R-2, 1 R 1314/9 Eylül 1896).
76 BOA, DH.UMVM 100/19, Lef 9/1, 23 N 1336/2 Temmuz 1918.
77 Ayn› vesika.
78 Nirven, ‹stanbul Sular›, s. 230.
79 K›s›kl› civar›ndaki birkaç köflkün yer alt› la¤›mlar›n›n bulunmamas›ndan dolay›, bu yerlerde la¤›m inflas›
ve bir de büyük la¤›m kuyusunun yap›lmas›na bafllanm›flt›. Fakat bu defa infla edilen yeralt› la¤›mlar›n›n, Selimiye K›fllas› ve Beylerbeyi Saraylar›’na giden su yollar›na kar›flmas›n› ve böylece sular› kirletmesini önlemek
için Bonkovski Bey riyasetindeki bir heyete bölge inceletildi. Neticede la¤›mlar›n, bu sulara kar›flmad›¤› tespit edildi. BOA, Y›ld›z Perakende Evrak›-Baflkitabet (Y.PRK.BfiK) 27/13, 11 M 1310/5 A¤ustos 1892.
80 BOA, Dahiliye Nezareti Muhaberat-› Umumiye ‹daresi (DH.MU‹) 70-2/12, 18 Ra 1328/30 Mart 1910.
81 11 Teflrin-i evvel 1332 tarihli fiura-yi Devlet karar›nda bu durum flu flekilde ifade edilmifltir: “…Rüsûm-›

Belediye Kanunu’nun on ikinci maddesinde, “Hususi kaplarla nakl ve füruht olunan menba sular› belediyelerce teftifl edilerek hangi menbalara ait olduklar›n› mübeyyin kaplar›n üzerine alâmet-i mahsusa vaz’ olunur.
Buna mukabil belediyece tâyin olunacak tarife dairesinde resm al›n›r” diye muharrer olarak maddenin sureti tahririne nazaran maksad-› asli varidat temininden ziyade menba sular›n›n temin-i sâfiyeti oldu¤u aflikâr bulundu¤u gibi…” (BOA, DH.UMVM 105/50, Lef 1, 11 Teflrin-i evvel 1332/24 Ekim 1916; Osman Nuri, a.g.e., V,
‹kinci K›s›m, 749).
82 Buna göre; her bir menbada pul memuru bulundurulacak; pul memuru, sular›n temiz el ve temiz kaplar

ile temiz f›ç› ve damacanalara kondu¤unu görerek daha menbada iken kab›n kapanan mantar› üzerine pulu
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yap›flt›rmal› ve üzerinde pul memurunun yan›nda bulundurmas› gereken suyun ismini tafl›yan damgay› basarak ayr›ca da o günün tarihini atmal›; pullar her güne ait oldu¤undan gününe ait pullar›n kaplara yap›flt›r›lmas›; pullar›n lüzumu kadar al›nmas›; 40 k›yyeli¤e kadar olan kaplara 20’fler ve ondan fazlas› için de 30 paral›k pullardan yap›flt›r›lmas›; damgas›z pullar›n bulundu¤u sular›n makbul addedilmeyece¤i ve bundan müsebbiblerinin sorumlu tutulaca¤›, bunlara ayk›r› hareket eden su memurlar›n›n suçlu kabul edilece¤i, bu özellikleri tafl›mayan sular›n günlük gazeteler ile halka ilan edilece¤i, bu sulardan baflka menba sular› bulunur ise,
kaynak ve sular›n muayene ve tahlil edilerek her 15 günde bir kaynaklar›n heyet-i fenniye ve s›hh›yece teftifl
ettirilmesi ve belirtilen bu maddelere itina gösterilmesi ve belediye daireleri reislerine bunun ta’mim edilmesi (Osman Nuri, a.g.e., V, ‹kinci K›s›m, 615-616). Menba sular›n›n f›ç› ve damacanalarla ve a¤›zlar› kurflun
damgal› olarak nakledilece¤i ve sat›laca¤› (ayn› yer, s. 619-620).
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Münih’te Üsküdar Paflaliman› De¤irmeni
ve Beylik Ambarlar›n Tamirine Dair
Osmanl› Belgeleri
D O Ç .

D R .

M U H ‹ T T ‹ N

E L ‹ A Ç I K

K›r›kkale Üniversitesi

Bu tebli¤de, yurtd›fl›nda bulunan Osmanl› belgelerine bir örnek olmak üzere Almanya’n›n Münih kentindeki devlet kütüphanesinde bulunan, Üsküdar Pertevniyâl Vâlide Sultan Vakf›na ait Paflaliman› de¤irmeni ve beylik ambarlar›n tamir
masraflar›na dair iki ayr› defter tan›t›lacakt›r. Bu defterlerde Paflaliman› de¤irmeniyle beylik ambarlar›n alet-edevat isimleri ve tamir masraflar›n›n yan› s›ra
özel isimler de ayr›nt›l› olarak gösterilmifltir. Tebli¤in ana konusuna bafllamadan önce, Osmanl› Devleti’nde valide sultan vak›flar›, Paflaliman› de¤irmeni,
beylik ambarlar› ve yurtd›fl›ndaki Osmanl› belgeleri hakk›nda k›sa bilgiler vermek istiyoruz.

Valide Sultan Vak›flar›
Osmanl› Devleti’nde baflta padiflahlar olmak üzere vezirler, valide sultanlar ve
di¤er servet sahiplerince vak›f yoluyla cami, mescit, namazgâh, mektep, medrese, kütüphane, sebil vb. birçok eser yap›ld›¤› bilinmektedir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi belgelerine göre kad›nlar›n kurdu¤u 2309 vak›f tespit edilmifltir.1
1546 tarihli ‹stanbul Tahrir defterine göre ise 2517 vakf›n 913’ü kad›nlara aittir.
Ayr›ca, ‹stanbul’da 1930’lu y›llarda mevcut ve tamam› Osmanl› döneminde yap›lm›fl 491 çeflmenin 128’i kad›nlar›n kurdu¤u vak›flarca infla edilmifltir.2 Hanedana mensup kad›nlar, baflta ‹stanbul olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerinde vak›f eserleri kurmufllard›r. Bunlardan XIX. yüzy›la ait önde gelen isimler
Abdulmecid’in annesi Bezmi Âlem Valide Sultan ile Abdülaziz’in annesi Pertev-
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niyal Valide Sultan’d›r. Ayr›ca, hanedana mensup olmayan seçkin baz› Osmanl› kad›nlar›n›n da hayratlar› olup bunlar: K›br›s Beylerbeyi Ahmed Pafla’n›n efli
Perîzad Hatun, fieyhülislam Zenbilli Ali Efendi’nin k›z› Sitti Hatun ve Ankara’da Zahide Han›m’d›r.3

Pertevniyal Valide Sultan
Aksaray’da kendi ad›n› tafl›yan cami yan›ndaki türbede medfun olan Pertevniyal Valide Sultan (ö.1883) ‹stanbul içinde ve d›fl›nda birçok vak›f eserleri yapt›rm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda Aksaray’da kendi ad›n› tafl›yan ve çeflme, muvakkithane, kütüphane ve s›byan mektebinden oluflan 1875 tarihli cami gelip 1055
yazma ve basma kitab› bu cami kütüphanesine vakfetmifltir. Camiin yan›ndaki
Mahmudiye mektebi, ‹stanbul’un çeflitli yerlerinde çeflmeler, T›rhala sanca¤›nda çiftlikler, Vidos karyesinde müstegillât, Narlu, Çekmece-i Sagîr ü Kebîr, Çatalca ve Terkos kazalar›nda tarla ve çay›r gibi Pertevniyal Valide Sultan vakf›na
ait daha birçok yerde vak›f eserleri ve akarlar› bulunmaktad›r.

Paflaliman›
Pertevniyal Valide Sultan Vakf›na ait de¤irmenin bulundu¤u Paflaliman›, Bo¤aziçi’nin Anadolu yakas›nda Üsküdar’la Kuzguncuk aras›nda bir semtin ad›d›r.
Eski ad› Rumeli taraf›ndan geçirilen öküzlerin Anadolu’ya götürülmek için Befliktafl’tan kay›kla getirilmeleri sebebiyle Öküzliman› idi. Daha sonra Piyalepafla
sahilsaray› yap›ld›ktan sonra bu mevkie Paflaliman› ad› verilmifltir. Osmanl› döneminde iskele olarak kullan›lan Paflaliman›’nda gemi ve teknelerden inenler
Sultantepe’ye ç›k›p Fethipafla Kona¤›’n› ve Özbekler Tekkesi’ni ziyaret ederlerdi. Burada Serasker Hüseyin Avni Pafla Yal›s›, Abdurrahman A¤a Camii, Yar›mca Baba Bektaflî Tekkesi ve Hüseyin Avni Pafla’n›n 1875’de yapt›rd›¤› çeflme vard›. XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda gemilerin kalafat edildi¤i bir çekek yeri, çeflitli kahveler, dabakhaneler, vapur de¤irmeni, beylik zahire ambarlar›, karakolhane ve mumhane iskelesi bulunuyordu.

Paflaliman› Vapur De¤irmeni Ve Beylik Ambarlar›
Osmanl› döneminde ‹stanbul’da de¤irmenler genellikle Beykoz civarlar›nda kurulmufl, zahire ambarlar› da buna ba¤l› olarak burada yer alm›flt›r. Nakliyat ve
yükleme-boflaltma imkânlar›n›n elverifllili¤i sebebiyle de¤irmenler ve yan› bafl›ndaki zahire ambarlar› bu bölgeye kurulmufltur. Bu dönemde ‹stanbul’da yel
de¤irmenleri de olup Kad›köy’deki Yelde¤irmeni semtinin ad› bölgedeki çok say›da de¤irmenden dolay› verilmifltir.
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Paflaliman›’nda Pertevniyal Valide Sultan Vakf›na ait arsa üzerine bir vapur de¤irmeni infla edildi¤i 25 Cemaziyelevvel 1280 tarihli irade-i seniyyeden ve Sadâret’ten Nâfia Nezâreti’ne 24 Rebîülâhir 1281 tarihinde yaz›lan cevabî bir yaz›dan4 anlafl›lmaktad›r. 1281 tarihli cevâbî yaz›da: “Pertevniyâl Vâlide Sultân evkâf›ndan Üsküdar Paflaliman›’nda bulunan arsaya irâde-i seniyye ile inflâ edilen
vapur de¤irmeni için istenen verginin istisnâî olarak al›nmamas›n›n uygun görülmedi¤i” bildirilmifltir. Bu de¤irmen yang›n ve deprem sebebiyle gördü¤ü tamirlerin ve teknoloji dönüflümü sebebiyle gerekli masraflar›n karfl›lanmas› için
defalarca müstecirlere kiraya verilmifltir. Hicrî 1306, 1315, 1318, 1322 ve 13265
tarihlerinde gördü¤ü tamirlere dair belgelerde ayr›nt›l› bilgi vard›r. Bildirimize
esas olan 1306 tarihli belgede yang›n sebebiyle oluflan masraflar›n karfl›lanmas›, 1315 tarihli belgede tamirat, 1318 tarihli belgede vals usûlüne dönüflüm masraflar›n›n karfl›lanmas›, 1322 tarihli belgede de¤irmene ilave olunacak yer, 1326
tarihli belgede de tamirat masraflar› aç›klanmakta ve müteahhitlere istîcâr suretiyle verilme ifllemi üzerinde durulmaktad›r. Bu istîcârlara vakf›n de¤irmen
masraflar›n› karfl›layamamas›ndan dolay› baflvuruldu¤u görülmektedir. I. Dünya Savafl› zenginlerinden Sad›k Bey’e ait Paflaliman› zahire ambarlar› yan›nda
24 tafll› bir harap un de¤irmeninin bulunmas›6, 1926’da Paflaliman› de¤irmeninden un çal›nmas›7 Paflaliman› de¤irmeninin yak›n tarihe dek varl›¤›na iflaret etmektedir.
Beylik zahire ambarlar› da yine Paflaliman›’nda bulunmakta, ancak defterde bu
ambarlar›n Pertevniyal Valide Sultan vakf›na aidiyeti belirtilmemektedir. Münih’te devlet kütüphanesinde tespit etti¤imiz ilgili defterin Evkaf Nezareti’ne ait
belgelerden oluflan kutuda yer almas› ve bu kutudaki 33 belgenin hemen tamam›n›n valide sultan vakf›na ait belgeler olmas› bu defterin de büyük ihtimalle
Pertevniyal Valide Sultan vakf›na ait oldu¤unu göstermektedir. Zaten beylik
ambarlar›n de¤irmenle iliflkili olduklar›, de¤irmende ö¤ütülecek bu¤day vs.nin
buradan karfl›lanmas›ndan ve yap›lan di¤er ifllemlerden anlafl›lmaktad›r. Bu ambarlar›n da s›kça tamir gördü¤ü yap›lan masraflardan anlafl›lmaktad›r. Tan›tt›¤›m›z defterde bu masraflar, direk, tahta, dolap, kafofl, kiremit, tu¤la, mismar, kürek, keser, kazma, kalbur, rençber sepeti, su f›ç›s›, kireç, nakliye ve hamaliye ücretleri vb. masraflard›r. ‹lgili defterde bu masraflar›n karfl›l›¤› yaklafl›k 31,000
kurufltur. Ayr›ca duvarc›, ›rgad bafl›, rencber, tekneci, la¤›mc›, kurfluncu, s›vac›,
nakkafl vs. amele yevmiyelerine dair yedi haftal›k masraf kay›tlar› vard›r ve bu
masraflar 17,000 kurufltur. Yap›lan toplam masraf›n 48,000 kuruflu buldu¤u görülmektedir.

Münih’te Pertevniyal Valide Sultan Vakf›na Ait Belgeler
Pertevniyal Valide Sultan Vakf›na ait belgelerden bir k›sm› Almanya’n›n Münih
kentindeki devlet kütüphanesinde, kütüphane katalogunda8 yer almayan henüz
tasnifi bitmemifl büyük bir kutu içinde bulunmaktad›r. Bu kutu içinde 33 adet
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belge bulunmakta ve bunlar›n büyük bir k›sm› Pertevniyal Valide Sultan Vakf›na ait belgelerden oluflmaktad›r. Bu belgeler, vakf›n Aksaray’daki mekteplerine
devam eden ö¤rencileri, T›rhala sanca¤›ndaki çiftlikleri, Vidos karyesindeki
müstegillât›, Narlu, Çekmece-i Sagîr ü Kebîr, Çatalca ve Terkos kazalar›ndaki
tarla, çay›r vs.yi ve bu vakfa ait daha birçok yere ait tutulmufl kay›tlar› içermektedir. Bizim inceledi¤imiz iki defter Üsküdar’la ilgili olup birisi yanan Paflaliman› de¤irmeninin Yunan tebaas›ndan Nikforaki adl› müteahhide verilerek tamir
edilip alet edevat›n›n temin edilmesini, di¤eri ise yine Paflaliman›’nda bulunan
beylik ambarlar›n masraflar›n› içermektedir.
Biz, öncelikle de¤irmene ait masraf defterinin dayand›¤› sözleflmeye ve konuyla ilgili Osmanl› Arflivlerinde yer alan belgelere giderek konuyu ayd›nlatmak istiyoruz.

Konuyla ‹lgili Osmanl› Arflivlerindeki Belgeler
Konuyla ilgili belgeler Osmanl› Arflivlerinde “‹.fiD 94/5578” numaral› dosyada
bulunmaktad›r. Bu belgeler, Münih’te bulunan ve alet edevat isimlerini ve masraflar›n› gösteren defterden de bahsetmektedir. Bu belgelerde bir mukavelenâme
ve üç yaz›flma bulunmaktad›r. Öncelikle mukavelenâmeden bahsetmek istiyoruz. Pertevniyâl Vâlide Sultan vakf›ndan, Üsküdar Paflaliman›’nda bulunan vapur un de¤irmeni yang›ndan dolay› iflleyemez hale geldi¤inden de¤irmenin infla ve ikmali için Yunan tebaas›ndan müteahhit Mösyö Nikforaki talip olmufl ve
bunun üzerine 21 Teflrîn-i Sânî 1304 tarihinde Evkâf-› Humâyûn ‹dâresi taraf›ndan 12 maddelik bir mukavelename haz›rlanm›flt›r. Bu mukavelename özetle
flöyledir: “Dakik vapur degirmeninin durumunu gösteren bir adet resimle müfredat defterinde yaz›l› iki makine, üç kazan ve torna tezgah›yla demirhane aletleri vs.nin degirmen içinde kullan›lmak üzere müstecire teslim olunaca¤›; son
sistem üzere müstecir taraf›ndan kurulacak alet, edevat ve sair teferruat için belirlenen 5000 lira ve alt› sene içindeki tamirata karfl›l›k gelen 500 liran›n afl›lamayaca¤›; alet ve edevat›n Avrupadan celbinde ve Dersaâdetçe tedarik mahallerine konuldu¤u esnada erbab-› vukuf taraf›ndan kontrol edilerek uygunluklar›n›n anlafl›lmas›ndan sonra kabul edilebilece¤i; inflaat›n bitiminde iflbilirler taraf›ndan ikinci kontrolün yap›larak konulan alet ve edevat›n her yönden uygun
görünmesi halinde kabul olunaca¤›, noksan göründü¤ü takdirde noksan›n müstecirce tamamlanaca¤›; inflaat›n on ay içinde behemehal tamamlanaca¤›, kiralama bedelinin karar tarihinden sonra 11. ay›n ibtidas›ndan itibar olunaca¤› ve flayet müstecir tamamlayamazsa bile yine îcâr› o günden itibaren ödemeye mecbur olaca¤›; e¤er on ay müddetin bitiminden önce müstecir taraf›ndan inflaat tatil edilirse inflaat›n ve menkul-gayr-i menkûl alet ve edevat›n bedelinin yar›s›n›n vakfa terk olunaca¤›, diger yar›s›n›n da alt› senenin bitiminde vak›f taraf›ndan müstecire verilmek üzere baflkas›yla veya kendisiyle ikmal ettirilece¤i; kira
süresinin alt› sene oldu¤u ve kararlaflt›r›lan ayl›k yüz lira kira bedelinin
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4/3’ünün inflaata karfl›l›k müstecir elinde kalaca¤› ve 4/1’inin her ay sonunda
vakfa ödenece¤i; müstecirin degirmende yapaca¤› inflaat ve koyaca¤› yeni alet ve
edevat› kendi ad›na sigortaya koymak istedi¤i takdirde ücretinin kendi taraf›ndan verilece¤i ve alt› sene içinde veya sonunda bir yang›n olursa müstecirin inflaat bedeli ve tamirat masraflar› d›fl›ndaki alaca¤›n› vak›fdan talep edemeyece¤i, sigorta kumpanyas›ndan alaca¤› bedelin yar›s›n› vakfa vermek flart›yla mezun olaca¤›, sigorta kumpanyas›ndan bir fley alamad›¤› takdirde yanan eflyadan
dolay› vak›fdan hiçbir fley taleb edemeyece¤i; müstecirin mukavelenameyi baflka bir kimseye devretmeye ve degirmenin alet ve edevat›yla gelirlerini rehin veya baflka bir suretle baflkas›na vermeye yetkili olmad›¤›, de¤irmene hariçten bir
ortak almas› gerekti¤inde vakfa bilgi vermesi gerekti¤i; alt› senelik sürenin bitiminde müstecirin de¤irmeni bütün alet ve edevat›yla ve ifller halde vakfa teslim
edece¤i; de¤irmenin önündeki sahilhanenin istedi¤i takdirde müstecire ayl›k
üçer lira ücretle kiralanaca¤›; müstecirin bu flartlar›n bütün hükümlerinin icras› için muteber bir kefil gösterece¤i.” Yukar›daki mukavelename üzerine Evkâf› Humâyûn naz›r› Mansûrîzâde Esseyyid Mustafa taraf›ndan 24 Teflrîn-i Sânî
1304 tarihinde fiûrâ-y› Devlet’e yaz› yaz›lm›flt›r. Bu yaz›da “Pertevniyâl Vâlide
Sultân evkâf›n›n Üsküdar’da Paflalman›ndaki dakîk vapur de¤irmeninin yang›ndan dolay› yeniden inflas›n›n 5-6 bin lira masraf gerektirdi¤i ve böyle büyük
masrafa da vakf›n tahammülü olmad›¤›ndan de¤irmenin yap›lamad›¤›, vakf›n
bu de¤irmenden ayl›k 18 bin gurufl kira bedeliyle sa¤lad›¤› gelirin yok oldu¤u ve
vakf›n bu geliri geri almas› için degirmenin elzem olan inflas› için uygun flartlarla müteahhit araflt›r›ld›¤›, Yunan Devleti tebeas›ndan Mösyö Nikforaki’nin hazineye müracaat ederek talip oldu¤u, Bahriyye Nezâretince de onaylanan harita,
resim ve kullan›lacak alet ve edevat›n cins ve türü ile binalar›n vas›flar›n› gösteren defterler gere¤ince bu de¤irmenin 5500 lira sarf›yla on ay içinde ikmal
edilerek 11.aydan itibaren de¤irmen için vakfa ayl›k yüz lira kira bedeli verilece¤i, bunun 4/3’ünün infla masraflar›na karfl›l›k müteahhide terk edilece¤i ve
4/1’inin de aydan aya vak›fça al›naca¤› ve bu flekilde infla masraflar›n›n alt› sene içinde kira bedelinden al›narak sürenin bitiminde de¤irmenin vakfa teslim
edilece¤ine dair olan 12 maddelik mukavelename müsveddesinin teferruât›yla
gönderildi¤i” ifade edilmektedir. fiura-y› Devlet Dâhiliye dairesinde yedinci ve
onuncu maddelerinde düzeltmeler yap›larak kabul edilen mukavelename 3 Kânûn-› Evvel 1304’de onay için Sadârete gönderilmifltir. Sadâret de 8 Kânûn-› Evvel 1304 tarihinde saraya göndermifltir. Saraydan da 12 Kânûn-› Evvel 1304 tarihinde “vakfa herhangi bir zarar gelmemesi için sözleflmede her türlü sa¤lam
kay›tlar›n bulunmas›na fevkalade dikkat edilmesi flart›yla” izin ç›km›flt›r

Belgeler
(Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi, ‹râde-fiûrâ-y› Devlet (‹.fiD) 94/5578)
1. Cennet-mekân Pertevniyâl Vâlide Sultân tâbe serâhu hazretleri evkâf-› flerîfe292

V E

M Ü N ‹ H ’ T E
Ü S K Ü D A R
P A fi A L ‹ M A N I
D E ⁄ ‹ R M E N ‹
B E Y L ‹ K
A M B A R L A R I N
T A M ‹ R ‹ N E
D A ‹ R
O S M A N L I
B E L G E L E R ‹

sinden Üsküdar’da Paflaliman›’nda vâki olup mukaddemâ muhterik olan dakîk
vapur degirmeninin inflâ ve ikmâli içün teâtî olunacak mukâvele-nâme flerâiti
müsveddesidir
Birinci madde- Cennet-mekân Pertevniyâl Vâlide Sultân tâbe serâhu hazretleri
vakf-› celîlinden Paflaliman›’nda vâki olup mukaddemâ muhterik olan icâre-i vâhidelü dakîk vapur degirmeni hâl-i hâz›r›n› mübeyyin merbût bir k›t’a resmile
müfredât defterinde muharrer mevcûd iki makine ve üç kazgan ve torno destgâh› ve temürhâne âlât› ve sâire degirmen dâhilinde isti’mâl olunmak üzere müste’cire devr ü teslîm olunacakd›r.
‹kinci madde- Diger musaddak resm ve inflâât harîtas›yla eflkâlini câmi müfredât defteri mûciblerince son sistemden olmak üzere müste’cir taraf›ndan vaz’ u
inflâ olunacak âlât ve edevât-› lâzime ve teferruât-› sâire içün keflf ü tahmîn olunan befl bin lira ve alt› sene müddet zarf›nda cüz’î ve küllî ta’mîrâta mukâbil
ta’yîn ve hasr u kasr edilen, befl yüz liray› tecâvüz itmeyecek ve ider ise vakf› taraf›ndan ziyâdesi kabûl olunmayacakd›r.
Üçüncü madde- Âlât ve edevât-› mezkûre gerek Avrupadan celb ve gerek Dersaâdetçe tedârük mahallerine vaz’ olunaca¤› esnâda erbâb-› vukûf taraflar›ndan
bi’l-muâyene defter ve harîtaya muvâf›k bulunup bulunmad›¤› anlafl›larak ana
göre kabûl veyâ redd olunacakd›r.
Dördüncü madde- ‹nflâât›n hîn-i hitâm›nda erbâb-› fenn ve ehl-i vukûf ma’rifetleriyle keflf-i sânî icrâ ve vaz’ olunan âlât ve edevât bi’l-muâyene keflf-i evvel defterine tatbîk olunarak her vechle mutâb›k göründü¤ü hâlde kabûl olunacak ve
noksân göründü¤ü takdîrde noksân›n› müste’cir ikmâl etdirecek ve noksân olmayup da ancak keflf defterinde muharrer âlât ve edevât›n cins ve numero ve eflkâline muvâf›k olmayanlar›n keflf defterine tatbîken tebdîline müteahhid taraf›ndan muvâfakat olunmad›¤› veyâ lüzûm görünmedi¤i hâlde bu makûle âlât ve
edevât›n k›ymet ve masâr›f› sâlifü’l-beyân erbâb-› fenn ve ehl-i vukûf taraf›ndan
takdîr olunacak fiyatla kabûl olunup ana göre mahsubu icrâ olunacakd›r.
Beflinci madde- ‹nflâât târîh-i karârdan on mâh zarf›nda be-heme-hâl ikmâl edilecek ve bedel-i îcâr târîh-i karârdan sonra on birinci ay ibtidâs›ndan i’tibar olunacak ve flâyed müste’cir ikmâl idemezse bile yine îcâr› o günden i’tibâren tediyeye mecbûr olacakd›r. Alt›nc› madde- ‹flbu on mâh müddet ink›zâs›ndan evvel her sûretle olur ise olsun müste’cir taraf›ndan ta’tîl-i inflâât olunacak olur ise
vukû bulan inflâât ve menkûl ve gayr-i menkûl âlât ve edevât›n erbâb-› fenn
ma’rifetleriyle tahmîn olunan bedelât›n›n n›sf› vakfa terk olunup n›sf-› digerinin
esman› alt› sene müddet hitâm›nda taraf-› vakfdan müste’cire i’tâ olunmak üzere vakf ister ise tahmîn gününden i’tibâren âharile bi’l-mukâvele veyâhûd kendü taraf›ndan ikmâl etdirilecekdir. Yedinci madde- Müddet-i îcâr alt› sene ta’yîn
olunup takarrür iden flehrî yüz lira bedel-i îcâr›n üç rub’› inflââta karfluluk müste’cir yedinde kalacak ve bir rub’› be-her flehr gâyesinde Osmanl› liras› yüz gurufla olarak taraf-› vakfa îfâ edilecekdir.9
Sekizinci madde- Müste’cir degirmende ber-minvâl-i muharrer icrâ edece¤i in293
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flâât ve vaz’ eyleyece¤i âlât ve edevât-› cedîdeyi kendü nâm›na olarak sigortaya
vaz’ etmek istedi¤i takdîrde ücreti kendü taraf›ndan verilecek ve maâzallahu taâlâ zikr olunan alt› sene zarf›nda veyâ nihâyetinde bir kazâ zuhûr idüp de muhterik olur ise müste’cir kazâ vukû› gününe kadar iflleyen kiradan tevkîfle inflâât
bedelât›na ve ta’mîrât masâr›f›na mahsûbunu icrâ etmifl oldu¤u akçadan mâadâ
mütebâkî alaca¤›n› vakf-› müflârün-ileyhâdan taleb ve iddiâya salâhiyyeti olamayup sigorta kumpanyas›ndan alaca¤› bedelin n›sf›n› cânib-i vakfa vermek
flart›yla me’zûn olacak ve Hudâ ne-kerde öyle bir kazâ zuhûr idüp de sigorta
kumpanyas›ndan müste’cir bir fley alamad›¤› takdîrde muhterik olan eflyâdan
tolay› cânib-i vakfdan hîçbir nâm ve vesîle ile bir fley taleb itme¤e salâhiyyeti
olamayacakd›r.
Tokuzuncu madde- Müste’cir iflbu mukâvelenâmeyi âhar bir kimseye hîçbir
vechle devr ve havâle etmege ve degirmen-i mezkûrun küllî ve cüz’î âlât ve edevât›n› ve vâridât ve menâfini rehn veyâ sâir sûretle âhar bir kimseye terk ve i’tâ
eyleme¤e bir gûne hak ve salâhiyeti olamayacak ve degirmene hâricden bir flerîk almak iktizâ eyledi¤i hâlde cânib-i vakfa ma’lûmât i’tâs›yla kabûlü câiz olacakd›r.
Onuncu madde- Alt› sene müddet hitâm›nda müste’cir degirmeni kâffe-i âlât ve
edevât ve hey’et-i mecmûas›yla ve ifller hâlinde bilâ-i’tirâz derhâl cânib-i vakfa
teslîm edecekdir.
On birinci madde- Degirmenin pîflgâh›nda kâin sâhilhâneyi müste’cire istedi¤i
hâlde flehriye üçer lira ücretle îcâr olunacakd›r.
On ikinci madde- Müste’cir iflbu flerâitin kâffe-i ahkâm›n› icrâya mu’teber bir kefîl irâe edecekdir.
Fî 21 Teflrîn-i Sânî sene 304
EVKÂF-I HUMÂYÛN ‹DÂRES‹
2. Cennet-mekân Pertevniyâl Vâlide Sultân Hazretleri evkâf-› flerîfesinin icâre-i
vâhidelü akârât›ndan Üsküdar’da Paflaliman›nda vâki dakîk vapur degirmeni
mukaddemâ muhterik olarak degirmenin müceddeden inflâs› befl alt› bin lira
sarf›na mütevakk›f olmas›na ve böyle külliyyetli sarfiyâta vakf-› müflârün-ileyhân›n tahammülü olmamas›na mebnî mezkûr de¤irmen flimdiye kadar yap›lamam›fl ve be-vesîle vakf›n iflbu de¤irmenden flehrî on sekiz bin gurufl bedel-i
îcâr ahz›yla idegeldi¤i istifâde mahv ve munkat›’ olmufl oldu¤undan vakf›n iâde-i istifâde-i sâb›kas› z›mn›nda mezkûr degirmenin ehem ü elzem olan inflâs›yçün münâsib flerâit ile müteahhid arafld›r›ld›¤› i’lân olunmas› üzerine Yunan
Devleti tebeas›ndan Mösyö Nikforaki cânib-i hazîneye mürâcaat ve arz-› taleb ü
ra¤bet itmekle ol bâbda tanzîm ve Bahriyye Nezâret-i Celîlesince de tasdîk olunan harîta ve resm ve isti’mâl olunacak âlât ve edevât›n ecnâs u envâ› ile ebniyenin evsâf u eflkâlini mübeyyin defterler mûcibince mezkûr de¤irmeni befl bin
befl yüz lira sarf›yla nihâyet on mah zarf›nda inflâ ve ikmâl etmek ve emr-i inflâ
ikmâl olunsun olunmasun on birinci aydan i’tibaren de¤irmen içün cânib-i vakfa flehrî yüz lira bedel-i îcâr takdîriyle bunun üç rub’› masâr›f-› inflâiyyeye mu294
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kâbil müteahhide terk ve diger bir rub’› mâh-be-mâh Osmanl› liras› yüz gurufl
hisâb›yla taraf-› vakfdan ahz olunmak ve bu sûretle masâr›f-› inflâiyyeyi alt› sene zarf›nda bedel-i îcârdan bi’l-istîfâ hitam-› müddetde de¤irmeni cânib-i vakfa terk ve teslîm etmek üzere de¤irmenin müceddeden emr-i inflâs› sûreti kararlafld›r›lup bu karârdan nükûl etmeyece¤ine ve flâyed ederse iki yüz lira tazmînât
i’tâ edece¤ine dâir mukâvelât muharrirli¤inden musaddak bir de kefâlet senedi
i’tâ eylemifl ve bu sûret menâfi-i vakf› müstelzim bulunmufl idü¤inden flerâit-i
ma’rûza esâs› üzerine mübtenî olarak on iki maddeyi hâvî tanzîm olunan mukâvele-nâme müsveddesinin maa-teferruât leffiyle keyfiyetin huzûr-› sâmî-i sadâret-penâhîlerinden istîzân› Meclis-i ‹dâre-i Evkâfdan ifâde ve evrâk-› merkûme
leffen takdîm ve firistâde k›l›nma¤la ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazreti veliyyü’l-emrindir.
fî 3 Rebîü’l-âhir sene 306 ve fî 24 Teflrîn-i Sânî sene 304.
Nâz›r-› Evkâf-› Humâyûn Mansûrîzâde Esseyyid Mustafa
3. Evkâf-› Humâyûn Nezâret-i Celîlesinin fiûrâ-y› Devlete havâle buyurulan iflbu takrîri Dâhiliye dâiresinde lede’l-k›râe meâlinde cennet-mekân Pertevniyâl
Vâlide Sultân Hazretleri evkâf-› flerîfesinin icâre-i vâhidelü akârât›ndan Üsküdar’da Paflaliman›nda vâki olup mukaddemâ muhterik olan dakîk vapur degirmeninin inflâs› içün iktizâ eden befl alt› bin altunun sarf›na vakf›n tahammülü
olmamas›ndan ve bu cihetle bedel-i îcârdan vakf›n istifâdesi munkat› olmas›ndan naflî mezkûr de¤irmenin flerâit-i münâsibe ile inflâs›na müteahhid arafld›r›ld›¤› i’lân olunmas› üzerine Yunan Devleti tebeas›ndan Mösyö Nikforaki cânibi hazîneye mürâcaat ederek ol bâbda tanzîm ve Bahriyye Nezâret-i Celîlesince
de tasdîk olunan harîta ve resm ve isti’mâl olunacak âlât ve edevât›n ecnâs u envâ›n› mübeyyin defâtir mûcibince mezkûr de¤irmeni befl bin befl yüz altun sarf›yla nihâyet on mah zarf›nda inflâ ve ikmâl etmek ve emr-i inflâ ikmâl olunsun
olunmasun on birinci aydan i’tibaren bedel-i îcâr olarak cânib-i vakfa flehrî takdîr olunacak yüz altunun terk olunacak üç rub’›ndan alt› sene zarf›nda masâr›f› inflâiyye bi’l-istîfâ hitam-› müddetde de¤irmeni cânib-i vakfa terk etmek flart›
ve flerâit-i sâire ile müceddeden inflâs› kararlafld›r›lm›fl oldu¤u beyân›yla icrâ-y›
iktizâs› istîzân ve tanzîm olunan mukâvele-nâme müsveddesiyle keflf ve eflyâ
defterleri ve kefâlet senedi ve resm ve harîta irsâl olunmufl ve sûret-i ifl’âr vakf›n menâfini müstelzim olaca¤› cihetle esâsen muvâf›k-› maslahat görünmüfl
olup fakat sâlifü’z-zikr mukâvele-nâmenin yedinci maddesinde “Müddet-i îcâr
alt› sene ta’yîn olunup takarrür iden flehrî yüz altun bedel-i îcâr›n rub’› inflââta
karfluluk olarak müste’cir yedinde kalacak ve bir rub’› be-her flehr gâyetinde Osmanl› altun› yüz gurufla olarak taraf-› vakfa îfâ edilecek ve hitam-› müddet-i
konturatoda müste’cirin ay-be-ay nezdinde tevkîf eyledi¤i mebâli¤in yekûn› her
kaç gurufla bâli¤ olur ise olsun keflf-i sânîde taayyün ve tahakkuk eden sarfiyât›yla karflulafld›r›larak fazlas› olur ise müste’cir tamâmen derhâl vakfa redd edecek ve vakfdan alaca¤› tahakkuk eder ise vakf taraf›ndan tamâmen îfâ edilecekdir” diyü gösteriliyor ise de müddet-i îcâr muayyen ve müste’cirin verece¤i be295
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del ile mikdâr-› masâr›f maktû oldu¤u cihetle beyân olunan flarta hâcet olmad›¤›ndan mâdde-i mezkûrenin f›kra-i ahîresi tayy olundu¤u gibi onuncu maddede
“Alt› sene müddet hitâm›nda müste’cir matlûbunu kâmilen istîfâ eyledi¤i hâlde” denilmifl olup ancak mezkûr alt› sene zarf›nda müste’cirin matlûbunu kâmilen ahz edece¤i mukarrer olmas›yla bu kayda dahi lüzûm görülemedi¤inden iflbu f›kra dahi tayy olunarak mezkûr mukâvele-nâme ile defâtir ve sened ve resm
ve harîta leffen takdîm k›l›nd›.Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fî 11 Rebîü’l-âhir sene 306 ve fî 3 Kânûn-› Evvel sene 304.
fiÛRÂ-YI DEVLET (14 üyeden alt›s› gelmemifl; sekiz üyenin mührü vard›r)
4. Devletlü Efendim Hazretleri
Evkâf-› Humâyûn Nezâret-i Celîlesinin fiûrâ-y› Devlet Dâhiliye dâiresinden bi’ttezyîl melfûfât›yla arz u takdîm k›l›nan takrîri meâlinden müstebân oldu¤u üzere cennet-mekân Pertevniyâl Vâlide sultân Hazretleri evkâf-› flerîfesinin icâre-i
vâhidelü akârât›ndan Üsküdar’da Paflaliman›’nda olup mukaddemâ muhterik
olan dakîk vapur degirmeninin inflâs›na muktezî befl alt› bin altunun sarf›na
vakf›n tahammülü olmamas›ndan ve bu cihetle bedel-i îcârdan vakf›n istifâdesi
munkat› olmas›ndan naflî mezbûr de¤irmenin inflâs›yçün tâlib taharrî olunarak
ol bâbda tanzîm olunan harîta ve resmi mûcibince befl bin befl yüz altun sarf›yla on mâh zarf›nda inflâ ve ikmâl edilmek ve on birinci aydan i’tibâren de¤irmen
içün cânib-i vakfa flehrî yüz lira bedel-i îcâr takdîriyle bunun üç rub’› masâr›f-›
inflâiyyeye mukâbil müteahhide terk ve diger bir rub’› taraf-› vakfdan ahz olunmak ve bu sûretle masâr›f-› inflâiyyeyi alt› sene zarf›nda bedel-i îcârdan bi’l-istîfâ hitam-› müddetde de¤irmen cânib-i vakfa terk ve teslîm k›l›nmak flart›yla
Yunan Devleti tebeas›ndan Mösyö Nikforaki ile tanzîm olunan mukâvele-nâme
müsveddesinin müteferriât›yla gönderildi¤i beyân›yla icrâ-y› îcâb› z›mn›nda taleb-i me’zûniyyet olunmufl ve sûret-i muharrere flûrâ-y› mezkûrca dahi tensîb
olundu¤u misillü müsvedde-i mezkûre üzerine lâz›m gelen ta’dîlât dahi icrâ k›l›nm›fl olma¤la mûcibince îfâ-y› muktezâs› husûsunda her ne vechle irâde-i seniyye-i hazret-i pâdiflâhî müteallik ve fleref-sudûr buyurulur ise mantûk-› münîfi infâz olunaca¤› beyân›yla tezkere-i senâverî terkîm k›l›nd› efendim. Fî 16 Rebîü’l-âhir sene 306 ve fî 8 Kânûn-› Evvel sene 304
Sadr-› A’zam Mehmed Kâmil
Ma’rûz-› çâker-i kemîneleridir ki
Resîde-i dest-i ta’zîm olan iflbu tezkere-i sâmiyye-i sadâret-penâhîleri melfûfât›yla manzûr-› âlî olmufl ve vakfa bir gûne zarar ve ziyân terettüb itmemek içün mukâvele-nâmenin her dürlü kuyûd-› lâzimeyi câmi olmas›na fevka’l-âde i’tinâ ve
dikkat olmak flart›yla ber-vech-i istîzân îcâb›n›n icrâs› husûsuna irâde-i seniyyei cenâb-› hilâfet-penâhî fleref-sudûr buyurulmufl olma¤la ol bâbda emr ü fermân
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 20 Rebîü’l-âhir sene 306 ve fî 12 Kânûn-› Evvel sene 304
Ser-kâtib-i hazret-i flehriyârî Bende Süreyyâ
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Üsküdar Paflaliman›’nda Dakîk Vapur Degirmeni Âlet ve
Edevât›n›n ‹kmâl-i ‹nflaat›na Dair Defter
Münih’te söz konusu vakfa ait belgelerin bulundu¤u kutuda yer alan defterde
alet-edevat ve masraf listesi bulunmaktad›r. Vakf›n Üsküdar Paflaliman›’nda bulunan vapur un de¤irmeninin yang›ndan dolay› iflleyemez hale gelmesi sebebiyle de¤irmenin infla ve ikmali için gerekli masraflara dair ç›kar›lan bu ayr›nt›l›
listede âlet-edevât isimleri, ebat ve fiyatlar› ve baz› özellikleri yer almaktad›r.
Defterin, bu ifle talip olan Yunan tebaas›ndan müteahhit Mösyö Nikforaki ile yap›lan sözleflmeye dayal› oldu¤u ve Avrupa’dan getirece¤i alet-edevat vesilesiyle
bu defterin Münih’te bulundu¤u da düflünülebilecek bir ayr›nt›d›r.
Âlet edevât listesine bakt›¤›m›zda ço¤unun Avrupa’dan getirilecek malzeme oldu¤u görülmektedir. Lavatör, aspiratör, depozito vidas›, bu¤day nakleden vida,
ur›ka silindiri, tezgahlar, saflur, çeflitli vidalar, so¤utma lavatörü, sanrafigl(merkez ele¤i), irmik temizleme aletleri, tramisyon ve kay›fl levaz›mat›, çeflitli makineler vs. birçok âlet Avrupa’dan getirilmifltir. Zaten Avrupa’dan celb olunacak
âlet ve edevât için navul ve komisyon ve de¤irmene nakliye masraf›n›n 522 Osmanl› liras› olmas› da masraf›n büyüklü¤üne iflaret etmektedir.
Defterin sonunda geçen kay›ttaki tarihlerde bir tutars›zl›k görülmektedir. fiöyle
ki; mukavelenâme Evkâf-› Humâyûn ‹dâresi taraf›ndan 12 madde halinde 21
Teflrîn-i Sânî 1304’de haz›rlanm›flt›r. Münih’teki defterde ise “‹flbu defter fî 15
Kânûn-› Sânî sene 1304 târîhli mukâvele-name-i resmîye merbût olmak üzere
bi’l-imzâ teâtî olunmufldur” denilmektedir. Bu durumda mukavelenamenin tarihi iki ay sonraya at›lm›fl olmaktad›r. Ayr›ca defterdeki bu kayd›n alt›nda “asl›na
mutâb›kd›r Fî 4 Kânûn-› Sânî sene 1305” denilerek bu tarihin de bir y›l sonra
at›ld›¤› intiba› do¤maktad›r. E¤er bu tarihlerde bir tutars›zl›k veya yanl›fll›k yoksa, bu durum saraydan izin ç›kmas› tarihiyle izah edilmeye çal›fl›lsa da yine tutars›zl›k gitmemektedir. Buna göre de¤irmenin infla ve ikmaline dair izin saraydan 12 Kânûn-› Evvel 1304’de ç›km›fl olup defterdeki mukavelename tarihi bu
tarihten bir ay sonra görünmektedir. Asl›na mutab›k oldu¤una dair olan tarih ise
bu tarihten 13 ay sonrad›r. Yine de bu tarihlerin ilgili belgelerden sonra verildi¤i düflünülebilir. Defterin içeri¤i ile belgelerde geçen bilgilerde ise bir tutars›zl›k yoktur.
Degirmenin alet ve edevat›n›n tamamlanmas›na dair defter 3,5 sayfa olup bir
tablo halinde haz›rlanm›flt›r. Bu tabloda 63 adet malzeme bulunmakta ve bunlar›n toplam masraf› 4178 Osmanl› liras›n› bulmaktad›r. Vergi, yevmiye, nakliye masraf› 822 lira ve alt› y›l içinde makine, kazan ve binalar›n tamirat masraf›
da 500 lira olmak üzere toplam 1322 lira masrafla birlikte toplam maliyet 5500
Osmanl› liras›na ulaflmaktad›r. Cennet-mekân Pertevniyâl Vâlide Sultân Hazretlerinin vakf-› flerîfinden Üsküdar’da Paflaliman›’nda kâin dakîk vapur degirmeni âlât ve edevât›n›n ikmâl-i inflâât›na dâir defterdir
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Üsküdar Sahili

‹flbu defter fî 15 Kânûn-› Sânî sene 1304 târîhli mukâvele-name-i resmîye merbût olmak üzere bi’l-imzâ teâtî olunmufldur. ASLINA MUTÂBIKDIR Fî 4 Kânûn› Sânî sene 1305

Üsküdar’da Paflaliman›’nda Beylik Anbarlar›n Tamiri ‹çin
Yap›lan Masraflara Dair Defter
Münih’te Devlet Kütüphanesi’nde tespit etti¤imiz Üsküdar’la ilgili ikinci defter
Paflaliman›nda beylik anbarlar›n tamiri ve masraflar›na dairdir. ‹çindeki belgelerin büyük k›sm› Pertevniyal Valide Sultan vakf›na ait olan ayn› kutuda bulunan bu defterde 1279 Safer ve Rebiülahir aylar›nda bu ambarlar›n çeflitli masraflar›na dair tutulan kay›tlar bulunmaktad›r. Bu masraflar, direk, tahta, nakliye
ücreti, dolap, kafofl, kiremit, tu¤la, mismar, kürek, keser, kazma, kalbur, rençber
sepeti, su f›ç›s›, kireç vs. birçok malzemeye aittir. Masraflar yaklafl›k 31000 gurufltur. Ayr›ca duvarc›, ›rgad bafl›, rencber, tekneci, la¤›mc›, kurfluncu, s›vac›,
nakkafl vs. amele yevmiyelerine dair yedi haftal›k masraf kay›tlar› vard›r ve bu
masraflar 17006 gurufltur. Toplam masraf›n 48000 guruflu buldu¤u görülmektedir. Yukar›da da bahsetti¤imiz üzere, beylik ambarlarda zahire muhafaza edilmifl ve büyük ölçüde Paflaliman› de¤irmeninde ö¤ütülecek hubûbât buradan
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al›nm›flt›r. Ancak, ambarlar›n deprem, yang›n ve di¤er sebeplerle t›pk› de¤irmen
gibi çok hasar gördü¤ü yap›lan masraflar›ndan anlafl›lmaktad›r. Bu defterin de
kütüphanedeki ayn› kutuda yer almas› beylik ambarlar›n Pertevniyal Valide
Sultan Vakf› ile olan iliflkisine iflaret etmektedir.
Üsküdar’da Paflaliman›’nda Kâin Beylik Anbarlar›n Ta’mîri ‹çün Vukû Bulan
Masâr›f›n Defteridir
gurufl

aded

45

38,5

Arnabutkaryesinden mubâyaa olunan yedi arflun m›krasl›k mifle direk

218,5

Mahal-i mezbûrdan mubâyaa olunan kebîr lata

1000

25

40

Mezkûr kerestenin mavna ücreti ve hammâliyyesi

110

..

..

‹skeleden anbarlara nakliyye

20

..

..

3312,5

70

Keresteciden mubâyaa olunan ayanc›k latas›

560

Tek dolap

40

14

80

20

4

275

50

100

8

Çifte boyral›k
Çatal zeytun tahtas›

800

Çap kafoflu

600

Sal kalas› beton

100

6

540

30

Mavna ücreti ve hammâliyyesi

7217,5

410

..

‹skeleden anbara mezkûr kerestenin nakliyesi

20

..

..

7237,5

..

100

10

800

100

100

6

Gideros latas› fî 27 safer sene 79

1000

Çatal zeytun
Çap kafoflu

600

Tek dolap

80

fiyat

5,5

18

..
8

20

4

Hammâliyye

20

..

..

fî gurre-i Ra 79

8737,5
482,5

300

1,5

..

..

Manast›r kafoflu
Nakliyyesi

12

Divarlar içün kiremit

..

1000

Battal kebîr tu¤la, ma¤azalar›n derûnlar›na döflenmek içün

2,5

1500

3750

Tu¤lac› Hasan A¤a’dan çarfl› tu¤las›

0,5

500

250

Kerpiç tu¤la ve hammâliyyesi

..

100

40

Battal tu¤la nakliyesi

200

…

30

Battal tu¤la içün maune

80

2

160

Def’a battal tu¤la

2,5

200

500

9232

Çarflu tu¤las› pencereler ve ma¤aza kenar›na

180

900

..

..

80

Def’a kiremit

..

1050

160

Tu¤la

..

100

40

Tahta mismar›

90

20

4,5

Za¤ra mismar›

67,5

15

4,5

15

4,5

120

20

Ka¤›dhâne’den Üsküdar’a mauna

5

180

5890

Yeni kal›p mismar›
Karfice mismar›

67,5

6
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Küfe ve hammâliyyesi

4,5

..

359,5

70

..
..

Karfice mismar›

26

4

6

Kürek

25

5

5

Kurflun içün tepeli ekser

70

7

10

Kazma

5

1

5

475,5

81

Kalbur

aded 1

10

..

..

Rencber sepeti

aded 5

25

..

5

Ihlamur deste

aded 1

6

..

Caba maa sap ve kapu pey ipi

25

Karfice mismar›

..
541,5

81

..

12

2

6

Kebîr lobca ekseri

22,5

5

4,5

Su fuç›s› maa halka

12

..

..

588
Kütük

fî 5 Ra sene 79

Kalbur

37

9

6

1

Çamur içün saman aded 60, 15 gurufl/ Reze aded 2, 6 gurufl/ Ketan aded 15, gurufl 30/ Raht ve dü¤me çift 20, fiyat 2, 47,5 gurufl: 729,5/ Karfice fiyat 6, aded 26,
gurufl 156/ Timur çenberli ko¤a ..,2, 22,5/Kebîr ve sagîr püfltvan maa dü¤me
..,22:790/ Kapular›n kilid ve miftahlar› ta’mîrine .., .., 56/ Rendeciye verilen .., ..,
75/ Kat›k 2, 15, 30= 1138,5/ Abdesthâne tafl› 1 aded, 30/ 13 Ra sene 79 girmeye
safha .., .., 28/ alç› .., .., 14
fiyat
Karfice

aded

..

8
54

gurufl
36

Ya¤l› kireç

18

3

Def’a Karfice maa hammâliyye

40

19

Yar›c›lara verilen

..

..

20

..

10

..

40

K›t›k

1,5

50

70

Karfice

4,5

4

18

Araba ücreti

..

20

1300,5

Ç›ta
Raht ve dü¤me tak›m› aded 15

..

90
10

40
1588,5

Fî 18 Ra sene 79
Karfice

..

10

Raht mismar›

..

400

6

K›t›k

1,30

50

88

Ya¤l› kireç

18

300

54

Rendeciye

..

..

20

Camc›ya

..

..

15

Tenekeciye

..

..

20

Suyolcuya

..

..

20

45

1856,5
Fî 3 R sene 79
Yeni kal›p ekser

300

3

7

21
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Karfice

4

12

48

Cam siliciye

..

..

15

Kalbur ve kürek

..

..

20

Raht tak›m›

..

4

10

Mermer kireç kil

1,5

7

10,5

..

17

26,5

..

30

K›t›k
Tenekeciye ta’mîr ve cedîd

..

Çilingir kapu kilidi ve anbarlar›n
ta’mîri ve demir parmakl›k

..

Kapulara perde

..

32

2,5

12,5

30
40

Saman ve çanta ve süpürge ve ip
ve reze ve horos

..

..

Ocak tafl›

..

6

60

Parmakl›k içün demir

..

10

20
2330

Fî 3 19 Safer sene 79
Umur yerinden gelen kireç

12

83

Nakliyyesi

996
20
1016

Def’a kireç

12

81

972

Def’a

12

84

1008

Def’a

12

79

948

Maûneden ihrac›

..

..

60
4004

Def’a kireç

7

78

Nakliyyesi

..

..

546
20

Kireç

7

37

259

Kireç

21

160

4989

336

Fî 3 19 Safer sene 79
Kum

8

42

‹hrâc› içün hammâlda

..

..

42

Def’a kum fî 25 S. sene 79

8

45

360

‹hrâc› içün hammâlda

..

..

45

378

783

Anbar-› mezkûrlar›n lâz›m gelen mahallerinin ta’mîriyçün Hezârfen nâm kimesne ile kalfa Bediros ma’rifetiyle ve beyefendilerimiz hazretlerinin emriyle merkûm hüsn-i r›zâs›yla ikide befl yüz gurufla pazarl›k olunarak bir k›t’a sened dahi vermifl oldu¤unu mübeyyin kayd olunmufldur. Fî 27 S. 1279. 500 gurufl, ale’lhisâb verilen fî 27 S. 1279. 1000 fî gurre-i RA sene 79
Cedîd kurflun Fî 20 S. 79, 761 gurufl/ cedîd kurflun 25 S. 79 1884 gurufl/ Konakdan giden 3 Ra 79 fiyat 20, aded 65 gurufl 1300/ Atik Ali Pafla’da kurfluncudan
giden 8 Ra, f.20 a.45 g. 900/ Sögündü kurflunlar giderken hammâliyye ve kay›k
60 gurufl/ Gelürken iskeleye ve Üsküdar’a hammâliyye ve kay›k 180 g./ Def’a cedîd kurflun elvâh 500 g./ Konakdan selh-i RA 79/ Kurflunlar›n fazlas› içün kay›k
4/25/Kurfluncudan 48 gurufl/ 1040(döküldükde 40 okka noksân) Müsta’mel hurda kurflun 26 S 79
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Tel kafeslerin ta’mîri içün ale’l-hisâb olarak marangoza verilen 500 gurufl; mukaddemâ verilen 300, def’a verilen 9 RA 79
Anbarlar›n verâs›nda divarlar içün mubâyaa olunan tafl:hükmü n›sf 500/ def’a
divarlar içün tafl 1000 hükmü n›sf.
Muhâfaza divarlar›n›n üzerine kapakl›k tafl a.300, f.2, 600 gurufl/ Kapakl›k tafllar içün maûne ve hammâliyye 60 gurufl/ Def’a al›nan kapak tafl a. 100, f..2, 200
gurufl 15 RA 79/Maûne ücreti 20 gurufl/ Def’a kapak tafl 148*1,5=245 gurufl/ 400
aded tu¤la verîdine horasan/ bekçi mahallinin boyas› 80:2355/ Def’a kaba üstüpeç f.40, 40 gurufl/ afl› boyas› 10 g./ siyah boya 5 g./def’a afl› boyas› f.12, 48 g./tutkal 30 g.,/ boyalar içün kay›k ücreti 12 g./revgan-› neft f.12, k›yye 10=120 g./ revgan-› bezîr maa hammâliyye 11*10=120: 2640 gurufl
TOPLAM: 31000 gurufl
1.haftan›n amele yevmiyesi fî 18 S ilâ 21 S 79

eyyâm

fiyat

Bedros kalfan›n

120

3

40

Duvarc›lar›n

132

6

22

6

25

Dülgerân

gurufl

150

La¤›mc›

40

2

Rencberân

156

13

12

Irgad bafl›

45

3

15

20

643
2.haftan›n amele yevmiyesi fî 22 S 79

gurufl

eyyâm

fiyat

240

6

34

25

Duvarc›yân

528

24

22

La¤›mc›yân

210

14

15

51

12

Bedros kalfan›n
Dülgerân

Rencberân

304

850

612

40
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Irgad bafl›

90

6

Taflc›yân

40

2

20

625

25

Kurfluncuyân

15
25

3195
3.haftan›n amele yevmiyesi fî 29 S 79

gurufl

eyyâm

fiyat

200

5

48

25

Duvarc›yân

770

35

22

La¤›mc›yân

360

24

15

7

15

Bedros kalfan›n
Dülgerân

1200

Irgad bafl›

105

Rencberân

744

40

2635
Kurfluncuyân
Merkeb-i kat›r 6 aded

160

Tekneciyan

62

12

300

12

4

40

180

18

25
10

4019
4.haftan›n amele yevmiyesi fî 13 RA 79

gurufl

eyyâm

fiyat

150

6

54

16

Duvarc›yân

764

56

14

La¤›mc›yân

16

22

8

Kurfluncuyân

72

4

18

Bedros kalfan›n
Dülgerân

864

Irgad bafl›

70

7

10

Rencberân

623

89

7

138

23

Tekneciyan
Nakkâflân

210

15

14

Taflc›yân

56

4

14

25

6

2983
5.haftan›n amele yevmiyesi fî 18 RA 79

gurufl

Bedros kalfan›n
Dülgerân

304

Duvarc›yân

eyyâm

fiyat

125

5

19

16

714

51

Irgad bafl›

70

7

10

Rencberân

532

25
14

76

7

Tekneciyan

126

21

6

La¤›mc›yân

24

3

8

Kurfluncuyân

72

4

18

S›vac›yân

120

8

15

Nakkâflân

112

8

14

2199

6.haftan›n amele yevmiyesi fî 25 RA 79

gurufl

eyyâm

fiyat

150

6

20

16

Duvarc›yân

910

65

14

Togramac›yân

96

6

16

6

14

Bedros kalfan›n
Dülgerân

S›vac›yân

320

84

25
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Irgad bafl›

70

7

10

Rencberân

623

89

7

186

31

9

14

Tekneciyan
Nakkâflân

126

6

2565
7.haftan›n amele yevmiyesi fî 3 Rebîü’s-sânî 79

gurufl

eyyâm

fiyat

150

6

8

16

Duvarc›yân

336

24

14

Togramac›yân

48

3

16

6

14

Bedros kalfan›n
Dülgerân

128

S›vac›yân

84

Irgad bafl›

90

9

10

Rencberân

266

38

7

35

5

17

14

36

2

25

746

Tekneciyan
Nakkâflân

238

Kurfluncuyân

7
16

1402
Toplam: 17006 gurufl+ 31000= GENEL TOPLAM: 48000 gurufl

D‹PNOTLAR
1 Gülsen Ataseven-Ayflegül Erdo¤, “Vak›f ve Kad›n”, Tebli¤ler, ‹stanbul 1999, s. 18, “Tarihimizde Vak›f Kuran

Kad›nlar Han›m Sultan Vakfiyeleri” (Önsöz) -Belge Yay›nlar›-, Tarih Araflt›rmalar› ve Dökümantasyon Merkezleri Kurma ve Gelifltirme Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1990.
2 M. Akif Ayd›n: “Osmanl› Toplumunda Kad›n ve Tanzimat Sonras› Geliflmeler”, Sosyal Hayatta Kad›n, ‹stan-

bul 1996, s.144.
3 Erdem Yücel, “Osmanl› Tarihinde Vak›f Yapan Kad›nlar”, Hayat Tarih Mecmuas›, VII/1, fiubat 1971, 44-49;

Zeliha Gören, “Vak›flar Kuran Türk Kad›nlar›”, Türk Kad›n›, I/2, 22-24.
4BOA, ‹..DH.. 517/35194 ; A. MKT. MHM 313/4.
5 BOA: ‹.. fiD 94/5578; ‹..EV.. 18/1315/L-10; Y.. A..RES 108/10; Y.. A..RES 127/10; ‹.. EV.. 48/ 1326/C-15.
6 Baba Nakkafl Soka¤› (Yokuflu) Köflkleri, Üsküdar Belediyesi Kurumsal ‹nternet Portal›-Rehber Ayr›nt›s›.
7 Cumhuriyet Arflivi, sy. 6/2435, Fon Kodu: 30..11.1.0, Yer No: 25.21..12.
8 K.Hof Und Staatsbibliothek in München, Verzeichniss Der Orientalischen Handschriften, Mit Ausschluss

der Hebraeischen, Arabischen und Persischen München 1875.
9 Bu maddeden sonra üzeri çizilip iptal edilmifl olan: “ve hitam-› müddet-i konturatoda müste’cirin ay-be-ay

nezdinde tevkîf eyledi¤i mebâli¤in yekûn› her kaç gurufla bâli¤ olur ise olsun keflf-i sânîde taayyün ve tahakkuk eden sarfiyât›yla karflulafld›r›larak fazlas› olur ise müste’cir tamâmen derhâl vakfa redd edecek ve vakfdan alaca¤› tahakkuk eder ise vakf taraf›ndan tamâmen îfâ edilecekdir” fleklinde bir cümle vard›r.
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Üsküdar Debba¤haneleri ve Üretim
Kapasiteleri (Klasik Osmanl› Dönemi)
D O Ç .

D R .

Z E K ‹

T E K ‹ N

Yüzüncü Y›l Üniversitesi

‹stanbul’un et ihtiyac›n›n karfl›lanmas›ndan kaynaklanan canl› hayvan ticareti,
‹stanbul debba¤hane üretimlerinin esas›n› oluflturmaktayd›. Yaz ve k›fl mevsimlerinde aksat›lmadan ‹stanbul’a sevk edilen hayvan sürü1eri; selhhane1erde
kesildikten sonra derilerinin ifllenmesi için, selhhanelerin hemen yan› bafl›nda
debba¤haneler tesis edilmiflti.1
‹stanbul debba¤haneleri befl ayr› mahalde toplanm›fllard›. Bunun için bunlara
“befl ocak” tabiri kullan›l›rd›. ‹stanbul debba¤hanelerinden ilk tesis edileni,
Fâtih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’un fethini müteâkip Ayasofya-› Kebir Câmii’ne
vak›f olmak üzere, Yedikule d›fl›nda binâ etti¤i sekiz yeniçeri meydan›, otuz üç
selhhane ile üç yüz altm›fl debba¤hane binâs› idi.2 Fâtih Sultan Mehmed
kurdu¤u debba¤hanelere, ‹stanbul merkezinde kesilen hayvan derilerini tahsis
etmiflti.3 Mevcut debba¤haneler içinde faaliyeti en uzun süreli ve kapasitesi en
büyük olan› bu idi.
Kas›mpafla debba¤haneleri ise; kapasite aç›s›ndan ikinci büyük debba¤hane
grubu idi. K›l›ç Ali Pafla, Kas›m Pafla ve Sinan Paflalar›n kurduklar› toplam
k›rkdört debba¤hane mevcut idi. Bunlar Galata’daki selhhanelerin derilerini
paylafl›rlard›. Ayr›ca bunlardan miri için ifl yapan debba¤haneler; meydan selhhanelerinden de her gün elli koyun derisi al›rlard›. Kas›m Pafla’n›n kurdu¤u
yirmi dört debba¤hane; Balat Kap›s›, Has›r ‹skelesi ve Samatya kap›s›nda üç
adet selhhanenin kesti¤i hayvan derilerini, Sinan Pafla’n›n kurdu¤u on iki adet
debba¤haneye ise; Eski Saray için kesilen koyundan alt› yüz vukiyyelik ete tekabül eden deriler de tahsis edilmiflti.4
Eyüp kazas›nda kurulan debba¤haneler ise, üçüncü s›ray› teflkil etmekte idiler.
Hasköy’deki Piri Mehmet Pafla’n›n kurdu¤u debba¤haneler ile Eyüp iskelesinde-
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ki debba¤haneler otuz dokuz adet olup, Eyüp kazas›ndaki selhhanelerin derileri
bunlara tahsis edilmiflti. Ayr›ca Piri Mehmet Pafla debba¤lar›, Yedikule d›fl›ndan
her gün yirmi koyun derisi, Eyüp debba¤lar› da, Ayvansaray kap›s› d›fl›nda ve
Yenikap› d›fl›nda Mevlüthane yak›n›nda bulunan selhhanelerden deri al›yorlard›.5
Kapasite aç›s›ndan dördüncü s›ray› alan Üsküdar debba¤haneleri ise; Atik
Vâlide Sultan,6 Safiye Sultan7 ve Mihrimâh Sultan’›n8 kurduklar› otuz bir
debba¤haneden oluflmaktayd›. Üsküdar selhhanelerindeki derileri bunlar
al›rlard›. Ayr›ca Atik Vâlide Sultan’›n on iki debba¤hanesine; Yenisaray’›n
Matbâh-› Âmire’si için kesilen koyunlar›n derisi, Safiye Sultan›n on bir
debba¤hanesine ise; Eski Saray için kesilen hayvanlar›n derisi, Mihrimâh
Sultan’›n sekiz debba¤hanesine ise; Suhut kap›s›nda ve Bal›k pazar›nda kesilen
hayvanlar›n derisi tahsis edilmiflti.9
Bu tahsislere iliflkin istisnalar aras›nda flu hususlar› da görmekteyiz; Yedikule
debba¤lar›n›n ulufesiz miri hizmet için, kendi aralar›ndan alt› kifli seçmeleri
halinde; Yedikule’den, Kas›mpafla ve Üsküdar debba¤lar›na deri verilmedi¤i
gibi, ayr›ca sonradan kurulan selhhanelerin derileri de Yedikule debba¤lar›na
verilirdi. Yedikule debba¤lar›n›n aralar›ndan seçilen miri hizmetle vazifeli alt›
kifliden ikisi ‹stabl-› Âmire, dördü ise Saray-› Âmire ihtiyac›n› karfl›larlard›.10

1-Üsküdar Debba¤lar›n›n Deri ve Debagat Malzemesini
Temin Yollar›
a) Deri Tahsis ve Temin Yollar› ile Aralar›ndaki ‹htilaflar
‹stanbul debba¤haneleri içerisinde kapasite aç›s›ndan dördüncü s›rada olan
Üsküdar debba¤haneleri, üç gruptan oluflmaktayd›. Otuz bir debba¤haneden
meydana gelen Üsküdar debba¤hanelerinin on birini Safiye Sultan’›n kurdu¤u
vak›f debba¤haneleri, sekizini Mihrimah Sultan’›n kurdu¤u vak›f
debba¤haneleri, di¤er onikisini ise Atik Vâlide Sultan’›n binâ etti¤i vak›f
debba¤haneleri oluflturmaktayd›.11 Bu debba¤haneler, Üsküdar s›n›rlar› içerisindeki selhhanelerden ve kendilerine hisse tâyin edilen yerlerden deri temin
ederek debagat ifllemini yaparlard›. ‹stanbul içindeki Yahudi cemaati kendi
kestikleri koyunlar›n derilerini, Üsküdar’daki debba¤hanelere verirlerdi. 5
Receb 980 (11 Kas›m 1572) tarihinde Yahudilerin ‹stanbul’da koyun
kesmelerinin yasaklanmas› üzerine, kesecekleri koyunlar› Edirnekap› d›fl›nda
bo¤azlamalar› karara ba¤lanm›fl ve Yedikule debba¤lar› da bu derileri sahiplenmek istemifllerdi. Bunun üzerine gönderilen hükümde, Yahudilerin kesti¤i hayvan derilerinin eskiden oldu¤u gibi Üsküdar debba¤hanelerine verilmesi
emredilmiflti.12
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Debba¤ ham maddesi deri

Üsküdar debba¤hanelerinden Safiye Sultan Vakf›’na ba¤l› on bir debba¤haneye;
a) Üsküdar’daki yerler: Büyük ‹skeleden Zencirli Kuyu’ya ve oradan da
Atpazar›’na kadarki yerlerde kesilen koyun derileri tahsis edilmiflti.13
b) ‹stanbul’daki yerler: Kumkap›’daki Niflanc› Mehmed Pafla’n›n kasap
dükkân›nda, eski saraya et veren kasaplar›n, Eminönü’nden Ayasofya’ya kadarki koyun kesen kasaplar›n ve Galata’daki Ermeni Ahmet’in zaptetti¤i hayvan
derileri de, Safiye Sultan debba¤lar›na ait idi.14 2 Rebiyyülâhir 1124 (9 Mayas
1712) tarihinde Safiye Sultan debba¤lar› ile Mihrimah Sultan debba¤lar›
aras›nda anlaflmazl›k meydana gelmiflti. Safiye Sultan debba¤haneleri baflka
yere tafl›nd› diyerekten Mihrimah Sultan debba¤lar› Safiye Sultan debba¤lar›n›n
derilerini almak istemifllerdi. Görülen davada; “baflka yere debba¤hanelerin
nakledilmesiyle tâyinât ve tahsisat›n de¤iflmeyece¤i” ifâde edilerek, Mihrimah
Sultan debba¤lar› haks›z bulunmufltu.15 Fakat daha sonraki Evâhir-i Safer 1169
(30 Ekim 1755) ve Evâsat-› Zilkade 1188 (17 Ocak 1775) tarihli davalarda durum
yeniden incelenerek, ehl-i vukuftan da bir rapor al›narak dava
sonuçland›r›lm›flt›. Buna göre; Safiye Sultan debba¤lar›, Üsküdar içinde
Balaban ‹skelesinden Atpazar›’na var›ncaya kadarki derileri alabileceklerdi.16
Mihrimah Sultan Vakf›’na ba¤l› sekiz debba¤haneyi iflleten debba¤lar ise;
a) Üsküdar’daki yerler: Büyük ‹skeleden Zincirli Kuyu’ya kadar olan yerlerde
kesilen hayvan derilerini alabileceklerdi.
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b) ‹stanbul’daki yerler: Yedikule selhhanelerinden iki hisse, Galata Saray›’nda,
Befliktafl’ta, Yahudiler Mahallesi’nde, Gülfem Hatun’un Vak›f dükkânlar›nda,
fiuhut Kap›s› içinde ve d›fl›nda ve Balat Kap›s›’nda kesilen koyun derilerini de
alabileceklerdi.17
Üsküdar debba¤hanelerinin en geliflmifli olan Atik Vâlide Sultan Evkaf›na ba¤l›
debba¤hanelere gelince; bunlar›n say›s› on iki olup, hisse ve tayinatlar›
itibariyle genifl bir çevreye da¤›lm›fllard›. Atik Vâlide Sultan Vakf›’na ba¤l›
debba¤hanelerin vakfiyelerinde kay›tl› olan deri hisseleri ve tayinatlar› flu flekilde idi:
a) Üsküdar’daki Yerler: Mahalle-i Ma’mure (Yeni Mahalle) ve Köprü üzerindeki
iki selhhanede kesilen koyun derileri, Sultan Selim zaman›nda tâyin edilmiflti18.
Üsküdar’a tabi ‹stavroz, Çengelköy, Kanl›ca, Beykoz ve Yoros’ta kesilen koyun,
keçi ve s›¤›r derileri, Sultan III. Murad’›n emri ile hisse tayin edilmiflti.19
b) ‹stanbul’daki Yerler: Çatlad›kap› d›fl›ndaki Miri selhhanede kesilen koyun
derileri ile Eminönü ‹skelesinde ve Kumkap›’daki selhhanede kesilen hayvan
derileri tâyin edilmiflti.20
c) Eyüp’teki Yerler: Eyüp ‹skelesi’nde, Balat’da, Kasap Süleyman dükkân›nda ve
Mehmed A¤a dükkân›nda kesilen hayvan derisi, Atik Vâlide Sultan
debba¤lar›na aitti.21
d) Kas›mpafla’daki Yerler: Kara Süleyman isimli kasab›n Kas›mpafla, Galata ve
Karaköy’deki dükkânlar›nda kesti¤i hayvanlar›n derisi.22 Canfeda Han›, Sururi
Vakf›’ndan, Ortaköy, Kuruçeflme, Ak›nt›burnu, Yenihisar, Tarabya, Sar›yer ve
Büyükdere’de kesilen koyunlar›n derileri de Atik Vâlide Sultan debba¤lar›na
aitti.23
Bu tahsisatlara Yedikule debba¤lar›n›n müdâhalesi olup bu müdâhale 14
Zilkade 1016 (2 Mart 1608) tarihli davada ele al›narak incelenmifl ve Yedikule
debba¤lar›n›n bu tür müdâhalesi haks›z bulunarak vazgeçmeleri emredilmiflti.24
Atik Vâlide Sultan debba¤lar›na kesti¤i koyunlar›n derilerini veren Kara
Süleyman isimli kasab›n Cemâziyelevvel 986 (Temmuz 1578) tarihinde dirlik
tasarruf etmek üzere kasapl›ktan ayr›lmas› üzerine, Kara Süleyman’›n emrindeki kasaplar›n yine eskiden oldu¤u gibi derileri Atik Vâlide Sultan debba¤lar›na
vermeleri emredilmiflti.25
Atik Vâlide Sultan Vakf›’na ba¤l› on iki debba¤hanenin günlük kiras›, yüz yirmi
akçe idi. Her bir debba¤hanenin günlük kiras› on akçe olup, debba¤ esnaf›na
kiraya verilmiflti.26
Ayr›ca Üsküdar debba¤lar›na Beylik selhhaneden günlük olarak yüz elli deri
verilirdi. Bu derilerin yüz onunu Atik Vâlide debba¤lar›, k›rk›n› de Safiye
Sultan debba¤lar› al›rlarken, Evâhir-i fievval 1181 (16 Mart 1768) y›l›nda meydana gelen bir ihtilaf üzerine Üsküdar debba¤lar›n›n istihkak› art›r›lm›flt›r. Bu
olay; Yeni Camii avlusundaki çaryekçi kasaplar›, kestikleri hayvanlar›n derilerini Üsküdar debba¤lar›na vermek istediklerini bildirmeleri üzerine, Üsküdar ve
Yedikule debba¤lar› bir araya gelerek aralar›nda anlaflm›fllard›. Buna göre;
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nizâm gere¤i çaryekçi kasaplar›n kesti¤i derileri, Yedikule debba¤lar› alacak,
Üsküdar debba¤lar› da, eskiden beylik selhhaneden ald›klar› günlük yüz elli
deriyi iki yüz deriye ç›karacaklard›.27 Nitekim bu husus Evâhir-i Recep 1188 (1
Ekim 1774) tarihinde tekrar gündeme gelmifl ve iki yüz deriye ç›kart›lan
istihkak›n yüz onunu Atik Vâlide, doksan›n› da Safiye Sultan debba¤lar›n›n
almas›na karar verilmifltir.28
Mevcut selhhane ve kasap dükkânlar›nda kesilen hayvan derilerinin tamam›
debba¤hane gruplar›na tahsis edildi¤inden, gizlice kurulan debba¤haneler mevcut yap›lanmay› tehdit etmekte idi. Nitekim Evâs›t-› Muharrem 1104 (26 Eylül
1692) tarihinde Istavros köyündeki Kabakulak-zâde Yal›s›nda, Yedikule iflçilerinden Mehmed ve orta¤› Tosya1› Mehmet gizlice bir debba¤hane kurarak,
çevresindeki derileri fazla ücretle sat›n al›p debâgat yapmakta idi. Bu durumdan
etkilenen Atik Vâlide Sultan debba¤lar›n›n flikâyeti üzerine, temessüksüz kurulan bu debba¤hanenin kald›r›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›.29 Evâil-i Safer 1104 (16
Ekim 1692) tarihinde yap›lan kontrolde ise, kaçak olarak faaliyetini sürdüren
debba¤hanenin befl kireçli kuyusu ve iki büyük teknesi oldu¤u, ayr›ca içinde
doksan yedi tola30 denen deri, yüz yirmi meflin, yüz befl meflinlik deri ve yüz
vukiyye yapa¤› tespit edilmiflti. Gönderilen emirde, debâgat yapmalar›n›n
önlenmesi de istenmiflti.31 Yeni bir debba¤hane kurmak isteyen kimse, durumu
resmî organlara bildirir ve uygun görülürse, kurulacak yerdeki debba¤lar›n ba¤l›
oldu¤u vakfa mu’accele ve mü’eeceleleri verilerek, vakf›n hissesinden kendilerine de bir pay ayr›l›rd›. Nitekim Evâhir-i Ramazan 1075 (11 Nisan 1665) tarihinde sipahi o¤lu olan Mehmed isimli bir flah›s, Mihrimah Sultan Vakf›’na ba¤l›
bir arsa üzerine debba¤hane kurmak istemifl, vakfa mu’accele ve mü’eccelelerini ödeyerek arsay› kiralam›flt›. Üsküdar mollas›na gönderilen emirde, bu flahs›n
hisseye dâhil edilerek debagat yapmas›na izin verildi¤i bildirilmiflti.32
Her esnaf›n nizam› gere¤i belirli bir hammadde temin bölgesi bulunmaktayd›.
Buna uyulmamas› esnaf›n ma¤dur olmas›na neden olufltururdu.33 Bunlar›n ilki
1755 y›l› Aral›k bafllar›na tarihlenen Üsküdar naibine hitaben yaz›lan hükümde;
Üsküdar’da Mihrimah Sultan vakf›n›n kirac›lar› olan sekiz debba¤ ustalar›
Büyükdereden Zincirlikuyu’ya kadar olan yerlerde kesilen hayvan derilerini,
Safiye Sultan Vakf› debba¤lar› ise Balaban ‹skelesinden Atpazar›’na kadar olan
yerlerde kesilen hayvanlar›n derilerini almalar› usul ve nizam iken Safiye
Sultan vakf› debba¤lar› Büyük iskele- Zincirlikuyu aras›ndaki derileri alarak
nizam› bozdu¤u gerekçesiyle flikâyet edilmiflti.34 1756 fiubat ay›nda da benzer
bir yak›nma mevcuttu.35
Bir di¤er ihtilaf konusu da 1755 y›l›n›n Nisan ay› ortalar›na ait olup, keçeci
esnaf› ile yaflanm›flt›r. Keçeci esnaf›n›n nizam›ndan olan ‹stanbul, Üsküdar,
Galata ve Haslar kazalar›nda kesilen koyun ve keçi derilerini debba¤ esnaf› al›p,
yünlerini keçecilere verirlerdi. Bir müddetten beri nizama ayk›r› davranarak
yünleri depolayarak Yahudilere ve döflekçi esnaf›na satt›klar› belirtilerek
flikâyetçi olunmufltu. Bu durumun devam› üzerine 1758 fiubat ay›nda ayn›
flikâyet tekrarlanm›flt›r.36
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1745 tarihli bir hükümde Üsküdar da Atik Valide Sultan vakf›na ba¤l› Atpazar›
içinde olan debba¤hane dükkân› tasarruf eden ustan›n ölmesi üzerine yerine
evlatlar› geçmifl, fakat bu durum vak›f defterlerine kaydedilmemesi üzerine
vakf›n zarara u¤ramas›na neden oldu¤u ifade edilerek flikâyette bulunulmufltur.37
‹stanbul selhhanelerinden temin edilen deriler, bu flekilde “befl ocak” tabir
edilen debba¤lara tahsis edilirdi. Ancak bu deriler ‹stanbul debba¤hanelerinin
kapasitesine kifayet etmedi¤inden, gerek Anadolu ve gerekse Rumeli
taraflar›ndan tuzlu ve kurutulmufl ham gön ve deriler getirilirdi. Özellikle ifllenmeye müsait hayvan derilerinin Macaristan topraklar›nda bol miktarda bulunmas›38 ham derilerin Osmanl› topraklar›na, özellikle ‹stanbul’a tüccarlar vas›tas›
ile bol miktarda sevk edildi¤ini görmekteyiz.39
D›flar›dan tüccarlar vas›tas› ile kurutulmufl ve tuzlanm›fl olarak getirilen bu deriler,40 “Lonca Yeri” denen borsada, gümrükleri ve vergileri ödendikten sonra
dükkân tasarruf eden debba¤ esnaf›na, esnaf ileri gelenleri taraf›ndan ellerindeki mühürlü defterlere göre dükkân say›s›na ve hisse adedine ba¤l› olarak
da¤›t›l›rd›. Buna hiçbir kimse de müdahale edemezdi.41 Bir dükkân kullanana
bir hisse, iki dükkân kullanana iki hisse, üç dükkân kullanana üç hisse ve daha
fazla dükkân kullanana daha fazla hisse verilirdi. Fermanlardaki “Taife-i
mezkureden dükkâna mutasarr›f olmayanlara hisse verilmeye” ifadesi esas
kabul edilerek, dükkân tasarruf etmeyenlere hisse verilmeyip, bunlar iflçilik
yaparlard›.42
Anadolu ve Rumeli taraflar›ndan gelen koyun, keçi, kuzu ve inek derileri,
ölçülü bir flekilde kasapbafl› taraf›ndan sat›n al›narak öncelikle sefer ihtiyac› ve
devletin di¤er ihtiyaçlar› karfl›land›ktan sonra kalan deriler, kasapbafl› denetiminde Yedikule, Eyüp, Kas›mpafla, Tophane ve Üsküdar debba¤lar›na
da¤›t›l›rd›. 17 fievval 1161 (10 Ekim 1748) ve 10 Safer 1214 (14 Temmuz 1799)
y›llar›nda kasap esnaf›n›n “Anadolu ve Rumeli’den gelen derileri biz satar›z”
demeleri, kânun ve nizama ayk›r› görülerek reddedilmifl ve nizam› bozmamalar›
emredilmiflti.43
b) Deba¤at Malzemesi olan Palamutun Temini:
Palamut. debagatta kullan›lan en mühim maddelerden bir tanesidir ve
dericili¤in geliflmesinde palamutun, özellikle ‹zmir ve çevresinde bol yetiflen
kaliteli palamutun rolü çok olmufltur44. ‹htiva etti¤i tanen45 maddesi, derinin
kimyevî olarak piflmesini temin eder. Tanen oran›n›n yüksek olmas› debagat›
kolaylaflt›r›r ve derinin sertleflmesini temin eder. Palamut, yeflil meflenin
meyvesi olup, palamut meflesi ismini al›r. Bu meflenin meyvesine Kayseri ve
çevresinde “pelit” denmektedir. Palamut’un debagatta kullan›lan esas k›sm›,
meyvenin etraf›n› yar› yar›ya kuflatan “yüksük” denilen kabuk k›sm›d›r.
Ticarette pek çok palamut cinsi bulunursa da en meflhuru ‹zmir palamutudur.46
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Palamut, topland›klar› zamana göre çeflitli isim al›r. ‹htiva etti¤i tanen aç›s›ndan
en zengin oldu¤u dönem Nisan ay›d›r. Eylül ay›nda toplananlarda tanen miktar›
o kadar çok de¤ildir. ‹yi cins palamutta %30 oran›nda tanen vard›r. ‹kinci kalite
palamutlarda tanen oran› ise %25’tir. Palamutun taneni sert kösele imalinde çok
aranan bir maddedir.47
Palamut ‹stanbul’a çeflitli yörelerden tüccarlar vas›tas› ile getirilirdi. Pek çok
yerde yetiflen palamut ekseriyetle; Biga, Ayd›n, Saruhan, Teke, Hamit, ‹zmir,
Midilli, Kütahya, Bayramiç. Kazda¤›, Ezine, Tuzla, Kösederesi, Edremit, Kemer
ve çevresindeki kazalar ile Rumeli’deki Mekrem ve çevresi, Semendre ile ‹mroz
adalar›ndan temin edilirdi.48
Devlet, ‹stanbul’un palamut ihtiyâc›n› karfl›layabilmek için her türlü yetkisini
kullanmaktayd›. Buna ra¤men debba¤ esnaf›, palamutu her zaman ayn›
kolayl›kla temin edemiyor zaman zaman teminde zorluk çekiyordu. Debagat›n
temel esâs›n› palamut oluflturdu¤undan, temin edilememesi halinde üretim
duruyor ve debba¤lar özellikle devlete karfl› olan taahhütlerini yerine getiremiyorlard›. ‹stanbul’a palamut sevk›yat›n›n aksama sebeplerinden birisi de
madrabaz tâbir edilen flah›slar›n palamutlar› sat›n alarak baflka yerlere
götürmeleri ve baflka flah›slara satmalar›yd›. Bu durum, devlet taraf›ndan fliddetle k›nanm›fl ve önüne geçilmesi hakk›nda ilgili yerlerin kad›, mütesellim, nâib
ve voyvodalar›na fermanlar gönderilmiflti.49 Nitekim Evâhir-i Rebiülah›r 1228
(24 Nisan 1813) tarihinde Biga sanca¤› mütesellimi ve Bayramiç kazas› naibine
gönderilen bir hükümde; palamutun ‹stanbul debba¤lar›na gönderilmesinin
nizâm-› kâdim oldu¤u belirtilmiflti. Fakat baz› flah›slar›n palamutun iyisini sat›n
al›p, baflka yerlere götürmeleriyle ‹stanbul’da palamut s›k›nt›s›n›n çekildi¤ini ve
‹stanbul’a gönderilen palamutlar›n ise çürük ve kötü kokulu olduklar›ndan kullan›lamad›¤›n› ‹stanbul debba¤lar›n›n bildirmesi üzerine gönderilen hükümdü;
madrabaz ve muhtekirlerin palamutun iyi ve temiz olanlar›n› almay›p, fena ve
çürük olan palamutlar›nda ‹stanbul’a sevk edilmemesi emredilmiflti ayr›ca ayn›
hükümde o yöre yöneticisi ile bu gibi madrabaz ve muhtekirlerin piflman olacaklar› tehdidi de yer almaktayd›.50
‹stanbul debba¤lar›na ne kadar palamut gerekti¤i, Evâhir-i Cemâziyelah›r 1242
(20 Ocak 1827) tarihinde, debba¤ ve palamut tüccar›n›n bir araya getirilmesiyle
yap›lan toplant›da karara ba¤lanm›flt›.
Buna göre her sene;
1 - Yedikule Debba¤lar›na
2.000 Kantar,
2 – Eyüp Debba¤lar›na
6.000 Kantar,
3 – Üsküdar Debba¤lar›na
4.000 Kantar,
4 – Kas›mpafla Debba¤lar›na
12.000 Kantar,
5 – Tophane Debba¤lar›na
+ 2.500 Kantar,
TOPLAM
36.500 Kant. gerekmektedir.
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Debba¤hane’de tabaklanm›fl deriler

Her sene otuz alt› bin befl yüz kantar palamutun yetece¤i kararlaflt›r›lm›flt›.
Ayr›ca bu sene sonuna kadar da toplam on dört bin dokuz yüz kantara ihtiyaç
olaca¤› belirtilmiflti. Bu miktar›n k›vr›k ve yolma tâbir edilen iyi cinsinin ifllerine yaray›p, düflük kalitedeki palamutun ifllerine yaramayaca¤› bildirilmiflti.
Ayr›ca bu toplant›da ödeme flekli de karara ba¤lanm›flt›, ödeme bafllang›c›n›n
ruz-› Kas›m bafl› olup, fievval ay›ndan itibaren ald›klar›n›n ücretlerini üç ayda
bir kere vererek, dört taksit ile hesab› kapatacaklard›. Her sene için ifllerine
yarayacak palamut cinsini tarif etmek üzere bir adam göndereceklerdi. ‹zin tezkereleri olmayan palamut tüccar›n›n d›flar›ya palamut göndermesi halinde, di¤er
miri vergilerde oldu¤u gibi, iki üç kat vergi vermekle yakas›n› kurtaramay›p fliddetle cezaland›r›lacakt›.51 Bu durum debba¤larla palamut tüccar› aras›nda uyulmas› gereken bir nizâm kabul edilmiflti.

II - Üsküdar Debba¤hanelerinin Üretim Kapasitesi
Üsküdar debba¤hanelerinin her sene için ne kadar deri sat›n alarak bunlar›
iflleyip, ilgili esnafa, tüccara ve devlete satt›klar›n› tam olarak bilememekteyiz.
Yaln›z ‹stanbul selhhanelerinden 1 fiaban 1172 (29 Mart 1759) tarihinden 29
fiaban 1177 (4 Mart 1764) tarihine kadarki befl senelik devrede sat›n ald›klar›
koyun, kuzu ve keçi derilerini o devirdeki birim fiyatlar›yla ayl›k periyotlar
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halinde tespit edebilmekteyiz.52 Bedelini muntazam bir flekilde devlet yetkililerine ödeyen Üsküdar debba¤lar›n›n bu befl senelik dönemdeki kay›tlara göre,
ayl›k ve y›ll›k kapasitelerini tespit etmemiz mümkündür. Yaln›z gerek kendilerinin, gerekse deri tüccar›n›n d›flar›dan getirdikleri deriler bu kapasiteye dâhil
de¤ildir.
Üsküdar debba¤lar›, kendilerine ba¤l› ‹stanbul selhhanelerinde kesilen koyunlar›n derilerini narh fiyat›ndan alarak tabaklam›fllard›. 1 fiaban 1172’den 29
fiaban 1177 tarihine kadarki befl y›ll›k dönemde, Üsküdar debba¤hanelerine
231.333 koyun ve kuzu derileri ‹stanbul selhhanelerinden gelmifl olup, Üsküdar
debba¤lar› bu deriler için 2.451.196 akçe ödemifllerdi. Bu derilerin çok az bir
k›sm› kuzu derisidir. Befl y›ll›k dönemde 329 kuzu derisi kaydedilmektedir. Bu
derilere birim fiyat› alt› akçeden 1.976 akçe ödemifllerdi. Geriye kalan 231.004
koyun derisine 2.449.220 akçe ödemifllerdi. Koyun derilerinin 119.632’si
yapa¤›l› cinsinden olup, her birisini on iki akçeden sat›n alarak 1.435.584 akçe
ödemifllerdi. Kalan 111.372 deri “tola” denen cinsten olup, bunlar›n aylara göre
birim fiyatlar› befl akçeden, on bir akçeye kadar de¤iflmektedir. Tola tabir edilen
derilere ise 1.014.136 akçe ödenmifltir. Bu derilerin birim fiyatlara göre da¤›l›m›
flu flekildedir:
Adet
8.780
4.152
13.200
13.512
8.707
26.766
36.255
111.372

Birim Fiyat› Akçe
5
6
7
8
9
10
11

Toplam
43.900 akçe
24.912 akçe
92.400 akçe
108.096 akçe
78.363 akçe
267.660 akçe
398.805 akçe
1.014.136 akçe etmektedir.

Üsküdar debba¤hanelerine tahsis edilen bu derilerin, y›llara göre da¤›l›m›n›
yapt›¤›m›zda 1172 y›l› hariç di¤er y›llar›n birbirlerine karfl› ayn› oran›
korudu¤unu görmekteyiz.53 Üsküdar debba¤hanesinin, Muharrem 1250 (May›s
1834)’den 6 Muharrem 1251 (4 May›s 1835) tarihine kadarki geçen 360 günde
7.192 keçi derisini, adeti yüz otuz befl akçeden satarak 970.920 akçe, 53.500
koyun derisini ise cinsine göre yüz befl, doksan ve altm›fl akçeden satarak
4.047.540 akçelik bir gelir elde etmifllerdi.54 Keçi ve koyun derilerinden toplam
5.018.560 akçe girdileri olmufltur ki, bu da 41.821 kurufl 13 para 1 akçe etmektedir. Masraf kaydedilen bu bedel, bafl muhasebeden Üsküdar debba¤hanelerine
ödenmifltir. Üsküdar debba¤hanelerinin bu durumunu Yedikule debba¤haneleri
ile k›yaslad›¤›m›zda, aradaki fark›n gayet az oldu¤unu görürüz.55
Üsküdar debba¤hanesinin miri ihtiyac› karfl›layan üretim ve sat›fllar›n› üçer
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Debagat malzemesi olan ve mefle a¤ac›ndan yetiflen palamut

ayl›k periyotlarla gösteren 16 Ramazan 1250 (16 Ocak 1835)’den Gurre-i
Rebiülah›r 1254 (24 Haziran 1838) tarihleri aras›ndaki tabloyu56
inceledi¤imizde, keçi derisini her y›l için 11.799 koyun derisini ise yaklafl›k iki
y›lda bir 2.235 olarak devletin ihtiyâc›n› temin için satt›¤›n› görmekteyiz. Üsküdar debba¤lar› bu derileri Redif ve Asâkir-i Mansure’ye satt›klar›na dair gurre-i
fievval 1253 ve gurre-i Muharrem 1254 tarihlerinde kay›t bulunmaktad›r.57
Üsküdar debba¤hanelerinin meflin üretimi ise, bir nevbette 15.000 adeti bulmaktad›r. gurre-i Rebiülah›r 1251 tarihinde 15.000 üretim yapan Üsküdar
debba¤hanesi, bir di¤er üretimini ise ancak gurre-i fievval 1252 tarihinde
gerçeklefltirebilmifltir.58 gurre-i fiaban 1254 tarihine kadarki iki y›l gibi uzun bir
sürede yeni bir üretime rastlanmamaktad›r. ‹ki üretim aras› ise on befl ay
sürmektedir.
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Üsküdar debba¤hanelerinin 1 fiaban 1172 (29 Mart 1759) tarihinden 29 fiaban
1177 (4 Mart 1764) tarihine kadarki birer y›ll›k deri tüketimini gösterir tablodur.59
Üsküdar debba¤hanesinin Muharrem 1250 – 6 Muharrem 1251 (May›s 1834 – 4
May›s 1835) Tarihleri aras›ndaki birer ayl›k deri sat›fllar›n› gösteren tablodur60.
Üsküdar debba¤hanesinin 16 Ramazan 1250 – Gurre-i Rebiülah›r 1254 (16 Ocak
1835-24 Haziran 1838) tarihleri aras›ndaki üçer ayl›k üretim ve sat›fllar›n›
gösteren tablodur62.
D‹PNOTLAR
1 Ahmet Refik, Eski ‹stanbul, ‹stanbul 1931, s. 88.
2 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), Mühimme Defteri ( MD), nr. 108, s. 255-256, h.1081.
3 BOA, MD. nr. 110, s. 560, h.2594; Ahmet Refik, Hicri On ‹kinci As›rda ‹stanbul Hayat›, ‹stanbul 1931, s. 230-232.
4 BOA, MD.nr. 104, s. 274-275.
5BOA, MD. nr. 115, s. 304-305.
6 Sultan II. Selim’›n kad›n›, III. Murad’›n annesi Nur Banu Sultan’d›r. 6 Aral›k 1583 tarihinde vefat etmifltir. Üsküdar’da
Mimar Sinan’a yapt›rd›¤› Valide-i Atik Camiinin giderlerini karfl›lamak için zengin vak›flar yapm›fl, Üsküdar, Çemberlitafl,
Haliç, Yenikap› ve Toptafl›’ndaki hamamlara ilâveten Üsküdar’da Tabaklar Camii’nin yer ald›¤› Tabaklar Meydan›’n›n
yan›ndan akan Tabaklar Deresi üzerinde 12 bab debba¤hane karhanesi infla ettirmifltir (tafsilat için bak: Mehmet Nermi
Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 170, 365, 372).
7 Sultan III. Murad’›n kad›nlar›ndan olup, Sultan III. Mehmed’in validesidir. Gerek Sultan Murad’›n ve gerekse Sultan
Mehmed’in zaman›nda oldukça nüfuzu vard› (fiemseddin Sami, Kamusu’l-A’lâm, Ankara 1996, IV, 2962).
8 Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› ve Sadrazam Rüstem Pafla’n›n kar›s›d›r. 16 Zilkade 985 ( 25 Ocak 1578) tarihinde vefat etti¤i
ve Üsküdar’da Mimar Sinan’a yapt›rd›¤› Mihrimah Sultan Camii’nin haziresinde medfundur (Ayr›nt› için bk. Haskan, a.g.e,
I, 264).
9 BOA, MD. nr. 180, s. 130, h.541 (Bu mühimme defterinin as›l numaras› 97/1 iken yanl›fll›kla 180 numaraya kaydolmufltur.
Katologda 180 numara ile geçti¤i için burada ayn› numara kullan›lm›flt›r.)
10 BOA, MD, nr. 85, s. 214, h.491.
11 BOA, ‹stanbul Ahkam Defteri (‹AD), nr. 4, s. 37;BOA, MD, nr. 180, s. 130, h.541.
12 BOA, Kepeci, DHK, nr. 67, s. 330.
13 BOA, C.Evkaf, nr. 23153.
14 A.g.b.
15 A.g.b.
16BOA, ‹AD, nr. 4, s. 37; nr. 8, s. 222.
17 BOA, MD, nr. 180, s. 130, h.541; BOA, ‹AD, nr. 4, s. 37; nr. 8, s. 222.
18 BOA, MD, nr. 52, s. 309, h.822.
19 BOA, MD, nr. 79, s. 24, h.60; nr. 46, s. 165, h.337.
20 BOA, MD, nr. 52, s. 309, h.822; nr. 76, s. 24, h.60; BOA, Ali Emiri Tasnifi (AE), I.Ahmed, nr. 460.
21BOA, MD, nr. 76, s. 24, h.60.
22BOA, MD, nr. 27, s. 265, h.624; nr. 42, s. 118, h.407; nr. 52, s. 309, h.822; Ahmet Refik, a.g.e, s. 115.
23 BOA, MD, nr. 46, s. 165, h.337; nr. 52, s. 309, h.822; nr. 76, s. 24.
24 BOA, MD, nr. 76, s. 25, h.60.
25BOA, MD, nr. 42, s. 118, h.407.
26 BOA, MD, nr. 103, s. 26.
27 BOA, ‹AD, nr. 8, s. 87.
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28 BOA, ‹AD, nr. 8, s. 194.
29 BOA, MD, nr. 103, s. 26; Ayn› vesika için bk. Ahmet Refik, Hicri Onikinci As›r, s. 9-10.
30 Tola: yapa¤›s› k›rp›lm›fl koyun derisi (BOA, ‹AD, nr. 3, s. 360).
31 a.g.d., s. 27.
32 BOA, MD, nr. 95, s. 58, h.375.
33 Nahide fiimflir, “ XVIII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda Üsküdar Esnaf› ve Meseleleri”, II. Üsküdar Sempozyumu Bildiriler (1214 Mart 2004), ‹stanbul 2005, I, s. 337.
34 a.g.t., ayn› yer.
35 a.g.t., ayn› yer.
36 a.g.t., ayn› yer.
37 Ahmet Tabako¤lu, Ahmet Kal’a, Salih Aynural, ‹smail Kara, Eyüp Sabri Kal’a, ‹stanbul Esnaf Tarihi, ‹stanbul 1997, I, 166.
38 L.Fekete, “Osmanl› Türkleri ve Macarlar 1366-1699” (trc. Sadrettin Karatay), Belleten, XIII/52 (Ankara 1949), s. 700.
39 Gyöngyi Kovales, “Osmanl› Uygulamal› Sanat Eserleri Aç›s›ndan Macaristan’›n Balkanlarla ‹liflkileri (XVI-XVII. As›r)”, (trc.
Vural Y›ld›r›m), Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Dergisi, sy. 50 (‹stanbul 1987), s. 207.
40 BOA, MD, nr. 110, s. 560, h.2495.
41 BOA, MD. nr. 110, s. 560, h.2495.
42 BOA, MD, nr. 115, s. 330, h.1422.
43BOA, C.‹ktisat, nr. 53.
44 Vedat Eldem, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun ‹ktisadî fiartlar› Alt›nda Bir Tetkik, ‹stanbul 1970, s. 135.
45 Tanen: Derinin sertleflmesini ve mukavemetini sa¤layan kimyevî bir maddedir. Tabii tanen, bir deriyi yaln›z bafllar›na
debagat edebilecek kudrete sahiptir. Tanen bazen bitkinin kabu¤unda (mefle, çam, sö¤üt, kavak, akasya... gibi), bazen de
yapra¤›nda (sumak gibi) bulunur. Daha genifl bilgi için bk. Doktor Nuri, Debagat, ‹stanbul 1928, s. 83.
46Eldem, a.g.e, s. 97.
47Eldem, a.g.e, s. 98.
48 BOA, Tevziat ve Zehâir defteri (TZD), nr. 30, s. 11; BOA, MD, nr. 235, s. 230, h.780.
49 Ahmet Refik, ‹stanbul Hayat›, s. 163-164.
50 BOA, MD, nr. 234, s. 281, h.584.
51 BOA, TZD, nr. 30, s. 11-12; BOA, C.‹ktisat, nr. 585.
52BOA, D-BfiM, nr. 3450, s. 69-81.
53 Ayr›nt› için bk. Tablo – 1.
54 bk. Tablo – 2.
55 Buradaki miktarlar her iki debba¤hanenin bir y›ll›k kapasitelerini ve sat›fllar›n› tam olarak yans›tmamaktad›r.
56 bk. Tablo – 2.
57 BOA, Kepeci, Müteferrik, nr. 7476; ayr›ca bk. Tablo – 3.
58 BOA, Kepeci, Müteferrik, nr. 7476.
59 BOA, D-BSM, nr. 3450, s. 69-81.
60 BOA, Kepeci, Kasapbafl› Defteri, nr. 7409.
61 Rebiülah›r 1250 tarihinin hesaplar› yap›l›rken yar›m kurufl fazla kay›t edilmifltir.
62 BOA, Kepeci, Müteferrik, nr. 7476.
63 Gurre-i Recep 1251 Tarihli hesapta 9635 adet keçi derisinden sat›lan 825 adet ç›kar›l›nca 8810 adet keçi derisi kalmas›
laz›m gelirken muhtemelen kâtip sehven 8720 adet olarak daha sonraki Gurre-i fievval 1252 tarihli hesaba geçmifl ve bu hata
daha sonraki dönemlerin kay›tlar›na aynen yans›m›flt›r.
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Kent ya da baflka bir yer olsun, yaflad›¤›m›z mekânlar üzerinde düflünmek, yaflama belli bir uzakl›ktan bakmay› gerektiren bir etkinliktir. Öte yandan, “kent”
ve “kültür” belki de birbirini en yo¤un biçimde ça¤r›flt›ran iki kavram ya da tümel olarak insan dünyas›nda önemli bir yer tutmaktad›r (Çotuksöken, 2003).
Geçmiflten bugüne kent ve kültür kavramlar›n› içinde bar›nd›ran en önemli flehirlerden biri de ‹stanbul’dur. ‹stanbul bugün oldu¤u gibi Osmanl›’da da kültür
ve sanat hayat›n›n geliflmesinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle 1453’ten itibaren bir baflkent olmas› itibariyle Osmanl›’daki her geliflme ve yenilik ‹stanbul’da gerçekleflmifl ve daha sonra di¤er flehirlere yay›lm›flt›r. Kentin her bir kültürel ö¤esine kendi s›n›rlar› içinde katk›da bulunmufl olan semtlerde kentin gelifliminde önemli bir role sahiptir. Bu çal›flmada bir semt/ilçe ba¤lam›nda incelenen Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i de bir kent kültürü ö¤esi olarak esas geliflimine XV. yüzy›ldan itibaren ‹stanbul’da bafllam›flt›r.
Bilindi¤i gibi birço¤u ‹stanbul’da olmak üzere Osmanl›’da saray içinde ve d›fl›nda müzik e¤itimi ve icrâ kurumlar› vard›; bunlar Enderûn, Muzika-i Hümâyun
Mevlevihâneler ve di¤er tekkelerle Osmanl›’n›n son zamanlar›nda -yâni 20. yüzy›l›n bafllar›nda- kurulan “özel musiki cemiyetleri”dir. Gerek tekkelerin ve Mevlevihanelerin gerekse özel musiki cemiyetlerinin saray d›fl›nda olmalar›, hem
daha özgür müzik yapabilme hem de kent yaflam›yla bire bir iliflki içinde olabilme olana¤›n› ortaya ç›karm›flt›r. Müzi¤e iliflkin bu kurumlar›n ve bu kurumlardaki müzisyenlerin de semtlerin gelifliminde ve ad›n›n ön plana ç›kmas›nda
önemli yeri vard›r. Bu ba¤lamda yap›lan araflt›rmada Üsküdar’da Osmanl›’dan
Türkiye’ye müzi¤e dair kurumlar ve müzisyenlerin varl›¤› sorgulanm›fl ve ön
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araflt›rma sonucu afla¤›daki bilgilere ulafl›lm›flt›r:
XVII. ve XX. yüzy›l aras›nda Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i’ne ve ‹stanbul kent
kültürüne müzik kurumlar› ve müzisyenleriyle katk›da bulunmufl ve bugün ilçe olan eski ‹stanbul semtlerinden biri de Üsküdar’d›r. Bu çal›flmada Üsküdar’da Osmanl› döneminde kurulmufl ve önemli baflar›lara imza atm›fl “geleneksel
sanat müzi¤i”ne dâir iki ayr› kurum üzerinde durulacakt›r. Bunlar, Üsküdar
Mevlevihânesi ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’dir. ‹lki daha çok dînî ve ikincisi
din d›fl› (lâ dînî) müzik e¤itiminin ve icrâs›n›n yap›ld›¤› ve pek çok müzikçinin
yetiflti¤i bu iki kurum, öncelikle Üsküdâr’a ve sonras›nda ‹stanbul’a kent müzik
kültürü alan›nda katk› sa¤lam›flt›r.1 Üsküdar Mevlevihânesi ve Üsküdar Musiki
Cemiyeti ile iliflkisi olanlar d›fl›nda bu kurumlarla iliflkisi olmayan Üsküdarl›
birçok müzisyen de bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda çal›flmada Üsküdar Mevlevihânesi ve Üsküdar Musiki Cemiyeti ile bu kurumlarla ilgili olan veya olmayan
Üsküdarl› müzikçiler de incelenmifl ve bir veri kayna¤› olarak târihî, biyografik
ve istatistiksel bilgiler ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu çal›flman›n bilimsel alan› olan Etnomüzikoloji (Kültürel Müzikoloji), ortaya kondu¤u 1955’den bu yana gelifltirilerek toplum, kültür ve müzik iliflkisini inceleyen bir disipline dönüflmüfltür. Bu
ba¤lamda bu araflt›rma da tarih, kültür ve müzik iliflkisi kapsam›nda etnomüzikolojik bir çal›flma olarak ortaya ç›kmaktad›r.

1. Osmanl› Döneminde Üsküdar Mevlevihanesi
ve Bu Kurumdaki Üsküdarl› Müzisyenler
Üsküdar Mevlevihanesi, ‹mrahor semtinde Do¤anc›lar’›n bat›s›ndad›r ve âsitâne2 olmay›p, asl›nda bir zâviyedir.3 Son y›llarda yap›lan onar›mlar sonunda bir
bölümü câmiye dönüfltürülmüfl ve yap› tüm özelli¤ini yitirmifltir. Bu Mevlevi324
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hane’nin di¤erlerinden farkl› bir özelli¤i ‹stanbul’dan Anadolu’ya giden dervifllerin konaklamalar› için kurulmufl olmas›d›r. Galata Mevlevihanesi Postniflini
Ye¤en Ali Pafla’n›n o¤lu Nûman Bey kendi evini semâhaneye dönüfltürmüfl, bahçesine de di¤er yap›lar› ekleyerek bu Mevlevihane’yi kurmufltur (1794). Sultan
II. Mahmud Mevlevihane’yi yeni bafltan yaparcas›na onarm›fl (1834-1835), Sultan Abdülmecid de yap› toplulu¤unun eksiklerini tamamlam›flt›r. Semâhâne,
selaml›k, harem, matbâh-› flerif, dervifl hücreleri ve türbeden oluflan Mevlevihane iki katl› bir yap›d›r. Zemin kat› türbeye, üst kat› da semahaneye ayr›lm›flt›r.
Bu Mevlevihane’de türbenin semâhâne alt›nda oluflu tarîkat mimarisinin tek örne¤i olarak nitelenir. Yap›n›n bu plân düzeninde oluflu yer k›s›tl›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca Mevlevihane içerisinde sanat tarihi yönünden de¤erli bezemelere rastlanmam›flt›r. Günümüzde Mevlevihane hem cami hem de konuyla ilgili bir dernek taraf›ndan kullan›lmaktad›r
Bilindi¤i gibi Mevlevihaneler özellikle Mevlevî Tarîkatine mensup kimselerin
dînî e¤itim ve uygulama yapt›klar› kurumlard›r. Mevlevîlikteki dînî bir uygulama olan “semâ”n›n müzik eflli¤inde yap›lmas› itibariyle Mevlevihanelerde müzisyenlere de ihtiyaç duyulmaktad›r. Mevlevihanelerde bulunan ve yetiflen müzikçiler oraya icrâc› olarak katk› sa¤lamakla birlikte, yüzy›llard›r Geleneksel Sanat Müzi¤inin hem dîni hem de din d›fl› formlar›nda eserler ortaya koymufllar
ve Osmanl› Sanat Müzi¤i’nin geliflimine ve repertuar›na katk› sa¤lam›fllard›r.
Mevlevihanelerdeki müzisyenler sadece Mevlevihanelerde de¤il din d›fl› müzik
ortamlar›nda da bulunarak kent müzik kültürüne de katk›da bulunmufllard›r.
Bu ba¤lamda Üsküdar Mevlevihanesi’nde de bugün adlar› bilinen veya bilinmeyen birçok müzisyen yetiflmifl ve hem Mevlevîhaneye hem Üsküdar’a hem de ‹stanbul’a kültürel ve sanatsal katk› sa¤lam›fllard›r. Bu araflt›rmada hem Üsküdarl› olup hem de Üsküdar Mevlevihanesi’nde çal›flm›fl dört müzisyenden bahsedilecektir. Bunlar; Neyzen Sâlim Bey, Hac› Fâik Bey, Vâhib Efendi ve Neyzen Aziz
Dede’dir. 1794’te kurulmufl olan Üsküdar Mevlevihanesi’nde 19. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan 20. yüzy›l›n bafl›na kadar s›ras›yla bulunarak Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i’ne icrâc›, besteci ve ö¤retici olarak katk›da bulunan Üsküdarl› dört besteciye iliflkin bilgiler flu flekilde özetlenebilir:
Neyzen Sâlim Bey (1829 -1884), Üsküdarl› Sâlim olarak da bilinir. 1829 ya da
1830 y›l›nda Üsküdar’da do¤du. Ney üflemesini neyzen ve giriftzen Said Dede’den ö¤rendi. Pek çok tekkede ney çalm›flt›r. Sâlim Bey, 1884’te -fieyh Edhem
Efendi’nin Rifâî dergâh›nda yap›lan ayinde taksim yaparken- vefat etmifltir. Sal› Tekkesi alt›ndaki türbeye defnedilmifltir. Sâlim Bey, ünü ‹stanbul’a yay›ld›kça musiki sever çevrelerce aranan bir neyzen olmufl, Üsküdar Mevlevihanesi’ndeki neyzenli¤inden baflka K›yâmi tekkelerinde “mansur ney” çalm›flt›r. fiiirle de u¤raflm›fl ve baz› fliirler yazm›flt›r. Yaflad›¤› sürece isteyen her hevesliye
ney çalmay› ö¤retmifl çok ö¤renci yetifltirmifltir. Bunlar›n içinde en ünlüsü Neyzen Aziz Dede’dir Ayn› zamanda bir besteci olan Sâlim Bey sözlü eserler de bestelemifl olmakla birlikte daha çok saz eserleriyle tan›nm›flt›r. Bir tarikat üyesi ve
325

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

tasavvufla u¤raflan bir kimse olmakla birlikte, eserlerinde daha çok [din d›fl›]
duygu ve düflüncenin hâkim oldu¤u bir yolda ilerledi¤i görülmektedir. 117 saz
eserinden befl peflrevi ile dört saz semaisi günümüze ulaflm›flt›r.
Hac› Fâik Bey (1830?-1890), Neyzen Sâlim Bey’in kardefli Hac› Fâik Bey
1830’da(?) Üsküdar’da do¤du. Küçük yafl›nda Enderûn’a al›narak musikiyi Dellâl-zâde ‹smail Efendi’den ö¤rendi. Saraydan ayr›ld›ktan sonra Aksaray’daki
“K›z Sanayi Mektebi” ile Haseki Hastanesi müdürlüklerinde bulundu. 1890’da
Takriben altm›fl yafllar›nda öldü. ‹yi bir neyzen ve giriftzen olmas›na ra¤men,
daha çok usta bir hanende (flark›c›) olarak tan›nd›. Hac› Fâik Bey 19. Yüzy›l›n
en baflar›l› bestecilerindendir. Dînî ve dîn d›fl› birçok formda eser bestelemifltir.
A¤abeyi Sâlim Bey gibi saz eseri de¤il söz eserleri besteledi. Hac› Fâik Bey de
Üsküdar Mevlevihânesi’nde müzisyen olarak bulunmufl ve bu sebeple Yegâh ve
Dügâh makamlar›nda iki Mevlevi Âyini de bestelemifltir. Bu âyinler kendi döneminde Üsküdar Mevlevihânesi’nde okunmufltur. O büyük beste formlar›n›n son
ustas›d›r. “Fâik” mahlas›yla fliirle de ilgilenmifl ve beste eserlerinin ço¤unun
sözlerini kendisi yazm›flt›r. Bütün bunlar›n d›fl›nda Hac› Fâik Bey Geleneksel
Sanat Müzi¤ine çok say›da ö¤renci yetifltirmifltir. Hac› Fâik Bey befl yüzden fazla eser bestelemifl, bunlardan yüz elli kadar› günümüze gelebilmifltir.
Vâhib Efendi, XIX. yüzy›lda Üsküdar’da do¤du. Do¤um tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ortaokuldan sonra memuriyete bafllad›. Hamâmizâde ‹smail Dede
Efendinin ö¤rencisi oldu. Hânende olarak tan›nd›. Mevlevîlik Tarîkat›na girerek
Üsküdar Mevlevihanesi kudümzenbafl›l›¤›na kadar yükseldi. 1896’da öldü. Kudümzen ve hânende olarak Geleneksel Sanat Müzi¤i içerisinde yer alm›flt›r.
Neyzen Aziz Dede (1840?-1905), Üsküdar Do¤anc›lar’da 1840 da do¤an Aziz Dede, genç yafl›nda Kahire Mevlevîhanesi’ne gitti. Burada, Neyzenbafl› Nakflî Dede’den ney üflemesini ö¤rendi. Daha sonra Gelibolu Mevlevîhanesi’ne geldi. Çilesini tamamlayarak ‹stanbul’a geldi, Üsküdar ve Galata Mevlevîhaneleri neyzenbafl›s› oldu. Üsküdarl› Neyzen Sâlim Bey’in ö¤rencisi oldu. Üsküdar Mevlevîhanesinin neyzenbafl›s› iken, Atâullah Efendi ve Hüseyin Fahreddin Dede’nin
iste¤i üzerine, Galata, Bahariye, Kas›mpafla ve Yenikap› Mevlevîhanelerinde de
neyzenbafl›l›k yapm›flt›r. Ayn› zamanda besteci olan Aziz Dede saz eserleri bestelemifltir.

2. Osmanl›’dan Türkiye’ye Üsküdar Musiki Cemiyeti
ve Bu Kurumdan Yetiflen Üsküdarl› Müzisyenler
Osmanl›’n›n son devirlerinde özellikle XX. yüzy›l bafllar›nda saray d›fl›nda çeflitli semtlerde kurulan özel musiki cemiyetleri, kent yaflam›n›n içinde daha çok
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bulunmalar› ve müzi¤in daha çok yay›lmas› bak›m›ndan önemli bir yere sahiptir. Bu özel musiki cemiyetlerinden biri de Üsküdar Musiki Cemiyeti’dir ki bugünde varl›¤›n› sürdürerek hem Üsküdar hem ‹stanbul hem de Türkiye’nin müzik kültürüne katk›da bulunmufl ve bulunmaktad›r. Üsküdar Musiki Cemiyeti
‹stanbul’un Anadolu yakas›nda kurulan ilk özel musiki cemiyeti olmas› bak›m›ndan da örnek teflkil etmifltir. Üsküdar Musiki Cemiyeti, telgrafç› Ata Bey,
Türkmenzâde Osman Bey ve Sakall› Nûri Bey ile arkadafllar› taraf›ndan 1918’de
‹mrahorda bir eski konakta Anadolu Musiki Mektebi veya Cemiyeti ad›yla kurulmufltur. Anadolu Musiki Mektebi, 1915’te kurulan Darü’l Feyz-i Musiki ile
1919 y›l›nda birleflerek çal›flmalar›n› Darü’l Feyz-i Musiki Cemiyeti ad› alt›nda
sürdürmüfl ve buradan Selahaddin P›nar, Necati Tokyay, fiükrü Tunar ve Emin
Ongan gibi ünlü müzisyenler yetiflmifltir. Kuruldu¤undan beri sürekli bina de¤ifltiren Cemiyet, Üsküdar Musiki Cemiyeti ad›yla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflundan sonra da çal›flmalar›n› sürdürmüfl ancak 1934’te kapat›lm›fl, 1939’da
Yeni Üsküdar Musiki Cemiyeti ad›yla ikinci kez kurulmufl, 1944’te kendini feshetmifl ve 1946 y›l›nda üçüncü kez kurulmufltur. 1987 y›l›nda Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ad›n› alm›flt›r. Üsküdar Musiki Cemiyeti Üsküdar’da kurulmufl olmakla birlikte ‹stanbul’un di¤er semtlerinden olan kimselerin de müzisyen olarak yetiflmesini sa¤lam›fl ve Osmanl› döneminden bugüne Üsküdarl›
olan veya olmayan birçok müzisyen yetifltirerek, öncelikle ‹stanbul sonras›nda
da Türkiye’ye “geleneksel sanat müzi¤i” alan›nda katk›da bulunmufltur. Üsküdarl› olup ayn› zamanda Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde ö¤renci, ö¤retmen veya
icrâc› olarak yer alm›fl befl müzikçi tespit edilmifltir. Bunlar; Bestenigâr (Hoca)
Ziyâ Bey, Ûdî Besim fierif (Üstünöz) Bey, Selâhaddin P›nar, Neyzen Halil Can
ve Emin Ongan’d›r. 1918’de kurulmufl olan Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde XIX.
yüzy›l›n bafllar›ndan XX. yüzy›l sonuna kadar Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i’ne icrâc›, besteci ve ö¤retici olarak katk›da bulunan Üsküdarl› befl besteciye iliflkin
bilgiler flu flekilde ortaya ç›kmaktad›r:
Bestenigâr (Hoca) Ziyâ Bey, Üsküdarl› Ziya Bey olarak da bilinir. 1877’de Üsküdar’da do¤du. ‹lkokul ve Rüfltiyeyi bitirdikten sonra Harbiye Nezâreti’nde memurluk yaparak 1916’da emekli oldu. Sesinin güzel olmas› sebebiyle küçük yafllarda, döneminin hânendeleri aras›na girdi. fiark Musiki Cemiyeti, Üsküdar Musiki Cemiyeti ve Dar’ül Elhân’da ö¤retmenlik yapt›. On civar›nda eser besteledi.
En çok hânendeli¤i ve ö¤retmenli¤i ile tan›nm›flt›r. 1923’te Mersin’de öldü.
Ûdî Besim fierif (Üstünöz) Bey, 1893’te Üsküdar Rum Mehmed Pafla Mahallesinde do¤du. Ravza-i Terakkî ‹lkokulu’ndan sonra ‹stanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve uzun y›llar avukatl›k yapt›. ‹lk müzik dersini Hâf›z Vehbi Efendi’den ald›. Ûdî ve hânende olarak tan›nan Besim fierif Bey, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin kurucular› aras›nda yer alarak, burada uzun y›llar ud ve nazariyat ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. On civar›nda eser bestelemifltir. 1970’te öldü.
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Selâhaddin P›nar, 1902’de Üsküdar Altunizâde’de do¤du. ‹lkokulu babas›n›n
memleketi Çal’da (Denizli), ortaokulu Edirne’de okudu. 1918’de tekrar ‹stanbul’a
geldi. ‹lk müzik derslerine 1914’te Ûdî Sâmi Bey’den ud dersleri alarak bafllad›.
1919’da tanbur çalmaya bafllad›. ‹lk eserini flark› formunda on sekiz yafl›nda besteledi (Mülkün ne yaman flûle-i ikbâli karard›). Darü’l Feyz-i Musiki’nin ile Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin kurucular› aras›nda yer ald› ve buradaki müzikçilerden
de yararlanarak kendini yetifltirdi. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde icrâc› olarak yer
ald›. Besteci olarak tan›nan ve yüz civar›nda flark› besteleyen P›nar 1960’ta öldü.
Halil Can, 1905’te Üsküdar, ‹hsaniye Mahallesinde do¤du. Rüstempafla ‹ptidâ
Mektebi, Selim-i Sâlis Nümûne Mektebi ve Üsküdar Sultânisi’nde okuduktan
sonra 1925’te Eczac›l›k Fakültesini bitirdi. ‹stanbul d›fl›nda ve içinde çeflitli kurumlarda eczac› ve yönetici olarak çal›flt›. Ailesinin ço¤u Mevlevî oldu¤u için
evlerindeki dînî müzik ortam›ndan ciddi biçimde etkilendi. ‹lk müzik ve ney
derslerini Neyzen Emin Yaz›c›’dan ald›. Din d›fl› müzik e¤itimini Darü’l Feyz-i
Musiki’de Üsküdarl› Bestenigâr Ziya Bey ve Arap Cemal’le sürdürdü. Rauf Yekta Bey’den de nazariyat dersleri ald›. Müzik hakk›nda araflt›rmalar yapt›. Üsküdar Mevlevîhanesi fieyhi Ahmet Remzi Akyürek Dedenin sikkesini tekbirlemesiyle Mevlevî oldu. Daha çok neyzen ve ö¤retmen olarak tan›nd›. ‹ki adet peflrev
bestelemifltir. 1973’te öldü.
Emin Ongan, 1906’da Edirne’de do¤du. ‹kinci Balkan fiavafl›ndan sonra (1914)
ailesiyle ‹stanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleflti. ‹lkokulu Ravza-i Terakkî Mektebi’nde, ortaokul ve liseyi Edirne’de tamamlayarak tekrar Üsküdar’a yerlefltiler.
Müzi¤e a¤abeyinin keman› ile bafllad›. ‹lk hocas› M›z›kal› Celal Bey’dir. Üsküdarl› Bestenigâr Ziya Bey’le nazariyat, Arab Cemal’le repertuar çal›flt›. Edip Nâz›m Bey’den nota ö¤rendi. Amatör topluluklarda keman çald›. 1926’da Üsküdar
Musiki Cemiyeti’ne icrâc› olarak girdi ve bu kurumda uzun y›llar ö¤retmenlik
ve yöneticilik yapt›. Ço¤unlu¤u flark› olan 93 kadar eser bestelemifl olan 1985’te
öldü. Aslen Üsküdarl› olmamas›na ra¤men küçük yafllardan itibaren Üsküdar’da yaflad›¤› ve Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne katk›da bulundu¤u için bir Üsküdarl› müzikçi olarak de¤erlendirilmifltir.

3. Osmanl›’dan Türkiye’ye Üsküdarl› Osmanl›/Türk Sanat
Müzi¤i Müzisyenleri
Osmanl› Döneminde Üsküdarl› bestecilere/müzisyenlere ilk olarak 17. yüzy›ldan itibaren rastlanm›fl olup Türkiye Cumhuriyeti döneminde de yaflam›fl toplam on dokuz Üsküdarl› müzikçi tespit edilmifltir:
Üsküdarl› Hâf›z R›fat Efendi, XVII. yüzy›lda ortalar›na do¤ru Üsküdar’da do¤du, 18. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ‹stanbul’da öldü. As›l ad› Süleyman’d›r. Rifat
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Üsküdar Musiki Cemiyeti kurucular›ndan telgrafç›
Atâ Bey (Türk Musikisi Hizmetinde 50. y›l, s. 9)

Üsküdar Paflakap›s›’nda Darülfeyz-i Musiki Cemiyetinin ilk binas›
(Türk Musikisi Hizmetinde 50. y›l, s. 13)

ad›n› mahlas olarak kullanm›fl ve bu adla tan›nm›flt›r. Medrese ö¤renimi görüp
kad›l›k yapm›flt›r. Dînî ve dîn d›fl› besteler yapm›flt›r. Ço¤u eseri kaybolmufltur.
Günümüzde 11 eseri bilinmektedir.
Ahmed Vefki Efendi, XVII. yüzy›l sonlar›nda Üsküdar’da do¤du, tüm e¤itimini
Halvetî Tekkesi’nde ald› ve bütün ömrünü Sivasî Dergâh›’nda bir hücrede geçirdi. 1751’de öldü. Hattat, flâir ve besteci olan Vefkî Efendi çok say›da ilâhi, tevflih ve flugl gibi dînî eser bestelemifltir.
Üsküdarl› Mehmed Efendi, XVIII. yüzy›lda Üsküdar’da do¤mufltur. Hânende ve
bestecidir. Dînî ve dîn d›fl› otuz civar›nda eser bestelemifltir.
Dellâl fieyh Osman Efendi, XIX. yüzy›l›n bafllar›nda Üsküdar’da do¤du ve
1878’de ‹stanbul’da öldü. Müzik hocas› F›nd›k Hâf›z ve Hac›kad›n ‹mam› Hopla’d›r. Bir bestekâr olan Osman Efendi dînî formlarda eser bestelemifl ve çok ö¤renci yetifltirmifltir.
Hamâmîzâde Osman Bey, do¤um tarihi tespit edilememifltir. Üsküdar’da do¤mufltur, bu nedenle Üsküdarl› Osman Bey ad›yla da bilinir. Müzik hocas› Üsküdarl› Hac› Fâik Bey’dir. Neyzen ve hânendedir. Halep’e sürgün edilmifl ve orada
1887-1892 y›llar› aras›nda ölmüfltür. Çok ö¤renci yetifltirmifl ve dinî ve din d›fl›
besteler yapm›flt›r.
Hâf›z Hüseyin Tevfik Efendi, 1846’da Üsküdar’da do¤du. Müzik hocas› Üsküdarl›
Hac› Fâik Bey’dir. Üsküdar’daki Yeni Câmi’de müezzinbafl›l›k ve okullarda ö¤retmenlik yapm›flt›r. ‹yi bir hânende olarak tan›nm›flt›r. 1906’da ‹stanbul’da ölmüfltür.

329

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

Emin Ongan bugün de Musiki Cemiyeti’nin bafl›nda olan
fieref Çakar Bey ile (Ömrünü Musikiye Adayan ‹nsan, s.
118 )

V

Emin Ongan (Fehamet Ünal, Ömrünü Musikiye Adayan
‹nsan, ‹stanbul 2000, s. 116)

Enderûnî Hâf›z Hüsnü, as›l ad› Mehmet Hüsnü’dür. 1858’de Üsküdar Selimiye
Mahallesinde do¤du. Mahalle mektebinde okuduktan sonra Enderûn’a al›nd›.
1882’de Enderûn Mektebinde Kuran-› Kerim ö¤retmeni oldu. Müzik hocalar›
Sermüezzin R›fat Bey ve Üsküdarl’l› Hac› Fâik Bey’dir. Kendi kendine ney çalmay› ö¤renip ilerletti. Hânende olarak tan›nm›fl, dînî ve dîn d›fl› besteler yapm›flt›r. Günüme 100 civar›nda eseri kalm›flt›r. 1910’da öldü.
Yukar›da say›lan Osmanl› dönemi müzikçilerinin d›fl›nda hem Osmanl› döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflundan sonra yaflam›fl olan Üsküdarl› müzikçiler ise günümüzde daha çok tan›nmaktad›rlar :
Halid Lemî Adl›, buraya kadar say›lan besteci ve icrâc›lar aras›nda en tan›nan›d›r. 1869’da Üsküdar Sultantepesi semtinde do¤du. ‹lkokuldan sonra Fatih ve
So¤uktepe Rüfltiyelerinde e¤itim gördü.1887’de Mülkiye Mektebi’ne girdi ama
bitiremedi. Gazete yazarl›¤› yapt› ve çeflitli memuriyetlerde bulundu. 1907’den
itibaren kendini tamamen müzik çal›flmalar›na verdi. Müzikli bir ortamda yetiflti. Enderûni Yusuf Bey’den müzik dersleri ald›, Hac› Ârif Bey gibi birçok hocadan yararland›. ‹lk eserini 1888’de 19 yafl›nda besteledi. (Karci¤ar flark› : Hüsnüne edvâr› nâz›n flan senin) ‹lk eserleriyle birlikte çok tan›nd›. Ayn› zamanda çok
be¤enilen bir hânende olmufltur. 300 civar›nda flark› ve bir de ‹stiklal Marfl› bestelemifltir.1945’te öldü.
Dr. Subhi Zühdü Ezgi, bugün kullan›lan ve Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi olarak
an›lan geleneksel sanat müzi¤i teorisinin kurucular› aras›nda yer almaktad›r.
1869’da Üsküdar Aç›ktürbe semtinde do¤du. ‹lk ve ortaokuldan sonra T›bbiye-i
fiâhhâne’ye girdi ve 1892’de tabip yüzbafl› olarak mezun oldu. 20 y›l Libya’da tabur tabibi olarak çal›flt›. Babas› da müzikle ilgilendi¤inden müzik ortam›nda yetiflti. On yafl›nda Tahsin Bey’den keman ve usûl dersleri al›p bir y›l sonra keman› ile fas›llarda çalmaya bafllad›. Kânûni Hac› Arif Bey’den Bat› notas›n› ö¤ren330
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di, Medenî Aziz Efendi’den dersler ald›. Dönemindeki birçok müzik adam›yla
çal›flm›flt›r. Esas tan›nmas›n› sa¤layan kuramsal çal›flmalara 1913 y›l›nda Hüseyin Sadettin Arel ile birlikte Rauf Yekta Bey’in çerçevesinde bafllad›. Ord. Prof.
Salih Murad Uzdilek’in de kat›ld›¤› bu çal›flmalar sonucu Arel-Ezgi-Uzdilek Sistemi ad› verilen Türk Sanat Müzi¤i kuram› ortaya ç›kt›. Ezgi, ney, tanbur ve keman gibi klasik sazlar› iyi derecede çalm›fl, yedi yüz civar›nda eser bestelemifl
ve birçok kitap ve makale yay›nlam›flt›r. Amelî ve Nazarî Türk Musikisi en bilinen kitab›d›r. Ezgi 1962’de öldü.
Fehmi Efendi, 1871’de Üsküdar’da do¤du. ‹lkokulu bitirdikten sonra Vâlide
Medresesi’nden icâzet4 ald› ve ayn› zamanda hâf›z oldu. Selimiye Câmii imaml›¤› ve çeflitli okullarda ö¤retmenlik yapt›. Özellikle dînî müzik üzerine çal›flm›fl
olan sanatkâr çok say›da eser bilmekteydi. Müzik alan›nda çok ö¤renci yetifltirerek ö¤retici olarak tan›nm›flt›r. 1942’de öldü.
Gabriel Ebeyan, 1882’da Üsküdar, Selams›z semtinde do¤du. Ûdî Osep Efendi’nin a¤abeyidir. Babas› (Gabriel Efendi) rahip olmas›ndan dolay› ilk müzik
derslerini Reteos Papazyan’da alarak dînî müzik ö¤rendi. Leon Hanc›yan’la din
d›fl› müzik çal›flt›. Eserlerinde Nihânî mahlas›n› kulland›. Erken yafllarda bestecili¤e bafllam›fl ancak ço¤u eseri unutulmufltur. 1958’de öldü.
Ûdî Osep (Ebeyan) Efendi, Üsküdarl› Osep olarak bilinir. XIX. yüzy›l›n sonlar›nda Üsküdar’da do¤du. ‹lk müzik derslerine küçük yafllarda Aram Efendi ve
Leon Hanc›yan’dan dersler alarak bafllad›. Biraz tan›nd›ktan sonra sahnelerde ve
özel konaklardaki müzikli toplant›larda çal›flt›. Nefle-i Dil ad›nda bir flark› kitab› yay›nlad› ve yirmi befl kadar eser besteledi. 1920’de Paris’e yerleflti ve 1966’da
öldü.
Hayrullah Tâceddin Yal›m, fieyh Tevfik Efendi’nin o¤ludur ve 1883’te Üsküdar’da do¤du. Ravza-i Terakkî ‹lkokulundan sonra Toptafl› Askerî Rüfltiyesi ve
Üsküdar ‹dâdîsinde ö¤renim görerek memuriyete bafllad›.1898’de Çarflamba
Dergâh›na fleyh oldu. Müzi¤i Malak Hâf›z, Ali Baba ve fieyh Abdülhalim Efendi’den ö¤rendi. fiair de olan Yal›m ilâhiler besteledi. 1954’te Üsküdar’da öldü.
Mûsa Süreyya Bey, Besteci Giriftzen As›m Bey’in o¤ludur. 1884’te Üsküdar’da
do¤du. ‹lkokuldan sonra Üsküdar Rüfltiye ve ‹dâdîsinde ö¤renim gördü. Daha
sonra Berlin Kraliyet Akademisi ve Berlin Konservatuvar›’nda alt› y›l Bat› Müzi¤i e¤itimi ald›. ‹stanbul’a dönünce Dar’ül Elhân’a müdür oldu. Birçok okulda da
müzik ö¤retmenli¤i yapt›. Türk Müzi¤i ö¤renimini ise babas› Giriftzen As›m Bey
ve a¤abeyi Mustafa Sabri Bey’den alarak, Girift ve ud çalmay› da ö¤renmiflti. Aslen piyano çalan besteci yirmi befl kadar flark› bestelemifltir. 1932’de öldü.
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Kânûnî Âmâ Nâz›m Bey, 1884’te Üsküdar Karacaahmed Mahallesinde do¤du.
Küçük yafllarda ailesini ve befl yafl›nda kaza sonucu gözlerini yitirdi. 1897’de yak›nlar› taraf›ndan Dilsizler ve Âmâlar Mektebi’ne yerlefltirildi. Müzi¤e olan yetene¤inden bu okulda dolay› kânûn ö¤renmeye bafllad› ve dört y›l sonra mezun
oldu. ‹yi bir kânûnî olarak tan›nd› ve 1908-1912 y›llar› aras›nda Musiki-i Osmânî’de ders verdi. ‹smail Hakk› Bey’den nota ve Medenî Aziz Efendi’den müzik
kültürü ö¤rendi. 1916’da Dârüttâlim-i Musiki’nin kurucular› aras›nda yer ald›.
Ayr›ca sahibi oldu¤u ‹nas Musiki Mektebi’nde birçok ö¤renci yetifltirdi. Besteledi¤i yirmi üç adet eseri bilinmektedir. 1920’de öldü.
Fehmi Tokay, 1889’da Üsküdar Debba¤lar Mahallesinde do¤du. Ravza-i Terakkî ‹lkokulu’ndan sonra, Toptafl› Askerî Rüfltiyesi’ni bitirerek, Mühendis Mektebi’nde yar›m kalan bir yüksek ö¤renim yapt›. 1919’da Hendesehâne-i Mülkiye-i
fiâhane’yi bitirdi. 1954’e kadar üst düzey memuriyetlerde bulundu. Babas›n›n
da müzikle alakadar olmas› sebebiyle küçük yafllarda müzikle ilgilenmeye bafllayan Tokay, ilk müzik derslerini Hâdi Bey’den ald› ve Rauf Yekta Bey’den de
yararland›. ‹lk eserini 1913’te flark› olarak besteledi (Gülle hembezm-i visâliz gerçi hâr olsak da biz). Görevli olarak gitti¤i yerlerde de müzik dernekleri kurarak
dersler verdi. Dînî ve din d›fl› formlarda yüzden fazla eser bestelemifltir. Hânende ve besteci olarak tan›nm›flt›r. 1959’da öldü.
Münir Mazhar Kamsoy, 1891’de Üsküdar’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤reniminden
sonra Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ayn› fakültede asistan oldu, Cenevre
Üniversitesi’nde doktora yapt›. Türkiye’de çeflitli okullarda ö¤retmenlik yapt›.
1956’ya kadar çeflitli memuriyetlik yapt›. Müzi¤e yedi yafl›nda akordeon çalarak
bafllad›, ilk keman derslerini Dr. Hulûsi Reflid Bey’den ald›. Sonra Kemânî ‹hsan
ve Tatyos Efendi’yle çal›flt›. Bat› Müzi¤i ile de ilgilenen Kamsoy ilk konserini
1920’de yine Üsküdarl› Musa Süreyya Bey’le verdi. Ço¤u yirmi befl civar›nda
eser bestelemifltir. Kamsoy 1973’te öldü.
Fuat Sorguç, 1904’te Üsküdar’da do¤du. Babas› Kânûnî Hac› Arif Bey’in ç›raklar›ndand›. Müzik çal›flmalar›na Zühre-i Musiki Cemiyeti’nde Leon Hanc›yan ve
Kemânî Aleksan A¤a’dan dersler alarak bafllad›. fiehzâde Ziyâeddin Bey’in
meflkhânesinde Tanbûrî Cemil Bey ve Üsküdarl› Bestenigâr Ziyâ Bey’den yararland›. Sorguç, iyi bir tanbûrî ve ö¤retmen olarak tan›nd›. 1970’te öldü.
Haluk Recâi, as›l ad› Haldun Menemencio¤lu’dur. 1912’de Üsküdar’da do¤du.
Yüksek Ticaret Mektebini bitirdikten sonra uzun y›llar memuriyetlik yapt›. Ailesinin de müzikle ilgilenmesi sebebiyle müzi¤e 1919’da keman çalarak bafllad›.
Daha sonra kendi kendine kemençe ö¤rendi ve çalg› yap›m›yla da ilgilendi.
1938-1971 y›llar› aras›nda Ankara ve ‹stanbul Radyolar›nda ses ve kemençe sanatç›s› olarak çal›flt›. K›rk civar›nda saz ve söz eseri besteledi. 1972’de öldü.
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Anadolu Musiki Cemiyeti saz grubu, numara s›ras›na göre: 1. Klarnet ‹brahim Bey, 2. Udî Ali Bey, 3. Udî Hayrettin Bey, 4.
Tanburî Fuat Bey, 5. Hanende Vahdet Bey, 6. Atâ Bey, 8. Kemanî Paflazade Mithat Bey, 9. fievket Bey, 10. Kemanî Binbafl›
Ressam Cevat Bey (Türk Musikisi Hizmetinde 50. Y›l, s. 10)

Sonuç
1. Bu araflt›rmada Üsküdar’daki Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i’ne dâir iki kurum
ve bu kurumlarda bulunmufl Üsküdarl› müzisyenlerle bu kurumlar d›fl›ndaki di¤er Üsküdarl› müzisyenler tespit edilerek incelenmifltir.
2. Bu araflt›rmayla birlikte Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i alan›ndaki Üsküdarl›
müzisyenlerin bir arada yer ald›¤› bir bilgi kayna¤› oluflmufltur.
3. Bu inceleme sonucunda XVII. ve XX. yüzy›l aras›ndaki zaman diliminde Üsküdar’da yirmi sekiz Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i müzisyeni tespit edilmifltir.
4. Bu müzisyenlerden yirmi dördü ayn› zamanda besteci olup, dört müzisyen
ise sadece icrâc› ve ö¤reticidir.
5. Üsküdar’daki Osmanl›/Türk Sanat Müzi¤i’ne dâir kurumlardan Üsküdar Mevlevihanesi’nde bulunmufl olan dört, Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde bulunmufl
olan befl ve bahsedilen bu iki kurum d›fl›nda Osmanl›’dan Türkiye’ye on dokuz
Üsküdarl› müzisyen tespit edilmifltir.
6. Bu yirmi sekiz müzisyenden yaklafl›k on tanesi günümüzde de bilinmekte ve
eserleri icrâ edilmektedir.
7. Tespit edilen bu müzisyenler Osmanl›’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geleneksel Sanat Müzi¤i alan›na kuramc›, icrâc›, besteci ve ö¤retici olarak katk›da bulunmufllard›r.
8. Bu müzisyenlerden on dördü ise Osmanl›’dan Cumhuriyet’e uzanan tarihsel
ve kültürel bir zaman dilimi içerisinde yaflam›fllard›r.
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9. Bu çal›flmayla XVII. ve XX. yüzy›llar aras›nda Üsküdar’›n önde gelen kurumlar› ve müzisyenleriyle Türk müzik kültürüne yapt›¤› katk› sistematik bir flekilde ortaya ç›kar›lm›fl ve yaklafl›k 400 y›ll›k süreç içinde bugüne en somut olarak
Üsküdar Musiki Cemiyeti ve ortaya ç›kan müzik eserleri kalm›flt›r.
Bu ba¤lamda Üsküdar’›n ismi, kent müzik kültürü içerisinde hem Üsküdar Mevlevihanesi ve Üsküdar Musiki Cemiyeti gibi kurumlarla hem de Üsküdarl› müzisyenlerle öne ç›kmaktad›r. Bu çal›flma Üsküdarl› müzikçilerin bir arada incelendi¤i bildiri-makale boyutundaki ilk ve tek çal›flma olarak kabul edilebilir. Bu
konu Osmanl›’dan Cumhuriyet’e Üsküdar’›n tarihsel ve kültürel hayat›yla iliflkilendirilip zaman içerisinde gelifltirilebilir. Ayr›ca çal›flmada ad› geçen besteciler
sistematik veri aç›s›ndan kronolojik s›rayla EK’te Tablolarla sunulmufltur
EK. Tablo 1. OSMANLI’DAN TÜRK‹YE’YE ÜSKÜDAR MEVLEV‹HANES‹ VE
ÜSKÜDAR MUS‹K‹ CEM‹YET‹’NDE BULUNMUfi ÜSKÜDARLI OSMANLI/TÜRK SANAT MÜZ‹⁄‹ MÜZ‹SYENLER‹
(Do¤um Y›l› Kronolojik S›ras›yla Verilmifltir)

KAYNAKÇA
Ataman, Sadi Yaver, Türk ‹stanbul, ‹stanbul 1997.
Çotuksöken, Betül, “Kent Kültürü Kültür Kenti”, ‹stanbul TÜYAP “Kent ve Müzik” Paneli, 28 Ekim 2003.
Fonton, Charles, 18. Yüzy›lda Türk Müzi¤i (çev. ve haz. C. Behar), ‹stanbul 1987.
Kösemihal, Mahmud Rag›p, Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri, I, ‹stanbul 1939.
Mayes, Stanley, Sultan’›n Orgu [An Organ for the Sultan-1956] (çev. H. Spatar), ‹stanbul 2000.
Özalp, Dr. M. Nazmi, Türk Musikisi Tarihi, I-II, ‹stanbul 2000.
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Tablo 2. OSMANLI’DAN TÜRK‹YE’YE ÜSKÜDARLI OSMANLI/TÜRK SANAT
MÜZ‹⁄‹ MÜZ‹SYENLER‹ (Do¤um Y›l› Kronolojik S›ras›yla Verilmifltir)

Pakal›n, M. Zeki, Osmanl› Târih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, II, ‹stanbul 1993.
Sevengil, Refik Ahmet, Opera San’at› ‹le ‹lk Temaslar›m›z, ‹stanbul 1959.
Sözer, Vural, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, I-II, ‹stanbul 1986.
Tanr›korur, Cinuçen, Osmanl› Dönemi Türk Mûsikîsi, ‹stanbul 2003.
Uzunçarfl›l›, ‹smail Hakk›, “Osmanl›lar Zaman›nda Saraylarda Musiki Hayat›”, Belleten, 41/161 (Ankara 1977),
s. 47-114.
www.kulturturizm.gov.tr
http://www.erguner.com/neyzenler.htm
http://www.tdk.gov.tr
D‹PNOTLAR
1 Bir ara bilgi olarak; Üsküdar’›n ad› müzikle ilgili bir baflka kurum konusunda da geçmifltir: Osmanl›’da Bat›

Müzi¤i’nin yerleflmesine ve geliflmesine ortam haz›rlayan ve aslen bir askerî bando okulu olan Muzika-i Hümayun Mektebi’nin, Harbiye Mektebi ile birlikte Üsküdar’da kurulmas› düflünülmüfltür. Ancak bu kurumlar
daha sonra Maçka’da (Taflk›flla) kurulmufltur (1831-32).
2 Âsitâne; Âsitân kelimesinin sözlük anlam› eflik, dergaht›r. Kamus-› Türki’ye gore âsitâne kelimesini: 1-Eflik,

aka, 2-Payitaht, merkez-i saltanat, 3-Büyük tekke, anlamlar›ndad›r. Burada büyük tekke ve Mevlevihane anlam›nda kullan›lm›flt›r.
3 Zâviye; köfle, görüfl, aç› ve küçük tekke gibi sözlük anlamlarda kullan›lmaktad›r. Burada küçük tekke anla-

m›nda kullan›lm›flt›r.
4 ‹câzet, izin, onay ve diploma anlam›ndad›r. Burada diploma anlam›nda kullan›lm›flt›r.
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Üsküdar’dan
bir görünüm

Büyük Çamlıca

XVI. Yüzy›l›n ‹lk Yar›s›nda Üsküdar’da
Asayifl ve Güvenlik
A R fi .

G Ö R .

E K R E M

T A K

Marmara Üniversitesi

Osmanl› Devleti’nin kuruluflundan itibaren toplumun huzur ve refah› için baz›
idarî ve hukukî düzenleme ve uygulamalar yap›lm›flt›r. Bunlardan ilki Fatih’ten
itibaren varl›¤›n› bildi¤imiz kanunnamelerdir. Kânunnâmeler vas›tas›yla asayifl
ve güvenli¤in azami derecede temini için suç say›lacak fiil ve hareketler tespit
edilmifl, bunlar›n ifllenmesi halinde suçlular›n hangi cezai müeyyidelerle karfl›laflacaklar› ilan edilmifltir. Bunun kontrolü ve uygulamas› için de, devletin kuruluflundan itibaren her kazaya kanundan sorumlu bir kad› ve asayiflten sorumlu bir subafl› tayin edilmifltir. Kazada adaleti sa¤lamakla memur olan kad›n›n yan› s›ra kazan›n asayifl ve güvenli¤inden subafl› sorumlu tutulmufltur.
Kad› formasyon ve e¤itim olarak hukuktan sorumlu olmakla beraber örfî hukuk
ve bunun hukûkî gerekçelerini oluflturan kânunnâmeleri de bilmek zorundad›r.
Bu sebeple ferman fleklinde tanzim edilmifl hukuk metinleri Osmanl› Devleti’nin ilgili bütün kad›l›klar›na ulaflt›r›lm›flt›r.
Kad›lar ald›klar› medrese e¤itiminin sonucunda Hanefî mezhebini esas alan bir
yarg› formasyonuna sahip oluyorlard›. Fakat kad›lar›n ellerinde kodlar halinde
tespit edilmifl flerî hukuka ait düzenli bir kanun metni yoktu. Bunun için kaza
faaliyetlerinde f›k›h ve fetva kitaplar›ndan yararlan›yorlard›.
Osmanl› toplum hayat›nda asayifl ve güvenli¤i sa¤layacak ve suç oran›n› azaltacak di¤er bir uygulama ise, en küçük yerleflim birimleri olan mahallelerde uygulamaya konulan kefalet sistemidir. Burada amaç yay›nlanan kânunnâmeler
ile asayifl ve güvenli¤i sa¤layacak önlemleri almak ve örfî hukuk olarak isimlendirilen bu sistemle toplum üzerinde bir bask› meydana getirerek suça meyili
azaltmakt›r. fieriye sicillerinde, mahallelinin kefil olmad›¤› birinin mahalleden
ihraç edilmesinin mümkün oldu¤unu gösteren vakalar mevcuttur.
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Bu çal›flmada fleriye sicillerinin ›fl›¤›nda XVI. yüzy›l Üsküdar’›nda toplum hayat›na yans›yan emniyet, asayifl ve güvenlik ile ilgili tespitlerde bulunulacakt›r. Bu
çal›flma için Üsküdar kad›l›¤›na ait 14 defter incelenmifltir. Çal›flmada kullan›lan bu defterler H.919/M.1513 ila H.955/M.1549 aras›n› ihtiva etmektedir. ‹ncelenen defterlerin tekabül etti¤i tarihler Yavuz Sultan Selim döneminin tamam›n› (1512-1520) ve Kânûnî Sultan Süleyman döneminin ise ilk 29 senelik dönemini (1520-1549) ihtiva etmektedir. Osmanl› tarihinde 8 senelik bir devreyi
oluflturan Yavuz Sultan Selim ile, Osmanl› tarihinde en uzun süre tahtta kalan
padiflah olan Kanuni’nin iktidar› döneminde tutulmufl olan bu siciller, Üsküdar’da toplum hayat›n›n bütün yönlerini ortaya ç›karmas› bak›m›ndan önemlidir. Bu çal›flmada sicillerde Üsküdar’›n asayifli ile ilgili olarak mahkemeye intikal etmifl olan flikayet, sulh, küfür, h›rs›zl›k, içki içme, adam öldürme, darp ve
zina konulu hüccetler incelenmifltir.

fiikâyet ve Sulh Konulu Hüccetleri
fiikâyet hüccetleri, flah›slar›n her hangi bir konudaki flikâyetlerini bir dava konusu olarak mahkemeye intikal ettirmeleri üzerine sicillere kaydedilmifl hüccetlerdir. Bu hüccetlerin birço¤u, kanunnameler ile yasaklanm›fl ve ifllendi¤i takdirde bir cezai müeyyide gerektiren suçlar› ihtiva etmektedir. Tespit edilen hüccetleri muhtevalar› bak›m›ndan flu flekilde grupland›rmak mümkündür. XVI.
yüzy›l›n ilk yar›s›na ait Üsküdar kad›l›¤› sicillerinde toplam 247 flikâyet konulu
hüccet tespit edilmifltir. Bu hüccetlerden 78 tanesi muhtelif s›n›r ihlalleri ve arsa analaflmazl›klar›na aittir. Bunu 57 kay›t ile flah›slar›n birbirlerinin mallar›na
zarar vermelerinden dolay› yap›lan flikâyetler takip etmektedir. Di¤er kay›tlar
ise genel manada fleriata muhalif hareket, flah›slar aras› husumet, niza ve hakaret gibi konulardan oluflan flikâyetlerdir.
Bu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› flu flekildedir:

Grafik 1: fiikâyet konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›
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‹ncelenen sicillerde Yavuz Sultan Selim’in 8 y›ll›k iktidar› döneminde 39 adet
flikâyet hücceti tespit edilmifl olup, bu flikâyetlerin 13 tanesi ilk 7 y›lda gerçekleflirken kalan 26 tanesi Yavuz Sultan Selim iktidar›n›n son y›l›na tesadüf eden
926 (1520) y›l›nda meydana gelmifltir. Yani 926 (1520) y›l›nda flikâyet say›s›nda
adeta bir patlama yaflanm›fl ve mahkemeye bir y›l içinde önceki 7 y›l›n iki kat›
kadar flikâyet baflvurusu yap›lm›flt›r. Kanuni’nin ilk 8 y›ll›k iktidar› döneminde
ise 56 adet flikâyet vakas›n›n sicile kaydedildi¤i görülmektedir. Kanuni’nin ikinci 8 y›ll›k iktidar› döneminde flikâyet davalar›nda bir azalma görülse de daha
sonraki dönemlerde dava say›s› artm›fl ve 951 (1544) senesinde 28 flikâyet ile
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda bir y›la ait en fazla dava tespit edilmifltir.
921 (1515) senesinde bir yol anlaflmazl›¤› sebebiyle Evranos b. Yahfli’nin mahkemeye müracaat etmesi üzerine düzenlenmifl bir hüccetde mahkeme, yolun
hususi olarak tasarruf edildi¤ine hükmetmifltir.
“Sebeb-i tahrîr-i kitâb budur ki
‹brahim b. Mehmed’in evi havlusu kap›s›ndan Evranos b. Yahfli kap›s›ndan geçince olan yol mahallenin mescidi yoludur deyu Evranos b. Yahfli mahzar›nda
Bâyezid b. Yusuf da‘vâ etdikde mezkûr Evranos inkâr edecek mezbûr Bâyezid’in
da‘vâs›na muvâf›k Ali Hac› b. Mustafa ve Süleyman b. ‹brahim flehâdet-i sahîha-i fler‘iyye eylediler ba‘de’t-tezkiye ve’t-tahlîf flehâdetleri kabul olundukda tarîk-i hâsl›k üzere hükm olundu hükmen sahîhan fler‘iyyen öyle olsa Bâyezid’in
talebiyle deftere sebt olundu.Tahrîren fî evâs›t-› Cemâziyelâhir sene 921.
fiuhûdü’l-mazmûn
Mevlânâ fiakir Halîfe b. fieyh Sevindik ve Seferflah b. Süleyman ve Baflc› Yusuf
b. Abdullah ve Kâtib Ferhad b. Abdullah ve Mehmed b. Hac› Veli el-hatîb” 1
Sicillerde ayr›ca bir flikâyete ba¤l› olarak mahkemeye intikal etmifl davalarda flah›slar›n mahkemede anlaflmalar› üzerine kaydedilmifl sulh hüccetleri de bulunmaktad›r. Bu hüccetler flah›slar›n aralar›ndaki anlaflmazl›¤› sulh yolu ile çözmeleri üzerine, konunun daha sonra tekrar bir anlaflmazl›¤a sebep olmas›n› önlemek üzere kaleme al›nm›fl hüccetler olup, flikâyet hüccetlerine nazaran daha k›sa ve standart ifadelere sahiptir. Sulh hüccetlerinin birço¤unda sulh olunan konu hakk›nda bilgi sahibi olmak mümkün olmamaktad›r. Konusu tespit edilemeyen bu tür hüccetler bir dava konusu olarak mahkemeye intikal etmifl bir olay›n, davac›n›n “hakk›mdan feragat ettim”, “davamdan vazgeldim”, “aram›zda
dava ve niza yoktur” fleklindeki standart ifadeleri ile hangi konuda sulh olundu¤una de¤inilmeden kaydedilmifl hüccetlerdir. Mesela Demir b. Musa ile yeniçeri Sinan b. Abdullah ile aralar›nda yaflanan münaza‘a sonucunda Demir b. Musa ‘hiçbir nesnede da‘vam ve nizâ‘›m yokdur’ diyerek davas›ndan vazgeçmifl ve
aralar› sulh olunmufltur.
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“Sebeb-i tahrîr-i kitâb budur ki
Demir b. Musa efl-flehîr Bulguro¤lu yeniçerilerden Düdükcü? Sinan b. Abdullah
ile münâza‘a-i kesîreleri vâki‘ oldukda mezkûr Sinan’a yemîn etdirdikden sonra
min-ba‘d vechen mine’l-vücûh hiçbir nesnede da‘vâm ve nizâ‘›m yokdur e¤er
olacak olursa ›nde’l-hükkâm mesmû‘ olmaya dedi¤i mezbûr Sinan’›n talebiyle
deftere sebt olundu.
Tahrîren fî evâil-i Rebi‘ulevvel sene 924.
fiuhûdü’l-mazmûn
Baflc› Yusuf b. Abdullah ve Süleyman b. Abdi ve H›z›r b. Ramazan ve Mehmed
b. Yahya ve gayruhum mine’l-hâz›rîn”2
‹ncelenen dönemde toplam 82 adet sulh konulu hüccet tespit edilmifltir. Bu
hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› flu flekildedir:

Grafik 2: Sulh konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

Küfür Konulu Hüccetler
Küfür konulu davac›n›n mahkemeye müracaat ederek kendisine küfür eden flah›stan flikâyetçi olmas› üzerine kaydedilmektedir. Küfür hüccetlerinin tanzim
flekli di¤er flikâyet hüccetlerinin tanzim flekline benzemektedir. Hüccetde davac› daval›n›n ismini verildikten sonra, u¤rad›¤› hakaret veya küfürü kad› huzurunda tekrar ederek “bana ...... deyu fletm itdi” cümlesi ile dava açmaktad›r. Burada dikkat çeken bir husus flikâyet konusu olan küfür kelimelerinin aç›k ifadelerle kad› huzurunda aynen tekrar edilmesi ve bunlar›n yine kullan›ld›¤› flekilde sicillere kaydedilmesidir.
‹ncelenen dönemde 150 adet küfür konulu hüccet tespit edilmifltir. Küfür konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› flöyledir:
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Grafik 3: Küfür konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

Küfür konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda Yavuz dönemini kapsayan 8 y›lda 42 adet dava dikkat çekmektedir. 920 (1514) y›l›nda 11 adet
ve 925 (1519) y›l›nda 18 adet küfür konusunda dava kayd› bulunmamaktad›r.
Kânûnî dönemindeki da¤›l›ma bak›ld›¤› zaman küfür konulu hüccetlerde bir
azalma oldu¤u tespit edilebilmektedir. Özellikle 8 y›ll›k Yavuz dönemine karfl›l›k, Kanuni’nin ilk 8 y›l› incelendi¤inde, bu dönemde küfür davalar›nda 28 adet
kay›t ile %35’e yak›n bir azalma tespit edilebilmektedir.

H›rs›zl›k Konulu Hüccetler
H›rs›zl›k hüccetleri, di¤er flikâyet hüccetleri gibi, davac›n›n mahkemeye baflvurusu üzerine kaydedilmektedir. Hüccetin giriflinde, önce davac›n›n ismi kaydedilmektedir. Daha sonra davac› çal›nan mal›n› kad› huzurunda zikrederek “bir
koyunum/k›l›c›m/at›m/alt›n›m… serika olundu” cümlesi ile mal›n›n çal›nd›¤›n›
beyan etmektedir. Baz› h›rs›zl›k hüccetlerinde fail bellidir. Davac›, failin ismini
biliyorsa bunu deftere kaydettirerek, “hakk›m talep iderüm” beyan› ile dava açmaktad›r. Bu durumda, mahkeme h›rs›zl›k yapt›¤› iddia edilen kifliyi dinleyerek
bir karara varmaktad›r. Karar hüccette yer alm›flt›r. Fakat suçlu bulunup cezaland›r›ld› ise bu cezan›n ne oldu¤u deftere kaydedilmemifltir. Faili belli olmayan h›rs›zl›k hüccetleri ise sadece olay nakledilerek bitirilmektedir. Faili belli
olan bir h›rs›zl›k hüccetinde, fail Ahmed b. fiirmerd’e daha önce Bulgurlu imam›ndan ald›¤›n› söyledi¤i merkebi nereden çald›¤› sorulmufl, Ahmed b. fiirmerd
de suçunu itiraf ederek Gebze yak›nlar›nda Akp›nar mevkiinden çald›¤›n› itiraf
etmifltir.
“Kaziyye budur ki
Ahmed b. fiirmerd meclîs-i fler‘a ihzâr olunup sâb›kan Bulgurlu imam› Seyyid
Ahmed b. Yahyâ Fakih’den bey‘ eyledi¤i merkebi ne mevzi‘den sirka eyledin
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[deyu sual] olundukda mezkûr Ahmed ikrâr-› sahîh ile ikrâr idüp didi ki zikr
olunan merkebi Gekivize kurbunda Akp›nar nam mevzi‘den akflam vakti zaman›nda sirka eyledim diyu ikrâr› sebt-i sicîl olund›. Tahrîren fî târihi’l-mezbûre.
fiuhûdü’l-hâl
Mezkûrûn”3
‹ncelenen dönemde toplam 231 h›rs›zl›k konulu hüccet tespit edilmifltir. Afla¤›da tespit edilen h›rs›zl›k konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› verilmifltir:

Grafik 4: H›rs›zl›k konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m

Tespit edilen 231 h›rs›zl›k konulu hüccetin 41 tanesi Yavuz dönemine aitken,
190 tanesi Kânûnî dönemine aittir. Yavuz Selim dönemi ile Kanuni’nin ilk sekiz y›l› karfl›laflt›r›ld›¤›nda Kânûnî döneminde h›rs›zl›k olaylar›n›n artt›¤› görülmektedir. Yavuz döneminde 41 h›rs›zl›k olay›na karfl›l›k Kanuni’nin ilk sekiz y›l›nda bu say› 74’e ç›km›fl ve %80’lik bir art›fl olmufltur. Ayr›ca 925 (1519) y›l›nda tespit edilen 19, 931 (1525) y›l›nda tespit edilen 17 ve 938 (1532) y›l›nda tespit edilen 18 dava ile bu tarihler XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da en çok
h›rs›zl›k vakas›n›n meydana geldi¤i y›llar olarak dikkat çekmektedir.

‹çki Konulu Hüccetler
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait fleriye sicillerinde içki konulu hüccetler iki farkl›
sebeple kayda geçmifltir. Birincisi, içkinin imal edilmesi ve sat›lmas› ile, di¤eri
de müslüman kimselerin içki içmesi ile ilgilidir.
Osmanl› kanunnamelerine göre içki imalat ve sat›fl faaliyeti devletin izin verdi¤i gayr-› müslim müteflebbisler taraf›ndan yap›lmakta idi. Bu müteflebbisler belirli bir süre bölgenin içki imalat ve sat›fl›na talip olurlar ve devletin izin verdi¤i yer ve ölçülerde imalatlar›n› yaparlard›. Devletin izin verdi¤i kimselerin haricinde kimse içki imal edemez ve satamazd›.
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‹çki konulu hüccetlerin fleriye sicil defterlerine kaydedilmesinin ikinci sebebi
de Müslüman kimselerin içki içmeleri ile ilgilidir. fieri hukuk kurallar›n›n esas
olmas› sebebiyle dîni yasalar› ihlal eden Müslümanlar yarg›lanmak üzere mahkemeye sevk ediliyorlard›. Bir kimsenin içki içti¤i veya sarhofl oldu¤u tespit
edildi¤inde kad› huzuruna ç›kar›l›yordu. Bu durum sicil defterinde farkl› ifadelerle kayda geçirilmifltir. Bu ifadeleri flu flekilde s›ralamak mümkündür: “sarhofl
tutuldu”, “a¤z›nda süci kokusu/rayiha-i süci var”, “flürb-i hamr itdi”, “sarhofllu¤u
sücidendir”, “a¤z›nda rayiha-i hamr vard›r”, “süci içti¤i sabit olub” vs. Bu ifadeleri ihtiva eden bir hüccette Üsküdar zaiminin mahkemeye “hamr içüp serhofl
olmufl deyu” getirdi¤i Ramazan b. Abdurrahman içki içti¤ini “benim serhofllu¤um hamrdand›r” diye itiraf etmifltir.
“Kaziyye budur ki Üsküdar zaîmi olan Timurhan bin ‹smail meclis-i fler‘a Mehmed Pafla matbah›nda tabbah olan Ramazan bin Abdurrahman’› ihzar eyleyüb
hamr içüp serhofl olmufl deyû da‘vâ eyledikde ikrâr eyleyüp eyitti ki benim serhofllu¤um hamrdand›r deyû ikrâr› talebiyle tescîl olundu tahrîren fî evâhir-i âhiri’l-cemâzeyn sene sitte ve selâsîn ve tis‘a mie.
fiuhûdü’l-hâl
Hoca Abdullah b. Yahfli ve Mahmud b. Muslihiddin ve Mehmed b. Süleyman” 4
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ait sicillerde 140 adet içki konulu hüccet tespit edilmifltir. Afla¤›da bu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› verilmifltir:

Grafik 5: ‹çki konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da içki içme ve sat›fl› ile ilgili davalar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda bu konudaki hüccetlerin 14 tanesi Yavuz dönemine ait
iken, Kanuni’nin ilk sekiz y›l›nda bu say›n›n 44’e ç›kt›¤› görülmektedir. Geriye
kalan 82 adet içki içme vakas› ise Kanuni’nin 935 (1529) ile 955 (1548) y›llar›
aras›ndaki dönemine tesadüf etmektedir. Ayr›ca 950 (1543) y›l›, bu tarihte tespit edilen 21 adet içki içme vakas› ile, XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da en
fazla vakan›n meydana geldi¤i y›l olarak kay›tlara geçmifltir.
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Adam Öldürme (Katl-i Nefs) Konulu Hüccetler
‹nceledi¤imiz dönemde adam öldürme (katl) ile ilgili 58 hüccet tespit edilmifltir. Bu hüccetler olay›n olufl ve kaydedilifl flekline göre üç grupta toplanabilir. Birincisi, bir kiflinin sokakta ölü bulunmas› üzerine, durum mahkemeye haber verilmekte ve olay kad› veya naip taraf›ndan kay›t alt›na al›nmaktad›r. Bu tür hüccetler, hüccetin yaz›lma sebebini bildiren bir formülle bafllamakta ve ölen kiflinin ad› zikredilmektedir. Sonra maktulün ölü olarak bulundu¤u yer etrafl›ca tarif edilerek “burada maktul bulundu” veya “meyyit bulundu” cümlesi ile maktulün durumu belirtilmektedir.
Katl hüccetlerinin ikinci grubu, öldürülen kiflinin ailesinin mahkemeye baflvurmalar› sonucu düzenlenmifltir. Maktul yak›nlar› mahkemeye müracaatlar›nda
katilin ismini vererek “[yak›n›m›z›] katl etti deyu” dava açmaktad›rlar. Katilin bilinmedi¤i durumlarda yine maktül yak›nlar›n›n mahkemeye baflvurarak “[yak›n›m›z] katl olundu kâtili talep iderüz” diyerek katilin bulunmas› için müracaat
etmektedirler.
Katl hüccetlerinin üçüncü grubu, katilin mahkemeye müracaat ederek fiilini itiraf etmesi üzerine düzenlenmifltir. Katilin bu itiraf› sicillere “katl-i nefs itdüm”
veya “ben katl itdüm” cümleleri ile kaydedilmemektedir. Katl ile ilgili hüccetlerde, davan›n sonucuna dair bir kay›t bulunmamaktad›r. Hüccetlerde sadece durum tespiti yap›lmakta ve ayr›ca katile ne ceza verildi¤i ise belirtilmemektedir.
942 (1535) senesinde Üsküdar’da meydana gelen bir katl vakas›nda maktulün
yak›n› Cemal isimli kimseyi mahkemeye getirerek, Cemal’in enifltesini öldürenlerle beraber oldu¤unu iddia etmifltir. Katil zanl›s› bunu inkar etmifl, ancak flahitler Cemal’in öldürenlerle beraber oldu¤una dair ifade vermifllerdir. Katl konulu bu hüccetde flahitlerin ifadeleri tescil olunarak bitirilmifltir.
“Sebeb-i tahrîr-i sicil budur ki Yahyâ b. Hasan Bey mahfil-i fler‘a gelüp bilesine
Cemâl nâm kimesnei ihzâr idüp üzerine takrîr-i da‘vâ k›lup didi ki mezbûr Cemâl enifldem Mehmed’i katl iden Ahmed ve Emrullah ve ‹brahim nâm kimesneler ile bile katl eyledin didikde mezbûr Cemâl’den istifsâr olundukda bi’l-mukâbele inkâr eyledi, g›bbe’l-inkâr beyyine taleb olunup udûl-i müslimînden Mustafa b. Seydi Fakîh ve ‹brahim b. Mustafa edâ-i flehâdet idüp didiler ki biz flâhidleriz ve flehâdet dahi ideriz ki mezkûr Cemâl merhûm Mehmed’i katl iden mezbûrlar ile bile idi deyu flehâdet eylediler flehâdetleri ba‘de’t-tezkiye ve’t-tahlîf-i
âdî hayyiz-i kabûlde vâki‘ olup sebt-i sicil olund›.
Tahrîren fî 17 Saferü’l-muzaffer li-sene 942.
fiuhûdü’l-hâl
Ali b. Musâ, Ebri b. Yûsuf, Mustafa b. Yûsuf, ‹mâm b. Mehmed ve gayruhum.”5
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Afla¤›da XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait 58 adet adam öldürme konulu hüccetin
y›llara göre da¤›l›m› verilmifltir:

Grafik 6: Adam öldürme konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

925 (1519) y›l›na ait olan 6 hüccetten dördünün, 929 (1523) y›l›na ait 10 hüccetten de alt›s›n›n ayn› davaya ait oldu¤u dikkate al›n›rsa, Yavuz Sultan Selim’in 8 y›ll›k iktidar› döneminde 9 cinayetin ifllendi¤i, Kanunînin ilk 8 y›ll›k
döneminde ise 23 cinayetin ifllendi¤i ortaya ç›kmaktad›r. Ancak Kanunî iktidar›n›n sonraki y›llar›nda adam öldürme konusunda bir azalman›n oldu¤u ve 938
(1532) tarihinden sonra Üsküdar’›n asayifl bak›m›ndan göreceli olarak daha güvenli bir hale geldi¤i gözlemlenmektedir.

Zina Konulu Hüccetler
Zina konulu hüccetler mahkemeye yap›lan flikâyetler üzerine, bir dava konusu
olarak kaydedilmifl hüccetlerdir. Bu türden hüccetlerin tespit edilebilmifl belirli bir tanzim flekilleri yoktur. Bununla beraber genel hatlar› ile zina konulu hüccetler flikâyetçi olan kiflilerin isimleri zikredilerek bafllamakta, sonra zina yapt›¤› iddia edilen kiflilerin isimleri kaydedilmektedir. Daha sonra bu kiflilerin zina
ettiklerine dair flüphe uyand›ran hal ve hareketleri, “evine namahrem ald›” veya “namahremle görüldü” vb. ifadelerle kayda geçirilmifltir. fiikâyetçiler aras›nda, flüphe uyand›ran bu hal ve hareketlere flahit olanlar varsa onlar›n da isimleri kaydedilmifltir.
Bu tür hüccetlerde örfi hukukun daha a¤›r bast›¤› gözlemlenmektedir. Masum
da olsa mahallelinin rahats›z oldu¤u herhangi hal ve tav›r mahkemeye suç olarak yans›maktad›r. Mahalleden herhangi birisinin “falan zina kasd›yla falan›n
evine geldi” demesi o kiflinin mahkemeye getirilmesi için kâfi idi. Mesela 950
(1543) y›l›nda Üsküdar’da Dilber isimli bir kad›n Kadem isimli bir kad›n›n kendi o¤luyla zina etti¤ini iddia ederek davac› olmufltur. Kadem binti Abdullah ise
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iddiay› reddetmifl, ancak mahkeme Kadem’in tedib olunmas›na hükmetmifltir.
“Vech-i tahrîr-i hurûf budur ki Dilber binti Abdullah, Kadem binti Abdullah
nâm hâtûna benüm o¤lum Hüseyin bin Süheyl ile çat›fl›p zina iderken gördüm
dedikde mezkûre Kadem inkâr idüp hakk›n taleb itdikde, te’dîbine hükm olund›. Tahriren fi 25 Rebî’ulâhir sene 950.
fiuhûdü’l-hâl
Abdi bin Musa, Ali bin Nebi, Mehmed bin Abdullah, Asl›han bin Sad›k, Mevlana Taceddin Halife”6
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da 55 adet zina konulu hüccet tespit edilmifltir. Bu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› ise flu flekildedir:

Grafik 7: Zina konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da mahkemeye intikal etmifl zina davalar›n›n %17’si Yavuz Sultan Selim dönemine geri kalan› ise Kânûnî dönemine aittir. Yavuz Selim’in sekiz y›ll›k saltanat›nda mahkemeye 9 zina davas› gelmiflken, Kanuni’nin ilk sekiz y›ll›k döneminde %50’lik bir art›flla 18 zina davas› görülmüfltür. Ancak ikinci sekiz y›ll›k periyoda bak›ld›¤›nda zina davalar›nda bir
azalma oldu¤u ve sonraki y›llarda bu azalman›n devam etti¤i görülmektedir.

Darp Konulu Hüccetler
Darp konulu hüccetler davac›n›n mahkemeye flikâyet baflvurusu üzerine tanzim
edilmektedir. Darp hüccetlerinde daval› ile davac›n›n oturdu¤u mahalle ve
isimleri zikredildikten sonra olay›n olufl flekli nakledilmektedir. Burada iki türlü ifade tarz› ortaya ç›kmaktad›r. Birinci ifade türünde, davac› vücudunun neresinin, ne flekilde zarar gördü¤ünü “koluma darb etti” veya “kolumu alet-i darbla
mecruh etti” v.b. gibi ifadelerle nakletmektedir. ‹kinci ifade türünde ise, daval›
“beni darb-› fledid ile darb etti” veya “beni alet-i darbla darb etti” gibi genel ifadelerle flikayetini dile getirmektedir. Hüccetin devam›nda, mahkeme davac›dan
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veya daval›dan flahit talep etmifl ise, flahitlerin isimleri kaydedilmektedir.
Darp kay›tlar›nda suçlulara ne tür ceza verildi¤i kaydedilmemifltir. Baz› kay›tlarda sadece “ta‘zir olundu” cümlesinden suçlunun ta‘zir yani dövme, azarlama
ya da uyar›yla cezaland›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Mesela 954/1547 senesinde Turcihan isimli bir kad›n Ayfle isimli di¤er bir kad›ndan kendisini “darb-› fledîd ile”
darp etti¤ini söyleyerek davac› olmufltur. Ayfle Turcihan’›n iddias›n› reddetmifl,
ancak Turcihan’› darb etmedi¤ine dair yemin etmekten üç defa kaç›nd›¤› için tazir olunmas›na hükm olunmufltur.
“Vech-i tahrîr-i sicil budur ki karye-i Viran’dan Turcihan bt. Saltuk ve Aifle binti Kas›m meclis-i fler‘a hâz›rân olduklar›nda mezbûr Turcihan takrîr-i kelâm k›lup eyitdi ki beni darb-› fledîd idüp darb etdi didikde mezbûre Aifle inkâr idüp
g›bbe’l-inkâr beyyine taleb olunup âciz oldukda mezbûre Aifle’ye yemîn teklif
olunup üç defa yeminden nükûl idüp ta’zîre müstehak olup bi’t-taleb sicil olund› vak’a tahrîr fî evâhir-i Safer sene 954.
fiühûdu’l-hâl
Abdullah Hamza b. Mehmed, Eymiri b. Hasan, fiaban Bey b. Bayez›d, Saru Musa b. Hüseyin, Kas›m Pafla b. Abdullah, Mehmed Bey b. ‹skender ve Mehmed
b.Abdullah”.7
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da 303 darp vakas› tespit edilmifltir. Darp
hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m› flu flekildedir:

Grafik 8: Darp konulu hüccetlerin y›llara göre da¤›l›m›

XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar mahkemesine intikal etmifl darp davalar›n›n yo¤un oldu¤u görülmektedir. Tespit edilen 303 davan›n 50 tanesi Yavuz Selim’in sekiz y›ll›k dönemine ait iken, Kanuni’nin ilk sekiz y›ll›k dönemine 82
dava tekabül etmektedir. Darp davalar› Kanuni’nin ikinci sekiz y›ll›k döneminde artmaya devam etmifl ve 947 (1540) y›l›nda ise 28 davayla XVI. yüzy›l›n ilk
yar›s›nda bir y›la ait en yüksek dava say›s›na ulaflm›flt›r.
XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da ifllenen suçlar›n tümüne bak›ld›¤›nda en
çok ifllenen suçlar aras›nda 303 kay›t ile darp davalar›n›n birinci s›ray›, 247 ka349

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

y›t ile flikâyet davalar›n›n ikinci s›ray› ve 231 kay›tla h›rs›zl›k davalar›n›n üçüncü s›ray› ald›¤› görülmektedir. Bunlar› 150 kay›t ile küfür davlar› ve 140 kay›t
ile müslümanlar›n içki içmeleri ile ilgili davalar takip etmektedir. 58 kay›tla
adam öldürme ve 55 kay›tla zina davalar› XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da ifllenen en az suçlar aras›nda görülmektedir. Afla¤›da XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da ifllenen tüm suçlar›n say›sal da¤›l›m› grafik olarak verilmifltir.

Grafik 9: Bütün suçlar›n say›sal da¤›l›m›

XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’›n asayifl ve güvenli¤i hakk›nda bir kanaate
varabilmek için, bu dönemde Üsküdar mahkemelerinde görülen tüm davalar
içinde asayifl ve güvenlik ile ilgili davalar›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar’da suç teflkil eden dava say›s›n›n di¤er davalara nazaran daha az say›da oldu¤u görülmektedir.

Grafik 10: XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›nda Üsküdar mahkemesine intikal eden tüm davalar›n say›sal da¤›l›m›

KAYNAKLAR
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1 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.919-927/M.1513-1520)

2 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.924-927/M.1518-1520)

3 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.927-930/M.1518-1523)

4 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.931-935/M.1524-1528)

5 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.931-936/M.1524-1529)

6 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.934-936/M.1527-1529)

7 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.936-938/M.1527-1531)

8 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.938-940/M.1531-1533)

9 No’lu Üsküdar fieriye Sicili

(H.940-942/M.1533-1535)
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10 No’lu Üsküdar fieriye Sicili (H.942-945/M.1535-1538)
11 No’lu Üsküdar fieriye Sicili (H.945-947/M.1538-1540)
12 No’lu Üsküdar fieriye Sicili (H.947-950/M.1540-1543)
13 No’lu Üsküdar fieriye Sicili (H.949-953/M.1542-1546)
14 No’lu Üsküdar fieriye Sicili (H.953-955/M.1546-1549)

D‹PNOTLAR
1 Üsküdar Kad›l›¤› fieriye Sicili, nr.1, vr.49b.
2 ÜKfiS., Nr.1, vr.86b.
3 ÜKfiS, No.4, vr.13a.
4 ÜKfiS, No.5, vr.88b.
5 ÜKfiS, nr.9, vr.80a.
6 ÜKfiS, Nr.12, vr.15.
7 ÜKfiS, Nr.14, vr.40b.
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Emniyet Genel Müdürlü¤ü Arfliv Belgeleri
Ifl›¤›nda Üsküdar Emniyet Müdürlü¤ünün
Kuruluflu ve Suçla Mücadelesi
E Y Ü P

fi A H ‹ N

TŸrk Polis Tarihi AraßtÝrma Merkezi

Üstanbul; Avrupa KÝtasÝ ile Asya KÝtasÝnÝn topraklarÝnÝ birbirinden ayÝran bir boÛazÝnÝn her iki yakasÝnda kurulmuß eßi bulunmaz bir dŸnya ßehirdir. …yle ki,
her iki kÝtanÝn bŸtŸnlŸÛŸnŸ ayÝran boÛazÝn mavi sularÝnÝ seyreder gibidir. †skŸdar ise, Üstanbul ile birlikte var olan nadide bir yerleßim birimidir.
Asya kÝtasÝnÝn AvrupaÕya en yakÝn topraklarÝ olan Beykoz, †skŸdar, KadÝkšy ve
diÛer yerleßim birimlerindeki insanlar doÛu kŸltŸrŸnŸ hayat felsefeleri haline
getirmißlerdir. Buna karßÝlÝk, AvrupaÕnÝn AsyaÕya en yakÝn yerleßim birimlerinde, bilhassa Galata ve BeyoÛlu MŸslŸman TŸrklerin engin hoßgšrŸsŸ sebebiyle
BatÝ ve dolayÝsÝyla Avrupa kŸltŸrŸnŸ hayat felsefesi haline getirmißlerdi. Ancak
burada yaßayan MŸslŸman TŸrkler, hi•bir zaman Avrupai bir hayat tarzÝnÝ yaßayÝß felsefesi haline getirmediler. Birlikte yaßamanÝn getirdiÛi kŸ•Ÿk farklÝlÝklar bunun dÝßÝnda mŸtalaa edilmelidir.
Hali•Õin karßÝ kÝyÝsÝnda bulunan ve TŸrk KŸltŸr eserleri TopkapÝ SarayÝ ve Selimiye Camisiyle mŸhŸrlenen topraklarÝn sÝnÝrÝndaki Galata, etrafÝnÝ kußatan
TŸrk mahallelerinin arasÝnda bir Ütalyan kasabasÝ šzelliklerine sahip olarak OsmanlÝ Devletinin tarih sahnesinden •ekildiÛi yÝllara kadar hayatiyetini sŸrdŸrmŸßtŸr. Bunda, TŸrk Milletinin engin hoßgšrŸsŸ šnemli bir yer tutar. Buna karßÝlÝk †skŸdar, hi•bir zaman tam bir TŸrk kasabasÝ olma šzelliÛini kaybetmemißtir.1 Bu da, TŸrk Milletinin gelenek ve gšreneklerine ne kadar baÛlÝ olduÛunun
en somut gšstergesidir.
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†skŸdar zaptiyeleri, (Üsküdar Hat›ras›, s. 98)

Kurulufl ve ‹lk Kadro
†skŸdar, 1877 tarihi itibariyle MutasarrÝflÝk haline getirildi. †skŸdar adÝyla ve
yepyeni bir anlayÝßla kurulan bu MutasarrÝflÝk da diÛer MutasarrÝflÝklar gibi Baßkentin asayiß ve gŸvenliÛinden sorumlu olmak Ÿzere 1846 yÝlÝnda kurulan Zaptiye Nezaretine baÛlandÝ. †skŸdarÕÝn mutasarrÝflÝk bi•iminde yapÝlandÝrÝldÝÛÝ
dšnemlerde baÛlÝ kazalarÝ arasÝnda Beykoz, Gebze, Kartal ve Þile yer alÝyordu.
1877 yÝlÝ itibariyle yŸrŸrlŸÛe konulan mŸlki dŸzenlemeler doÛrultusunda ve yeni bir anlayÝßla yapÝlandÝrÝlan Üstanbul Þehremaneti, yirmi Belediye Dairesine
ayrÝlmÝßtÝ. Bu dairelerin dšrdŸ gŸnŸmŸz †skŸdar Ül•esi sÝnÝrlarÝ i•inde faaliyet
gšsteriyordu.2
Yepyeni bir yapÝlanma bi•imi ikame edilirken vilayetin asayiß ve gŸvenliÛinden
sorumlu tutulan Üstanbul Emniyet MŸdŸrlŸÛŸ; BeyoÛlu MutasarrÝflÝÛÝ, Beßiktaß
Polis MemurluÛu ve †skŸdar MutasarrÝflÝÛÝndan olußuyordu. Sšz konusu dšnemin †skŸdar MutasarrÝflÝÛÝ kadrosunun, bir MutasarrÝf, bir Baßk‰tip, bir baßkan
ve dšrt Ÿyeden olußan bir Polis Meclisi, Memurini SÝhhiye, Tabibi Evvel, Tabip
ve Polis Merkezlerinden olußtuÛu gšrŸlmektedir. Bu tarih itibariyle, †skŸdar
354
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†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ 1909 ve 1910 YÝllarÝ Kadrosu ile 1909 YÝlÝ BŸt•esi

MutasarrÝflÝÛÝ sorumluluk alanÝnda yaßayan insanlarÝn asayiß ve gŸvenliÛi MutasarrÝflÝk Polis Merkezi, Üskele Polis Merkezi, ‚inili Polis Merkezi, KadÝkšy Polis Merkezi ile Haydarpaßa Polis Merkezi aracÝlÝÛÝyla saÛlanÝyordu.3
Ükinci Meßrutiyetin 1908 tarihi itibariyle ilanÝnÝ takip eden gŸnlerde Zaptiye Nezaretinin varlÝÛÝnÝ sŸrdŸrmesi doÛrultusunda karar alÝnÝrken MutasarrÝflÝklar
Polis MŸdŸrlŸÛŸ bi•iminde yapÝlandÝrÝldÝlar.4 Bunun i•in 05 AÛustos 1909 tarihinde kabul edilip 23 EylŸl 1909 tarihinde Takvimi VakayiÕde yayÝnlanarak yŸrŸrlŸÛe giren Ò111 NumaralÝ Üstanbul Vil‰yetinin ve Emniyeti Umumiye MŸdŸriyetinin Teßkil‰tÝna Dair KanunÓ •ÝkarÝldÝ.5 Bahse konu kanunun birinci maddesinde beyan edilen “Birinci s›n›ftan Beyo¤lu ve üçüncü s›n›ftan Üsküdar Sancaklar›yla elyevm fiehremanetine mülhak alt› kazadan mürekkep ve merkezi ‹stanbul olmak ve ‹stanbul Vilayeti nam›yla yâd olunmak üzere ikinci s›n›ftan bir
vilayet teflkil olunmufltur. Mezkûr alt› kazadan ikinci s›n›ftan Kartal, Beykoz,
Gekbüze (Gebze) Kazalar›yla üçüncü s›n›ftan fiile kazas› Üsküdar Sanca¤›na ve
birinci s›n›ftan Adalar Kazas›yla ikinci s›n›ftan Çekmece Kazas› Merkez Sanca¤›na ilhak edilmifltir” hŸkŸmleri doÛrultusunda vŸcuda getirilen yeni mŸlki yapÝlanmayÝ olußturan Merkez, BeyoÛlu ve †skŸdar SanacaklarÝnÝn aynÝ kanunla
olußturulan bŸt•eleri Maliye Nezaretince de onaylandÝ.6
†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn ilk yapÝlanmasÝ gšzden ge•irildiÛinde; baßÝnda iki
bin beß yŸz kuruß maaßlÝ bir Polis MŸdŸrŸ bulunduÛu gšrŸlŸr. Üdari heyet; altÝ
yŸz kuruß maaßlÝ bir Tahrirat K‰tibi, dšrt yŸz kuruß maaßlÝ bir MŸbeyyiz, iki
yŸz elli kuruß maaßlÝ bir MŸlazÝm, sekiz yŸz kuruß maaßlÝ bir Hesap Memuru,
bin kuruß maaßlÝ bir TercŸman, bin iki yŸz kuruß maaßlÝ iki Tabip, iki yŸz elli
kuruß maaßlÝ iki Gardiyandan ile iki yŸz elli kuruß maaßlÝ iki OdacÝdan olußuyordu. Buna karßÝlÝk zabÝta heyeti, bin beß yŸz kuruß maaßlÝ sekiz Merkez Memuru, bin kuruß maaßlÝ yirmi Komiser, altÝ yŸz kuruß maaßlÝ kÝrk Komiser Muavini, dšrt yŸz kuruß maaßlÝ Ÿ• yŸz yetmiß beß Polis Memurundan meydana ge355

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

liyordu.7 †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn ilk Polis MŸdŸrŸ Ahmet Mithat Bey 14
AÛustos 1909 tarihi itibariyle bu gšreve baßladÝ.
Ükinci Meßrutiyetin il‰nÝyla birlikte yŸrŸrlŸÛe konulan 111 NumaralÝ Kanun ile
olußturulan idari yapÝlanma, 15 MayÝs 1913 tarihinde yŸrŸrlŸÛe giren Polis Nizamnamesinin sekizinci maddesiyle, kurulußtan nizamnamenin yayÝmÝ arasÝnda ge•en zamana baÛlÝ olarak olußan ihtiya•lara gšre yeniden yapÝlandÝrÝldÝ. AynÝ nizamnamenin onuncu maddesinin ikinci fÝkrasÝna gšre; Üstanbul Polis MŸdŸriyeti Umumiyesine baÛlÝ olarak yapÝlandÝrÝlan †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ,
kurulußunda adli ve idari reislikleri barÝndÝrÝyordu. Gelißtirilerek yenilenen Polis MŸdŸrlŸÛŸnde icabÝ kadar k‰tip, komiser, komiser muavini ve polis memuruyla sivil memurlar gšrevlendirildi.8
†skŸdar MutasarrÝflÝÛÝ kadrosunda bulunan ve ilan edilen II Meßrutiyetin ilk
yÝllarÝnda olduÛu gibi bÝrakÝlan polis kadrosuyla birlikte 1909 yÝlÝnda yŸrŸrlŸÛe
konulan †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ kadrosunda bÝrakÝlan SŸvari Polis MemurluÛu kadrolarÝ 1915 yÝlÝ itibariyle lav edildi ve bŸt•e kanunuyla ayrÝlan šdeneklerinden geri kalan paralar da hazineye aktarÝldÝ.9

Kuruluflu Takip Eden Yap›lanma
Ge•en zamana baÛlÝ olarak “111 Numaral› ‹stanbul Vilâyetinin ve Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin Teflkilât›na Dair Kanun” hŸkŸmleri doÛrultusunda yeni bir
anlayÝßla olußturulan Emniyeti Umumiye MŸdŸriyetinde Avrupai tarzda šnem356
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li deÛißikliklere gidildi. Bu deÛißiklikler sonucunda; Emniyeti Umumiye ile †skŸdar ve BeyoÛlu Polis MŸdŸrlŸklerinde Adli ve Üdari MŸdŸrlŸk ve Reislikler
vŸcuda getirildi. Bahse konu zabÝta birimlerinin sorumluluk alanlarÝnda asayiß
ve gŸvenliÛi saÛlamak Ÿzere kurulan Polis Merkezleri, modernize edildi. Bu
merkezlere baÛlÝ olarak gŸnŸmŸz karakollarÝ ayarÝnda olußturulan polis mevkileri de modern manada yapÝlandÝrÝldÝ. Sšz konusu polis mevkilerinin sorumluluk bšlgelerinde gereken yerlere polis noktalarÝ kuruldu. Üstanbul vilayeti Merkez SancaÛÝyla BeyoÛlu ve †skŸdar SancaÛÝnda olußturulan polis merkezleri yeni bir telefon ßebekesiyle birbirlerine baÛlandÝlar. Buna ek olarak sšz konusu
merkez memurluklarÝna aracÝsÝz olarak dairelerle muhabere ve yazÝßma yetkisi
verildi.10
Ühtiyaca baÛlÝ olarak †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ idari yapÝlanmasÝnda deÛißikliÛe
gidildi ve mevcut yapÝya yeni hizmet birimleri eklendi. 1911 senesi genel bŸt•e
kanunu hŸkmŸyle Polis MŸdŸrlŸÛŸ kadrosuna 14 Haziran 1911 tarihi itibariyle
iki yŸz elli kuruß maaßlÝ bir K‰bile (Ebe) kadrosu ilave edildi. Ülave edilen bu kadroya da ilk olarak SŸleyman kÝzÝ Ayße SÝdÝka HanÝm atandÝ.11 Takip eden zaman
i•inde bahse konu kadro yeni atamalar yapÝlarak adet olarak •oÛaltÝldÝ. 12
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Olußan ihtiya•lar doÛrultusunda yapÝlan deÛißiklikler sonucunda yeniden yapÝlandÝrÝlan †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn 1911 yÝlÝ kadrosuna bakÝldÝÛÝnda: Ülk
kurulußtaki kadrosuna ek olarak Adli KÝsÝm AmirliÛi, Üdari KÝsÝm AmirliÛi ile Ÿ•
K‰bile (Ebe) kadrosunun eklendiÛi gšrŸlŸr. Bu dšnem itibariyle, †skŸdar Polis
MŸdŸrlŸÛŸnŸn sorumluluk alanÝnda †skŸdar, Paßa KapÝsÝ, ‚inili, KadÝkšy,
‚engel Kšy ve Üskele Polis Merkezleriyle asayiß ve gŸvenlik gšrevi ifa ediliyordu. AynÝ zamanda KadÝkšy ile ‚inili Polis Merkezlerinde birer doktorun da gšrevlendirildiÛi gšrŸlmektedir.13
†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn ilk kurulußunda yer alan Tahrirat Kalemi MŸlazÝmlÝÛÝ kadrosu 1916 yÝlÝ itibariyle lav edilerek bahse konu memuriyet i•in takdir olunan Ÿcret, Tahrirat Baßk‰tibine šdenen Ÿcrete ilave edildi.14
†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ,10 MayÝs 1918 tarih ve 155 NumaralÝ ÒPolis Nizamnamesinin Birinci KitabÝnÝn 10. 27. ve 39. Maddelerini Muadil Mevadd-Ý NizamiyeÓnin birinci maddesinin ikinci fÝkrasÝ hŸkmŸ doÛrultusunda Üstanbul Polis
MŸdŸriyeti Umumiyesine baÛlandÝ. Bununla birlikte kurulußuna adli ve idari
reislikler eklendi. Yeni olarak yapÝlandÝrÝlan bu ßubeler ile dairelerde yeter miktarda K‰tip, Komiser, Komiser Muavini, Polis Memuru ile sivil memur gšrevlendirilmesi de karara baÛlandÝ.
Üstanbul Polis MŸdŸrŸ UmumiliÛine baÛlÝ olan BeyoÛlu Polis MŸdŸrlŸÛŸ 1917
senesi Genel BŸt•e Kanunuyla, †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸ 1919 tarihli Kararname ile lav edildiler.15 Lav edilen Polis MŸdŸrlŸÛŸ kadrolarÝ Üstanbul Polis MŸdŸriyeti UmumiliÛine baÛlandÝ.
†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn lav edilmesinden sonra onun sorumluluk bšlgesinde hŸkŸmran olmak ve Üstanbul Polis MŸdŸriyeti Umumisi Ükinci Þube MŸdŸrlŸÛŸ emrinde olmak Ÿzere †skŸdar Taharri BaßmemurluÛu kuruldu.16
Ge•ici kaydÝyla Üzmit SancaÛÝna baÛlanan Þile ve Gebze KazalarÝ 1922 tarihi itibariyle tekrar †skŸdar SancaÛÝna baÛlandÝ.17

Suçla Mücadelede Elde Edilen Baflar›
Üstanbul vilayetini olußturan bšlŸmler, bŸtŸn Ÿzerinden par•a par•a irdelendiÛinde; coÛrafi aykÝrÝlÝklara baÛlÝ olarak kŸltŸr ve su•luluk bakÝmÝndan da ayrÝcalÝk gšsterdiÛi a•Ýk•a gšrŸlŸr.
Her Ÿ• mŸlki yapÝlanmada ißlenen su•lar, belli bir zaman dilimi dayanak alÝnarak kÝyaslandÝÛÝnda:
1916 yÝlÝ temmuz ayÝ zarfÝnda Üstanbul Vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 128, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ Sorumluluk
Bšlgesinde 134 su• ißlenmesine karßÝlÝk, †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 75 su• ißlendiÛi gšrŸlmektedir.
1919 yÝlÝ temmuz ayÝnda, Üstanbul vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 460, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlge358
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‹stanbul Vilayeti Polis Bölgesinde 1916 Y›l› Temmuz Ay›nda ‹fllenen Suçlar› Gösterir Cetvel19

‹stanbul Vilayeti Polis Bölgesinde 1919 Y›l› Temmuz Ay› ‹çinde ‹fllenen Suçlar› Gösterir Cetvel20

‹stanbul Vilayeti Polis Bölgesinde 1920 Y›l› Temmuz Ay› ‹çinde ‹fllenen Suçlar› Gösterir Cetvel21
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‹stanbul Vilayeti Polis Bölgesinde 1921 Y›l› Temmuz Ay› ‹çinde ‹fllenen Suçlar› Gösterir Cetvel22

‹stanbul Vilayeti Polis Bölgesinde 1922 Y›l› Temmuz Ay› ‹çinde ‹fllenen Suçlar› Gösterir Cetvel23

sinde 679 su• ißlenmesine karßÝlÝk †skŸdar Sanca¤ Ý Polis MŸdŸrlŸ¤ Ÿ sorumluluk bšlgesinde 156 su• ißlendi¤ i gšrŸlmektedir.
Üstanbul vilayetinin tŸmŸnde 1916 yÝlÝ Temmuz ayÝ itibariyle ißlenen su•larla
1919 yÝlÝnÝn aynÝ ayÝnda ißlenen su•lar karßÝlaßtÝrÝldÝ¤ Ýnda:
Üstanbul Vilayeti Merkez Sanca¤ Ý Polis MŸdŸrlŸ¤ Ÿ mÝntÝkasÝnda ißlenen su•larÝn % 259,3 oranÝnda arttÝ¤ Ý, Beyo¤ lu Sanca¤ Ý Polis MŸdŸrlŸ mÝntÝkasÝnda ißlenen su•larÝn % 406,7 oranÝnda arttÝ¤ Ý, †skŸdar Sanca¤ Ý Polis MŸdŸrlŸ¤ Ÿ mÝntÝkasÝnda ißlenen su•larÝn da % 108 oranÝnda arttÝ¤ Ý gšrŸlmektedir.
1916 yÝlÝna gšre 1919 yÝlÝnda su•larÝn artmasÝnÝn en šnemli sebebi; o dšnem itibariyle ÜstanbulÕun itilaf devletleri tarafÝndan ißgal edilmiß olmasÝydÝ. Bu dšnemde, TŸrk Polis Teßkil‰tÝ mensuplarÝnÝn canla baßla •alÝßmalarÝna ra¤ men, ißgal devletlerinin askeri polisleri tarafÝndan sÝklÝkla yapÝlan mŸdahaleler, su•la
mŸcadeledeki baßarÝlarÝnÝ bŸyŸk oranda azaltÝyordu.
Bu dšnemde †skŸdar Taharri Baßmemurlu¤ u mevcudunun di¤ er kÝsÝmlara gšre daha fazla ve daha gŸ•lŸ olmasÝna paralel olarak vukua gelen olaylar geceli
gŸndŸzlŸ takip edilse de tam baßarÝ sa¤ lanamÝyordu. Onca gayrete ra¤ men olmasÝ gereken baßarÝ yakalanamÝyordu. BaßarÝsÝzlÝk gibi gšrŸnen bu durumun en
baßta gelen sebebi, ißgal kuvvetlerinin askeri polisinin yabancÝlarÝ ve gayri MŸs360
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limleri gŸnlŸk asayiß olaylarÝna aßÝrÝ derecede karÝßmasÝydÝ. Bu olumsuzluklara
raÛmen †skŸdar Taharri BaßmemurluÛu gšrevlileri su•la mŸcadelede baßarÝsÝzlÝk gšrŸntŸsŸ verecek bir konuma dŸßmediler.18
1920 yÝlÝ temmuz ayÝnda, Üstanbul Vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 441, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 573 su• ißlenmesine karßÝlÝk, †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 107 su• ißlenmißtir.
Üstanbul Vilayeti Polis Sorumluluk Bšlgesinde ißlenen su•larÝ bir šnceki yÝlÝ taban alarak incelediÛimizde; Üstanbul Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde % 4,2 oranÝnda azaldÝÛÝ, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde %15,7 oranÝnda azaldÝÛÝ, †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde ise, %31,4 oranÝnda azaldÝÛÝ gšrŸlmektedir.
1921 yÝlÝ temmuz ayÝnda, Üstanbul Vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 521, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 568 su• ißlenmesine karßÝlÝk †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 173 su• ißlenmißtir.
1922 yÝlÝ temmuz ayÝnda, Üstanbul Vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 441, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde 678 su• ißlenmesine karßÝlÝk †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde170 su• ißlenmißtir.
Üstanbul vilayetinin tŸmŸnde 1921 yÝlÝ temmuz ayÝ itibariyle ißlenen su•larla
1922 yÝlÝnÝn aynÝ ayÝnda ißlenen su•lar karßÝlaßtÝrÝldÝÛÝnda:
Üstanbul Vilayeti Merkez SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde ißlenen su•larÝn % 13,6 oranÝnda azaldÝÛÝ, BeyoÛlu SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸ sorumluluk bšlgesinde ißlenen su•larÝn % 19,4 oranÝnda arttÝÛÝ, †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde ißlenen su•larÝn ise, % 1,7 oranÝnda azaldÝÛÝ gšrŸlmektedir.
Belli bir zaman dilimine baÛlÝ olarak periyodik bi•imlemeyle yapÝlan deÛerlendirmelerde; bazÝ bšlgelerdeki su•larÝn artÝßÝna karßÝlÝk, bazÝ bšlgelerde azalma
gšrŸlmektedir.
Üstanbul d‰hilinde ißgalden šnceki dšnemde su• oranÝnÝn dŸßŸk olmasÝna karßÝlÝk, ißgalle birlikte AvrupaÕnÝn beynelmilel su•lularÝnÝn nemalanmak Ÿzere ÜstanbulÕa akÝn etmeleri sonucunda bilhassa adi su•larda bŸyŸk bir patlama meydana geldi. AvrupaÕdan gelenlere 1917 yÝlÝnda Bolßevik ihtil‰linden ka•anlarÝn
da eklenmesiyle bilhassa fuhuß ve dolandÝrÝcÝlÝk su•larÝnda šnemli artÝßlar oldu. Ger•i RusyaÕdan gelen guruplar, bir mŸddet sonra Avrupa Ÿlkelerine gittiler, ama gitmeden ÜstanbulÕda su• patlamasÝna sebep oldular. †skŸdarÕda bundan etkilendi.
Su• ißlemeye temayŸlŸ olan gerek AvrupalÝ ve gerekse Rus guruplar, daha •ok
Tanzimat yšnetimiyle Avrupai manada serbesti kazanan bšlgelerde faaliyet gšsterdiÛinden, TŸrk šrf ve ‰detleriyle sÝkÝ sÝkÝya baÛlÝ †skŸdar gibi bšlgelerde
kendileri i•in gerekli olan zemini olußturamadÝlar ve buralara su• ißleme hasta361
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Eski Þemsipaßa Karakolu

lÝÛÝnÝ istedikleri oranda bulaßtÝramadÝlar. †skŸdar SancaÛÝ Polis MŸdŸrlŸÛŸ sorumluluk bšlgesinde su• oranÝnÝn dŸßŸk olmasÝnÝn en šnemli sebeplerinin baßÝnda gelen sebep; bahse konu yerleßim biriminin insanlarÝnÝn ahlaki yapÝsÝdÝr.

Çal›flanlar›n›n ‹stiklâl Mücadelesine Etkin Kat›l›mlar›
Sevr antlaßmasÝna dayanÝlarak Ÿlkenin bŸyŸk bir bšlŸmŸyle birlikte ißgale uÛrayan ÜstanbulÕun halkÝ da esarete karßÝ kutsal direnißi baßlatma hususunda bir
an dahi olsa gecikmedi. Esaret altÝna alma girißimi, •eßitli protestolar ve mitinglerle kÝnandÝ ve ißgal reddedildi. Bahse konu protestolardan birine †skŸdar SancaÛÝ bŸnyesinde bulunan DoÛancÝlar ev sahipliÛi yaptÝ. Bu sahiplenme girißimi,
DoÛancÝlara, Anadolu mÝntÝkasÝnda baÛÝmsÝzlÝk meßalesinin ilk yakÝlan yeri olma ayrÝcalÝÛÝnÝ getirdi.
†skŸdar, Kurtuluß SavaßÝnÝn devam ettiÛi sŸre•te, haklÝ olarak vatanseverlerin
AnadoluÕya ge•iß kapÝsÝ olma šzelliÛini kazandÝ. Bu kapÝ, Kocaeli ve Bolu vilayetlerinde vatanseverler tarafÝndan olußturulan menziller vasÝtasÝyla bilhassa
AnadoluÕda baßlatÝlan Kurtuluß MŸcadelesinin ihtiyacÝ olan insan kaynaÛÝnÝn
ÜstanbulÕdan temininde šnemli bir boßluÛu doldurdu.
Üßgalle birlikte vatanseverlerin sudan bahanelerle tutuklanmaya baßlanmasÝ Ÿzerine gizlenen bazÝ vatanseverlerin AnadoluÕya ka•ÝrÝlmasÝ hususunda bilhassa
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†skŸdar SancaÛÝnda gšrev yapan polislerin ŸstŸn gayretleri gšrŸldŸ. DŸnyanÝn
en gŸ•lŸ istihbarat šrgŸtlerine sahip olduklarÝnÝ švŸnerek iddia eden ißgal devletleri ve bilhassa Üngiliz istihbaratÝ bu ka•Ýrma eylemlerinin nasÝl ger•ekleßtirildiÛi hususunda bilgi sahibi olmakta acze dŸßtŸ. Onlar, bu tŸr eylemleri, para
karßÝlÝÛÝnda kendisini ve Ÿlkesini satan insanlarÝ kullanmak suretiyle neticeye
ulaßtÝrmaya alÝßmÝßlardÝ. Vatansever TŸrk insanÝnÝn hi•bir maddi gŸ• karßÝlÝÛÝnda vatanÝnÝ satmak gibi bir meyli olmadÝÛÝndan baßarÝlÝ olamadÝlar.24
OsmanlÝ Devletinin baßkenti olan Üstanbul, hem yetißmiß insanlara ve hem de silah ve mŸhimmatla dolu askeri kÝßlalara sahipti. Bu šzelliklerinden dolayÝ da
AnadoluÕda baßlatÝlan harek‰tÝ yšnetenler i•in •ok bŸyŸk bir šnem ifade ediyordu. Bunun farkÝnda olan zamanÝn yšneticileri, ÜstanbulÕda bulunan bu kaynaklarÝn AnadoluÕda baßlatÝlan Kurtuluß MŸcadelesinin emrine sunulmasÝ i•in gereken •alÝßmalarÝ yapmak Ÿzere gizli cemiyetlerin kurulmasÝnÝ teßvik ettiler. VatanÝn selameti i•in •ok šnemli olan bu emri alan yerel yšneticiler hemen harekete ge•tiler ve vatansever yšre halkÝnÝ da yanlarÝna alarak gizli cemiyetlerini
kurdular. Kurulan cemiyetler, kÝsa zamanda bŸyŸk ißler baßararak, AnadoluÕya
ge•ißte ilk menzil ve ilk kapÝ konumunda olan †skŸdar, ‚engelkšy, AnadoluhisarÝ, Beykoz bšlgelerinde šrgŸtlerini olußturdular. …rgŸtlenmelerini tamamladÝktan sonra, bahse konu mÝntÝkada yaßayan vatanseverleri de yanlarÝna alarak
AnadoluÕdaki kurtuluß hareketinin ihtiya• duyduÛu hemen her ßeyi karßÝlama
gayretine girdiler.25 Sonu• itibariyle de ulaßÝlmak istenen hedefe varmayÝ baßardÝlar. AnadoluÕdaki mŸcadelenin ihtiya•larÝnÝ saÛlamada švŸnŸlecek olaÛanŸstŸ baßarÝlara imza attÝlar.
†skŸdar halkÝndan bir gurup ile †skŸdarÕda yaßayan Karadenizliler tarafÝndan
olußturulan Kuva-yÝ Milliye AkÝncÝ MŸfrezeleri, Beykoz OrmanlarÝnÝ ve •evresini kendilerine mesken tuttular. MM Gurubuna baÛlÝ olarak gšrev yapan bu mŸfrezeler, •eßitli yol ve yšntemler kullanarak elde ettikleri silah, mŸhimmat ve
bombalarÝ AnadoluÕya sevk etmeye baßladÝlar. Bšlgede gšrev yapan kamu gšrevlileri de bu mŸfrezelere karßÝ bŸyŸk bir tolerans gšsterdiler. ZamanÝn kukla hŸkŸmetinin olußturduÛu Kuva-yÝ Ünzibatiye operasyonlarÝ, vatansever polis ve diÛer kamu gšrevlilerince milli guruplara iletildi.26
Bu gayretler, kamu gšrevlileri ve halkÝn birlikteliÛiyle ßekillenmiß olmasÝna karßÝlÝk, bazÝlarÝnÝn gšstermiß olduÛu gayret ve fedak‰rlÝk, halk arasÝnda ßŸyu bulduÛundan •ok arzulanÝlmasa da šne •ÝktÝ. Elbette ki, bšylesine bŸyŸk bir hareketin baßarÝsÝna katkÝda bulunan ismi bilinen ve bilinmeyen bir•ok kahramanÝ
vardÝ. Bu kahramanlardan olup, †skŸdar bšlgesinde hizmet veren guruplarla
ßahÝslarÝn saygÝ duyulan kahramanlÝklarÝndan bahsetmek minnet borcu olsa gerektir.
Bu •oklukta bir tek olan Emniyeti Umumiye MŸdŸriyeti FotoÛraf Memuru Mehmet Kenan Bey, ÜstanbulÕun ißgaliyle birlikte direnißi bizzat yšnetmek ve halkÝ
da bu doÛrultuda yšnlendirip šrgŸtlemek gayesiyle olußturulmaya baßlanan
Kuva-yÝ Milliye teßkilatÝna d‰hil oldu. Verilen gšrev emri Ÿzerine BoÛazi•iÕnin
Anadolu yakasÝnÝn teßkilatlanmasÝnÝ bizzat yšnetti. OlußturulmasÝnda gšrev al368
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dÝÛÝ Kuva-yÝ Milliye aracÝlÝÛÝyla da AnadoluÕya silah-mŸhimmat gšnderdi. Bu
zaman zarfÝnda ikametg‰hÝ, ißgal kuvvetlerinin oyuncaÛÝ olan kukla hŸkŸmetlerin direktifleri doÛrultusunda basÝlarak aranmasÝna raÛmen girdiÛi kutlu yoldan
dšnmedi. Üßgalden dolayÝ AnadoluÕya sevk edilemeyen ve Üngilizler tarafÝndan
araßtÝrÝlacaÛÝ muhakkak olan, ancak hi• kimse tarafÝndan saklanmasÝ yšnŸnde
girißimde bulunulmayan ve mesai arkadaßlarÝ tarafÝndan evine sevk edilen silah, mŸhimmat ve •eßitli cephaneyi aile fertleriyle birlikte koruma altÝna aldÝ.
Kutsal gšrevini yŸrŸtŸrken zamanÝn Tayyare YŸzbaßÝlarÝndan Topal Mehmet
Ali tarafÝndan ihbar edildi. YapÝlan bir operasyon sonucunda yakalandÝ. GšrdŸÛŸ bŸtŸn ißkencelere raÛmen mensup olduÛu gizli cemiyet hakkÝnda hi•bir bilgi vermedi. Bunu, her tŸrlŸ sil‰h ve mŸhimmatÝ saklayanlarÝn idam edileceÛine
dair yasal hŸkŸm bulunmasÝna raÛmen yerine getirme kahramanlÝÛÝnÝ gšsterdi.27
Bir diÛeri olan Serkomiser Ahmet Beßir Efendi, yabancÝ dil bilmemesine karßÝlÝk Ütalyan ve Üngiliz askeri zabÝta memurlarÝn yanÝnda KadÝkšy irtibat gšrevlisi
olarak gšrevlendirildi. YabancÝ dil bilgisi olmadÝÛÝndan bu gšrevi kabul etmek
istememesine karßÝlÝk, vatanseverler tarafÝndan Ýsrarla gšrev almasÝ istendiÛinden baßkaca bir itirazda bulunmadan bŸyŸk bir heyecanla kabul etti.
Gšrevini ifa ederken, Ütalyanlar ve Üngilizler tarafÝndan herhangi bir vatanseverin evinin aranmasÝ veya yakalanma girißimi veyahut da herhangi bir suretle Vatansever TŸrkler aleyhinde bir iß gšrŸleceÛinde ve ißgal kuvvetleri tarafÝndan
yapÝlacak hazÝrlÝklarÝ vakit ge•irmeden MM Gurubuna mensup vatanseverlere
iletiyordu. Bunun sonucunda, ißgal kuvvetleri herhangi bir malumat elde edemiyordu. Bunun yanÝnda; Ermeni odaklÝ FransÝz zulmŸnden dolayÝ Adana ve
‚ukur OvaÕdan ka•arak ÜstanbulÕa gelen vatanseverlerin KadÝkšyÕde barÝndÝrÝlmalarÝ konusunda olaÛanŸstŸ gayreti gšrŸlŸyordu.
En šnemli gšrevlerinden birisi de; henŸz AnadoluÕya ge•memiß olan Anadolu
HŸkŸmetinin Erk‰nÝ Harbiye Reisi Fevzi PaßanÝn evinde Üngilizler tarafÝndan
yapÝlmasÝ planlanan aramayÝ bir gŸn evvelinden haber verdiÛinden dolayÝ istenmeyen olaylarÝn meydana gelmesini šnlemiß olmasÝdÝr. Fevzi Paßa, bunun sonucunda durumun farkÝna vararak vatansever MM Gurubu Ÿyelerinin aracÝlÝÛÝyla Ankara merkezli kurtuluß hareketine katÝlmak Ÿzere AnadoluÕya ge•ti. AynÝ doÛrultuda bir•ok vatansever genci ißgal kuvvetlerinin takibatÝndan haberdar
ederek kurtulmalarÝnÝ saÛladÝktan sonra, milli mŸcadeleye ißtiraklerini de temin
etti.
Ürtibat gšrevlisi Ahmet Beßir Efendi, †skŸdar Vilayetinde olußturulan MM Gurubunun faal Ÿyelerini ve AnadoluÕya yapÝlan sevk ve nakliyatÝn nasÝl ve hangi
yollarla yapÝldÝÛÝnÝ ayrÝntÝlarÝna kadar bildiÛi halde aÛzÝndan herhangi bir sšz
ka•ÝrmÝyordu. Buna karßÝlÝk, teßkilatÝn silah-mŸhimmat nakliyatÝnda yardÝmlarÝ da oluyordu. Nakliyat yolu Ÿzerinde bulunun Üngiliz nšbet•ilerinin konumu
hakkÝnda bilgi vererek sevkÝyatÝn gŸvenli bir bi•imde yŸrŸmesi hususunda hizmeti gšrŸlŸyordu.28
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†skŸdar SancaÛÝ Beykoz Polis Merkezinde mukayyit olarak gšrev yapan polis
memuru Mehmet Tevfik Efendi, RumlarÝn yšnlendirip kÝßkÝrtmasÝyla Yunan
kuvvetlerinin takibatÝna maruz kaldÝklarÝndan dolayÝ polis merkezine sÝÛÝnan
yšre halkÝndan bir•oÛunun ka•ÝrÝlmalarÝnda olaÛanŸstŸ hizmetlerde bulundu.
Kuva-yÝ Milliye elemanlarÝnÝn durumundan haberdar olmasÝna karßÝlÝk aÛzÝndan herhangi bir sšz ka•ÝrmadÝ. Baßta vatanseverler olmak Ÿzere mÝntÝkadaki
ahaliye kolaylÝklar gšsterdi.29
†skŸdar SancaÛÝ Gebze KazasÝnda gšrev yapan Komiser Muavini AbdŸlgani
Bolbol, YunanlÝlar tarafÝndan ißgal edilen kazada yaßayan halkÝn can, mal ve ÝrzÝna yšnelen Yunan ve Rum destekli saldÝrÝlarÝnÝn šnlenmesi hususunda olaÛanŸstŸ hizmet gšrdŸ. Hizmetinde olmaktan ve kendini onlara adamaktan asla geri durmayan AbdŸlgani Beyin, kendilerine verdiÛi olaÛanŸstŸ destek ve yardÝmÝ
unutmayan yšre halkÝnÝn ileri gelenleri kayÝt altÝna aldÝklarÝ ve ilgili birimlere
ilettikleri bir raporda adÝ ge•enin takdire ßayan hizmetini ortaya koydular:30
“1921–1922 senelerinde kasabam›z›n Yunanl›lar›n payi iflgali alt›nda bulundu¤u
s›rada Gebze Kazas›na memur olan ve elyevm ‹stanbul Eyüp Merkezinde bulunan 117 numarada mukayyet Gani Efendi, Gebze Kazas› ahalisinin mal, can ve
›rzlar›na taarruz eden Yunan kuvvetlerine karfl› gece-gündüz, Yunan kuvvetlerinin Tafl Karakol nam mevkie götürdükleri beldenin bi-günah eflraf ve ahalisini
yaln›z bafl›na olarak Yunanl›lar›n desti taarruz ve iflkencesinden kurtard›¤› gibi
‘Kuva-y› Milliye’ taraf›na firar eden ve her nas›lsa Yunanl›lar›n eline düflen ve iflkence alt›nda bulunan bi-çare Taflköprü ahalisini dahi Yunanl›lar›n desti itisaf›ndan kurtarmak gibi k›ymettar muavenette bulundu¤u ve bundan baflka Kuva-y›
Milliyenin ‹zmit’e tekarrübünü haber al›p mahalli mezkûra harekete amade bulunan Yunan kuvvetlerinin elyevm Topkap› Saray› mevkiinde bulunan polis Remzi Efendiyi öldürmek kast›yla mezarl›k cihetine götürürken bunu haber alan mumaileyh Gani Efendi yaln›z bafl›na otuz süngüden ibaret Yunan kuvvetlerine karfl› tabancas› ile müdafaa etmek suretiyle Remzi Efendiyi Yunanl›lar›n elinden almak gibi flayan› sitayifl bir takdir hareketi meflhut olmufl ve mumaileyh Gani
Efendinin, flayan› taltif ve de¤erli bir memur olmas›ndan ma¤dur kalmas› muvaf›k olmayaca¤›ndan Gebzelilerin minnet ve flükran hislerini kazanan Gani Efendinin taltife flayan bir memur oldu¤unu nat›k iflbu mazbata takdim k›l›nd› 20
Ocak 1931”
“Gebzeliler Mahallesi ahalisi nam›na Cumhuriyet Halk F›rkas› Gebze Güzeller
‹dare Heyeti Reisi, ‹. Hakk›,
Cumhuriyet Halk F›rkas› Hac› Halil Mahallesi Ocak Reisi, fiükrü,
Cumhuriyet Halk F›rkas› Orhan Gazi ve Mustafa Pafla Mahallesi Ocak Reisi, ‹brahim,
Mükarini Hakikat Oldu¤u Tasdik K›l›nd›
21 Ocak 1931
Gebze Kazas› Heyeti Cumhuriyet Halk F›rkas› Reisi, Bekir.”
Verilen šrnekler †skŸdar halkÝnÝn ve o bšlgede gšrev yapan kamu gšrevlileri370
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nin mŸkemmel hizmetlerini bŸtŸnŸyle yansÝtmaya yetmez. Vatan sevdalÝsÝ insanlarÝn yaptÝklarÝnÝ yazmak, zaman ve mek‰n bakÝmÝndan •ok da mŸmkŸn deÛildir. Bšylesine mŸkemmel bir bŸtŸnŸn par•asÝ konumunda olan †skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn •alÝßanlarÝ da aynÝ sevdanÝn yolcusu olarak †skŸdarlÝlarÝn
yŸrŸyŸßŸne katÝlmaktan baßka yol tutmasÝ da mŸmkŸn deÛildi. ‚ŸnkŸ sevdalÝ
aynÝ, o sevdalÝya kavußmanÝn yol ve yšntemi de šlŸmŸne mŸcadele etmekten
ge•iyordu.

Sonuç
†skŸdar Polis MŸdŸrlŸÛŸnŸn 1919 tarihli Kararname ile lav edilmesinden sonra, bahse konu mŸdŸrlŸÛŸ bŸnyesinde barÝndÝran †skŸdar Vil‰yeti varlÝÛÝnÝ devam ettirdi. Bu varlÝk, TŸrk Milletinin Üstikl‰l MŸcadelesini kazanÝp Cumhuriyet yšnetimini kurmasÝna kadar sŸrdŸ. Cumhuriyetin kurulmasÝyla birlikte,
gen• TŸrkiye Cumhuriyeti yepyeni bir yapÝlanmanÝn i•ine girdi. …ncelikli olarak 30 MayÝs 1926 tarihinde kabul edilip 18 Haziran 1926 tarihinde yŸrŸrlŸÛe
giren ÒTeßkilatÝ MŸlkiye KanunuÓ ile yapÝlan deÛißiklikler sonucunda, OsmanlÝ
Devletinden TŸrkiye Cumhuriyetine intikal eden bazÝ vil‰yetler lav edilerek kaza konumuna indirgendiler.
Bahse konu kanunun birinci maddesinde beyan edilen “‹simleri merbut bir numaral› cetvelde isimleri muharrer on bir vilâyet kazaya…” hŸkmŸyle, bahse konu kanuna eklenen bir numaralÝ cetvelde, kaza haline galip olan vilayetler baßlÝÛÝ altÝnda “Üsküdar Vilâyeti, Beyo¤lu Vilâyeti …” ile di¤er vilâyetlerin kaza konumu indirgendikleri beyan ediliyordu.31
Bu tarihten itibaren kaza konumuyla mŸlki yapÝlanmadaki yerini alan †skŸdar
Ül•esi, ge•en zamana baÛlÝ olarak su• ve su•luluÛun artmasÝnÝn yanÝnda sahip
olduÛu mÝntÝkanÝn bŸyŸyŸp genißlemesi Ÿzerine, bŸnyesinde barÝndÝrdÝÛÝ insanlarÝn can ve mal gŸvenliÛinin Ÿst seviyede saÛlanmasÝ gayesiyle Ül•e Emniyet MŸdŸrlŸÛŸ olarak yapÝlandÝrÝldÝ. Halen bu yapÝlanmasÝnÝ gelißtirerek sŸrdŸrmektedir.
D‹PNOTLAR
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Üsküdar Paflakap›s› Hapishanesi ve
Meflhur Mahkûmlar›
A H M E T

U Ç A R

Araflt›rmac›, Yazar

Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi Osmanl› ülkesinde II. Abdülhamid döneminde bafllat›lan hapishanelerin modernlefltirilmesi kapsam›nda 1880’de ç›kart›lan ‹nfaz Rejimi Nizamnamesi gere¤i “Paflakap›s› denilen mahalde ve Mülkiye ‹dadi Mektebi
binas›n›n bodrum kat›nda” inflâ edilmiflti. Hapishanenin ilk yeri 1887’de yap›lan bugünkü Burhan Felek Lisesi idi. Bina 1887 tarihinde yap›lm›flt›. Bu y›llarda
Üsküdar’da baflka bir hapishane de yoktu. Ancak hapishane bu ilk iptidai hâli ile
Üsküdar’›n ihtiyac›na cevap veremiyordu. Çünkü yeni cezaevi günefl görmeyen,
müthifl derecede rutubetli bir mahzenden oluflan, yirmi kifli kapasiteli dar bir ko¤ufltan ibaretti. O dönemde Paflakap›s› sadece erkeklere mahsus bir yerdi. Ayn›
mekân›n üst taraf›nda ise s›hhi flartlardan oldukça uzak ve ahflaptan inflaa edilmifl iki de küçük oda bulunmakta idi.”1
17 Eylül 1912’de Hapishane yönetimince Osmanl› Adliye Nezareti’ne yaz›lan bir
yaz›da da2 belirtildi¤i gibi bu küçük hapishanenin Üsküdar’›n ihtiyaçlar›na cevap
veremedi¤i resmî makamlarca da itiraf edilmeye bafllanm›flt›. Çünkü “Gözalt› ve
hükümlüleri bir arada bulundurmak mecburiyeti nedeni ile hapishanede kapasitenin kat kat üstüne ç›k›lm›flt›. Bu durum s›hhî konularda var olan olumsuzlu¤u
daha da art›rmakta bunun sonucunda ise birçok elim olay meydana gelmekte idi.
Gerek gözalt›nda olanlar ve gerekse hükümlü olanlar hapishaneye girifllerinden
itibaren bir hafta zarf›nda -bünyeleri ne kadar sa¤lam olursa olsunlar- buradaki
ikametlerinin sonucu olarak zeminden on basamak afla¤›daki bir mahzende günefl
ve temiz havadan uzak kalmakta idiler. Bundan dolay› da mahkûmlar›n renklerinde derhal de¤ifliklik hissedilmekte ve vücutlar›nda çeflitli hastal›klar da bafl göstermektedir. Ayr›ca suçlular›n bir ayr›ma tâbi tutulamamalar› nedeniyle, içlerinden baz›lar›n›n sahip olduklar› ahlakî bozukluklar, di¤erlerine de sirayet etmekte
bu sebeple de buraya konulan mahkûmlar burada ›slah edilmek bir yana, eskisin-
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Paflakap›s› Cezaevi

den çok daha kötü bir hâle gelmektedirler.”
Bu nedenle Paflakap›s› Cezaevi’nin 1912’de Üsküdar’›n bir baflka yerinde yeniden
infla edilmesine karar verilmiflti. Bu amaçla da 1799 y›l›nda Sultan III. Selim taraf›ndan av köflkü olarak yapt›r›lan binan›n tadilatla hapishane haline dönüfltürülmesi düflünülmüfl ve bunun için de bir tadilat plan› yap›larak hemen harekete geçilmiflti.3 1911–1913 y›llar›nda yaflanan Trablusgarp ve Balkan Savafllar›
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nedeniyle bu önemli proje ne yaz›k ki, bir süre gerçeklefltirilememifl, bir baflka
deyiflle yar›m kalm›flt›r. Bu nedenle de bir süre hapishanesiz kalan Üsküdar’›n
bu ihtiyac›n› karfl›lamak için bu yeni bina henüz inflaat halinde iken 1916 y›l›nda hizmete aç›lm›flt›r.
Osmanl› yönetimi inflaat halinde iken içine girilen hapishanenin bir y›l içinde
bitirilmesinde kararl› idi. Nitekim ‹ttihat ve Terakki Cemiyetinin 1917 tarihli
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son kongresine sunulan ve 19 Eylül 1917 tarihli Tanin Gazetesi’nde tam metni
yay›nlanan rapora göre Üsküdar Cezaevi bir aya kadar tamamlanacakt›. Kas›m
1917 tarihli bir arfliv belgesine göre Üsküdar Tevkifhanesi inflaat› bitmek üzereydi.4 Ne var ki, bir baflka arfliv belgesine göre Paflakap›s› Cezaevi inflaat› Ocak
1919’da henüz tamamlanamam›flt›.5 Hatta durumdan I. Dünya Savafl›’ndan sonra ‹stanbul’u iflgal edenler bile rahats›z olmufltu. Üsküdar ve Beyo¤lu Tevkifhanesi’nden bir gurup mahpusun firar›ndan k›sa bir süre sonra iflgal güçleri bir heyet oluflturarak Eylül 1919’da mevcut ve inflaat halindeki hapishanelerin teftiflini kararlaflt›rm›flt›. Bu heyet teftiflleri sonucu Osmanl› ‹çiflleri Bakanl›¤›na Paflakap›s› Hapishanesinin de derhal bitirilmesi için bir nota sunmufltu:
“1-Üsküdar Hapishanesi’nin inflaat› derhal bitirilmelidir. Acele edildi¤i takdirde bir
haftal›k inflaat kalm›flt›r. Buras› biter bitmez Hapishane-i Umumî’de yatmakta olan
tehlikeli mahpuslar buraya sevk edilmelidir. Ve buras› mahkûmiyetleri kesinleflen
hükümlüler için kullan›lmal›d›r.
2-Hapishane-i Umumî’nin 1. kat›nda 13 oda olup bu odalar›n kap›lar› bulunmad›¤›ndan kullan›lmas› gayr-i kabildir. Bunlar oda haline dönüfltürülerek demir kap›lar› da takt›r›ld›ktan sonra daha önce Üsküdar’a nakledilmemifl bulunan mahkûmlar için kullan›m› mümkün olacakt›r. Bunlar›n icras› önemli ve acildir.
3-Üsküdar Tevkifhanesi’ne daha ehliyetli bir müdür tayini daha uygun olur. Hapishaneler Komisyonu, 18 Eylül’de ad› geçen hapishaneyi teftifl ve baz› de¤ifliklikler teklif ettikleri halde 23 Eylül’de yap›lan ikinci ziyarette hiç bir fleyin yap›lmam›fl oldu¤u müflahede edilmifltir. Hatta sabah saat 10.45’e kadar müdürün hâlâ vazife bafl›na gelmedi¤i görülmüfltür. Bu hapishanenin varl›¤› bir millet için lekedir.”
Bu tehditkâr ve afla¤›lay›c› notaya cevap veren Osmanl› Dâhiliye Nezareti yaklafl›k befl y›ld›r devam etmekte olan Üsküdar tevkifhanesinde çal›flan amele say›s›n›n art›r›ld›¤›n› ve bir an önce neticeye ulaflmak üzere gayret sarf edildi¤ini, inflaat› bitmek üzere olan Üsküdar Tevkifhanesi’ni o bölgedeki mahkemede yarg›lanan tutuklular için kullanman›n ise daha münasip olaca¤› belirtiliyordu. Ayr›ca
bahsedilen Tevkifhane müdürünün de uyar›ld›¤›, Hapishane-i Umumî’deki mevcut gardiyanlar›n maafllar›na da % 100 oran›nda zam yap›ld›¤› belirtilmiflti. Durum
Sadaret taraf›ndan derhal Düvel-i ‹tilafiye Komisyonuna da iletilmifltir. Düvel-i ‹tilafiye Komisyonu’nun verdi¤i nota hemen etkisini göstermifl, bunun sonucu da
Paflakap›s› hapishanesinin inflaat› oldukça h›zland›r›lm›flt›. Hatta 31 Ekim 1919 tarihinde Hapishaneler ‹daresinden Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen bir yaz›da, söz
konusu inflaat›n›n iki hafta içinde sona erdirilerek tutuklular›n buraya nakledileceklerinin komisyona bildirilmesi istenmiflti. Bu bask›lar sonucu yeni tevkifhane 1919 y›l› Kas›m ay›n›n ortalar›nda ancak hizmete geçebilmiflti.6
Ancak k›sa bir süre sonra iflgalcilerin gerçek amac› anlafl›labilmiflti. ‹ngiliz iflgal
kuvvetleri ‹stanbul’da yeni yap›lm›fl tüm resmî daireler gibi Belçika’daki benzerleri örnek al›narak Üsküdar’da modern tarzda infla edilmifl bulunan ‹stanbul’un en
yeni ve modern hapishanesi olan Paflakap›s›’na 20 Mart 1920’de el koymufllar376
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Aziz Nesin

d›.7 Bu iflgalden hemen sonra da buradaki mahkûmlar›n hepsi ‹stanbul Merkez
Tevkifhanesine nakledilmifllerdi.8 ‹ngilizlerin Paflakap›s›’ndaki iflgali Aral›k
1922’ye kadar devam etmiflti.9 ‹ngilizlerce iflgal döneminde Paflakap›s› Cezaevi
binas›nda toplam 40.000 liral›k (32.000 sterlinlik ) zarar ve tahribat yap›lm›flt›.
‹ngilizlerin binay› terk ermesinden k›sa bir süre sonra Paflakap›s›’n› ziyaret eden
Amerikal›lar’dan oluflan “Öncü Araflt›rma Gurubu” binan›n durumu hakk›nda
olumlu ifadeler kullanmaktad›rlar. Bu müsbet yans›ma, buran›n çok k›sa bir süre
önce faaliyete geçmesi ve sadece bu süre zarf›nda ifllenen suçlar›n faillerinin burada istihdam edilmesinden kaynaklanm›fl olmal›d›r.10 Bir Türk araflt›rmac›n›n
iddias›na göre Paflakap›s› ‹ngiliz iflgali döneminde “rahibe mektebi” olarak kullanm›fl ve bu ifllevini iflgal sonras› da 1928 y›l›na kadar sürdürmüfltü.11
1928 y›l›na kadar kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› bilmedi¤imiz bina 1928 sonras›nda tadilat yapt›r›larak, yeniden cezaevine dönüfltürülmüfltü.12 1928-1944 aras›
daha çok adi suçlu mahkûmlar›n kald›¤› Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi, II. Dünya Savafl›’ndan günümüze kadar Aziz Nesin, Sabahattin Ali, Mehmet Ali Aybar,
Naz›m Hikmet, Necip Faz›l, Hüseyin Cahit Yalç›n, Ratip Tahir Bulak, Halim Büyükbulut, gibi bas›n ve sanat dünyas›ndan birçok meflhur kifliyi zorunlu misafir
olarak bar›nd›rm›flt›.

Aziz Nesin Paflakap›s›’nda
‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda Paflakap›s›’n›n ilk meflhur zorunlu misafiri yazar Aziz Nesin’di. Nesin, 1944-1951 y›llar› aras›nda tam dört kez Paflakap›s› Cezaevi’nde kalm›flt›. ‹lki 1944 y›l›nda adi bir suçtand›. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n en
yo¤un yafland›¤› y›llarda Türk ordusunda te¤men olan Mehmet Nusret yani
Aziz Nesin yeni do¤an çocu¤unu görmek isteyen bir erin yalvarmalar›na daya377
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namayarak o ere 15 gün izin vermiflti. Ancak savafl koflullar›nda komutanlar›n›n
bile erlere memleket izni vermeleri yasakt›. Bu izin üzerine er izne gitmifl, fakat
sözünde durmayarak birli¤ine geri dönmemiflti. Üstelik köyünde bir de suça kar›flm›fl, bunun sonucu da tutuklanarak cezaevine konmufltu. Er cezas›n› çektikten sonra baz› hafifletici nedenlerden dolay› bir süre yatt›ktan sonra k›fllas›na
geri dönmüfltü. Dönüflte Aziz Nesin taraf›ndan da sözünde durmad›¤› için cezaland›r›lm›flt›.
Bu er birli¤in aflç›bafl› ile birlikte yeni bir izin alabilmek için Aziz Nesin’e flantaj yapmaya bafllam›fl ancak Aziz Nesin yeni bir izin vermemiflti. Bunun üzerine bu erler taraf›ndan flikâyet edilmiflti. 23 Haziran 1944’de onbafl› Günenli ve
er Mustafa Karakafl, Aziz Nesin aleyhinde “yasak olmas›na ra¤men para karfl›l›¤› baz› erlere izin verdi¤i” ihbar›nda bulunmufllard›. Aziz Nesin bunun üzerine
4 Temmuz 1944’de tutuklanm›fl ve tutuklu olarak yarg›lanmak üzere askerî
mahkemeye ç›kar›lm›flt›. Fakat Aziz Nesin mahkemede kendini savunmam›flt›.
O¤ullar› Ali ve Atefl Nesin’e göre bunun nedeni babalar›n›n “anti militarist”
kimli¤i idi. Askerî Mahkeme 18 Temmuz 1944’de karar›n› vermiflti: ‹zin verdi¤i
erlerin tay›nlar› zimmetinde göründü¤ünden 4 ay 10 gün hapse mahkûm olmufl
ve askerlikten ihraç edilmiflti. Ancak Aziz Nesin mahkeme karar›n› da temyiz etmemifl ve karar 24 Temmuz’da kesinleflmiflti. Bunun sonucu askerlikten ç›kar›ld›¤› için 23 Eylül 1944’de Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’ne gönderilmifl ve oradan
11 Kas›m 1944’de tahliye olmufltu. Aziz Nesin kurumuna k›rg›nd›. Bu nedenle
de hak kazand›¤› hâlde emeklilik maafl›n› bile reddetmiflti. Paflakap›s›’nda mahpus iken Fatih’te oturan kar›s› ve çocuklar› da zaman zaman kendisini ziyaret
etmekteydiler. O¤lu Atefl Nesin’e göre “babas› ‹kinci Dünya Savafl›’n›n o yokluk
y›llar›n›n, çok kötü ortam›nda iyi niyeti yüzünden tats›z ve a¤›r bir iftiraya u¤ram›flt›. Böylesine dürüst bir adam›n insanlar›n yarar›na yapm›fl oldu¤u her fley
sapt›r›l›p aleyhine koz olarak kullan›lm›fl, kendisinin itham edildi¤i gerçeklere
dayanmayan olaylar nedeniyle ordudan ihraç edilmiflti. Birkaç ay Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’nde yatan Aziz Nesin’in askerlikten ayr›lmas›yla da aile için iflsizlik ve paras›zl›k günleri bafllam›flt›.” 13
1945’de Ordudan at›larak iflsiz kalan Aziz Nesin çaresizlik, içerisinde ailesini
geçindirebilmek için ne yapaca¤›n› flafl›rm›fl durumda idi. Nuruosmaniye’de k›sa bir süre bakkall›k, hatta bakkal ç›rakl›¤› bile yapm›flt›. Kendisine uygun görmedi¤i bu ifl haliyle çarçabuk sona erince, o da Bab›âli ortam›nda kendisine yeni ifller bulmaya çal›flm›flt›. Bu dönemde Karagöz gazetesi, Yedigün dergisi gibi
çeflitli yay›n organlar›nda redaktörlük yapm›flt›. Ard›ndan ciddi anlamda ilk
profesyonel yazarl›¤a Tan gazetesinde köfle yazar› olarak bafllayan Aziz Nesin bu
gazetenin yak›l›p y›k›lmas›ndan sonra yeniden iflsizli¤e mahkûm olacakt›. Tan
olaylar›ndan sonra kendilerine zarar gelece¤inden korkan di¤er gazete ve dergi
patronlar› da art›k ona ifl vermeye yanaflm›yorlard›.
Bab›âli’de art›k yazacak bir yer bulamayan Aziz Nesin bundan sonra kendisi bir gazete ç›karmaya karar vermiflti. Böylece arkadafllar› Sabahattin Ali, R›fat Ilgaz ve
karikatürist Mustafa Uykusuz’la birlikte haftal›k Markopafla mizah gazetesini
378

Ü S K Ü D A R

P A fi A K A P I S I

H A P I S H A N E S I

V E

M E fi H U R

M A H K Û M L A R I

Paflakap›s› Cezaevi’nin girifl kap›s›

yay›n hayat›na sokmufllard›. Gazetenin sat›fl› birkaç hafta içinde Türkiye’de o güne kadar görülmemifl, ola¤anüstü bir rakama, yani 70 binlere ulaflm›flt›. Siyasal iktidar›n ve Markopafla’ya karfl› olan güçlerin yo¤un bask›lar›ndan, tehditlerinden
korkan ana bayiler Markopafla’y› da¤›tmak istememifllerdi. Gazeteyi bast›rabilmek için matbaa ve kâ¤›t bulmakta da zorluk çekilmekte idi. Sonunda çözüm
olarak koltuklar›n›n alt›na ald›klar› gazetelerini ‹stanbul’un dört bir yan›nda gizli gizli kendileri da¤›t›p satmaya bafllad›lar.
S›k s›k kapat›lan Markopafla 6 Ocak 1947’de yeniden ç›kacakt›r. 1 May›s 1947’de
Markopafla ile hiç ilgisi olmayan bir yaz› dolay›s›yla Aziz Nesin hakk›nda yeni bir
tutuklama karar› ç›kar›lm›flt›. Aziz Nesin, 30 Nisan 1947’de yani Falih R›fk› ile ilgili davada yarg›lanmas›ndan ve bunun sonucu ald›¤› cezan›n tecilinden bir gün
sonra Truman Doktrini aleyhine yazd›¤› “Nereye Gidiyoruz?” broflürü yüzünden
10 ay hapis, ard›ndan da 4,5 ay süreyle Bursa’da sürgün cezas› çekmeye mahkûm
edilmiflti. Bu yeni mahkûmiyet karar›, bir bak›ma Markopafla’n›n sürekli kapat›lmas›n›n da ilk habercisi idi. Gazetenin en önemli yazarlar›ndan olan ve gazetedeki yaz›lar›n da ço¤unu kaleme alan Aziz Nesin art›k ikinci kez Paflakap›s› Cezaevi’nde idi.
Fakat o, cezaevinde de bofl durmayacak, burada da yazmaya devam edecekti.
Aziz Nesin’in Paflakap›s›’nda yazd›¤› yaz›lar› ziyaretine gelen Halûk Yetifl eliyle
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gizlice d›flar›ya ç›kart›lacak ve bu yaz›lar Markopafla’da imzas›z olarak yay›nlanacakt›. Bu durumu y›llar sonra Halûk Yetifl flöyle anlat›yordu: “Sabahattin Ali bir
ara hapse girdi. Aziz Nesin de tutukland›. Birisi Paflakap›s› Cezaevinde, di¤eri
Harbiye s›k›yönetim tutukevinde yat›yordu. Gerek Paflakap›s› Cezaevi’ne, gerekse Harbiye’ye gidifllerimde hem ziyaret yap›yor hem de gizli olarak bir miktar
yaz› da al›p getiriyordum. Pek fazla kuflkulanmam›fllard›. Ben de ufak tefektim.
Yataklar›n› falan da götürüp getirdi¤imden beni tan›yorlard›. Sabahattin Ali’nin
yata¤›ndan çok Aziz Nesin’in yata¤›n› tafl›d›m. Çünkü O daha çok yatm›flt› hapishanede… Onun hapisli¤inin süresi bir seneyi biraz geçti san›yorum. Üç ay
yatt› ç›kt›. Dört ay yatt› ç›kt›. Böyle bir kaç kez tekrarland› hapisli¤i. ‘Mahkûm’
oldu¤undan de¤il, yatt›¤› süreler daha çok tutukluluktand›.”
20 fiubat 1948’de Paflakap›s›’ndan tahliye olan Aziz Nesin Bursa’da üç ay s›k›nt›l› bir sürgün hayat›ndan sonra ‹stanbul’a dönmüfltü. Çekilen s›k›nt›lar aile hayat›n› da olumsuz etkilemifl, bu arada ilk efli Vedia Han›m’dan ayr›lm›flt›. ‹stanbul’da ilk ifl olarak ikinci kitab› olan Azizname’yi ç›kar›r. Bu kitap için hemen
‹stanbul 2.A¤›r Ceza Mahkemesinde dava aç›l›r. Dört ay tutuklu olarak süren
yarg›lama sonras›nda beraat eder. 1949 y›l›nda ‹stanbul’da yeniden yay›nc›l›k
faaliyetine giriflmiflti. Markopafla’n›n yerine Hür Markopafla, Yedi-Sekiz Pafla,
Bizim Pafla ve Öksüz Mehmet Pafla, Bafldan gazetelerini ç›kard›.
Bafldan gazetesinde yazd›¤› bir yaz› yüzünden ‹ngiltere Prensesi Elizabeth,
‹ran fiah› R›za Pehlevî ve M›s›r Kral› Faruk’un Türkiye’deki temsilcileri de Aziz
Nesin aleyhine bir dava açm›fllard›. Hemen karar verilir: Aziz Nesin 7 ay hapse mahkûm edilmifltir. Bu ilginç cezas›n› infaz için üçüncü kez Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’ndedir. Burada yatmakta iken hakk›nda yeni bir dava daha aç›lacakt›r. Politzer’in Felsefe Dersleri adl› kitab›n›n önsözü Frans›zca’dan çevirdi¤i iddias› ile Frans›zca bilmeyen Aziz Nesin 16 ay hapse ve 16 ay da güvenlikçe gözetim alt›nda tutulmaya mahkûm edilecektir. Cezaevinde de yazmay› sürdürdü¤ü ve yaz›lar›n› gizli gizli d›flar›ya ç›kard›¤› için Paflakap›s›’ndaki cezas›n›n bitmesine 40 gün kala Nevflehir Cezaevi’ne gönderilecektir. 1950’de d›flar›
ç›k›nca Medet gazetesini ç›kar›r. Bafltan’› Yeni Bafltan ad›yla bir kez daha yay›nlar. Ard›ndan yurtd›fl›na kaçmaya çal›fl›rken yakalan›r. Cezaevinde yatarken
özellikle yaz›lar›n›n d›flar› ç›kar›lmas› yasaklan›nca ekonomik s›k›nt›lar çeker.
Hatta zaman zaman Paflakap›s› Cezaevi Müdürü’nden borç para bile ald›¤› olur.
Nitekim Cezaevi Müdürü’nden ald›¤› 19 lira 10 kuruflluk borcunu 24 Nisan
1950’de ödedi¤ine dair bir belge yazar›n özel arflivinde çocuklar› taraf›ndan bulunmufltur. 1951’de Politzer’in Felsefe Dersleri adl› kitaba yazd›¤› iddia edilen
önsözden dolay› ald›¤› 16 ayl›k yeni hapis cezas›n› çekmek üzere Aziz Nesin
bir kez daha hapishanededir. S›ras› ile Sultanahmet, Üsküdar Paflakap›s› ve
Nevflehir cezaevlerinde yatacakt›r. Dördüncü kez misafir edildi¤i Paflakap›s›
Cezaevi’nde 18 y›l sonra Aral›k 1969’da yay›mlayaca¤› Biraz Gelir misiniz adl›
kitab›n› yazacakt›r. Ayr›ca 1978’de yazd›¤› Tek Yol adl› kitab›nda da Paflakap›s›’n›n onun eserleri üzerindeki etkisini yak›ndan görmek mümkündür. Bu kitaba Aziz Nesin taraf›ndan yaz›lan önsözde bu durum flu cümlelerle ortaya ko380

Ü S K Ü D A R

P A fi A K A P I S I

H A P I S H A N E S I

V E

M E fi H U R

M A H K Û M L A R I

nulmaktad›r: “Bu roman›n kahraman›n› 1951 y›l›nda Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’nde tan›m›flt›m. Elli yafl›n üstünde sab›kal› bir sahteciydi. Romanda tastamam bu adam› anlatt›¤›m› söyleyecek de¤ilim. Hatta anlatt›¤›m, hiç de bu
adam de¤ildir denilebilir. Ama romanda anlatt›¤›m Paflazade’yi bana esinleten
canl› kaynak, cezaevinde tan›m›fl oldu¤um o sab›kal› sahteci Paflazade olmufltur. Sab›kal›lar›n pek ço¤u gibi, Paflazade de çok usta bir anlat›c›yd›. Yine bu
sab›kal›lar›n ço¤u gibi, do¤maca olarak birden uydurduklar›n›, sanki gerçekten
bafl›ndan geçmiflçesine anlat›yordu. Bu uydurup anlatt›klar›ndan çok be¤enilenleri, t›pk› bir yazar›n pek çok müsveddeler yapmas›, yap›t› üzerinde düzeltmeler, ç›karmalar, eklemeler yaparak uzun uzun çal›flmas› gibi, o da düzelte
de¤ifltire, ekleye ç›kara, allay›p pullay›p anlatarak ona sonunda en iyi biçimi
verirdi. Bu uydurmalar›n›n en etkilileri o denli çok anlat›rd› ki, sonunda bu yalanlar›na kendisini inand›rm›fl olurdu. Uydurdu¤u yalanlar›na en önce kendisi inanm›fl oldu¤u için de, anlatt›klar› inand›r›c› ve etkili oluyor, dinleyenleri
de inand›r›yordu. Yazd›¤› yap›tta anlatt›klar›na gerçek diye inanmak, iyi yazarl›¤›n da bafl kofluludur.” Aziz Nesin’in dördüncü Paflakap›s› döneminde burada bir de kader arkadafl› olacakt›r. Çünkü ayn› günlerde Zincirli Hürriyet’ten
dolay› mahkûm olan Mehmet Ali Aybar da Paflakap›s›’nda yatmaktad›r. Aziz
Nesin burada onunla s›k s›k sohbet etme imkân› bulacakt›r. Bu arada d›flar›daki arkadafllar› ile de mektup yolu ile haberleflecektir. Onu Paflakap›s›’nda
mutlu eden mektuplardan biri Nail V’den gelir. Ancak mektuplar› da sansürlüdür. Hatta 8 Haziran 1951’de bir arkadafl›ndan ad›na gelen bir mektup kendisine verilmeyerek Cezaevi Müdürü Halil Hilmi Yaz›c›o¤lu taraf›ndan “Gere¤i yap›lmak üzere Cumhuriyet savc›l›¤›na” verilecektir. Bu arada gizli olarak
d›flar› ç›kar›lan yaz›lar›ndan kazand›¤› paralar ile zaman zaman mahkeme
masraflar›ndan dolay› devlete olan borçlar›n› da ödemektedir. 5 Aral›k 1951
tarihli bir belgeden Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’nde yatmakta olan “hükümlü”
Aziz Nesin’in devlete olan 19 lira 95 kuruflluk böyle bir borcunu makbuz karfl›l›¤› ödedi¤ini ö¤reniyoruz. 14

Ma¤durlar›n Dergisi: Markopafla
Bir araflt›rmac›n›n da çok yerinde tespiti ile Markopafla, dönemin tek parti iktidar› taraf›ndan sürekli olarak soruflturma ve kovuflturma geçiren, kapat›lan farkl› siyasal gruplar›n boy hedefi haline gelen bir yay›n organ› idi. Etkileri itibar›yla daha çok siyasal hiciv edebiyat›m›z›n içinde an›lan Markopafla, Türkiye’de
çok partili hayata geçifl sürecinin önemli bir yay›n organ›, hükümetle bas›n aras›ndaki iliflkilerin de tam bir özeti gibidir. Gazetenin mensuplar›, baz› araflt›rmac›larca cad› kazan› olarak adland›r›lan bir dönemin tüm olumsuzluklar›n› yaflam›flt›: Sabahattin Ali esrarengiz bir flekilde öldürülmüfl, Aziz Nesin ile birlikte
yazar R›fat Ilgaz, gazetenin karikatüristi Mustafa Uykusuz sürekli hapishanelere girmifllerdi. Aziz Nesin ayr›ca dört buçuk ayl›¤›na Bursa’ya sürgüne gönderil381
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Sabahattin Ali

miflti.15 Öyle ki, dergiyle do¤rudan ilgili olan hemen hemen herkes cefa çekmifl,
herkesin özel hayat› ve aile düzeni bozulmufltu. Markopafla, bir mizah gazetesi
olmakla birlikte, büyük trajedilere de neden olmufltu. R›fat Ilgaz ve Aziz Nesrin’in aileleri da¤›lm›fl, Mustafa Uykusuz iflsiz kalm›fl, askere giden Halûk Yetifl’in geride b›rakt›¤› ailesi büyük maddî s›k›nt›lara düflmüfltü. Sabahattin
Ali’nin genç yafl›nda dul kalan kar›s› Aliye ve k›z› Filiz tek bafllar›na hayatlar›n› sürdürmek zorunda kalm›fllard›. K›sacas› Markopafla kime bulaflt›ysa korku
ve endifle getirmifl, geride daima ac›lar b›rakm›flt›. Gazeteyi basan matbaalar tehdit edilmifl, bayilerce sat›fl› engellenmifl, Markopafla’y› evde bulundurmak bile
tehlikeli kabul edilmiflti. Hatta birbirlerine güvenmekten baflka dayanaklar› olmayan gazetenin yönetici ve yazarlar› aras›nda bile zaman zaman baz› husumetler ç›km›fl, hiçbir zaman aç›kl›kla dile getirilmese de Sabahattin Ali ile Aziz Nesin, Aziz Nesin ile R›fat Ilgaz aras›ndaki gerginlik hep kulaktan kula¤a yay›lm›flt›.16 Tek parti döneminin bask›s›n› ve Markopafla yüzünden çekilen ac›lar› Gazeteci Vâlâ Nurettin’in efli Müzehher Vâ-Nû flu ilginç cümlelerle de¤erlendirir:
“Gerçekten onca y›ll›k dikta rejimi döneminde bizim çevremizde flu ya da bu
yollardan Halk Partisi’nin ac› çektirmedi¤i insan kalmam›flt›. Kimini Anadolu’nun çorak bir köflesine, kimini Konya’ya, kimini Aflkale’ye sürmüfltü... Kimi
zindanda çürütülmüfltü ve çürüyordu… Bir akflam Sabahattin Ali’nin Sertellerin evine geliflini hat›rlar›m. Markopafla m› ç›k›yordu, ‘Malûm Pafla’ m› bilemem, paflalardan biri iflte. Sabahattin bir yaz›s›n› okumufltu gazetesinin: ‘Topu382
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Sabahattin Ali’nin haklar›nda olumsuz yaz›lar neflretti¤i Nihal Ats›z ve Falih R›fk› Atay

nun Köküne Kibrit Suyu’. Kahkahalarla gülmüfltük. Yaz›k ki topunun köküne
kibrit suyu cümlesi havada kald›. Sabahattin Ali’ye de, Aziz Nesin’e de yazd›klar›n› pahal› ödettiler cezaevlerinde. Bence Aziz Nesin’in dünya çap›nda mizah
ustas› oluflunun bir nedeni de kendi dram›na tepkisindendir. Ömür boyu Aziz’e
o kadar çile çektirdiler ki onu bafl›nda ›fl›ktan hâlesiyle gerçek bir ‘aziz’ yap›p
ç›kt›lar. Çektirdiler, çektirdiler ama yine de doyamad›lar. Ressam Faris midesi
kanayarak yatt› hücrelerde. Aybar’›n gazetesini bafl›na geçirdiler, cezas›n› Paflakap›s›’na t›kmakla verdiler. U¤ursuz bir y›ld› 1946 y›l› diye düflünürüm. Gerçekten karabasana benzeyen y›llardan biriydi. Kinci ve zalim bir parti idi o y›llar›n
Halk Partisi. Belâs›n› da sonradan iktidara gelememekte buldu.”17

Sabahattin Ali de Paflakap›s›’nda
4 Aral›k 1946 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde memleketin muhtelif
bölgelerinde mevcut s›k›yönetimin s›n›rlanmas› veya kald›r›lmas› hakk›nda
meydana gelen tart›flmalar s›ras›nda, milletvekili Cemil Barlas “‹stanbul’da, de¤il flu parti bu parti münakaflas›, kökü d›flar›da olan Markopafla bile ç›kar” suçlamas› ile Markopafla’y› hedef alm›flt›. Bu itham 5 Aral›k 1946 tarihli Vatan ve
Tasvir gazetelerinde de ayr›nt›l› bir flekilde yer alm›flt›.
Bunun üzerine dergi yazarlar› ad›na Cemil Barlas’a Markopafla’n›n 16 Aral›k
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Sabahattin Âli’nin efli ve k›z›yla birlikte Paflakap›s› Cezaevindeki son
görüflmesine ait foto¤raf› (K Dergisi, 2006, say› 6)

1946 tarihli say›s›nda imzas›z olarak ç›kan “Topunuzun Köküne Kibrit Suyu”
bafll›kl› bir makale ile Aziz Nesin taraf›ndan cevap verilmiflti. Hemen makale
hakk›nda milletvekili Cemil Barlas’a ve tüm milletvekillerine hakaret edildi¤i
gerekçesiyle dava aç›lm›flt›. Söz konusu yaz› imzas›z oldu¤u halde, gazetenin
yaz› iflleri sorumlusu oldu¤u için Sabahattin Ali yarg›lanmaya bafllanm›flt›. Ancak bu ilk dava olmayacakt›, bunu Sabahattin Ali hakk›nda aç›lan di¤er davalar
izleyecekti. Markopafla’n›n 10 Mart 1947 tarihli say›s›nda ç›kan “Biliyor musunuz” bafll›kl› yaz› ile Falih R›fk› Atay’a, Merhum Pafla’n›n 26 May›s 1947 tarihli say›s›nda ç›kan “Genç Arkadafl” bafll›kl› yaz› ile Nihal Ats›z’a, “Hasan Ali-Kenan Öner Komedisi” bafll›kl› yaz› ile de ‹smet Rasim Tümtürk’e “neflren hakaret”ten Sabahattin Ali hakk›nda yeni davalar aç›lm›flt›. Gerçi gazetelerin “sahibi
ve mes’ul müdürü” Sabahattin Ali’dir, ama “Genç Arkadafl” bafll›kl› olan› d›fl›ndaki imzas›z yaz›lar onun de¤ildir. Bu yaz›lar Aziz Nesin, fierif Hulusi ve R›fat
Ilgaz taraf›ndan yaz›lm›fllard›r. Ancak, di¤er arkadafllar›n›n bafl› yanmas›n diye
sorumlulu¤u Sabahattin Ali yüklenmifl, arkadafllar›ndan hiçbirinin ad›n› savc›ya vermemifltir.
Davalardan ilk olarak Cemil Sait Barlas’la ilgili olan› görülür. ‹stanbul Asliye 2.
Ceza Mahkemesi’nin 10 Mart 1947 gün, 47/66 esas ve 47/130 karar›yla Sabahattin Ali dört aya hüküm giymesiyle sonuçland›. Cemil Barlas’›n sözlerinin
TBMM’de söylenmesi, Meclis’teki baz› milletvekillerinin bu sözleri onaylamalar› ve fikren kat›lmalar› nedeniyle yaz›da ad zikredilmemesine ra¤men “Cemil
Barlas’›n söz konusu sözlerini tasvip eyleyen milletvekillerinin kastedilmifl bulundu¤u” kanaatine var›lm›flt›r. Bu sebeple suç konusu olan yaz›, bir k›s›m milletvekillerinin vazifelerinden dolay›, müphem ve su-i zann› davet edici mütecavizane, haysiyet ve fleref k›r›c› mahiyette görüldü¤ünden, Matbuat Kanunu’nun
30. maddesi hükmüne göre Sabahattin Ali’nin alt› ay hapsine ve yüz lira a¤›r para cezas› ile cezaland›r›lmas›na, ancak Cemil Barlas’›n suçlu hakk›nda aç›kça
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a¤›r isnatlarda bulunmas› suçlu lehine takdiri hafifletici sebep say›larak, cezan›n, Türk Ceza Kanunu’nun 59. maddesi hükmüne uygun olarak üçte birinin indirilmesi suretiyle dört ay süreyle hapsine ve alt› bin alt› yüz altm›fl kurufl a¤›r
para cezas› ile mahkûmiyetine ve cezan›n ertelenmesi talebinin reddine karar
verilmiflti.18
Cezas› Yarg›tay’da da kesinleflen Sabahattin Ali, önce ‹stanbul Sultan Ahmet
Cezaevi, Haziran’dan sonra ise Üsküdar Paflakap›s›’nda olmak üzere, 16 May›s
1947 ile 10 Eylül 1947 aras›nda hapis yatacakt›. Sabahattin Ali, Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi günleri ile ilgili en önemli kaynaklar flüphesiz ki Sabahattin
Ali’nin Ankara’da yaflayan efli Aliye Han›m’a Paflakap›s›’ndan gönderdi¤i mektuplard›r. Sabahattin Ali’nin Paflakap›s› Cezaevi’nden yazd›¤› ilk mektuplar›ndan biri olan Haziran 1947 tarihli mektubunda olanlar› efline k›saca ve sakin bir
dille anlat›r:
“...Sevgili Aliye, ben dün ‹stanbul Cezaevi’nden Üsküdar (Paflakap›s›) Cezaevi’ne nakledildim. 10 Eylül’de ç›kaca¤›m... Zekeriya (Sertel) benimle alakadar
oldu ve yatak, yorgan, her fley gönderdi. fiimdi onlar Polonez köyüne gittiler, bir
iki haftaya kadar dönecekler. Bana dedi ki, Aliye han›mla Filiz gelsinler, onlara
bizim evde bir oda vereyim. Sen ç›k›ncaya kadar otursunlar. Size Y›ld›z’›n yahut Sevim’in odas›n› verecek. Çok rahat edersiniz... Her fley düzelir, hele Filiz
hiç üzülmesin... Sevgili, bir tane Filizim... Tabii s›n›f›n› pekiyi derece ile geçtin.
Müsamereniz nas›l oldu? Radyoya gidiyor musun? Yak›nda sizi ‹stanbul da bekliyorum. Modaya gelince s›k s›k bana da gelirsiniz. Binlerce defa gözlerinden,
yanaklar›ndan öperim.”19
K›z› Filiz Ali’nin de vurgulad›¤› gibi Sabahattin Ali’nin efli Aliye Han›m’a 19471948’li y›llarda hapishaneden yazd›¤› mektuplardan, onun içinde yaflad›¤› s›k›nt›lar›n sadece ipuçlar›n› okumak mümkündü. Onu da sat›r aralar›ndan. Mektuplarda umutsuzluk veya isyan duygular› hiç belli de¤ildi. 0 her zamanki gibi
eflinin ve k›z›n›n hayat›n› uzaktan da olsa düzenlemekle meflguldü. Sabahattin
Ali 5 Haziran 1947 tarihli mektubunda bu konuda efline uzun uzun direktifler
vermiflti:
“Sevgili Aliyeci¤im. Birkaç gün evvel sana elli lira yollatm›flt›m. ‹ki gün evvel de
iki yüz lira daha gönderttim. Bunlarla ev kiras›n›, elektrik paras›n› ver, ikinci yatakl› (tren) ile gel... Bana s›k s›k Mehmet Ali Aybar da u¤ruyor. Sen buraya gelince Filizimle beraber birkaç gün de onlarda kal›rs›n, Aliye teyzem (Aybar’›n
annesi) pek memnun olur. Mehmet Ali’nin kar›s› da çok kibar bir kad›n. Beraber denize filan gidersiniz. Yak›nda seni de, sevgili ruhum Filiz’i de ‹stanbul’da
görmeyi ümit ediyorum. Zekeriya (Sertel) Beyler sizi hapishaneye getirirler, yolu ö¤renirsiniz.”20
Kar›s› da onun bu iste¤ine uyarak k›sa süre sonra ‹stanbul’a gelecekti. Aliye Han›m ve k›z› Filiz Moda’da, Zekeriya ve Sabiha Sertel’in evine misafir olacaklard›. Filiz Ali’nin de an›larda belirtti¤i gibi asl›nda o günlerde Serteller’in durumu
da pek parlak de¤ildi. Tan matbaas› parçalanm›fl, Sabiha Han›m’la Zekeriya
385

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Bey’in de haklar›nda davalar aç›lm›flt›. Serteller ilk olarak küçük Filiz ve Aliye
Han›m’› Sabahattin Ali’yi ziyaret için Paflakap›s› Cezaevi’ne götürmüfllerdi. Küçük Filiz y›llar sonra o günleri flöyle hat›rlayacakt›r:
“Babam› ziyarete Paflakap›s› Cezaevi’ne nas›l gittik hiç ama hiç an›msam›yorum.
Cezaevi avlusunda üçümüzün birlikte göründü¤ü iki poz foto¤rafa ne zaman
baksam içim feci burkulur. Babam›n saçlar› bembeyaz olmufl, besbelli epey kilo vermifl ki o benim tombul babam›n beyaz keten elbisesi üzerinden dökülüyor
sanki. Sabiha Sertel ve Zekeriya Sertel’in an›lar›n› okuyunca neden o günleri
an›msamak istemedi¤imi daha iyi anl›yorum flimdi. Cezaevi müdürünün odas›nda karfl›l›yormufl bizi babam, sonra da beni kuca¤›na al›p öpüyor, kokluyor
ve a¤l›yormufl. Benim çocuklu¤umun tek kahraman›n›n, dünyadaki tek hayran
oldu¤um adam›n a¤lamas›, tutsak bir kufl gibi demir parmakl›klar arkas›nda
hapsedilmesi, saçlar›n›n bembeyaz olmas›, zay›flamas› kim bilir beni nas›l etkiliyordu ki art›k iyiden iyiye hayal dünyamda yaflamaya bafllam›flt›m o yaz.” 21
Zekeriya Sertel de an›lar›nda Paflakap›s›’nda Sabahattin Ali ile ailesinin buluflmas›n› flöyle anlatacakt›r: “Sabahattin Ali’yi Üsküdar Cezaevi’ne koymufllard›.
O yaz kar›s› Aliye ve 12 yafl›nda k›z› Filiz yazl›¤a bize gelmifllerdi. Hep beraber
Sabahattin’i hapishanede ziyarete giderdik. Sabahattin bizleri unutur, k›z›n› al›r
ve kenara çekilir, onu öper, okflar ve severdi. Etraf›n› görmezdi. Kendisinden
geçmifl bir hal al›rd›. Sanki bir daha görmeyecekmifl gibi k›z›ndan ayr›lmak istemezdi. Ayr›lma zaman› geldi¤i vakit onu kuca¤›ndan almak güç olurdu.” Zekeriya Sertel an›lar›nda bu duruma dayanamay›p, kendisinin de gözyafllar›n› tutamad›¤›n› söylemektedir.
Sabiha Zekeriya Sertel de ayn› konuda flunlar› söylüyordu: “Markopafla’da yazd›¤› yaz›lar yüzünden Sabahattin aleyhine savc›l›k taraf›ndan çeflitli davalar
aç›lm›flt›. Sabahattin’i tevkif ettiler: Üsküdar hapishanesinde yat›yordu. ‹ki de
bir ziyaretine gidiyorduk. Bir gün arkadafllar, kar›s› Aliye ile k›z› Filiz’in babas›n› görmek üzere ‹stanbul’a gelmek istediklerini, paralar› ve gidecek yerleri olmad›¤›n›, bizde misafir kal›p kalamayacaklar›n› sordular. Memnuniyetle kabul
ettik. Aliye ile Filiz geldiler. Birgün Sabahattin’i ziyaret için beraberce hapishaneye gittik. Sabahattin bizi hapishane müdürünün odas› yan›nda, küçük bir
odada karfl›lad›. Filiz’in boynuna sar›ld›, çocuk gibi a¤lamaya bafllad›. Babas›n›n
a¤lad›¤›n› gören Filiz de a¤l›yordu. Kar›s›, k›z› al›p d›flar› ç›kard›. Yaln›z kal›nca sordum:
—Sabahattin bu ne hal? Senin gibi bir adama a¤lamak yarafl›r m›? E¤ildi ve yavaflça kula¤›ma f›s›ldad›:
— Bunlar beni, Naz›m Hikmet gibi hapishanelerde çürütecekler. Aleyhime aç›lm›fl daha befl dava var. Ben kaçmaya karar verdim. Burada tan›d›¤›m H. beni 24
saatte memleket d›fl›na ç›karaca¤›n›, teflkilatlar› oldu¤unu söyledi. Kaçaca¤›m.”22
‹ddialara göre Sabahattin Ali’nin Paflakap›s›’ndaki hal, hareket ve konuflmalar›
iktidardaki tek parti yönetimi taraf›ndan da yak›ndan izleniyordu. Bu y›llarda
Paflakap›s› Cezaevinde askerli¤ini yapmakta olan Edremitli Mithat Büyükdal386
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g›ç’›n y›llar sonra aç›kland›¤›na göre, kendisi yönetim taraf›ndan “hemflerisi”
olan “Sabahattin Ali ile samimî olmak ve dolayl› olarak, çakt›rmadan a¤z›ndan
laf almakla” görevlendirilmiflti. Ancak iddias›na göre o u¤rafl›p çabalam›fl, fakat
bir türlü istedi¤ini elde edememiflti.23
Onunla Markopafla’da birlikte çal›flan Mustafa Uykusuz ve Halûk Yetifl’e göre
Sabahattin Ali’de bu y›llarda çok büyük düzeyde bir hapishane tedirginli¤i vard›. Bir türlü de bu tedirginli¤i üzerinden atam›yordu. Bunun nedeni de muhtemelen onun daha önce yaflad›¤› burjuva hayat› ve mahpuslarla kendisi aras›nda
gördü¤ü s›n›f farkl›l›¤› idi. Mustafa Uykusuz bu durumun nedenini flu sözlerle
ifade ediyordu:
“Kendi burjuva yaflant›s›n›n etkisiyle hapishaneye düflen insan›n ölece¤ini san›yor. Hâlbuki biz iki üç defa girdik ç›kt›k. Ne ölünüyor ne bir fley oluyor… Korkak de¤ildi, ama hapishaneye girmekten korkuyordu… Ben hapishanedeyken
bir iki b›çk›nla arkadafl olmufltum. Sabahattin’in hapishanedeki durumunu bana anlatt›lar. Yahu a¤abey nedir bu sosyalizm-nasyonalizm, bir fleyler söylüyorsunuz ama nedir bunlar? Buraya daha evvel Sabahattin de geldi, Aziz de geldi.
Sabahattin’i yiyecektik biz dediler. Sabahattin Ali bir baflka türlü anlatt› bize.
Vuracakt›k onu dediler. Ona karfl› olmufllar.”24
Poliste kald›¤› on befl günü de hesaba katarak Sabahattin Ali 10 Eylül’de ç›kaca¤›n› umuyordu. Gerçekten de öyle olmufl, Eylül’de sal›verilmiflti. Hapisten ç›kt›ktan sonra Mehmet Ali Cimcoz’larla Mehmet Ali Aybar’larda kal›yor, onlardan
ald›¤› borç paralarla geçiniyordu. Bu s›rada R›fat Ilgaz’la birlikte Ali Baba’y› ç›karm›flt›. Bir süre sonra Ali Baba ç›km›fl, Aziz Nesin ço¤u zaman oldu¤u gibi gazete ile ilgili elefltirilerini Paflakap›s› Cezaevi’nden göndermiflti. Ancak 25 Kas›m
1947 günü piyasaya sunulan Ali Baba ancak dört say› ç›kabilmiflti. Ka¤›t, bas›m,
da¤›t›m konusunda karfl›lafl›lan türlü engellemeler yüzünden 16 Aral›k 1947’de
kapanacakt›. Üstelik Merhum Pafla’n›n 26 May›s 1947 tarihli say›s›nda yay›mlanan “Mahkeme Koridorlar›nda” bafll›kl› yaz›dan ötürü “adaleti tahkir” suçlamas›yla hakk›nda yeni bir kovuflturma aç›lm›fl ve 14 Kas›mda da yeniden tutuklanmas› karar› verilmiflti. Sabahattin Ali bunu duyunca ‹zmir’e do¤ru yolculu¤a
ç›km›flt›. Fakat daha sonra masumlu¤una inand›¤›ndan ‹stanbul’a geri dönmüfltü. Sabahattin Ali 20 Aral›k 1947’de bir kez daha tutuklanacakt›. Bunun sonucu
on bir gün Sultanahmet’te yatm›fl ve 30 Aral›k 1947’de yap›lan ilk duruflmada
beraat etmiflti.
Hapisten ç›kt›¤›nda durumu ve morali daha da bozulmufltu. ‹flsizdi, yazacak yer
de bulam›yordu. S›k›l›yordu. Nicedir yazmay› tasarlad›¤› Ankara roman›na bir
türlü bafllayam›yordu. Oysa kafas›nda iyice haz›rlad›¤› bir fleyi eskiden ne kadar
da kolay kâ¤›da dökerdi! Gelgelelim, ne bu roman› yazabiliyor, ne de bir ifl tutabiliyordu. Tedirgin ve aylak dolafl›yordu. Öyleyken, polis peflinden ayr›lm›yor,
baz› bas›n organlar›nda karalama ve sald›r›lar eksik olmuyordu. Zekeriya Sertel’in de belirtti¤i gibi “Sabahattin, sabah akflam kendisini yakalayacak polisi
bekler olmufltu.”25
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5 fiubat 1948’de yazd›¤› “As›l Büyük Tehlike Bugünkü ‹ktidar›n Devam›d›r” bafll›kl› f›kradan dolay› hakk›nda bir kez daha kovuflturma aç›lacakt›r. Sabahattin
Ali’nin yazd›¤› en son öykü kitab› “S›rça Köflk”tü. Son yaz›lm›fl hikâyesi ise polis sorgusunda yaflad›klar›n› anlatt›¤› “Kurtla Kuzu” hikâyesi idi. Gerçekten de
tam bir kurt- kuzu hikâyesi yaflanm›flt› bu y›llarda. Sabahattin Ali ne yaz›k ki
kurduna da bu “S›rça Köflk”ten kaçmak isterken 2 Nisan 1948’de Bulgaristan s›n›r›nda yakalanm›fl bu kurt onu eflinden, k›z›nda ve sevdiklerinden ay›rm›flt›.26

Paflakap›s›’nda Bir Karikatürist: Mustafa Uykusuz
Sabahattin Ali ile ayn› gün karikatürist Mustafa Uykusuz da Paflakap›s› Cezaevi’ne konmufltu. Markopafla’n›n 28 Nisan 1947 tarihli 19. say›s›nda yay›mlanan “Dedi¤in” bafll›kl› fliirden ötürü Mustafa Uykusuz için kovuflturma aç›lm›fl
ve hemen tutuklanarak 16 May›s 1947’de cezaevine gönderilmiflti.
Mustafa Uykusuz’un hapishaneye gitmeden önce yapt›¤› bir ifl Marko Pafla’y› çok
zor durumda b›rakm›flt›. Uykusuz, hapse girerken gazetedeki arkadafllar›na Orhan Erkip ad›nda birisini de tan›tm›flt›. Bu Orhan Erkip iddialara göre resmî bir
görevli idi. Mustafa Uykusuz tutuklan›p, hapishaneye giderken “Gerekli olur.
Ben yokken bir fley yap›lmas› gerekebilir” düflüncesi ile Marko Pafla bafll›kl› bofl
kâ¤›tlara imza atm›flt›. Orhan Erkip bunlar› al›p bu imzalar› kullanarak k›sa süre
sonra gazeteyi kendi üzerine alm›flt›. Sona da Marko Pafla’n›n tam tersi düflüncelerle ve Yeni Marko Pafla ad› ile gazeteyi Orhan Erkip ç›karmaya bafllam›flt›.27
Bu arada, Uykusuz’un mahkemesine de devam edilmiflti. Mustafa Uykusuz ile
vekili, ayr›ca Marko Pafla’n›n kapat›lma karar›na itiraz da etmifllerdi. Mahkeme,
kapanma karar›n›n kald›r›lmas›na lüzum olmad›¤›na karar vererek, duruflmay›
müdafaa flahitlerinin dinlenmeleri için 4 Haziran 1947 gününe b›rakm›flt› (Ulus,
29.5.1947). Böylelikle gazetenin bir yazar› ve bir karikatüristi cezaevine girmifl,
Marko Pafla’n›n yerine ç›kar›lan Merhum Pafla da sahipsizlikten kapanmak zorunda kalm›flt›. 5 Ocak 1948’de hâlâ Paflakap›s›’nda mahpus olarak bulunan
Mustafa Uykusuz bu tarihte Üsküdar ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na bir mektup yazarak 14 May›s 1947’de mahkemenin ald›¤› bir kararla, polisin ‹zzettin
Han›’ndan kendi bürolar›ndan birçok evrak›n› ald›¤›n› ancak al›nan evraklar›n
iade edilmedi¤ini söyleyerek evraklar›n iadesini istemiflti. Bu konu ile ilgili yap›lan araflt›rmada aranan evraklar›n ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü 1. fiubede oldu¤u anlafl›lm›flt›. Ama Mustafa Uykusuz da ayn› günlerde serbest b›rak›lm›fl ve
evraklar›n› giderek elden bizzat kendisi alm›flt›. 28

Paflakap›s›’nda Bir Hukuk Doçenti: Mehmet Ali Aybar
Mehmet Ali Aybar köken olarak bir Paflazade ve burjuva s›n›f›ndan geliyordu.
Meflhur ve soylu bir ailesi vard›. ‹yi bir e¤itim görmüfltü. Devletler Hukuku do388
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çenti oldu¤u ‹stanbul Hukuk Fakültesi’nden 1946’da Vatan gazetesinde yazd›¤›
Milli fief ‹nönü rejimini elefltiren yaz›lar› nedeniyle uzaklaflt›r›lm›flt›.
Kendisi yaflad›klar›n› y›llar sonra Gazeteci U¤ur Mumcu’ya flu cümlelerle anlatacakt›:
“Y›l 1945. Halk›m›z savaflta s›k›nt›lar çekmiflti. Yoksulluk, yokluk, iflsizlik. Bunlar›n sonucu kamuoyunda tek parti rejimine karfl› bir tepki uyanmaya bafllam›flt›. ‹flte o günlerde Ahmet Emin Yalman Vatan’da yaz› yazmam› önerdi, ben de
Vatan’da yaz› yazmaya bafllad›m. Bu yaz›lar›n konusu, tek parti rejiminin sistematik biçimde elefltirisiydi. Esas buydu. Zaten bu yaz›lar›n genel üst bafll›¤› da
“Gerçek Hürriyet Rejimi Yolundan” idi. Bu yaz›lar bir diziydi ve “Kâ¤›t Üstünde Demokrasi, Kâ¤›t Üzerinde Demokrasinin Felsefesi, Kâ¤›t Üzerinde Demokrasinin Halkla ‹liflkisi” gibi bafll›k tafl›yan yaz›lard›. Say›s›n› bilmiyorum. Özellikle iktidar çevrelerinde büyük tepkiler gördü. 1946’da bu yaz›lar yüzünden
üniversitedeki görevime son verdiler. S›dd›k Sami (Onar) Bey dekand›, beni ça¤›rd›: “Hasan Âli Yücel Bey telefon etti, Aybar’›n derslerine son verilsin diye”
dedi. Profesörler kurulu tekrar al›nmam için iki kez karar alm›flt›. Buna ra¤men
al›nmad›m.
Zincirli Hürriyet’i 1947’de ‹zmir’de ç›kard›m. Ama daha önce ‹stanbul’da Hür’ü yay›mlad›m. 6 say› ç›kabildi. S›k›yönetim kapatt›. Sonra Zincirli Hürriyet’i ç›kard›m. Matbaas› olan ‹zmirli bir vatandafl bana mektup yazd›, “Gelin ben sizin gazetenizi basar›m”
dedi. ‹zmir’e gittik, Zincirli Hürriyet’i orada ç›kard›k 3 say› ç›kt›. Çünkü Halk Partisi’nin
uygulad›¤› bir yöntem vard›.. Üniversiteli gençler CHP’nin dürtüsü ve yönlendirmesiyle galeyana geliyorlard›. Ne hikmetse hem de sola karfl›... Matbaaya yürüyorlar, cam›
çerçeveyi k›r›yorlard›. Meselâ Tan olay› 1945 Aral›k’›nda böyle oldu. Tan yerle bir
edildi. ‹flte ben Zincirli Hürriyet’i ç›karmaya bafllad›¤›mda, o s›rada Truman Doktrini
ilân edilmiflti. Ben de Amerika aleyhine yaz›lar yazmaya bafllam›flt›m. “Yurdunu seven
herkes Amerika’n›n karfl›s›na dikilmelidir. Çünkü ulusal ba¤›ms›zl›k tehlikeye düflmüfltür” diye yazd›m. Bu yaz›lar 3 say› devam etti. Derken bir gün, olanlar oldu. ‹zmir’deki ticaret mektebi gençleri gene galeyana geldi, ne hikmetse. Zincirli Hürriyet’in bas›ld›¤›
matbaaya geldiler, 3. say›y› oldu¤u gibi al›p, Cumhuriyet Meydan›nda polisin gözü
önünde yakt›lar. Ondan sonra da matbaa arad›k ‹zmir’de. Hiçbir matbaa yanaflmad›, döndük ‹stanbul’a geldik, ‹stanbul’da s›k›yönetim kalk›nca I say› ç›karabildim. Gene ö¤renciler, “Basarsan›z flöyle olur, böyle olur” demifller. Bunun üzerine ‹stanbul’da hiçbir matbaa basmad› benim yaz›lar›m›. Böylece noktalad›k bu hikâyeyi.
Zincirli Hürriyet’te Sabahattin Ali’nin de bir yaz›s› vard›. Ona dava aç›lm›flt›. Gazetenin sahibi olarak ben yarg›land›m ve I y›l a¤›r hapis cezas›na mahkûm oldum. ‹stanbul’da matbaalar benim gazeteyi basmak istemeyince “Lütfü K›rdar’a Aç›k Mektup”
bafll›kl› bir broflür bast›rd›m Ankara’da. O broflürdeki bir cümleden dolay›, cumhurbaflkan›na hakaret davas› aç›ld›. O cümle flöyleydi: “CHP Genel Baflkan› ‹nönü, memlekette tüm irtica, gerici cereyanlara destek olmaktad›r veya müsamaha etmektedir.”Ankara A¤›r Cezas›nda yarg›land›m. Önce beraat ettim, sonra temyiz bozdu bu karar›, ikinci
yarg›lanmamda da, 3 y›l a¤›r hapse hüküm giydim. Toplam çok bir fley yatmad›m,
ama belki 8–9 ay filân yatt›m. Af yasas›ndan tahliye oldum I950’de.”29
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Cezaevi’nin girifli

Mehmet Ali Aybar’›n da vurgulad›¤› gibi onun cezaevi serüveninin bafllang›c›nda Sabahattin Ali’nin Zincirli Hürriyet’teki bir yaz›s› vard›. Rasih Nuri ‹leri’nin
anlatt›¤›na göre, Sabahattin Ali yaz›s›n›n bir bölümde aç›kça suç ifllemekleydi
ve Aybar bu durumu gazete bask›ya girdikten sonra fark etmiflti. Bunun üzerine
Aybar ve arkadafllar›, bas›lm›fl olan nüshalardaki bu bölümün üzerine mühürle
siyah bir damga vurmufllard›… Böylece yaz›n›n bu bölümü okunmaz hale getirilmiflti. Bu yaz› Sabahattin Ali’nin öldürülmeden önce yay›nlanan son yaz›s› ve
Rasih Nuri’nin de vurgulad›¤› gibi onun öldürülmesine karar verenler için belki de barda¤› tafl›ran son damla olmufltu. Hemen bu yaz› nedeniyle hem Sabahattin Ali ve hem de Mehmet Ali Aybar hakk›nda “hükümetin manevi flahsiyetine yay›n yoluyla hakaret etmek” suçlamas› ile soruflturma bafllat›lm›flt›. Sabahattin Ali soruflturmadan kurtulmak için yurtd›fl›na kaçarken öldürülmüfltü.
Tam bu günlerde Aziz Nesin de Zincirli Hürriyet’te bir yaz› yazarak Atatürk’ün
gençli¤e hitabesi de¤ifltirerek CHP ile dalga geçmiflti: “Ey Türk gençli¤i birinci
vazifen Türk matbaalar›n› y›kmak, makineleri ›s›rmak, demirleri diflleyip duvarlara sald›rmakt›r. (...) Bir gün nümayifl yapmak için emir al›rsan, bütün polisleri yan› bafl›nda bulacaks›n. (...) Muhtaç oldu¤un kazma, balta, Halk Partisi’nin
ambarlar›nda mevcuttur.” Ard›ndan Türk bas›n›n›n aforoz edilmifl ismi Zekeriya Sertel’in gazetenin bir sonraki say›s›ndan itibaren yaz›lar›na bafllayaca¤› duyurulmas› iktidar› çok rahats›z etmiflti. Bu aç›k bir meydan okumad›r ve bedeli de
hemen ödetilecektir. Aybar önce Zincirli Hürriyet’ basacak matbaa bulamayacakt›r.
Bunun üzerine 15 fiubat 1948’de, ‹stanbul Valisi Lütfi K›rdar’a bir aç›k mektup
yazacak ve sonra da bu mektubu bir broflür halinde basmak isteyecekti. Ancak
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‹stanbul’da bu broflürü basacak bir tek matbaa bile bulunam›yordu. Aybar da
mektubu Ankara’ya göndermifl ve 23 Mart 1948’de orada bast›rabilmiflti. Aybar mektubunda, Aziz Nesin’in yaz›s›nda bas›nda iddia edildi¤i gibi Atatürk’e sayg›s›zl›k
ve gençli¤e hakaret edilmedi¤ini anlatt›ktan sonra as›l konuya geçer ve ekmek
kap›lar›n›n y›k›lmas›ndan korkan, polis taraf›ndan bu yönde tehdit edilen matbaa sahiplerinin Zincirli Hürriyet’i basmay› reddettiklerini, kâ¤›tç›lar›n kâ¤›t satmama konusunda uyar›ld›klar›m anlat›r ve Vali’den bu kanunsuzlu¤a son vermesini ister. Ancak Aybar’›n söyledikleri bununla s›n›rl› kalmaz, CHP iktidar›n›n elefltirildi¤i mektubun bir yerinde, sonradan Aybar’›n bafl›n› s›k›nt›ya sokacak flu cümle geçer: “Halk Partisi Baflkan› ‹nönü, halk kitlelerinin fluurlanmas›n› geciktirmek için, tekmil irtica kuvvetlerini seferber etmifltir.”
Tarihçi fierafettin Turan’›n da belirtti¤i gibi 1948 y›l›nda, art›k yay›n faaliyetinde
bulunamayan Serteller sindirilmifl, DTCF’nin sol görüfllü hocalar› Ankara’da tam
bir terör havas› içinde yaflamaya bafllam›fllar, Sabahattin Ali önce y›ld›r›l›p sonra da öldürülmüfltü. Art›k bu çevreden, “… Mehmet Ali Aybar yaln›z kalm›fl gibiydi.” Tabii bu apaç›k gözüken bir fley oldu¤u için Aybar da sindirilmeye çal›fl›l›yordu. Sinmemekte direnenler için ise, aç›lacak davalar sonunda her zaman hapishaneye düflme tehlikesi vard›. Sabahattin Ali’nin yaz›s› nedeniyle, Mehmet Ali Aybar
ve Sabahattin Ali hakk›nda yap›lan ilk tahkikat 13 May›s 1949’da tamamlanm›flt›.
Sabahattin Ali öldürüldü¤ü için onun hakk›ndaki soruflturma sona ermiflti. Aybar hakk›nda ise, Türk Ceza Kanunu’nun 159. maddesine göre son tahkikat›n aç›l›p duruflmas›n›n a¤›r ceza mahkemesinde yap›lmas›na karar verilmiflti. 159.
madde “tevkifini icap ettirdi¤inden” Aybar hemen tutuklanm›flt›. (Cumhuriyet, 14
May›s 1949). 30
Duruflma ‹stanbul ‹kinci A¤›r Ceza Mahkemesi’nde 1 Haziran 1949’da sona ermifl
ve Aybar “hükümetin manevi flahsiyetine yay›n yoluyla” hakaret suçundan bir sene a¤›r hapse mahkûm olmufltu. Ancak Aybar karar kesinleflene kadar, 1000 lira kefalet karfl›l›¤› serbest kalabilecekti. Bunun üzerine kefaleti Zekeriya Sertel ödemifl ve
Aybar serbest kalm›flt›. Ancak karar Ekim 1949’da kesinleflmifl ve Aybar muhtemelen Ekim ay› içinde hapse girmiflti. Art›k o da Paflakap›l› olmufltu.
Aybar, 28 May›s 1949’daki duruflmas›nda çok uzun bir savunma yapm›flt›. Daha sonra bu savunma metnini broflür halinde de yay›nlanm›flt›r.Bu ilginç belgede
Aybar, savunmas›nda yaz›da hedef al›nan kurumun somut olarak hükümet de¤il,
CHP iktidar› oldu¤unu ve buna da hakaret edilmedi¤i iddias› üzerine kurmufltu. Aybar bu savunmas›nda Türkiye hakk›nda ilginç ve önemli tesbitlerde bulunmufltu. Aybar’a göre, “Bu memlekette 25 senenin hesab›n› toptan vermekle mükellef olan tek varl›k, flefin iradesini gerçeklefltirmek için kurulan ve teflkilatland›r›lan Cumhuriyet Halk Partisi’dir” ve bu parti 1938’den beri tam bir faflist parti olma yolunda ilerlemektedir. “Emperyalizm düflman› ve devletçi oldu¤unu ilan
eden Halk Partisi Hükümetleri bugün memleketin kap›lar›n› Amerikan emperyalizmine açm›fllar, devletçilik politikas›ndan da vazgeçmiflleridir. Bir zamanlar fliarlar› laiklik olan zatlar, bugün imam hatip kurslar› açmakta, mekteplere din
dersleri koymaktad›rlar.”
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Aybar hakk›nda ikinci bir dava da, Aybar’›n ‹stanbul Valisi Lütfi K›rdar’a yazd›¤› aç›k mektupta, “Bakanlar Kurulu ve devlet memurlar›ndan bir k›sm›n›n isim
zikretmeyerek fleref ve haysiyetlerini ihlal etti¤i” iddias›yla aç›lm›flt›r. Ankara
‹kinci Asliye Ceza Mahkemesi 10 Haziran 1948’de Aybar’›n beraat›na karar verir ancak, Yarg›tay bu karan 4 Mart 1949’da bozar. Sonra dört ayl›k bir mahkûmiyet karar› verilir ancak Yarg›tay bunu da bozar. Aybar son olarak, 30 May›s
1950’de yeniden hâkim önüne ç›kacakt›r. Bu defa, “Halk Partisi Baflkan› ‹nönü,
halk kitlelerinin fluurlanmas›n› geciktirmek için, tekmil irtica kuvvetlerini seferber etmifltir” dedi¤i için, Cumhurbaflkan›na hakaret suçundan yarg›lanmakta ve
üç y›l a¤›r hapsi istenmektedir. Aybar’›n bu duruflmada yapt›¤› savunma ise, beraat etmeye çal›flan bir insan›n psikolojisinden çok, meydan okuyan bir insan›n
psikolojisini yans›t›r. Aybar, 60 sayfay› geçen ve daha çok bir bildiriyi and›ran
savunma metnini, Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’nde yazm›flt›.
Aybar’a göre “irtica kavram›n›n içine, sadece dinî irtica de¤il bir toplumu, tarihin ileri hamlelerine ayak uydurmaktan, bunlar› h›zland›rmaktan al›koyan, ne
kadar köstekleyici kuvvet varsa, hepsi” girmektedir.
“Nereye baksan›z irtica!..” vard›: Tiyatrolarda, içinde memleket meseleleri olan,
birazc›k ileri fikir, “hatta sadece fikir” bulunan piyesler ya sansüre u¤ruyor, ya
da sahneden kald›r›l›yordu kitapevlerine girildi¤inde ise, görülen manzara, soyunmufl kad›n resimleri yay›nlayan Amerikan dergileri ve korkunç cinayetleri
veya romantik aflk maceralar›n› anlatan romanlard›. “Arada ‘Bizim Köy’ gibi bir
kitaba rastlarsan›z, biliniz ki, yazar› derhal tevkif edilmiflti.” Gazeteler körü körüne
Amerikan meddahl›¤› ve Sovyet düflmanl›¤› yap›yordu “Memleketini, memleketinin insanlar›n›, bu insanlar›n dertlerini, umutlar›n›, eflsiz bir ustal›kla anlatan,
dünya ölçüsünde koca bir sanatç›m›z, bir tek flairimiz var 13 y›ld›r mahpusta
çürüyordu.
Aybar, hukukçu kimli¤ine ra¤men daha çok bir makaleyi veya bildiriyi and›ran
savunmas›n›n sonlar›na do¤ru sadece tek sayfal›k teknik bir savunma yapmakla yetinmiflti. As›l amac› beraat etmek de¤il meydan okumak olan Aybar, savunmas›n› flu sözlerle bitirmiflti:
“Vazifesini yapm›fl bir insan›n gönül rahatl›¤› ile karar›n›z› bekliyorum. Türk milleti ad›na verece¤iniz karar, aleyhime olamaz. Ama olursa, beni e¤er üç y›l a¤›r hapse mahkûm ederseniz, emin olunuz ki yerinmeyece¤im. Yurttafllar›m ömürleri boyunca zindan hayat› sürerken, onlar›n yoluna üç y›l daha mahpus yatmak, bana
ancak fleref ve gurur verecektir. Yar›nlar Türk milletindir! Karar sizin yarg›çlar.”
Aybar’›n bu savunmas›n›n, duruflmay› izleyen “dinleyiciler üzerinde menfi tesir” yapabilece¤i ve dinleyicileri “heyecana götürmek hedefi güttü¤ü” gerekçesiyle, savc› yard›mc›s›n›n iste¤i üzerine duruflmaya ö¤leden sonra gizli celsede
devam edilmifltir. Sonuç olarak Aybar, sürekli irticay› engelleyememekle suçlad›¤› CHP iktidar› döneminde iki y›l sekiz ay hapse mahkûm olmufltu. ‹flin ilginç
yan› ayn› Aybar çok geçmeden, 14 Temmuz 1950’de kurulan ve CHP taraf›ndan
sürekli “mürteci” olmakla suçlanan DP iktidar›n›n ç›kard›¤› af kanunu sayesin392
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de bu cezay› çekmekte oldu¤u Paflakap›s›’ndan kurtulabilmifl, özgürlü¤üne kavuflmufltu.
1949 Sonbahar›ndan beri cezaevinde olan Aybar’›n cezaevi arkadafllar› aras›nda
Naz›m Hikmet ve Aziz Nesin de vard›. Akraba olan Aybar ve Naz›m Hikmet’in
cezaevi ortam›nda yak›nlafl›p birbirlerini çok sevmifl olduklar› da bilinmektedir.
Aybar Paflakap›s›’nda yatmakta iken de yazma faaliyetlerini sürdürmüfltü. Art›k
onun gazete yay›mlamas›n›n mümkün olmad›¤› ve hakk›nda davalar›n aç›ld›¤›
günlerde, Remzi Gürcan’›n ç›kard›¤› haftal›k mizah gazetesi Geveze’de yaz›lar›n› sürdürmüfltü. Aybar bu gazete’de “sa¤dan geri” dönen, gerçek muhalefete izin
vermeyen CHP iktidar›n›, iktidar yanl›s› bas›n› ve yeri geldikçe her fley olabilen, “Yar›n icap ederse, sosyalist, hatta komünist k›l›¤›na bürünebilecek” olan CHP Genel
Baflkan› ‹smet ‹nönü’yü elefltirme¤e devam etmektedir. Aybar’›n bu çizgisi, haftal›k siyasi mizah gazetesi Nuh’un Gemisi’nde de devam edecektir. Aybar’›n cezaevinde yazd›¤› ve dolayl› yollarla gazete yönetimine ulaflt›r›lan yaz›lar›n›n baz›lar›
imzas›z, baz›lar› da “Nuh” imzas›yla yay›nlanm›flt›r.31
Mehmet Ali Aybar hapishanede yatt›¤› dönemde dostlar› taraf›ndan da s›k s›k
ziyaret edilmekte idi. Bunlar aras›nda Sertel’lerin ayr› bir önemi vard›r. Sabiha
Zekeriya Sertel bu ziyaretleri flu cümlelerle anlat›r: “Mehmet Ali ‹stanbul’a döndükten sonra savc›l›k aleyhine bir dava açt›. Davas› tutuklu olarak görüldü.
Mehmet Ali’yi Üsküdar hapishanesine götürdüler. Üsküdar, Moda’ya yak›n oldu¤u için kendisini s›k s›k ziyaret ediyorduk. Fakat Mehmet Ali tunç bir heykel
gibi sa¤lamd›. Bafllad›¤› davay› sonuna kadar götürmeye azmetmifl bir idealist
gibi, hücumlar karfl›s›nda dimdik duruyordu. Bu tevkif olay›ndan sonra yine
hükümetin emriyle ve üniversite senatosunun karar›yla Mehmet Ali üniversitedeki kürsüsünden uzaklaflt›r›ld›. Ötede beride ç›kan ilerici dergiler birbiri ard›
s›ra kapat›l›yor, sahipleri hapse gönderiliyorlard›. Art›k Moda’daki evimiz, iflsiz
ayd›nlar›n bir merkezi olmufltu. Memleketin en k›ymetli unsurlar› çal›flamaz bir
hale getirilmiflti. S›k s›k buluflup dert yanard›k.”32
Bu ziyaretlerden birinde ilginç bir de olay yaflanm›flt›. Meflhur Gazeteci Falih
R›fk› Atay’›n üvey k›z› Mina Urgan bunu an›lar›nda flöyle anlat›r:
“22 Ocak 1950 pazar günü, o¤lum Mustafa, çok tuhaf denilebilecek bir biçimde
dünyaya geldi: Birkaç gün önce hastaneye gitmifltim, do¤uma daha üç dört hafta kald›¤›n› söylemifllerdi. O pazar korkunç bir kar tipisi vard›. Ama daha sonra
gitmem güç olur diye, Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’nde yatan arkadafl›m Mehmet Ali Aybar’› görmek istedim. Mücap Ofluo¤lu, Naci Sadullah, Cahit ve ben
yollara düfltük.
Eskiden fikir suçlular›na sayg› gösterildi¤i için, Mehmet Ali’yi müdürün odas›na getirdiler. Yan›nda bizleri görmek isteyen baflka siyasi mahkûmlar da vard›.
Çoktand›r yaz›lar›n› okudu¤um Aziz Nesin ile de o gün tan›flt›m. Onlarla güzel
güzel konuflurken, bir de bakt›m ki, müdürün masas›na yaslanarak ayakta durdu¤um yerin çevresinde küçük bir göl var. Do¤umla birlikte gelmesi gereken sular vaktinden önce ak›p bu küçük gölü oluflturmufl. Aya¤›m›n alt›ndaki sular›
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görenlerin çifl etti¤imi sanmamalar› için, ellerimi kocaman karn›m›n üstünde
kavuflturarak, masum bir yüzle, “vallahi ben bir fley yapmad›m” dedim. Sakarl›¤›m bilindi¤inden, Cahit, müdürün masas›n›n üstündeki sürahiyi devirdi¤imi
sanm›fl. Sürahinin devrilmedi¤ini, dolu oldu¤unu görünce, en trajik seslerinden
biriyle “Mina, ne oluyor?” diye sordu. Ben de ayn› masum yüzle “do¤uruyorum
galiba” dedim.”33

Paflakap›s›, Naz›m Hikmet ve Af Kampanyas›
Nâz›m Hikmet “askeri cumhuriyete kafl› isyana sevk etme” suçlamas› ile yarg›lanmakta oldu¤u Donanma ve Harp Okulu davalar›nda 29 A¤ustos 1938’de toplam 28 y›l 4 ay hapse mahkûm edilmiflti. Bundan sonra s›ras› ile Ankara Cebeci, ‹stanbul Sultanahmet, Erkin Gemisi, ‹stanbul Umum, Sultanahmet, Çank›r›,
Çorum ve Bursa Hapishanelerinde yatm›flt›.34 1950 bafllar›nda TBMM’sinde
gündeme gelen siyasi af 28 Mart 1950’de rafa kald›r›l›nca, önce gazete, dergi,
dernekler ve toplant›larla Bursa’da cezas›n› çekmekte olan flair için tüm Türkiye çap›nda bir “Naz›m Hikmeti Kurtarma” kampanyas› aç›lm›flt›. Naz›m biraz da
bu kampanyac›lar›n etkisi ile 8 Nisan 1950’de Bursa’da açl›k grevine bafllam›flt›. Ayn› gün resmî bir otomobille, doktor gözetimine ‹stanbul Sultanahmet Cezaevi’ne getirilmifl ve Cezaevi revirine yat›r›lm›flt›. Naz›m, Adalet Bakanl›¤›’ndan avukat› arac›l›¤› ile ald›¤› tedavi güvencesi sonras› 10 Nisan 1950’de sabah› açl›k grevine son vermiflti. Ard›ndan Cerrahpafla Hastanesi’nde 11 Nisan
1950 Sal› günü muayene edildi. Sa¤l›k kurulunun muayenesi bittikten sonra
jandarma ve sivil polislerin gözetiminde kapal› cezaevi arabas›yla, yeniden Sultanahmet Cezaevi revirine getirilmiflti. ‹nfaz Savc›l›¤› Nâz›m’›n Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’ne gönderilmesini kararlaflt›rd›¤› için, Nâz›m eflyas›n› alarak Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’ne gönderilmiflti. Sa¤l›k kurulu raporu da 15 Nisan sabah› savc›l›¤a verilmiflti. Cezaevi Baflhekimi Dr. Kemal Baran’›n verdi¤i bilgiye göre “Cerrahpafla Hastanesi’nde yap›lan tahliller sonras› Nâz›m Hikmet’te hayatî bir
tehlike bulunamam›fl bu nedenle de t›bben hastanede yatmas› zorunlu görülmeyerek, cezaevinde yatmas›nda her hangi bir sak›nca olmad›¤› gerekçesi” ile Paflakap›s› Cezaevine gönderilmiflti.35
Naz›m Hikmet’in Paflakap›s›’na ilk geliflini Mehmet Ali Aybar “Güzel Günler
Görece¤iz Çocuklar” bafll›kl› an›lar›nda flöyle anlatmakta idi:
“Nâz›m Hikmet’i getirdiler! Paflakap›s› Cezaevi’nde haber bomba gibi patlam›flt›. Güneflli bir bahar günüydü. May›s›n ilk günleri olmal›. Y›l 1950. F›rlad›m
Müdüriyet’e. Merdivenleri bir solukta ç›kt›m. Tam kap›n›n önüne gelmifltim ki,
caml› kap› aç›ld›: Nâz›m... Sar›ld›k birbirimize. Y›llar nas›l da geçmiflti. Bak›fl›yorduk konuflmadan. Ve birden Nâz›m: ‘Ne iyi ettin de komünist oldun’ dedi.
‘Aman yerin kula¤› var’ dedim. Gülüfltük. Bir an Nâz›m’› benim ko¤ufla verirler
diye umutland›m bofluna umutland›¤›m› bilerek. Nâz›m komünistlerin ko¤uflunda kalacakt› tabii. ‹ndik merdivenleri. Bir gardiyan bizi bekliyordu. Ko¤ufl
394

Ü S K Ü D A R

P A fi A K A P I S I

H A P I S H A N E S I

V E

M E fi H U R

M A H K Û M L A R I

hemen oradayd›. Mutluluk sahneleri bir daha yafland›. Galip Usta ile arkadafllar› Nâz›m’›n yata¤›n› haz›rlam›fllard› bile. Kâh ben onlar›n ko¤ufluna gidiyordum,
kâh Nâz›m bana geliyordu. Mutluyduk beraber olmaktan.”36
11 Nisan Sal› günü Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi’ne gönderilen Nâz›m, burada
Mehmet Ali Aybar’›n da vurgulad›¤› gibi yöneticilerini iyi niyeti ile cezaevi revirine yat›r›lm›fl ve kendi ile ilgili geliflmeleri yak›ndan izlemeye bafllam›flt›. Burada günleri, ‹stanbul’a dönen avukat› Mehmet Ali Sebük’ün giriflimlerinin fiilî
sonucunu beklemekle geçiyordu. 16 Nisan pazar günü hâlâ efli olan ve ayr›lma karar› verdikleri Piraye Han›m ziyaretine gelmiflti. Yine ayn› gün Nâz›m’›n k›z kardefli Samiye ile yeni aflk› Münevver Han›mlar da gelmifllerdi. Bu durumdan çok rahats›z olan eski efl Piraye Han›m çocuklar›n›n da tepkisi nedeni ile odadakilere
toptan: “Allaha›smarlad›k!” deyip etrafa bak›nmadan görüfl odas›ndan ç›km›flt›.
Bu bir yandan Nâz›mla Piraye’nin son görüflmeleri ve el s›k›flmalar› olurken di¤er yandan Münevver – Nâz›m aflk›n› da doru¤a ç›karm›flt›. Öyle ki, bu y›llarda
Münevver Andaç Paflakap›s› Cezaevi’nde yatmakta olan Naz›m’› daha s›k ziyaret edebilmek için iflinden bile istifa etmiflti.37
Naz›m Paflakap›s› Cezaevi revirinde zorunlu istirahat›n› sürdürürken d›flar›daki
dostlar› da onu cezaevinden kurtarma kampanyalar›n› h›zland›rm›fllard›. 11 Nisan 1950’de solcu ö¤rencilerin kurdu¤u ‹stanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derne¤i
150 imzal› bir telgrafta Nâz›m’›n aff› için Cumhurbaflkan› ‹smet ‹nönü’ye baflvurmufllard›.
Buna tepki olarak Millî Türk Talebe Birli¤i (MTTB) de, 14 Nisan 1950’de ‹stanbul
Üniversitesi’nde buna karfl› bir bildiri da¤›tm›flt›. Bu arada Milli Türk Talebe
Birli¤i Edebiyat Cemiyeti Yönetim Kurulu da Nâz›m’la ilgili af kampanyalar›n› Türkiye’de “komünizmi yasallaflt›rma arzusu” olarak de¤erlendiren bir aç›klama yapm›flt›. MTTB’nin bu karfl› kampanyas›na 18 Nisan 1950’de “Komünistler” bafll›kl› bir baflyaz› ile Hürriyet Gazetesi de destek vermiflti.
Nâz›m Hikmet en çok dost bildi¤i Sedat Simavî’nin yay›nlad›¤› Hürriyet Gazetesi’nde yay›nlanan baflyaz›ya bozulmufltu: “‹mkân› yok bunu Sedat yazamaz, yazmaz, kimbilir kim sokuflturmufl bunu bu gazeteye” demiflti. Gazeteci Kemal Sülker’in hem MTTB’nin, hem de Edebiyat Derne¤i ile Hürriyet’in yaz›s› hakk›nda ne
düflündü¤ünü sorup cevap yazmas›n› istemesi üzerine Nâz›m:
“fiimdi içerde eli kolu ba¤l› iken tosuncuklarla m› polemik yapay›m, yoksa çok
sevdi¤im ve gazetecili¤ine, dergicili¤ine sayg› duydu¤um bir dostu mu karfl›ya
alay›m? De¤mez Sülker, de¤mez.” “Dikkatimi çeken nokta flu Kemal Sülker,” diyordu. “Bu gençleri birtak›m CHP ileri gelenleri teflkilatland›rmas›n. Zira tek
parti devrinin kirli dosyalar›n›n aç›lmaya bafllamas›n› tek parti, tek flef düflüncesinde olanlar istemez. Bir yandan CHP’li bakanlar benim aff›mdan yana görünürken, bir yandan da bu iflin sonuçsuz kalmas› için gençleri k›flk›rtmas›nlar.
Geçmiflte buna benzer örneklerini görmüfltüm. Mesela Hamdullah Suphi, Yakup
Kadri böyle görevler üstlenmifllerdi. Daha birkaç y›l önce zavall› Tan’›n bafl›na
gelenler de ortada.”
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Naz›m Hikmet için af kampanyas› (Cumhuriyet, 8 Nisan 1950 )

Bu dönemde gerçekleflen Nâz›m’› kurtarma kampanyalar›nda liberal görüflleri
ile tan›nan iki meflhur baflyazar çok önemli roller üstlenmiflti. Bunlar birisi Vatan Gazetesi’nden Ahmet Emin Yalman, di¤eri ise Son Posta’dan Selim Rag›p
Emeç’ti. Ahmet Emin Yalman “Nâz›m Hikmet’in aff›na karfl› ç›kanlar›n asl›nda
Cumhuriyet’e de karfl› ç›kan tutucu çevreler oldu¤u” tezini ifllerken Selim Rag›p
Emeç 18 Nisan 1950’de Son Posta’da yazd›¤› “Nâz›m Hikmet’in Aff› Meselesi” bafll›kl› yaz›s›nda Nâz›m’›n ayn› suçtan iki defa cezaland›r›lm›fl ve masum oldu¤unu
iddia etmiflti. Nâz›m Hikmet ise bu s›rada Paflakap›s›’nda sanki ev sahibi gibi s›k s›k
yak›nlar›n› ve misafirlerini a¤›rl›yordu. Paflakap›s›’nda Nâz›m’› ziyarete gelen arkadafllar› kolayca içeri al›n›yorlar kendisi ile ilgili Türkiye ve dünyada yürütülen kampanyalar› anlatarak ona moral verilmeye çal›fl›yorlard›. Moskova Radyosu 18 Nisan akflam›n› Naz›m’a ay›rm›flt›. Önce Naz›m’›n fliirleri okunmufl ard›ndan dünyadaki komünist çevrelere flu ça¤r› yap›lm›flt›: “fiair Nâz›m Hikmet’i, Türk milletinin tek flâir ve düflünürünü, Türkiye’nin gerici çevreleri hapsediyorlar. Bar›flsever bütün insanl›k
dünyas›, Nâz›m Hikmet’i kurtarmal›d›r. Türkiye Cumhurbaflkan›, Nâz›m Hikmet’in avukat›na af için vaatte bulundu. Amerikal› General Collins, Ankara’ya geldikten sonra Nâz›m Hikmet’in aff› sorunu geri b›rak›ld›.”
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Nâz›m Hikmet’in Paflakap›s›’nda bir iste¤i iki olmuyordu.. Kemal Sülker’e göre Nâz›m
yine de biraz düflünceli idi. Kemal Sülker bunun nedenini sorunca:
“Hastal›k” demiflti, “Hastay›z ama bunu muhterem hekimlere, hele uzmanlar›na anlatam›yoruz. Muayene, tetkik, tahlil... ‹llallah! Ben kendimi bilmez miyim? ‹nsan isteyerek hasta olur mu? Kalbim zaman zaman s›zl›yor. S›rt›mdan a¤r›lar eksik olmuyor.
fiimdi de gözlerimde a¤r› var. Heyet, diyorlar saatlerce muayene ediliyoruz. Sonuç?
Raporlar›n› vermiyorlar. Hekim beylerde bir suskunluktur gidiyor. Memurlarm›fl...
Do¤ruyu söylerlerse bafllar›na bela gelirmifl... Bunu ima yollu anlatmaya çal›fl›yorlar
bana. Yahu, hekimler de fief döneminin bask›s› alt›nda kal›r ve sa¤l›kla ilgili gerçekleri yazmaya, söylemeye cesaret edemezlerse ne olur memleketin hali, halk›n
sa¤l›¤›?”
Kemal Sülker’e göre Nâz›m hastayd›. Kalbinin at›fllar›n›n düzenli olmad›¤›n› anl›yor,
haks›z yere hüküm giydi¤ini halk›na anlatamadan ölebilece¤ini düflünerek daha da
çok üzülüyordu. Karaci¤erinin ona oyun etmesinden korkuyordu. Karaci¤eri büyümüfl ve tam kapasite görevini yapamaz hâle gelmiflti. Ruhsal yönden de inifli ve ç›k›fl›
sert olan bir al›nganl›¤a kap›lm›flt›. Üsküdar Paflakap›s› Cezaevi revirinde kendisine
gereken ilgi gösterildi¤i, ziyaretçilerle görüflmesine en genifl anlamda de¤ilse de belli
bir ölçüde izin verildi¤i halde Nâz›m’›n geceleri uykusuz geçiyordu. “Sabaha do¤ru
flöyle bir dal›veriyor gibiyim. Ama üstüme a¤›rl›k çöküyor, sanki üzerimde tonlarca
a¤›rl›k var da beni bask› alt›nda tutuyor” diyordu. Nabz›n›n düzenli atmay›fl›n›n fark›ndayd›. Ancak Bursa’dan hasta olarak ‹stanbul’a gönderilen Nâz›m Hikmet, ‹stanbul
Cerrahpafla’da sa¤lam ç›km›flt›. Doktor raporlar›n›n birbirini tutmay›fl›ndan Nâz›m
haberliydi. Onun için de doktorlar› bile bask› alt›na alm›fl bulunan “‹nönü demokrasisi”ne bir hayli içerliyordu.
Avukat Mehmet Ali Sebük’ün baflvurusu ile durum 24 Nisan Pazartesi günü
Adli T›p Kurulu’na iletilmifl ve kurul üyeleri ayn› gün Naz›m’›n raporlar›n inceleyerek flu sonuca varm›fllard›:
“Nâz›m Hikmet Ran’›n tam teflekküllü bir hastanede tedavisi zorunludur.”
Nâz›m Hikmet sa¤l›k durumunun ayr›nt›l› bir flekilde incelenmesi için 25 Nisan
1950 Üsküdar Cezaevi revirinden al›narak Cerrahpafla Hastanesi’ne yat›r›lm›fl,
bir gün sonra muayene edilmifl ve ancak teflhis bir türlü bildirilmemiflti. Nâz›m
Hikmet’i kendini ziyaret eden avukat ‹rfan Emin’e, “Üstat, bu ifl uzuyor, beni
grevden cayd›rd›n›z, ama bu davay› yine benim açl›k grevim çözümleyecek. Ya
ölece¤im, ya kurtulaca¤›m. Kalbimi bir posta pulu gibi kullan›p hayat›m›n geri
kalan bölümüne yap›flt›raca¤›m. Ya ölüm ya hürriyet.” diyecekti. 28 Nisan 1950
günü Cerrahpafla Hastahanesi Sa¤l›k Kurulu Nâz›m Hikmet’in yaflam› için acil
bir tehlike görmedi¤ini, ancak üç ay süre ile tam teflekküllü bir hastanede tedavisinin gerekli oldu¤unu bildirmiflti.
Bu karar Nâz›m Hikmet’i çok sarsm›flt›. Nâz›m, hastanede kal›p tedavi edilmeyi kabul etmeyerek 30 Nisan 1950’de iste¤i üzerine Paflakap›s›’na geri gönderilmiflti.
Ard›ndan da 2 May›s günü yeni bir açl›k grevine bafllam›flt›. Art›k bundan sonra
hiçbir fley yemeyecekti. Avukat ‹rfan Emin, Adalet Bakanl›¤›’na bir telgraf gön397

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Paflakap›s› Cezaevi

dererek “Vücudunun herhangi bir uzvundan çok hapishane psikolojisi alt›nda beliren ruhi depresyonlar›n onu ölüme do¤ru sürükledi¤inden ve bu amaçla yeni bir açl›k grevine bafllad›¤›ndan” söz ederek Naz›m Hikmet’in bu kez de Ruh hastal›klar›
uzmanlar›na gönderilmesini istedi. 3 May›s 1950 gününün gazeteleri Naz›m’›n
açl›k grevine genifl bir yer ay›rm›fllard›. Ayn› gün Naz›m Hikmet Avukat› ‹rfan
Emin arac›l›¤› ile Adalet Bakan› Fuat Sirmen’e flu mesaj› göndermiflti:
“Açl›k grevimin seyri esnas›nda müdahalelerden korunamayacak derecede zay›f düfltü¤üm ve kendimi kaybetti¤im zaman cebren beslenirsem, kendime gelir gelmez
grevime tekrar devam edece¤imi, ölümüme veyahut herhangi bir kanun yolundan
tahliyeme kadar bunun böyle sürüp gidece¤ini ayr›ca bildiririm. Nâz›m”
Nâz›m Hikmet’in derhal bir hastaneye kald›r›lmas› için Avukat› Mehmet Ali Sebük, 5 May›s 1950 günü Adalet Bakanl›¤›’na yeni bir telgraf göndermiflti. Nâz›m
Hikmet ise ayn› gün Ankara’dan dönen Avukat ‹rfan Emin’e kendi el yaz›s›yla
yaz›lm›fl olan vasiyetnamesini vermiflti. ‹rfan Emin, bu ka¤›d› al›nca a¤lamaya bafllam›flt›. Nâz›m Hikmet, ‹rfan Emin’i teselli etti: “Yapma üstad, bu dünyaya kaz›k
çakacak de¤iliz ya,” dedi. Bir yandan arkadafllar› Nâz›m Hikmet’e grevi bitirmesi
için bask› yapmaya çal›fl›rken di¤er yandan Avukat Mehmet Ali Sebük’ün bas›n
mensuplar›na sürekli kampanyaya uygun beyanatlar veriyordu: “Nâz›m Hikmet
günden güne bitkin hale gelmektedir. Birkaç gün sonra ölüm haberini bile duyar›z. Bu neticenin aksi sedas› as›rlar boyunca devam edecektir.” Nâz›m Hikmet’i kurtarma kampanyas›na 7 May›s 1950’de bir fliirle Naz›m da kat›lm›flt›:
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Bir açl›k grevinin beflinci gününde/ Kardefllerim, size söylemek istediklerimi/ Do¤ru dürüst söyleyemiyorsam e¤er /Kusura bakmay›n sarhoflum bafl›m dönüyor/ biraz,
rak›dan de¤il, açl›ktan hafif tertip.
Paflakap›s› Cezaevi doktoru kendisi ile görüflen bir muhabire flunlar› söylemiflti:
Nâz›m Hikmet 2 May›s’tan bu yana tam alt› gündür hiç bir ekmek ve yemek yememektedir. Yaln›z bol bol sigara içmektedir. O kadar ki bu miktar günde befl paketi geçiyor, içti¤i su ise günde dört befl bardak kadard›. Buna birkaç fincan da
kahve filan ilave edebilirsiniz. Dün ve bugün umumi durumundaki halsizlik biraz daha fazlalaflm›flt›r. Bu flekilde devam etti¤i takdirde kendisine gereken t›bbi müdahaleler yap›lacakt›r. Su içmeyen bir kimse ancak üç gün yaflayabilir, fakat su içti¤i takdirde bu flekilde bir ay yaflamas› mümkündür. Evvelki gün avukat›n›n gazetelere verdi¤i beyanat mübala¤al›d›r. Nâz›m Hikmet de flunlar› söylemifltir: “Alt› gün önceye kadar kitap ve gazete okuyordum. Son birkaç gün içinde su ve sigaradan baflka bir fley kullanmad›¤›mdan art›k gazete ve kitap okuyam›yorum.
Yoruluyorum. Günlerim yatmakla geçiyor. Bu grevi yeis ve ümitsizlikten de¤il, hak aramak için yap›yorum.”
Adalet Bakanl›¤›’n›n emri ile Nâz›m Hikmet 8 May›s 1950 günü ruh ve sinir doktorlar›nca muayenesi yap›lmak üzere bir ambulansla Paflakap›s› Cezaevi’nden
al›narak bir kez daha önce Adli T›p Müdürlü¤üne sonra da Cerrahpafla’ya götürülmüfltü. Bu arada bas›nda “Nâz›m Hikmet’in günde birkaç fincan kahve içti¤i
ve bu itibarla büyük orucuna hile kar›flt›rd›¤›” haberi ç›kacakt›. 9 May›s günü Naz›m Cerrahpafla Hastanesi’nde tek kiflilik bir odaya yat›r›lm›flt›. Nâz›m Hikmet ise
sinirsel kontrole al›nmak flart›yla hastaneye yatmay› kabul etmiflti. Ayn› gün ‹stanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derne¤i Baflkan› ‹lhan Berktay “Nâz›m Hikmet
Kurtar›lmal›d›r” yaz›l› afiflleri de kullanarak harekete geçti. 10 May›s 1950 yay›nlanan bütün gazeteler ise Nâz›m Hikmet’in annesi Celile Ayfle Han›m’›n tek kiflilik gösterisinden bahsediyordu. Celile Han›m gazetecilere flunlar› söylüyordu:
“Art›k karar›m› verdim. Yar›ndan itibaren ben de açl›k orucuna bafll›yorum. Belki Allah halime ac›r, o¤lumun dertlerine nihayet verir.”
Bu arada ilginç bir de geliflme yaflanm›flt›. “Nâz›m Hikmet’i Kurtaral›m” kampanyas›n›n bafl aktörü Ahmet Emin Yalman an›lar›n›n “Yepyeni Bir Nâz›m” bafll›kl›
bölümünde de anlatt›¤› gibi Nâz›m Hikmet’i Bursa’da farkl› Paflakap›s›’nda farkl› davranmakla suçlayarak, aldat›ld›¤› ve bu af kampanyas›n› bafllatt›¤›ndan dolay› çok piflman oldu¤u aç›klam›flt›:
“Nâz›m Hikmet’i Bursa’dan Üsküdar’a, Paflakap›s› Cezaevi’ne getirmifllerdi. Orada kendisini görme¤e gittim. Cezaevinde tak›m tak›m komünistlerle ve suçlularla birleflmifl, onlarla, tek hamur haline gelmiflti. Karfl›mda Bursa Cezaevi’nde gördü¤üm ve kendisiyle hür bir fikir adam› diye konuflabildi¤im Naz›m’dan bambaflka bir insan, komünizm üniformas›na bürünmüfl bir solculuk yobaz› gördüm. Bana bir yabanc› muamelesi etti. Saf kalple kendisine genifl bir manevi kredi açmakla hataya düfltü¤ümü neden sonra anlad›m.” Nihayet Ahmet Emin Yalman
11 May›s 1950’de Vatan Gazetesi’nde yazd›¤› “Nâz›m Hikmet’e Aç›k Mektup”
bafll›kl› yaz›s› ile art›k bu kampanyay› desteklemekten vazgeçti¤ini yazacakt›r.
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15 May›s’ta meflhur Çiçek Palas olay› yaflanm›fl, 16 May›s’ta ise birçok flâir, gazeteci ve yazar Nâz›m Hikmet’e bir telgraf göndererek açl›k grevini b›rakarak ondan
CHP’nin yerine iktidara gelen DP’ye bir flans vermesini istemifllerdi: “‹ktidar de¤iflti¤i için bugün hakl› taleplerinizle ilgilenecek sorumlu bir makam henüz fiilen
teflekkül etmemifltir. Yeni iktidar kuruluncaya kadar ve bu husustaki durum ayd›nlan›ncaya kadar, açl›k grevine fas›la vermenizi ›srarla rica ediyoruz.”
Bu istek üzerine Nâz›m Hikmet avukat›n›n bir bas›n duyurusu ile 19 May›s 1950
günü açl›k grevine bir kez daha son vermiflti. 15 Temmuz 1950 günü Nâz›m Hikmet ve sevenleri için çok mutlu bir gün olmufltu. Nâz›m Hikmet Af Kanunu’ndan
yararlanarak özgürlü¤üne kavuflmufltu. Nâz›m affedildi¤ini ve hemen tahliye edilece¤ini açl›k grevi nedeniyle yat›r›ld›¤› Cerrahpafla Hastanesi’nde ‹rfan Emin Kösemihalo¤lu’ndan duydu¤u zaman gizlemesine karfl›n çok sevindi, heyecanland›.
“Hocam,” demiflti, ‹rfan Emin’e, “Heyecanl›y›m ama bu, aftan ileri gelmiyor. Bu
afla ben nihayet hakk›m›n kabul edildi¤ini görüyorum. Ama bu hakka kavuflmak
için haklar›m›n bir bölümünü, büyük bir bölümünü kaybederek sa¤lam›fl oluyorum. Sevincim ve heyecan›m dostlar›ma, akrabalar›ma kavufltu¤um içindir. Ama
büyük sevincim özgürlü¤e kavuflmamdan geliyor, Özgürlük... Bir gece s›rtüstü
bol y›ld›zl› bir gö¤e bakarak deniz k›y›s›nda dalgalar›n armonisini dinleyerek hiçbir fley düflünmemek...”
Nâz›m’›n yak›nlar›na göre o, Paflakap›s› sonras› yurt d›fl›na ç›kma karar› vermekte fazla zorlanmam›flt›: “Hastal›¤›na ra¤men askere ça¤r›lmas›, üzerine bir gece
otomobil sürülmesi, onun iki yalanc› tan›kla yeniden içeriye al›nabilece¤i ya da
bir kaza kurflunu ile öldürülece¤i korkusu bunun en önemli nedeni idi.”38
16 May›s 1950’de bafllayan Demokrat Parti iktidar›n›n ilk günlerinde Nâz›m Hikmet, Mehmet Ali Aybar ve Aziz Nesin gibi sosyalist ve komünist ayd›nlar affedilerek serbest b›rak›l›rken, yaklafl›k bir y›l sonra gerçeklefltirilen 1951 tevkifat›nda
Paflakap›s› bu kez de TKP’lileri a¤›rlam›flt›. Bu davadan yarg›lanan Fad›l Barkan
ve fiahap Bak›rsan’›n bize anlatt›¤›na göre iki ay ile iki y›l aras› süren sorgulama
s›ras›nda TKP’li san›klar›n bir bölümü Paflakap›s› Cezaevi’nde kalm›fllard›.39

Necip Faz›l’›n Paflakap›s› Günleri
1952 sonlar›nda Üsküdar Paflakap›s› Hapishanesi’nin yeni misafiri bu kez öncekilerle tam karfl› cepheden, ‹slâm ve îman flâiri Necip Faz›l K›sakürek’ti. O yazd›klar› ‹slamî yaz›lardan dolay› hem de “milliyetçi ve mukaddesatç›” bir iktidar
döneminde “mürteci” suçlamas› ile cezaevinde idi. Önce 12 Aral›k 1952’de Toptafl› Hapishanesi’ne konulmufltu. Burada k›sa bir süre kald›ktan sonra kendi anlat›m› ile onu 16 Aral›k 1952 Sal› günü sabahleyin, Toptafl›’ndan palas pand›ras
al›p, Üsküdar’›n ikinci hapishanesi, Paflakap›s›’na göndermifllerdi. Sebep olarak
da orada sizin için daha üstün istirahat flartlan temin edilecek, demifllerdi. Bu
arada düzeltilebilen telefonla zevcesini ça¤›ran Necip Faz›l otomobille, onunla
yan yana, karfl›lar›nda sadece bir jandarma baflçavuflu, Paflakap›s› hapishanesine
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götürülmüfltü. Onun bütün ayr›nt›lar› ile hat›rlad›¤› bu mesut an pek de uzun
sürmeyecekti. K›sa bir yolculuktan sonra art›k Üstad cezaevinin revirinde idi.40
Bundan sonras›n› Üstad o leziz üslubu ile flöyle anlat›r:
“Önümde madenî bir sürahi... Sürahiyi çalkalad›m. Acaba ne kadar su var diye...
Sabaha yetifltirememekten korkuyorum. Birdenbire elindeki suyu günlerce idareye mecbur bir kazazede haline geldim. Niçin mi? Burada bana güya hususî bir
oda verdiler. Umumî avlu üzerinde bas›k bir mahzenden geçip bir kat ç›kt›ktan
sonra tek bir oda... Küçük bir holle geçilen gusülhanesi, abdesthanesi ve el y›kayacak yeri var... Fakat suyu yok... Müdür beyin sözüne göre borular tamir ediliyormufl, yak›nda aç›lacakm›fl... Alt›ndaki bodrum kap›s›n› da üstüme kapad›lar.
Kald›m m› susuz?
Yeni odam› size çizgi çizgi göstereyim: Odam›, alt›ndaki mahzen seviyesinde, sa¤›ndan ve solundan kuflatan küçük bir bahçe... Bu bahçeyi, her yan›ndan kesen,
yüksek, korkunç, kara duvarlar olmasa pek de fena de¤il... Bir jandarma karakol
kumandan›n›n odas› gibi bir fley... Odamda, ön ve yan bahçe duvarlar›na do¤ru
iki pencere... Pencerelerden birinde, cam›ndan soba borusu geçsin diye, oyuk, eski bir saç... Öbürünün k›r›k cam›nda da alelusul ayaz... Tuhaf fley. Odam›n tap401
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taze bir badanas› var... Acaba benim kudümüm flerefine mi bu badana yap›lm›fl?
Hem de ne ihtimamla, görseniz! Pencerelerin üstüne kadar mavi de, oradan yukar›s› ›spanak renginde yeflil... Pis bir yeflil... Tavan bembeyaz... Tam bir jandarma karakol kumandan› odas›na lây›k zarafet telâkkisi... Duvarlarda, yaln›z, gazetelerin millî günlerde neflretti¤i renkli resimlerden eksik... Do¤rusu, zindan flartlar›na göre kendimi sarayda kabul edebilirim. Ama bir mesele var, yapyaln›z›m
ve d›flar›s›yla tam irtibats›z›m. Bu yaln›zl›¤› hep ben diledim flimdi de ister misiniz, bu dile¤imden yine ben piflman olay›m? Bu halimde, gitgide büyük bir iflkence, her fleyden beter bir ›st›rap istidad› görmeye bafll›yorum. ‹nflallah vehimdir bu
his... Yaln›zl›k bundan güzel ne olabilir? Kalabal›¤›n içindeki yaln›zl›¤›m›z› sahtekârca örtmeye kalkan ve hiçbir ferdi öbürünün nas›r tabakas›ndan daha derinlere indirmeyen cemiyet cümbüfllerine mi k›ymet verece¤im? Hay›r, ama burada
ve bu hal içinde de, mütemadiyen aynada kendi hayalime bakmaya memur bir
vaziyetteyim. Böyleyken namütenahi flükür.
16 Aral›k 1952… Hapishaneye girmeden o kadar diledi¤im ve özledi¤im yaln›zl›¤›n, bana resmen ve cebren verildi¤i ve makûs ihtimalin kilitlerle emniyet alt›na al›nd›¤› müthifl bafllang›ç günü oldu. Dayanabilirsem, kendimi murada ermifl
sayabilirim.”41
Paflakap›s› Hapishanesi’nde Malatya’ya gönderilece¤i 21 Ocak 1953’e kadar tam›
tam›na 36 gün kalm›flt› flâir. Paflakap›s› öncesi kald›¤› 4 günlük Toptafl› günleri
ile birlikte Üsküdar zindanlar›nda k›rk gün kalm›fl tam bir erbain ç›karm›flt› Üstad. 17 Aral›k 1952 günü sabah› onun için Paflakap›s›’nda yeni bir hesaplaflma
ve gönül muhasebe bafllayacakt›r:
“Duydu¤um ruh ac›s›n› anlatamam. Bana kal›rsa zindan adam›n›n en ac›kl› an›
sabahleyindir. Gözlerini açar açmaz idrak etti¤in an... Eflya ve hâdiseleri yerli yerine koymak için biraz zahmet çeken fluurun, hemen k›vam›n› buluyor ve flu sözü söylüyor. Uyand›n! Hapishanedesin! Daha 9 ay, 7 günün var! Unutmak istiyorsan tekrar uyu! Fakat ne mümkün! Uyku size, hakk›n›z› teslim etmifl bir f›r›n
gibi art›k hiçbir lokma vermez. Unutma, unutkanl›k ekme¤i bu kadard›r, yenmifl
ve bitirilmifltir.”
Üstad’a göre hal, müslümanlar›n ruh konusundaki îman ve hassasiyetlerinde de
ne derece hakl› olduklar›n› göstermektedir: “Öyle ya hapsedilen, edilebilen ancak maddemizdir, ruhumuz de¤il ki... Burada maddelerimizle beraber ›st›rap çeken ruhumuz, vücudumuza taallûkundan, ona mahkûmiyetinden çekiyor bu ac›y›... Fakat uyku bas›nca, ruh da bas›p gidiyor. Sen burada istedi¤in kadar pinekle o, ne kilit dinliyor, ne duvar, ne zincir... Bir de uyan›nca: Eyvah maddenin bütün sefaleti ve onun üstünde tükenmeye memur ruhun bütün ac›s› meydana ç›k›yor.”42
Önce cezaevinin çevresini ve meskûnlar›n›, ard›ndan da bu flartlarda kendi durumunu de¤erlendirir Üstad:
“… Pencerenin önüne geçtim, korkunç duvar›n dibinde, kendisine r›zk arayan
serçelere bakt›m. Bu serçelerin yank›s›nda, kim bilir hangi mahkûmun dikti¤i bo402
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dur a¤açla onun sekiz on misli yüksekli¤indeki duvar› mukayese ettim. Bu a¤ac›n mütevekkil öksüzlü¤ünü ve dilsiz r›zas›n› derin derin duydum. C›v›l c›v›l
hoplaflan serçelere ‘Beni siz olsun anlay›n›z!’ der gibi seslenmek istedim ve sonra bafl›m› önüme e¤dim, dakikalarca öyle kald›m.”
“… Çok flükür mahkûmlar›n hiçbir fleyini görmüyorum. Bunun için onlar›n k›sm›na ve üst pencerelerine bakan sa¤ penceremi mavi kâ¤›tlarla kapatt›m. Fakat
seslerini duyuyorum müthifl seslerini, bö¤ürmelerini, homurtular›n›... Bana can
ac›s› veren bu sesler olmasa, büsbütün kendi âlemimde kalaca¤›m ama olur mu,
bu dünyada rahat olur mu? Kald› ki, hapishanede? Allah, bu derdimin de merhemini verdi. Her biri hançer gibi sipsivri mahkûm sesleniflleri aras›nda ruhumdan
ac› meltemleri geçerken, birdenbire bir saadet iklimine kaç›r›ld›¤›m› hissettim.
Mahkûm seslerini bast›ran c›v›lt›lar içinde kald›m. Yüzlerce mektep çocu¤unun
teneffüs zaman› ç›kard›¤› sesler... Me¤er yan› bafl›m›zda bir ilk mektep varm›fl...
Ders aras›, çocuklar hapishaneye pek yak›n olan bahçelerinde oynuyorlarm›fl...”
Bu flartlarda onun yeri ve arzusu da bellidir:
“Art›k kendini dinleme vaktidir: Sükût devaml› sükût...” diyerek bir tek noktaya
yo¤unlaflacak olan flâir içinin mahflerî gürültüsünü dinleyecektir. 43
Necip Faz›l, Paflakap›s›’n› Medrese-i Yusufiyye’lere dönüfltürüp ruh dünyas›nda
tam bir muhasebe yapacakt›r art›k. Buna ruh sa¤l›¤› uygundur ama vücut sa¤l›¤›
hiç de uygun de¤ildir: O bu durumunu “Buradan hastaneye kald›r›lmam› bekliyorum. Elimde Adlî T›p raporu var... Eroinci bir Yahudi veya Rum olsam kolay...
Kanunî icap derler ve gönderirler. Fakat ‘Süper mürflit’ olmak kolay m›?... Benim
gayemden tiksinenler için, eroinci, h›rs›z, katil de kim? Onlar hep masum, hep
temiz, hep zarars›z...” diyerek anlatmaktad›r notlar›nda. Çünkü onun için kampanya açan ne bas›n vard›r ne d›fl dünya, ne de sözde ayd›nlar. Üstelik muhafazakâr ‹ktidar›n cezaevi yönetimi bile ona farkl› davranmaktad›r: Naz›m Hikmet
hem eski kar›s›, hem de yeni sevgilisi ile kald›¤› odada görüflürken Necip Faz›l
zevci Neslihan Han›mla sürgülü delikten görüflmek zorundad›r. Bu görüflmeler
bir yandan onu mesut ve bahtiyar ederken di¤er yandan “metin ve çilekefl kad›n› ilk defa olarak a¤lamakl› olarak görmesi” onu ›zd›raplara gark etmektedir.44
Bu arada ortaya ç›kan Malatya hadisesi sebebi ile Cumhuriyet gazetesinin yönlendirici haberleri onu çok öfkelendirmifltir. Üstad’a göre Cumhuriyet “Böylece
hükümete emir veriyor nas›l olup da Anayasa’ya koydurmad›¤› suale flayan olan
bir salâhiyet edas›yla konufluyor. Devlet ve Cumhuriyet, bizzat kendisiymifl gibi
bir tav›r tak›n›yor. Bu nokta hiç mühim de¤il mahut gazetenin ve benzerlerinin
daimî hali, mutat tavr›... Fakat bu tav›ra inananlar, bu tavr› yutanlar bulundu¤unu, onlar›n da hükümet oldu¤unu söylersem ne dersiniz? Baflka türlü küstahl›kta bu kadar ileriye gidebilir mi? ‹flte Tanzimattan beri, belli bafll› bir tip ifadesiyle, Türk vatan›n› yabanc› bir ordu gibi zapta memur bir nevi matbuattan bir örnek!”45
Fakat o bütün bunlara çok fazla da ald›rmadan gönül ve nefs muhasebesine devam etmektedir: “Benim davam›n çap›, kâinat›n ta kendisi... Fakat ben o çapa gö403
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re piflemem, olgunlaflamam, olamam. Bu istidada mâlik de¤ilim. Ancak, bu davan›n namütenahi piflmifl ve olgunlaflm›fl kahramanlar›na köle olabilecek dereceye
yetiflsem daha ne isterdim?” 46
Burada bir baflka derdi geçmeyen zaman ve yaln›zl›kt›r Üstad’›n: “Yaln›zl›k, yaln›zl›k... fiu dakikada sen, benim için, bir (pansuman), bir (konfor), bir (âb-› hayat) gibisin... Fakat biraz sonra, ya zehirlerin zehiri olmaya bafllarsan?... Sende
böyle bir niyet sezer gibiyim. ‹çim o kadar dolu ki, dikkat ediyorsan›z, o tarafa
hiç dokunmuyorum. Sadece yaln›zl›k de¤ildir onun derdi. Bir baflka derdi daha
vard›r: Uykusuzluk... Çaresini trafl etmeye gelen hapishane berberi çözmüfltür:
Odas› küçük de olsa volta vurmas› lâz›md›r.47 Oda bunu yapacakt›r, hem de usan›ncaya kadar volta vuracakt›r Paflakap›s›’nda: “Odam›n kap›s›n› açt›m, en uzak
noktas›ndan tâ el y›kanacak yere kadar, gidifl 14, dönüfl 14 ad›m, belki bir kilometre gittim, geldim... Küçük holdeki aç›k pencere önünde de bir kaç kere derin
nefes ald›m. Her nefes al›flta yere düflecekmiflim gibi bafl›m döndü. Uzvî, ruhî,
her bak›mdan harab›m...”48
Bu arada s›k s›k saati ile de göz göze gelmektedir. Bir baflka arkadafl› da saatidir
art›k. O hapishanedekiler için saatin, bir baflka deyiflle zaman›n önemini bir hat›ras› ile anlatmaktad›r: “Hapishaneye girece¤im sabah, evden ç›karken, saatimi
zevceme vermek istemifltim de o almam›flt›... Saat burada benim kalbim, idrakim,
takvimim, hesab›m, her fleyim... Nas›l olmufl da flafl›rm›fl, bu (trajikomik) teklifte
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bulunmuflum? Bak›n siz, büyük anlar insan› ne türlü ap›flt›r›yor, ne flaflk›n hareketlere sürüklüyor?”49
Necip Faz›l’›n hesab›na göre “mahkûmiyetinin toplam› 9 ay, 12 gündü. Bu toplam 24 milyon saniye, etmekte idi. Eh, pek fazla bir fley de¤il… 24 milyon kere
göz aç›p kapay›ncaya kadar geçer. …Yani düflmanlar›m›n içinde belki en zay›f ve
fakiri, paras›n› tek liral›klar haline getirip a¤›r a¤›r saysa, onu ancak 24 milyon
saniyede bitirebilir. Tecelliye bak›n ki, biz de, o kadar zaman› saymaya mecbur
ediliyoruz. Birimiz kuvvetini, öbürümüz aczini tempolaflt›rmaktan müsavi... Bu
tecellideki hikmet dersi, 24 milyon kere 24 milyon liraya sat›n al›namaz. 24 milyon saniye göz k›rpmadan düflünelim belki kendimize geliriz.50
28 Aral›k Necip Faz›l’›n hayat›nda çok müstesna bir gündür: O, kendi ifadesi ile
o gün hayat›nda ilk defa hasretini çoktan beri çekmekte oldu¤u bir karar vermifltir. Bu karar› büyük bir ruh huzuru içinde aç›klayacakt›r: “Her sabah kalk›nca,
ilk iflim, sabah namaz›ndan sonra, en yak›n namaz borçlar›mdan bütün bir günü
kaza etmek olacak... Ondan-sonra da içinde bulundu¤um günün namazlar›n›
kendi vakitlerinde eda etme¤i ihmal etmeyece¤im. Hapishane d›fl›ndaki hayat›mda da bu de¤iflmeyecektir.” 51
Üstad cezas›n›n Toptafl› ve Paflakap›s›’nda çekti¤i 40 gününü tasavvuf ehline has
bir alg›lama ile “erbain ç›karmak” olarak de¤erlendirmifl ve sürekli kendisi ile
muhasebe ve hesaplaflmaya devam etmifltir. ‹flte birkaç küçük ama çok önemli
gönül notu:
Pazartesi, 29 Aral›k 1952
Beni demirden bir mikâp gibi yutmufl olan bu yerin (realist) sahnelerine ve mahallî renklerine pek o kadar de¤er vermiyorum. Zaten içinde bulundu¤um flartlara göre görebildi¤im, dikkat edebildi¤im bir fley de yok.. Hapishaneyi, sadece mânâs› ve prensibiyle, kendini de benden gizleyerek, bir çuval gibi her taraf›mdan
geçirmifller… Müthifl bir karanl›k içinde, her fley elimden al›nm›fl, sade ruhumun
›fl›klar›yla karfl› karfl›yay›m. Size o çuvala dair ne söyleyebilirim ki? Yaln›z ikide
bir, çuval›n seyrek ve kaba örgülerinden bir fley s›zacak olursa, onu da, s›rf ruhî
hayat›m›n s›k›nt›s› içince, sizi daha fazla bunaltmamak ve en de¤erli olmas› lâz›m mücerret ruh anlar›n› biraz garnitürlefltirmek için yevmiyeme sokuflturuyorum. Sadece renk, üslûp ve tahkiye merak›… Yoksa hapishane, bahane…
Perflembe, 1 Ocak 1953
‹badet, ibadet, gözyafl›, ibadet… Allah’› düflünmek… Baflka iflim yok yahut ben
böyle zannediyorum. Kap›lar› k›rmak, camlar› zang›rdatmak, toplant›lar› da¤›tmak, uykudakileri dürtmek, hastalar› do¤rultmak, iflçileri durdurmak, rüzgâr›
bekletmek, dalgalar› dondurmak, mezar tafllar›n› t›rmalamak ve hayk›rmak istiyorum. Avaz avaz hayk›rmak Ve herkesin beni deli sanaca¤›, flu basit, son derece basit sözü söylemek istiyorum: “Allah var daha ne istiyorsunuz. …Anne, vatan, evlât, dost, kad›n, renk, tabiat, fikir, ruh, kimi ve neyi seversen sev! Fakat
söyle bunlar m› sevilmeye en fazla lây›k, bunlar› yaratan Allah m›? Aflk, Allah’›
bulmak için... Onu deli gibi sevmeye çal›flsana!..”
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“…Ruhumuz, bir yer, bir iklim, bir âlem tan›yor ve yaln›z onu özlüyor. Gerçek
vatan da odur ruhun vatan›... Yine ruhumuzun bir taraf› yaln›z buray› görüyor,
istiyor ve saf ruhun hasretine simsiyah bir yokluk diye bak›yor ve ç›ld›r›yor. Bütün ihtilâf da bu yüzden kopuyor.
Burada her fley eksik ve kopuk orada her fley tamam ve yekparedir. Mefkûrevî kemal âleminden sanki bir paraflütle buralara düfltük ve her fleyi unuttuk. Yaln›z
içimizde k›v›lc›m kadar bir fley, bir hat›ra, bir ahenk, bir bilgi kald›. Cihan patlar,
feza kül olur, yokluk erir, varl›k uçar, fakat bu k›v›lc›m sönmez. Dava, iflte bu k›v›lc›m› üfleyip onun yang›n›n›, fert ve cemiyet yang›n›n› ç›karabilmekte...
Bu fikirlerden, yine büyükler büyü¤ü ‹mam-› Rabbanî hazretlerine geçtim. Onun,
bütün cihan› bir hapishane farz eden ve ruha yaln›z bu hapishaneden kurtulmak
ve aslî vatan›na lây›k olmak vazifesini biçen muazzam ölçüsünü hat›rlad›m.
Bense, hapishane içinde hapishanedeyim. Daha do¤rusu bu hikmeti ne kadar derinlerden seziyorum...
Pazartesi, 5 Ocak 1953
Soylu fikir adam› için bu kâinat›n mutlaka izah› lâz›md›r. Mutlak izah olmay›nca da izah edilemeyiflinin izah› lâz›md›r. O da Allah.. Allah, izah edilemeyiflin
tek izah›d›r. Bu son izaha malik olmayansa hayvandan afla¤›...
Bizi kolay kolay anlayamayacaklar... Anlarlarsa, as›rlardan beri muhtaç olduklar› fleyin de ne oldu¤unu anlarlar. Biz, dördüncü buuttan bahseden, sekizinci rengi arayan delilerin muamelesine u¤ruyoruz. Zira kolay›na, ucuzuna gitmiyoruz.
Ne âlemin en büyük griftini ucuzlaflt›rm›fl sözde müminler, ne de onu âlemin en
büyük ucuzu diye gören yeni zaman perakendecisi ibifl münkirler bizdendir.
Çarflamba, 7 Ocak 1953
Akflam... Evden yeme¤im henüz gelmedi¤i için zeytin ekmek yedim. Üstüne de,
kendi kendime acemice piflirdi¤im bir bardak çay içtim. Ve öyle flükrettim ki...
Yevmiyemi k›rk günden fazla tutmak istemiyorum. ‹tikâflar ve çileler k›rk gündür galiba... ‹nflallah benimki de k›rk›nc› günden sonra feraha döner. Bu hesaba
göre k›rk›nc› gün 20 Ocak Sal›... Daha 13 günüm var... O gün geniflleriz inflallah...
Allah’tan ümit, malikiyetin ta kendisidir. Ama verir veya vermezmifl... Kendi bilir. Ne dilerse onu yapar ne yaparsa güzel olur.
Allah’›m bana tahammül ver yaln›zl›¤a! Bunu senden ben istedim ve sen kabul
buyurdun. Fakat öyle anlar oluyor ki, bu hal,’ Çin iflkencelerini geçmek istidad›n› kazan›yor. Bana tahammül ver yaln›zl›¤a! Beni, hapishane içinde, vahfli yüzler, sesler ve insanlardan korudun! Hamd ederim yine de duam o... Fakat bana
tahammül ver yaln›zl›¤a! Bir fleyler, müthifl bir fleyler oluyor gibiyim. ‹kiye bölünüp kendi kendimi bo¤mak, kendi kendimi yutmak gibi hisler içindeyim. Allah›m bana tahammül ver yaln›zl›¤a!. Duda¤›mda derin ve kâmil bir tebessüm, emretti¤in çileyi dolduray›m... Fakat y›k›lmayay›m... Bana tahammül ver yaln›zl›¤a!
52

Bu arada Paflakap›s›’nda zorunlu misafir iken baz› dertleri de vard›r Necip Faz›l’›n.
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Önce annesinin “mahzun ve bitkin” hali onu çok üzmüfltür. Sonra da evindekilerin. Hislerini kâ¤›da dökerken bir yandan da hüznü yaflamaktad›r Üstad: “Mehmed’im, Ömer’im, Ayfle’m, Osman’›m! Benim güzel çocuklar›m!.. Allah›m›n bana lütuflar›... Ve sen çilekefl kad›n, sevgili zevcem!.. Acaba ne yap›yorsunuz flu anda?
Bilsem ki iyisiniz, hiçbir derdiniz yok, hatta baban›z›, kocan›z› da düflünmüyorsunuz ne bahtiyar olurdum. ‹yi olurdum, hafiflerdim, kendime gelirdim.” Bu arada
özellikle Cumhuriyet ve Vatan gazetelerinde ona yönelik ak›l almaz iftira ve sald›r›lar
da devam etmektedir. Efli Neslihan Han›m’a kendisi ile ilgili baz› giriflimlerde bulunmas›n› da isteyecektir. Ancak Necip Faz›l’›n da belirtti¤i gibi “taraf›ndan yaz›lmas›n› söyledi¤i birçok mektuba, yaz›lan Müslümanlar›n hiç birinden cevap yoktur.”53
Üstad’›n bir baflka üzüntüsü de Paflakap›s›’n›n çevre duvarlar›na dikilen elektrik
direklerine çarparak 8 metreden yerlere düflen serçeleri hazin ak›betleri. Hâlbuki
her sabah sofras›ndan artan ekmek k›r›nt›lar›yla bahçedeki serçe ve güvercinlere
ziyafet çekmektedir Üstad. Onu rahats›z eden hal ise Sultanahmet hapishanesinden Paflakap›s›’na nakledilen yirmi befl az›l› mahkûmun flamata, gürültü ve feryad›d›r. Hapishaneye onlar›n gelmesi ile cezaevi yönetimine yönelik say›s›z tepkiler,
“k›r›lan camlar, zorlanan kap›lar, korkunç küfürler ve tehditler” yaflanm›flt›r Paflakap›s›’nda. Necip Faz›l’a göre “hapishanesine bile hâkim olamayan bir ifl zihniyetinden, baflka fleye hâkim olmas›n› beklenemezdi”. Necip Faz›l’›n bu kadar çileye ra¤men, belki de bu çilelerin mahsulü olarak Paflakap›s›’ndan bir de hediyesi vard›r sevenlerine. 11 Ocak 1953 günkü cezaevi notlar› ile duyurmufltur bu hediyesini: “Günlerden beri üzerinde oldu¤um ‘Sonsuzluk Kervan›’ isimli fliirimi bitirdim. fiiir kitab›m›n ismini de Sonsuzluk Kervan› koydum. Bu fliir bafla girecek... 14 Ocak’ta bütün
gün fliir kitab›mla u¤raflt›m.” derken, bir gün sonra bu iflin kendine verdi¤i hazz›
aktaracakt›r: “fiiir kitab›m› bitirdim ve güya rahat bir nefes ald›m.”54
Art›k erbain bitmek üzeredir. fiâir yevmiyesinin 40. gününe rastlayacak olan 20
Ocak Sal› gününü iple çekmektedir. Art›k notlar ve arzular k›sa ve aç›kt›r:
16 Ocak Cuma: Allah... Baflka tek kelime söyleyemeyecek haldeyim.
17 Ocak Cumartesi: Boyuna namaz k›l›yorum. Hayatta tek gayenin, secde ede ede
aln›n› yaralamaktan baflka bir fley olmad›¤›n› anl›yorum.
18 Ocak Pazar: Yaln›z namaz k›l›yor, yaln›z a¤l›yorum.
20 Ocak Sal›: K›rk günüm doldu. Ben de, ba¤r›m, kalb nahiyemin üstü köpek memeleriyle dolu, taban›mdan tepeme kadar ateflle doldum. Yaln›zl›k y›rtt› benim ruhumu Allah›m kendimi sana teslim ediyorum! 55

Sekseninci Do¤um Gününü Hapishanede Kutlayan Gazeteci:
Hüseyin Cahit Yalç›n
1953’ün sonlar›nda, bas›nla iktidardaki Demokrat Parti yönetimi aras›nda ciddi
bir gerginlik ortaya ç›km›flt›. Bas›nla hep iyi iliflkiler kurmaya çal›flan iktidar
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çevrelerinde bas›n özgürlü¤ünün s›n›rlanmas› e¤ilimi a¤›r basmaya bafllam›flt›.
Ancak bu e¤ilim bütün bas›n mensuplar›n› rahats›z ediyordu. Hatta DP listesinden ba¤›ms›z olarak milletvekili seçilen Nadir Nadi bile Cumhuriyet’te konu ile
ilgili bir baflyaz› yazmak gere¤i duymufltu: “Yeryüzünde hem demokrasi yapmak, hem de iktidar› incitmeyen bir bas›n rejimini kurmak bu güne kadar hiçbir millete nasip olmam›flt›r. Hür bas›n›n zararlar›n› önlemek u¤runa göze al›nan her tedbir, sonunda mutlaka o bas›ndan beklenen faydalar› da silip süpürmüfl, yani hürriyeti yok etmifltir.”
1954 seçimlerinin hemen öncesinde, 9 Mart 1954’te “Yay›n Yoluyla veya Radyo
ile ‹fllenecek Baz› Suçlar Hakk›nda Kanun” kabul edilmiflti. 1956’da ad› biraz
de¤ifltirilerek daha da s›k›laflt›r›lan ve bas›n özgürlü¤ünü önemli ölçüde zedeleyen bu kanun ayn› zamanda “ispat hakk›” tart›flmalar›n› da bafllatm›flt›. Bu kanunun da etkisi ile 1954 seçimlerinden sonra muhalif bas›ndaki elefltiriler yo¤unlafl›rken bas›n davalar›n›n say›s› da h›zla artm›flt›. Özellikle CHP yay›n organ› Ulus ve Nihat Erim’in ç›kard›¤› Halkç› gazetelerinin yazarlar› ilk hedefti. Ayr›ca ‹nönü’nün damad› Metin Toker’in ç›kard›¤› Akis Mecmuas› için de çok say›da dava aç›lm›flt›. fiinasi Nahit Berker, Metin Toker, Ülkü Arman, Nihat Subafl›, Fethi Giray, Beyhan Cenkçi, Kurtul Altu¤, Yusuf Ziya Ademhan ve daha birçok gazeteci bas›n suçlar›ndan mahkûm edilmifllerdi. Bir gazetecinin anlat›m›
ile “Bütün flimflekler muhalif gazeteciler üzerine ya¤›yor, ‹stanbul’da, Ankara’da, ‹zmir’de uzaktan yak›ndan biraz dili sürçen gazeteci, kendisini cezaevinde buluyordu.” CHP’li siyasetçi ve bu partiyi destekleyen gazetecilere göre “bas›n üzerinde yarat›lan terör havas› bütün fliddetiyle devam etmekte” idi.
Hüseyin Cahit olay› böyle bir ortamda ortaya ç›km›flt›. Hüseyin Cahit Yalç›n yaz›lar›nda iktidara yönelik elefltirilerinin dozunu hakarete bile götürmekten çekinmiyor, âdeta ‹ttihat ve Terakki militan› oldu¤u günlerin sald›rganl›¤› ve pervas›zl›¤› içinde iktidar›n kendi “ayd›n seçkincili¤ine” ve “özgürlük anlay›fl›na”
uymayan her davran›fl›na karfl› durmadan naralar at›p, k›l›ç sall›yordu. Halkç›
gazetesinde, “Bir Baflbakan konufltu”, “DP’nin D›fltaki Baflar›s›”, “‹lk Kardefl Kan›” bafll›kl› makaleleriyle Baflbakana hakaret etti¤i mahkemelerce “sabit görülmüfltü”.56
Hüseyin Cahit Yalç›n 2 Nisan 1954 günlü “‹lk Kardefl Kan›” bafll›kl› yaz›s›nda “Demokrat fleflerin iktidara gelmeden evvel ve geldikten sonra memlekette hep vatandafllar› birbirine düflürerek seçim öncesi aralar›na fitne soktu¤unu Adnan Menderes’in
diktatörce idaresini kurduktan sonra Anayasay› bile çi¤nemek cüretini ve pervas›zl›¤›n› gösterdi¤ini bunu mazur göstermek için de biz ihtilalle iktidara geldik. Biz ihtilal
hükümetiyiz. Ast›¤›m›z› asar, kesti¤imizi keseriz havas›nda olduklar›n›” yazm›flt›.
26 Nisan 1954’de yay›nlanan “Bir Baflbakan m› Konufltu Yoksa?” bafll›kl› yaz›s›nda ise
Hüseyin Cahit, Baflbakan› elefltirmemifl ona hakaret etmiflti.“Adnan Menderes a¤z›n› açt›. Neler söyleyece¤ini dört senelik tecrübelerimizle ö¤renmiflizdir. Ne o baflbakanl›¤a yak›flm›flt›r. Ne de Baflbakanl›k onun ruhuna ifllemifltir.
… Adnan Menderes’te vaktiyle dalkavuklu¤unu yapt›¤› ‹nönü’ye sönmez tükenmez bir
kin vard›r... Çünkü bu memlekette bir numaral› müfteri Adnan Menderes’tir.”
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Hüseyin Cahit Yalç›n’›n Halkç› gazetesindeki bu a¤›r makalelerinden oldukça
rahats›z olan Baflbakan› Adnan Menderes 15 May›s 1954 tarihinde Hüseyin Cahit
Yalç›n ve yazd›¤› gazete hakk›nda kendisine ve makam›na hakaret etti¤i gerekçesiyle dava açm›flt›. Dava 23 Eylül 1954 günü Ankara toplu bas›n mahkemesinde görülerek karara ba¤lanm›flt›r. Bu karara göre Hüseyin Cahit Yalç›n 2 y›l 2 ay 20 gün hapis
ve 4444 lira para cezas›na çarpt›r›lm›fl ve cezas› Yarg›tay’ca da onaylanm›flt›. O
günlerin en yafll› “Mülkiyelisi” seksenlik gazeteci Hüseyin Cahit Yalç›n, “Allah
ömür verirse yat›p ç›kaca¤›z” diyor ve her an cezaevine götürülmek üzere evinde polisleri bekliyordu.57
Hüseyin Cahit Yalç›n, karar›n kendisine bildirilmesini beklerken kap› önünde
bir afla¤› bir yukar› dolaflan gazetecileri odas›na alm›fl “Çocuklar, üflüyorsunuz,”
diyerek onlara büyük bir ilgi göstermiflti. Bir gazetecinin, karar› nas›l karfl›lad›¤›n› sormas› üzerine, Hüseyin Cahit Yalç›n, “Karar karard›r, her türlü haz›rl›¤›m› yapt›m, kitaplar›m› haz›rlad›m, bavuluma koydum” cevab›n› vermiflti. Bir
baflka gazetecinin, “Bize söyleyece¤iniz baflka söz yok mu?” sorusu üzerine ise
flu cevab› vermiflti, “Evet, size söylenecek de¤il, söylenemeyecek birçok fleyim
var.”
Ertesi gün polisler ihtiyar gazeteciyi evinden alarak Paflakap›s› Cezaevi’ne götürmüfllerdi. Gelini ve yak›nlar› h›çk›ra h›çk›ra a¤l›yorlard›. Hüseyin Cahit Yalç›n,
270 mahkûmla birlikte CMP’den General Sad›k Aldo¤an’›n da bulundu¤u ko¤ufla konulmufltu. Haber, Türkiye’den daha çok dünya bas›n›nda ve kamuoyunda
büyük bir yank› yapm›flt›. BBC, bu tutuklama karar›n› 24 dilden bütün dünyaya bildirmiflti. CHP’liler çok üzgün ve periflan bir halde iken DP’liler “Adalet yerini buldu” diyorlard›.
Hüseyin Cahit Yalç›n’›n polisler taraf›ndan evden al›n›fl› epey renkli olmufltu.
Polisler onu almak için bir otomobille gelmifl, haz›rl›k yap›ld›¤› s›rada otomobil
ortadan kaybolmufltu. Memurlar, bundan sonra bir taksi bulmak için çok u¤raflm›fllar, ama önlerinden geçen yirmiye yak›n taksiden hiç birini durdurma imkân› bulamam›fllard›. Bunun üzerine Yalç›n memurlara, kendi arabas›yla gitme
teklifinde bulunmufl, çaresiz bu teklif kabul olunmufltu. Araba hareket ederken,
komflusu olan genç ve güzel bir k›z›n araban›n arkas›ndan su döktü¤ü görülmüfltü.
Ayn› gün Vatan gazetesinde, Ahmet Emin Yalman’›n bir baflyaz›s› yay›nlanm›flt›. Yalman, Hüseyin Cahit Yalç›n’›n yafll›l›¤› dolay›s›yla ba¤›fllanmas›n› istiyordu. Gazeteciler, bu makaleyi söz konusu ederek, Yalç›n’a ne diyece¤ini sordular: Onun cevab› flu oldu: “Ben onu ba¤›fllamad›m ki, o beni ba¤›fllas›n.” Cezaevinde Hüseyin Cahit Yalç›n’›n saç›n›n kesilmesine karar verilmifl, daha sonra
saç›n›n çok az oldu¤u düflüncesiyle bundan vazgeçilmiflti. ‹htiyar gazeteci cezaevi koflullar›na dayanamayarak hastalanm›flt›. Cezaevinde uzun zaman kal›rsa
ölece¤inden korkuluyordu. Muhalefet partisi lideri ‹smet ‹nönü baflta olmak
üzere, ülkenin ileri gelen politika, sanat ve edebiyat çevrelerinden, yurt içinden
ve yurt d›fl›ndan Hüseyin Cahit’e yüzlerce telgraf gelmifl, bunlarda duyulan
üzüntüler dile getirilmiflti. Gazeteciler Cemiyeti, sendika yönetim kurullar› ve
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daha birçok kurulufllar, Cumhurbaflkan›’na birer telgraf çekerek Yalç›n’›n özel af
kanunu hükmünden yararlanmas›n› istemifllerdi. Haberlere göre Hüseyin Cahit’e sadece yurt d›fl›ndan gelen üzüntü telgraflar›n›n say›s› 800’ü aflm›flt›.
Bu arada Hüseyin Cahit Yalç›n tecrübesini kullanarak ifli biraz da flova döndürmüfl cezaevine gitmeden önce vasiyetnamesini de haz›rlam›flt›. Yalç›n, bu vasiyetnamesinde flöyle diyordu: “Hapiste ölürsem mezar tafl›ma, ‘54 y›l hürriyet
için savaflt› hapiste öldü’ diye yaz›ls›n.”
‹ki gün sonra ‹nönü, Hüseyin Cahit’i cezaevinde görmek için Ankara’dan ‹stanbul’a gitmiflti. Savc›, ‹nönü’nün bu amaçla baflvurusuna önce “Soyadlar› birbirini tutmuyor” gerekçesiyle izin vermemiflti. Daha sonra, eski Millet Meclisi Baflkan› General Kâz›m Özalp, eski Baflbakanlardan fiemseddin Günaltay, CHP’li eski bakanlar ve partililer savc›l›¤a baflvurmufllard›. Durum Adalet Bakan›’na, dolay›s›yla Baflbakan’a yans›t›lm›fl ve izin al›nm›flt›. ‹nönü, cezaevine girdikten
sonra “Yalç›n’› görmeye geldik, neredeyse görelim, yeri uzak m›?” demiflti. Kendisine “Siz gidemezsiniz efendim, onu buraya ça¤›raca¤›z” yan›t› verilmiflti. ‹nönü, bunun üzerine, “Çok rica ederim müdür bey, onu lütfen yormay›n›z,” diyecekti. Biraz sonra da Hüseyin Cahit beti benzi sararm›fl bir vaziyette odaya getirilmiflti. Yalç›n yavafl yavafl kendisini müdürün odas›nda bekleyen ‹nönü’ye
yaklaflm›flt›. ‹ki ak saçl› adam kucaklafl›p, öpüflmüfllerdi. 25 dakika kadar süren
görüflmeden sonra, ‹nönü, gazetecilere Yalç›n’›n sa¤l›k durumunun “iyi” oldu¤unu söyleyecekti. Onu ziyaret edenlerden Gazeteci Ratip Tahir Burak’›n da belirtti¤i gibi “zaten Hüseyin Cahit Bey de bir kaç gün ko¤uflta kald›ktan sonra cezaevi revirine nakledilmiflti.”58
Onu ziyaret eden gazetecilerden biri de Vâlâ Nureddindi. Efli Müzehher Han›m
an›lar›nda bu olay› ilginç bir üslupla anlatm›flt›: “Totaliter rejimde bask›y› iyice
içine sindirmifl” bask›n›n kolayl›¤›na al›flm›fl kifliler mintarafillâh seçim sand›klar› boflal›r boflalmaz hemen demokrat oluvermiflti. Hani sansür kalkacak bas›ndan, bas›n suçu olmayacakt› ya, örne¤in seksen üç yaflma ulaflm›fl Hüseyin Cahit, 50’li y›llarda Paflakap›s› cezaevine misafir edildi. Ne yapm›fl etmifl, titrek
kollar›yla gene koca k›l›c› çekmifl, iktidar›n gazab›na u¤ram›flt›. Çaresiz Vâlâ gene Paflakap›s›’na, bir meslektafl›n› ziyarete gitti, halini, hat›r›n› sordu, ne desin
ihtiyarc›k, memnunmufl halinden, kitap, gazete okuyabiliyormufl yaln›z alaturka helâdan yak›nm›fl. Çünkü çömelemiyormufl. Onu da lâz›ml›kt› bir koltukla
kolaya ba¤lam›fllar. Hüseyin Cahit zaten basurlar›ndan rahats›zd›, ölümü o yüzden olmufltu.”59
‹nönü’nün ziyaretinden bir gün sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 98. y›ldönümü dolay›s›yla düzenlenen toplant›da yaflayan “en yafll› mülkiyeli” s›fat› ile Hüseyin Cahit Yalç›n sevgi ve sayg›yla an›lm›flt›. Toplant›da Mülkiyelilerin, o günlerde Cahit’e karfl› yap›lan bu hareketler karfl›s›ndaki “pasif” tutumlar› da çok
a¤›r elefltirilere neden olmufltu. Olay›n ülke çap›ndaki yank›lar› gittikçe büyüyor ve yeni geliflmelere yol aç›yordu. Baz› yurttafllar Yalç›n cezaevinden ç›k›ncaya kadar sakal b›rakacaklar›n› ilan ederken, baz›lar› dü¤ünlerini onun cezaevinden ç›kaca¤› güne b›rakt›klar›n› bildiriyorlard›. Yer yer toplant›lar yap›l›410
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yor, Cahit’in ba¤›fllanmas› için her yerden giriflimlerde bulunuluyordu. ‹stiklâl
Savafl› kahramanlar›ndan Kara Salih Çavufl, Baflbakan Adnan Menderes’e bir
telgraf çekerek, ‹stanbul’un iflgali s›ras›nda “hürriyet ve istiklal” mücadelesinden dolay› hapsedilmifl olan o zamanki cezaevi arkadafl› Yalç›n’›n ba¤›fllanmas›
dile¤inde bulunmufltu.
Yalç›n, sekseninci yafl gününü hapishanede kutlayacakt›. CHP Üsküdar Gençlik
kolu, Cahit’in yafl günü dolay›s›yla 80 santim çap›nda ve bir metre boyunda 15
kiloluk bir pasta yapt›rarak, onun cezaevinde yafl gününü kutlamak istemiflti.
Ancak pasta cezaevine kabul edilmemiflti. Pastay› Yalç›n’›n büyük boy bir resmi ile birlikte Cezaevine götüren kamyon polisler taraf›ndan durdurulmufl, floför ve yard›mc›s› tutuklanm›flt›. Bu olay› protesto için düzenlenen toplant›, polis taraf›ndan zor kullan›larak da¤›t›lm›flt›. Kendisine ayr›ca kafeste simgesel bir
kufl da gönderilmiflti. Bu yafl günü dolay›s›yla ‹nönü, Yalç›n’› cezaevinde tekrar
ziyaret etmek istemifl, ama bu baflvuru savc›l›k taraf›ndan geri çevrilmiflti. Bu
arada cezaevinde hastalanan Hüseyin Cahit Yalç›n, 27 gün yatt›ktan sonra ola¤anüstü önlemlerle hastaneye kald›r›lm›flt›. Yurt içinden ve d›fl›ndan gelen büyük bask›lar sonucu, 108 gün sonra Cumhurbaflkan› Celal Bayar, af yasas›n›n
kendisine verdi¤i yetkiye dayanarak Hüseyin Cahit’in hapis cezas›n› kald›rm›flt›. Menderes de Halkç› gazetesine açt›¤›, toplam› 100 bin liray› bulan tazminat
davalar›ndan vazgeçmiflti. Ne kadar ilginçtir ki Baflbakan Adnan Menderes, garip
bir davran›flla Hüseyin Cahit Yalç›n’›n evine telefon aç›yor ve Cahit’in sal›verilmesine o gün karar verildi¤ini ailesine bizzat kendisi müjdeliyordu.60

Ratip Tahir Burak Paflakap›s›’nda
Paflakap›s›’n›n bir baflka misafiri Karikatürist Ratip Tahir Burak’t›. Ratip Tahir
ç›karmakta oldu¤u Halk gazetesinde sürekli Baflbakan, Meclis Baflkan›, bakanlar
ve milletvekillerini hayvanlarla özdefllefltiren hakaretamiz karikatürler çizmekte idi. Öyle ki, Haziran 1956’da Halk gazetesinde yay›nlanan ve sonradan Ulus
gazetesinde de yer alan “Oldu da Bitti Maflallah” lejantl› karikatür Demokrat Parti iktidar›n›n büyük tepkisini çekmifl, ard›ndan da Ratip Burak mahkemeye verilmiflti. Burak’›n çizdi¤i karikatürde “ç›kar›lmak istenen yeni bas›n yasas› elefltiri konusu yap›larak, bas›n bir sünnet çocu¤u olarak gösterilmiflti. Meclis Baflkan› Refik Koraltan çocu¤u tutan kifli, Samet A¤ao¤lu ile Emin Kalafat sünnet
dü¤ününün hokkabaz›, Baflbakan Adnan Menderes ise sünnetçi olarak çizilmifllerdi. Karikatürün alt - yaz›s› ise “Oldu da Bitti Maflallah”t›.61
Sanatç›ya karfl›, bu karikatüründen dolay› savc›l›k hemen dava açm›flt›. Hem de
karar verilirken yeni bas›n yasas›n›n uygulanmas›n› isteyerek. Çünkü bu yeni
yasa bas›n suçlar› için çok daha a¤›r cezalar getirmiflti. Oysa karikatür çizildi¤i,
bas›ld›¤›, yay›nland›¤› ve sat›ld›¤› zaman bu yeni yasa - TBMM’de görüflülmüfl
ve kabul edilmifl - fakat henüz yay›nlanmam›fl bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti’nde yasalar ancak yay›nland›ktan sonra yürürlü¤e girebilirdi. Tüm aç›klamalara ve itirazlara, üstelik Toplu Bas›n Mahkemesi üyelerinden Mustafa To411
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Ratip Tahir Burak imzal› bir karikatür
(Karikatür alt yaz›s› : - Ulan, gece yar›s› sokaklarda kumar
oynamaya utanm›yor musunuz?
- Ne yapal›m bay›m biz külüplerde oynayamay›z ki!)

puzlu’nun yans›z olmad›¤› öne sürülen davran›fllar›na karfl›n yarg›lamadan çekilmemesine ald›r›fl edilmeksizin Ratip Tahir’e yeni bas›n yasas› uyguland› ve
sonunda 20 Aral›k 1956’da Burak “on alt› ay hapis cezas›na mahkûm” edilmiflti. Bu karara yaln›z mahkemenin baflkan› Cemal Bilgin muhalif kalm›flt›.
Asl›nda bu dava Burak’›n ilk davas› de¤ildi. DP ile CHP aras›ndaki kavgan›n yo¤unlaflmaya bafllamas› ile CHP’li sanatç›lar DP’yi hedef al›rlarken DP de bu kavgada en baflta CHP’nin sanatç› üyelerini kendisine hedef almaya bafllam›flt›. Ratip Tahir’in çizdi¤i karikatürler DP’yi sürekli k›flk›rt›yor ve huzursuz ediyordu.
Bu nedenle önceleri Ratip Tahir çizdi¤i karikatürlerin müstehcen oldu¤u iddias› ile mahkeme karfl›s›na ç›kar›larak susturulmak istenmiflti. Bu yeterli olmay›nca hakaret davalar› aç›lmaya bafllam›flt›. Sadece, 1950 -1960 dönemi içinde
onun hakk›nda tam elli dört dava aç›lm›flt›. Sanatç›, bunlar›n elli üçünden beraat etmifl, birinde ise on alt› ay hapis cezas›na mahkûm olmufl ve bu cezas›n›n
tümünü Paflakap›s› cezaevinde doldurmufltur.
Karar›n Yarg›tay’da kesinleflmesinden sonra karikatürist Ratip Tahir Burak, 11
Nisan 1957’de Paflakap›s› Cezaevi’nde 17 numaral› ko¤ufla konulacakt›. Bir y›l
dört ay Paflakap›s›’nda yatm›flt›. Kendi ifadesine göre bu 485 günün içine dört
bayram, bir y›lbafl›, birçok da ailece kutlanmas› âdet olmufl y›ldönümlerini cezaevinde geçirmiflti. Yak›nlar›mdan ölenler oldu. Bunlar›n yerini yeni do¤anlar
ald›. Türk milletinin mukadderat›n› daha bir kaç y›l Demokratlar›n elinde b›rakan bir seçim geldi, geçti...
Hapishanede yaralananlar, zindana at›lanlar, kaçanlar, tekrar yakalananlar ve
hürriyete kavuflmak için son günlerin heyecan›n› yaflarken hayata gözlerini yumanlar olmufltu. Cinayetten, yaralamadan, h›rs›zl›ktan, yankesicilikten, sarhofl412
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luktan, hakaretten, kaçakç›l›ktan, ahlâks›zl›ktan, eroin, esrar, afyon kullanmak,
satmak veya imal etmekten, karaborsac›l›ktan, sahtekârl›ktan, döviz kaçakç›l›¤›ndan Devlet Reisine, Resmî makam iflgal eden flah›slara veya hükümetin manevî flahsiyetine tecavüzden san›k veya mahkûm olmufl her yafltan, her meslekten, her mezhepten ve her meflrepten- yüzlerce talihsizle ayn› tafl duvarlar aras›nda, ayn› demir parmakl›klar ard›nda, kâh ümitli, kâh me’yus, kâh nefl’eli, kâh
hüzünlü günler, geceler, haftalar ve aylar geçirmiflti.62
Çok geçmeden hat›rl› mahkûmlardan oldu¤unu ö¤renece¤i Berber Raif’in saçlar›n› kesmesinin ard›ndan bir müddet karantinada kald›ktan sonra Cezaevi Müdürü Vahdet Bora yak›n ilgisi ile Paflakap›s›’n›n en iyi ko¤ufluna, 17. Ko¤ufla yerlefltirilecekti. Buras› cezaevinin en temiz ko¤uflu idi. Aldo¤an Pafla, Fuat Arna,
Necip Faz›l, Aziz Nesin, hatta revire nakledilinceye kadar bir iki günlü¤üne Hüseyin Cahit Bey bile bu ko¤uflta yatm›fllard›.
Aylardan Nisand›. Mevsim hükmünü icra ediyordu. A¤açlar rengârenk çiçeklerle donanm›flt›. Gazeteler bile iç politikada bahar havas›n› ifade eden manfletlerle bezenmiflti o günlerde. Önce Paflakap›s›’n›n sakinlerine flöyle bir göz gezdirdi
yavafltan: “Duvar diplerinde pinekleyen, merdiven basamaklar›nda oturmufl sigara tellendiren, ikifler, üçer, s›k› ad›mlarla volta atan yal›nayak, bafl›kabak, üstü bafl› hak getire, köprü alt›ndan aktar›lm›fl mahlûklardan tutun da Mahmutpafla vitrinlerindeki mankenler gibi takm›fl tak›flt›rm›fl, bafl›nda foter (!) flapka, aya¤›nda g›c›r g›c›r pabuçlar, yan› bafl›na bir mürekkepli kalem ilifltirmifl ipek mendili cebinden sarkm›fl, kravatl›, eflarpl›, pantolonunun ütüsü bir b›çak kadar keskin, ucundan Reflat alt›n› sallanan bir parmak geniflli¤inde, yirmi iki ayar saat
köste¤i yele¤inin bir yan›n› öbür yan›na kavuflturan kumarhane patronu k›l›kl›,
k›l pranga, k›z›l çengi külhanbeyi azmanlar›na kadar çeflitli mahkûma rastlanmakta”idi burada.
Bu arada mahkûmlar havaland›rmada ona büyük bir ilgi göstermifllerdi. Özellikle onun buraya girmesine neden olan Halk gazetesinin “Oldu da bitti maflallah”
lejantl› karikatürü neflreden on ay evvelki nüshas› Paflakap›s›’nda elden ele dolafl›yordu. Art›k Ratip Burak’›n burada bir de lakab› vard›: Beybaba.
Ratip Tahir Burak Paflakap›s›’na girdikten iki gün sonra, 13 Nisan 1957 tarihiyle efline yazd›¤› mektupta onu teskine çal›flmaktad›r:
“Tekrar ediyorum, buras› cidden senin tahmin edece¤in kadar korkunç bir yer
de¤il. ‹nsan bütün bir hayat boyunca ö¤renemeyeceklerini burada bir iki günde
ö¤reniyor. Kurban›n›n karn›na b›ça¤›n› saplay›p, son nefesini verinceye kadar
gözünü k›rpmadan baflucunda bekleyen, sonra t›p›fl t›p›fl karakola gidip teslim
olan az›l› bir katili, hem de ayr› ayr› zamanlarda ayn› ifli yapm›fl bir katili, zincirlere vurulmufl, hakikî zindanlara at›lm›fl, sonra ayn› ifli tekrar yapabilmifl, cezas› dolduktan sonra, hapishane kap›s›ndan ç›kar ç›kmaz yine de ayn› ifli yapabilecek bir mahlûku nas›l tasavvur edebilirsin? Bir canavar, de¤il mi? Vallahi
de¤il! Bir kuzu kadar saf, uysal, bana sorarsan suçlu o de¤il, cemiyet ve tabiat!
S›rt›n› okflad›¤›n zaman, bir kedi yavrusu kadar uysal olan bu insan bir anda ca413
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navarlaflabiliyor. Neden? Cehaletten! Muhitten ald›¤› görgü, terbiye, kabaday›l›k
telâkkisi ve nihayet yarad›l›fl›ndaki muvazenesizlikten kolayca teessüre kap›l›r
oluflundan. Cemiyet çocuk yafl›nda bunun elinden tutmufl olsayd›, ilk ve küçük
vakalar›nda tedavi etseydi, bugün tecrid hücresinde kapal› olmayacak, belki de
herkesin sevgisini, sayg›s›n› kazanm›fl muhterem bir insan olacakt›. Burada esrarkefller var, bu zehirin sat›c›lar› var. Ç›kt›klar› gün ayn› ifli yapmaktan baflka
hiç bir çareleri yok. ‹yi niyet sahibi mi de¤iller? Hay›r. Tecrübeleri var: Bir kere
sab›kal› damgas›n› yedikten sonra her kap›y› yüzlerine kapal› bulacaklar ve yine buraya dönecekler.
Burada doland›r›c›lar, sahtekârlar var. D›flar› ç›kt›klar› gün polis yine pefllerinde olacak. Faili meçhul bir vak’a oldu mu, senin iflin diyecekler, s›k›flt›racaklar,
günlerce sorguya çekilecekler. Bir ifl bulsalar bile ikide bir bu yüzden iflleri aksayacak ve neticede patron kap›y› gösterecek. Çaresiz yine sahtekârl›¤a, doland›r›c›l›¤a bafllayacaklar ve buraya dönecekler.”63
O da di¤er baz› yazar ve çizerler gibi özel bir mahkûmdu. Onun ranzas›n›n yan›na yaz› yazabilmesi ve çizebilmesi için bir özel masa yapt›r›lm›fl, bir de kitapl›k tedarik edilmiflti. Fazla temiz bulmad›¤› yemekhane yerine d›flar›dan getirtti¤i yemekleri, revirdeki yerinde hem de çatal ve kafl›k kullanarak yemesine izin
verilmiflti.
Bu arada ona gelen geçmifl olsun telgraflar› hesaps›zd›. Tomarla mektup ve kartvizit de birikmiflti. Çünkü baz› dostlar› bizzat geçmifl olsuna gelmifl, fakat içeriye giremedikleri için kap›dan bir kart b›rakm›fllard›. Ratip Burak kendi ifadesine göre günlerce, de¤il, haftalarca bu s›cak alâkay› cevapland›rmaya çal›flm›fl,
tam 2742 mektup ve telgrafa cevap vermiflti. Bu arada maddî s›k›nt›lar›n› paylaflmak isteyen vatandafllar›n say›s› da bir hayli çok olmufltu.
Kendi ifadesi ile staj süresi sona erip, tam mânâs›yla hapishaneci olduktan sonra çifte cam ard›nda konuflma derdinden de kurtulmufltu. ‹lk günlerde ancak ‹stanbul Baflsavc›s› Hicabi Dinç’ten hususî müsaade alabilenlerle müdür odas›nda, müdürün nezareti alt›nda befl dakikal›k görüflmeler kabil oluyordu. Art›k
bundan sonra hapishanenin difl doktorunun, hapishane müdürü ve belki de Üsküdar savc›s› nezdindeki arac›l›¤› sonucu evvelâ müdür odas›nda, daha sonralar› da avukatlarla mahkûmlar›n görüflmesine tahsis edilmifl olan aral›kta efli,
çocuklar› ve dostlar› ile buluflmay› itiyat haline getirmiflti. “Küçük bir koridorun
nihayetinde abdesthane ile muhasebe odas›n›n aras›na s›k›flm›fl olan bu aral›kta k›r›k bir masa, iki hurda sandalye, bir çöp tenekesi, eski bir süpürge, yerleri
silmeye mahsus ›slak çuval parçalar›, çok defa bulafl›k kaplar›na var›ncaya kadar bir sürü muzahrafat bulunuyordu. Bu dekor içinde el ele, diz dize öpüfle,
koklafla dostlarla buluflman›n zevkine doyum olmazd›.”
Bu arada ‹fl Bankas›’n›n o zamanlar ç›karmakta oldu¤u Kumbara ad›ndaki çocuk
dergisine ço¤u tarihî olmak üzere haz›rlad›¤› resimli hikâyeleri de sürdürmüfltü. Ne de olsa geçinmek, ev masraf›n› da kabil oldu¤u ölçüde karfl›lamak gerekiyordu. Gelgelelim sobalar, aldat›c› bahar günefline inan›larak kald›r›lm›fl, arka414
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s›ndan rutubetli, bol ya¤›fll› nisan so¤uklar› gelip çatm›flt›. Bofluna, “‹stanbul’un
k›fl› yaza karfl›d›r” dememifller. 8–10 santigratl›k bir s›cakl›kta gel de çal›fl, gücün yeterse elin kalem tutsun! Sar›l›p, sarmalan›p titremekten baflka çare yoktu! Bugünleri de arkada b›rakt›ktan sonra Kumbara’n›n ifllerine dört elle sar›lm›flt›. Ancak bankan›n Umum Müdürü Aziz Avunduk DP’nin Genel ‹dare Kurulu üyesi oldu¤undan bu ifline de engel olunuyordu. 64
Burak’›n unutamad›¤› anlardan biri de ‹smet ‹nönü’nün kendisini ziyaret etmesi idi. Bu heyecanl› olay› flöyle anlatacakt›: “‹çeri at›l›fl›m›n üstünden bir ay ve
bir kaç gün geçmiflti. Müdüriyetten ça¤›r›lm›flt›m. Pafla’n›n, ‹nönü’nün beni ziyarete gelece¤i haber verildi. K›l›¤›ma, k›yafetime çeki düzen vermifl, bir müddet sonra da tekrar ça¤›r›lm›flt›m. Pafla’n›n ‹stanbul’a gelifli eski bir silâh arkadafl›na son vazifesini yapmak içindi. Eski Harb akademisi komutan› Ali Fuat Erdem Pafla’n›n cenazesinde bulunmufl, oradan Üsküdar’a geçerek Paflakap›s›’na,
bana gelmiflti. Üzüntü, üzüntü üstüne... O gün güler yüzlü görünmeye çal›flan
‹nönü’nün her halinden çok düflünceli ve kederli oldu¤unu görmüfl, ben de çok
üzülmüfltüm. O akflam ko¤uflta badem ezmesi ziyafeti vard›. Ko¤ufl arkadafllar›ma ve ko¤ufla her u¤rayan mahkûma bir ‘Pafla lokumu’ ikram etmifltim...
Ertesi gün daha da üzgündüm. K›rk y›ll›k gazetecilik hayat›mda en çok emek
verdi¤im, y›llar y›l› en iyi niyetle çal›flt›¤›m bir gazete Pafla’n›n beni ziyaretinden bahsederken âdeta jurnalcilik ediyordu. Yaz›dan ç›kard›¤›m mânâ flu olmufltu. O gün ne ziyaret günüydü, Pafla da ne anam, ne babam, ne kardeflim olmad›¤› halde nas›l beni ziyaret edebilirmifl?
Ben Paflakap›s›’nda niçin yat›yordum? Bas›n hürriyetini k›san bir kanuna karfl›
neflriyatta bulundu¤um için de¤il mi? Akl›m, mant›¤›m, muhâkemem iflâs etti.
Bir türlü hükme varamad›m. ‹nsanlar› bu kadar küçük görme¤i insanl›¤›ma yediremedim.
Bir baflka davamda da ancak ekseriyet karar›yla beraat edebilmifltim. Mahkûmiyetimi isteyen ve karara muhalefet flerhi yazan da bir hâkimdi. O davan›n konusu da hâkim teminat› idi. Haklar›n› korudu¤um insan beni zindana atmak istemiflti. ‹nsan deyip bir kalemde geçmemek lâz›m, insan var, insanc›k var!
Bütün bu düflüncelerime muhatap olacak insan bulam›yordum çevremde. Tek
ç›kar yol yazmak, evime, eflime yazmakt›... Dert dökecek baflka kimim vard› ki?
Bu sat›rlar› karalarken hapishanede yaz›p eve gönderdi¤im ve bir daha göz gezdirdi¤im mektuplardan birinde flöyle bir pasaj vard›:
Sana yazarken, ara s›ra kalemi elimden b›rak›yor, bahçemizin güllerini kokluyor ve sizleri koklam›fl gibi oluyorum. Bir yandan fikir teati edebilecek insanlar
aras›nda olmamak, efl dost sohbetinden mahrum olmak ne kadar üzücü ise, öte
yandan adeta her zamandan ziyade sizleri düflünebilecek vakte sahip olmak,
günlerimi, gecelerimi öylesine de¤erlendiriyor ki...”65
Bu arada 1957 seçimleri gelip, çatm›flt›. Eh, bir ümit günefli do¤mufltu. CHP ‹stanbul ‹l örgütü Paflakap›s›’nda hapis bulunan Burak’› milletvekili aday› göstermiflti. Asl›nda buna mâni bir hal de yoktu. Cezas› a¤›r hapis de¤ildi. Yüz k›zar415
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t›c› bir suç ifllememiflti. Okuryazard› ve k›s›tl› da de¤ildi. Kanunun tarif etti¤i
mâni sebeplerin hiç biri varit de¤ildi. Fakat mahkeme buna izin vermemifl, ancak parti vefakârl›¤›n› göstermifl, onun yerine eflini ‹stanbul listesine alm›fl ve
onun yerine aday yap›lm›flt›. Ancak sonuçta seçim kaybedilmifltir.66
Ratip de hapishane revirinde yatm›fl ve burada hastal›k çekmiflti. Ama o d›flar›
ç›kmay› de¤il hapishanede direnmeyi ye¤ledi¤ini söylüyordu: “Sanki umursamadan zindan hayat›na katland›kça Adnan Menderes’in gözüne uyku girmeyecekmifl gibi, bir an önce Paflakap›s›’na dönmekte âdeta acele ediyordum. On y›ll›k DP iktidar› boyunca, cezbe halinde bir dervifl gibi idim. Sanki bir müddet
hastanede yatarsam, d›flar›da mücadeleye devam edenlere kötü bir telkin yapm›fl olacakt›m. Sanki bu yüzden efle dosta y›lg›nl›k gelecek, hapishane hayat›n›n dayan›lmazl›¤› hakk›nda fena bir örnek vermifl olacakt›m. Hatta flu, kan kusup, da k›z›lc›k flerbeti içtim demek, yok mu, onun gibi bir fley. Her halimle v›z
gelir, ister mahkemeye verin, ister hapse at›n, a¤z›m›za kilit vuramazs›n›z demek istiyordum. Hapse de gireriz, sehpaya da gideriz, fakat yolumuzdan dönmeyiz! Y›lmamakla karfl›m›zdakileri y›ld›rmak! Hastanede yatmak, hapishanede
s›zlanmak, su koyuvermek olurdu.. Elbet günlerim dolacak, demir kap›lar aç›lacak ve ben ç›kacakt›m. Ç›kar ç›kmaz da b›rakt›¤›m yerden mücadeleye devam
edecektim... Bir daha, bir daha atabilirlerdi içeri... Ne ç›kar?”67
Nihayet bekledi¤i zaman tahliye günü gelmiflti. Hapishane Müdürü Vahdet Bora ile
öpüflüp, koklaflt›ktan ve memurlara veda ettikten sonra do¤rudan CHP Üsküdar
gençlik toplant›s›na da kat›larak kalabal›klar›n alk›fllar› ve verilen çiçeklerle evine,
efline kavuflmufltu. Paflakap›s›’n›n Beybabas›, 27 May›s’tan sonra Kurucu Meclis
üyesi yap›larak DP’ye karfl› verdi¤i mücadele nedeni ile mükâfatland›r›lm›flt›.68
1957 y›l›nda Ulus Gazetesi’nde çizdi¤i bir karikatür nedeni ile Paflakap›s›’nda kalan bir baflka karikatür ustas› da Halim Büyükbulut’tu. Büyükbulut’un çizdi¤i bir
karikatürde üzerinde “Hazine” yazan bir kasay› bir h›rs›z açm›fl, fakat kasan›n içi
bombofltur. Bunun üzerine h›rs›z› yakalamaya gelen bekçi h›rs›za flöyle der “Bir
tek h›rs›z sen mi vars›n?” ‹ktidar hemen bu karikatür ile ilgili suç duyurusu yapm›fl, yap›lan yarg›lama sonucu da 9 Nisan 1958’de karikatürcü Halim Büyükbulut
14 ay hapis cezas› alarak Paflakap›s›’na konmufltu. Çetin Yetkin’e göre sanatç› bu
cezay› daha önce cezaevine konulan Ratip Tahir ile birlikte doldurmufltu.69
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Osmanl› Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin
‹lk Hastanelerinden
Beylerbeyi Hastanesi 1877-1919
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‹stanbul Üniversitesi

1876 Temmuzunda Osmanl›-S›rbistan-Karada¤ aras›nda bafllayan savaflta, yaral› Slav askerlerine K›z›lhaç bakm›fl, Osmanl› askerlerinin bu yard›mdan mahrum kalmas› üzerine Fransa’n›n “Mecrûhin-i Askeriye ‹ânesi Merkez Komitesi”
ikinci vekili Henri Dunant, Cemiyet-i T›bbiye-i fiahane üyelerinden Dr. Dikran
Pefltemalc›yan’a bir mektup yazarak, Osmanl› Devleti’nin Cenevre Sözleflmesi’ni
imzalam›fl oldu¤unu, cephede savaflan askerlerin K›z›lhaç’tan yararlanabileceklerini hat›rlatm›flt›. Gustav Moynier de flahsi dostu olan Dr. Pefltemalc›yan’a
benzer ifadeler içeren bir mektup gönderince 14 Nisan 1877’de daha önce kurulmufl olan Mecrûhin ve Merda-i Askeriyeye ‹mdat ve Muavenet Cemiyeti’nin
ad› “Osmanl› Hilal-i Ahmer Cemiyeti” olarak de¤ifltirildi. Osmanl› Hilal-i Ahmer
Cemiyeti resmiyet kazand›ktan on gün sonra 24 Nisan 1877 günü bafllayan Osmanl›-Rus savafl› boyunca baflar›l› çal›flmalar yapt›. Önce Hindistan ve Afrika
Müslümanlar› baflta olmak üzere çeflitli ülkelerin K›z›lhaç teflkilatlar›na baflvurarak 72.000 alt›n yard›m toplad›. 15 A¤ustos 1877 günü ‹stanbul’da ve savafl
alan›nda sabit ve seyyar hastaneler kurma karar› ald›. ‹lk hastane Anadolu Kava¤› yak›nlar›nda kuruldu. 22 A¤ustos 1877’de Kavak Hastanesi ad›yla faaliyete
geçen bu hastane, her birinde sekiz oda bulunan alt› ayr› binadan ibaretti. Kavak Hastanesi’ne 210 hasta kabul edildi. Hemen ard›ndan ‹stanbul’da Beylerbeyi Hastanesi aç›ld›. Ayr›ca Gülhane Hastanesi, Çinili Köflk Hastanesi, Paflabahçe Hastanesi, fiemsi Pafla Hastanesi (Üsküdar), Nakilbend ve Tunuslu Hastanesi (Üsküdar’da), Humbarahane Hastanesi, Sirkeci Hastanesi, Takiyeddin Pafla
Hastanesi de Mülteciler Hastanesi olarak hizmet vermek üzere tahsis edildi. 1
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Beylerbeyi Saray›, sa¤›nda Hilal-i Ahmer bayra¤› (1877–78)

Beylerbeyi Saray›
Ba¤larbafl›’na kadar uzanan koruluk, ‹stavroz Bahçeleri ad›yla ün kazand›¤›ndan
Bizans döneminde bu semt ‹stavroz ad›yla biliniyordu. Buradaki ilk Osmanl› yap›s›, II. Selim’in k›z› Gevher Sultan’›n tepedeki saray›d›r. 17. yüzy›l›n en gözde
mesire yerlerinden biri olan ‹stavroz Hasbahçesinde, I. Ahmed fievkâbâd Kasr›n›, I. Mahmud da annesi Saliha Sultan için Ferahfeza Kasr›n› yapt›rm›flt›. Ancak bir istimlâk problemi yüzünden Beylerbeyi Camii, Hamam› ve Muvakkithanesine ait arazi d›fl›ndaki topraklar I. Abdülhamid taraf›ndan halka sat›l›nca ‹stavroz bahçeleri önemini yitirdi. Daha sonra II. Mahmud ‹stavroz Hasbahçesi’nin ve saray›n arsalar›n› yeniden sat›n alarak mevcut yap›lar› onartt› ve yeni
bir sahilsaray yapt›rd› (1832). Sar› renkli oldu¤u için “Sar› Saray” olarak an›l›yordu. 1851 yaz›nda Sultan Abdülmecid’in (1839-1861) de bulundu¤u s›rada ç›kan yang›n hemen önlendiyse de bunu u¤ursuzluk sayan Padiflah Beylerbeyi’nden ayr›l›p Ç›ra¤an Saray›na geçti ve hasbahçe kaderine terk edildi. Fakat
konumu ve güzelli¤i nedeniyle tamamen vazgeçilecek bir yer de¤ildi. Nitekim
Sultan Abdülaziz (1861-1876), saray baflmimar› Serkis Balyan ile kardefli Agop
Balyan’a bugünkü Beylerbeyi Saray›n› yapt›rd›. Sultan ilk kez 21 Nisan 1865 günü törenle Beylerbeyi sahilsaray›na geldi. 2
Beylerbeyi Saray› yaz aylar›nda, özellikle S›rp Prensi, Karada¤ Kral›, ‹ran fiah›,
Frans›z ‹mparatoriçesi Eugenie gibi yabanc› devlet baflkanlar›n›n a¤›rlanmas›n420
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Avrupa Yakas›’ndan Beylerbeyi Saray› ve Beylerbeyi sahiline bak›fl (1877-78)

da kullan›ld›. Sultan II. Abdülhamid ömrünün son alt› y›l›n› Beylerbeyi Saray›nda geçirdi ve burada vefat etti (1918).

Hilal-i Ahmer Cemiyeti Pafla Dairesi, Muz›ka-i Hümayun
Dairesi ve A¤alar Dairesi Hastaneleri
1877-78 Osmanl› Rus Savafl› yaral›lar› için Beylerbeyi Saray›’n›n Kuzguncuk taraf›ndaki sahil kesiminde bulunan ve “bendegân daireleri” ad› verilen Muz›ka-i
Hümayun, Paflalar Dairesi ve A¤alar Dairesi’nde faaliyete geçirilen Muz›ka-i Hümayun Dairesi ve A¤alar Dairesi Hastaneleri, Osmanl› Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin açt›¤› ilk hastaneler aras›ndad›r. Sonraki y›llarda cemiyetin sembolü olan
beyaz üzerine k›rm›z› hilalli bayra¤›n, göndere çekildi¤i ilk hastanelerden biri
olma özelliF¤ini de tafl›r.
Pafla Dairesi ile Muz›ka-i Hümayun Dairesi iç da¤›l›m›nda yap›lan küçük de¤iflikliklerle hastane olarak kullan›lmaya elveriflli hale getirildi. Pafla Dairesi Hastanesi, 23 A¤ustos 1877 günü, Muz›ka-i Hümayun Dairesi Hastanesi ise 3 Ekim
1877’de hasta kabulüne bafllad›. Saray›n ön k›sm›nda bulunan Pafla Dairesi iki
katl› tafl bir yap›yd›. Zemin kata, müdür odas›, çamafl›rhane, hasta üniformalar›
deposu, eczane, laboratuar ve ameliyathane yerlefltirildi. R›ht›ma do¤ru olan
odalar›n bir kaç› ile üst kattakilerin tümü hastalara ayr›ld›. Muz›ka-i Hümayun
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Pasa ve Muz›ka Dairesi Hastaneleri önünde nekahat
dönemindeki yaral›lar

Dairesi de tafltan yap›lm›flt›, biri zemin olmak üzere iki kattan ibaretti. Birinci ve
ikinci kat tamam›yla hasta ve yaral›lara ayr›lm›flt›. En üst katta nöbetçi doktor
odas›, ameliyathane ve muhasebe odas› vard›. Hastanede tifüs vakalar› görülünce Muz›ka-i Hümayun Dairesi’nin arkas›nda ve yaklafl›k 150 metre uzakl›kta,
yüksek bir yerde ayr› bir bina yap›ld›. Onar odal› iki kattan oluflan bu bina bulafl›c› hastal›klara ayr›ld›. Bir süre sonra, bahçeye bakan tek katl› bir bina restore edildi ve buraya da 50 yatak yerlefltirildi. Pafla Dairesi’nin I. bölümünde 65,
II. bölümünde 67 ve III. bölümünde 71 olmak üzere toplam 203 yatak bulunuyordu. Muz›ka-i Hümayun Dairesi’nde de I. bölümde 68, II. bölümde 64, III. bölümde 54 yatak, 4. ek bölümde 99 olmak üzere toplam 285 yatak vard›. Her iki
hastanenin toplam yatak say›s› 488’di. Hasta ve yaral›lar›n çok fazla oldu¤u dönemlerde ek yataklarla 540’a ç›kabiliyordu.3
Hastalar›n beslenmesinde askeri hastanelerin kurallar› uygulan›yordu. Hekim
reçetesine göre uygulanacak alt› beslenme listesi vard›. Bunlar de¤iflik ölçülerde; pirinç, ekmek, et, ya¤, lapa ve pilav içeriyordu. Hekimin özel olarak yazd›¤›
hastalara ek olarak flarap, tavuk, sebze, süt, yumurta, limon ve hafif yiyecekler
veriliyordu.4

Pafla Dairesi, Muz›ka-i Hümayun Dairesi ve A¤alar Dairesi
Hastaneleri Görevlileri, 1877-1878
Hasta hizmetleri, bir hastalar a¤as› ya da onbafl›lar›n gözetiminde hemflireler taraf›ndan yap›l›yor, 5.5 hastaya bir hemflire düflüyordu. Hemflireler gece nöbetleri, ›s›nma ve odalar›n havaland›r›lmas› yan›nda odalar›n ve yataklar›n temizli¤inden de sorumluydular. Her klinik flefinin emrinde, hastalar›n durumuna göre iki ile dört t›marc› yani pansumanc› bulunuyordu. Hastalar rütbe s›ras›na göre s›k s›k saray›n hamam›na götürülüyorlard›.
Pafla Dairesi ve Muz›ka-i Hümayun Dairesi Hastanelerinin bafltabibi Dr. Dikran
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Pefltemalc›yan’d›. Her serviste birer klinik flefi, yard›mc› cerrah ve eczac› görevliydi. Yard›mc› cerrahlar Mekteb-i T›bbiye-i fiahane ö¤rencileriydi. Klinik flefi,
servisin bütün personeli ve eczac›larla birlikte sabah saat 8.00-10.00 aras›nda
vizit yap›yor, hastalar› muayene edip ilaç tabelalar›n› yaz›yor, 24 saatlik beslenme gurubunu belirliyor ve gerekti¤inde önemsiz giriflimleri yap›yordu. Yaral›lar›n pansumanlar› sabah ve ö¤leden sonra olmak üzere günde iki kez yard›mc›
cerrahlar ile pansumanc›lar taraf›ndan yap›l›yordu. Yard›mc› cerrahlar geceleri de nöbetçi olarak kal›yordu.5
Hemflireler ise Saxe kraliçesi taraf›ndan gönderilen Albertines kardefli dört rahibe hemflireydi: Mathilde Hoffmuller, Emma Mitzscke, Franceska Heidrich, Augusta Dietrich.
Osmanl›-Rus Savafl› S›ras›nda Beylerbeyi Hastanesi Servis Görevlileri6
Servis

Klinik fiefi

Yard›mc› Cerrah

Eczac›

A

Dr. Euthyboule

Mustafa Efendi

P. Roussi

B

Dr. G. M. Phocas

Ali Efendi

A. Stamadi-

C

Dr. Baldrian

R›fat Efendi

G. Yorghiadi

A

Dr. Girerd

Sad›k Efendi

A. Panayotidi

B

Dr. A. Choffe

Krifl Efendi

J. Amoury

C

Dr. Ph. Photiades

Akif Efendi

Sp. Cousouri

D (Ek)

Dr. C. Petychaki

Yahya Efendi

J. Zoides

Pafla Dairesi
Hastanesi
adis
Muz›ka-i Humayun
Dairesi Hastanesi

Hastanelerde s›k s›k gerçeklefltirilen büyük cerrahi operasyonlardan memnun
edici sonuçlar al›n›yordu. Cerrahi giriflimlerden önce, hastalar yap›lacak ameliyat›n önemi ve ameliyat sonras› olas› komplikasyonlar hakk›nda bilgilendiriliyor, sonradan s›k›nt› oluflturabilecek bir ameliyata bafllamadan hastalar›n izinleri al›n›yordu.7
Muz›ka-i Hümayun Dairesi Hastanesi A klini¤i flefi Dr. Girerd, hastane enfeksiyonlar›nda salisilik asit kullanm›fl ve gözlemlerini De l’Acide Salicylique dans le
traitement de la pourriture d’Hopital (Hastane Enfeksiyonu ile Mücadelede Salisilik Asit, Constantinople, 1877) ad› alt›nda yay›nlam›flt›.8
23 A¤ustos 1877-31 May›s 1878 tarihleri aras›nda Pafla Dairesi ve Muz›ka-i Humayun Hastanelerinde 1.120 yaral›, 1.486 hasta olmak üzere 2.606 asker tedavi
görmüfltü. Bunlar›n 1.812’si taburcu edilmifl, 285’i vefat etmiflti. 31 May›sta
509’unun tedavileri sürmekteydi. Ölenlerin say›s›n›, aç susuz, ileri derecede zay›flam›fl hasta ve yaral› kafileleri art›r›yordu. Bunlar›n ço¤u yata¤a bile yerlefltirilmeden, baz›lar› da bir iki gün içinde ölüyordu. Mesela 26 Ocak 1878 günü gelen 130 hasta ve yaral›, ard›ndan 19 ve 23 fiubat’ta Batum’dan gelen 222 hasta
423
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Dr. Pefltemalc›yan

ve fiumla’dan gelen 136 hastan›n beflte biri geldiklerinin ilk gününde hatta ilk
birkaç saat içinde ölmüfltü. 12’si donmaya ba¤l› ekstremite gangreni nedeniyle
kaybedilmiflti. Bu nedenle mortalite oran› %11 idi. Pafla ve Muz›ka-i Hümayun
Daireleri Hastanelerine 1877-1878’de toplam 2606 hasta ve yaral› getirildi. Bunlar›n 1812’si taburcu oldu 285’i ise vefat etti. Hastanede görülen dizanteri ve
inatç› ishaller, hastalar›n binan›n akan suyu yerine, Çaml›ca suyu içmeye bafllamas›yla azalm›fl ‹stanbul’da bafllayan tifüs salg›ndan Beylerbeyi Hastanesi de
nasibini alm›flt›. Hastanede tifüs vakalar› bafllar bafllamaz ek ko¤ufl aç›lm›fl ve tifüslüler buraya yerlefltirilmifl, di¤er birimlerle irtibat› yasaklanm›flt›. 71 tifüs
hastas›ndan 20’si kaybedilmiflti. A¤alar Dairesi Hastanesi 275 yaral›, 556 hasta
olmak üzere 831 kifli kabul etmiflti. Bu savafl s›ras›nda Üsküdar’da faaliyete geçirilen fiemsi Pafla Hastanesi 166 hasta, Nakilbend ve Tunuslu Hastanesi de 750
hasta tedavi etmiflti.9

Beylerbeyi Hastanesi
Beylerbeyi saray›n›n hizmet dairelerindeki bu hastaneler savafl bitince, Beylerbeyi Hastanesi ad›yla askeri bir hastane olarak hizmet vermeye devam etti. Bey424
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Hastanede görevliyken vefat eden rahibe hemflire
Marie Fabre

A¤alar Dairesi Hastanesi’nde bir operasyon demontrasyonu

lerbeyi Hastanesi’nde 1881 y›l›nda 650 hasta yat›yordu. Hasta say›s›n›n azalmas› nedeniyle A¤alar Dairesi Hastanesi la¤vedildi (1882). Ertesi y›l yap›lan teftiflte hastanenin bütün bölümleri hijyen kurallar›na uygun bulundu. Ko¤ufllar,
hasta elbiseleri temiz ve düzenliydi. Hekimler erlerin tedavileri ve istirahatlar›n› temin için çal›fl›yorlard›.10
13 Mart 1884-12 Mart 1885 (Mart bafl›-fiubat sonu 1300 ) aras›ndaki bir y›lda,
tedavi olmak üzere ‹stanbul’dan 1679, muayene için ordulardan gelen 488 olmak üzere toplam 2167 hasta kabul edilmiflti.11
Padiflah›n 8 Haziran 1889 tarihli iradesiyle Beylerbeyi Hastahanesi kapat›ld› ve
hastalar› Kuleli Hastahanesine nakledildi.12 10 Aral›k 1890’da Mekteb-i T›bbiyei fiahane ‹dadisi (Askeri T›p Lisesi) ikinci kez Kuleli K›fllas›na yerlefltirilince Kuleli Hastanesi’ndeki hastalar ile görevliler tekrar Beylerbeyi Hastanesi’ne nakledildiler.13 Nitekim Ocak 1891’de yay›nlanan istatistiklerde yeniden yer almaktad›r.14
Beylerbeyi Hastanesi’nin Ayl›k Hasta Kapasitesi, 1886-1891
Ceride-i T›bbiye-i Askeriye’nin ulaflabildi¤imiz say›lar›nda yer alan askeri hastaneler hakk›ndaki istatistiklerden derledi¤imiz say›lardan, ayl›k hasta say›s›n›n
294-866 aras›nda de¤iflti¤i anlafl›l›yor.
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Ay ve Y›l

Evvelden kalan

Duhul eden

Yekün

Taburcu

Vefat

Teflrinievvel 1886

169

325

494

303

1215

Teflrinisani 1886

179

256

435,

268

2 16

Kanunuevvel 1886

165

202

367

190

517

Mart 1887

328

346

674

282

1118

Temmuz 1887

212

301

568

501

319

A¤ustos 1887

214

286

500

253

220

Eylül 1887

245

255

500

312

521

Kanunusani 1887

294

562

856

478

522

fiubat 1888

373

467

840

540

1723

Mart 1888

283

583

866

463

824

Nisan 1888

395

241

636

549

1025

May›s 1888

77

229

306

290

1026

Haziran 1888

106

261

367

223

727

Temmuz 1888

137

199

336

161

328

A¤ustos 1888

172

280

452

254

5 29

Eylül 1888

193

306

499

242

230

Teflrinievvel 1888

255

275

530

310

1731

Teflrinisani 1888

203

213

416

272

532

Kanunuevvel 1891

116

392

508

266

433

Kanunusani 1891

238

483

521

455

834

Haziran 1891

122

172

294

164

135

Temmuz 1891

129

433

562

298

936

1893-94 Kolera Salg›n› ve Beylerbeyi Hastanesi
Resmi kay›tlara göre, ‹stanbul’da 24 A¤ustos 1893-6 Nisan 1894 tarihleri aras›nda hüküm süren kolera salg›n›37 s›ras›nda kolera araz› gösteren askerilerden baz›lar› tedavi edilmek üzere Beylerbeyi Askeri Hastanesine gönderiliyordu. Salg›n boyunca hastaneler her gün teftifl ediliyor, müfettifller bafltabiplerden ald›klar› günlük hastane jurnallerini ilgililere ulaflt›r›yorlard›. Salg›n›n sona erdi¤i
resmen duyurulduktan sonra da tek tük vakalar görüldü¤ünden bu önlemler
sürdürüldü.
27 Eylül 1893 günü Beylerbeyi Hastanesi’nde tedavide bulunan askerlerden ikisinin koleraya tutulduklar› haber al›n›nca hastalar› muayene etmek ve hastanede al›nmas› gereken korunma tedbirlerini icra ettirmek üzere Devair-i Belediye
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Ameliyatla sa¤l›¤›na kavuflan savafl yaral›lar›

Hey’ât-› S›hhiye Müfettifl-i Umumisi Mirliva Ömer Pafla derhal hastaneye gönderilmifl ve hastane kordona al›nm›flt›.38
Kusma ve ishal gibi arazla hastaneye sevk olunan askeri hastalar, hastanenin iki
dairesine de uzak olup ayr› bir yerde bulunan özel daireye yat›r›lm›flt›. fiüpheli
hastal›¤a yakalanan üç askerden ikisi vefat etmifl birisi de flifa bulmufltu, o dairedeki di¤er hastalar›n sa¤l›k durumlar› yolunda gitmekteydi. Kordon alt›nda
bulundurulan bu özel daire yan›nda ihtiyaten bütün hastanenin d›flar› ile iliflkisi kesilmiflti. As›l hastane binalar›nda flüpheli bir durum yoktu. fiehremaneti
S›hhiye Komisyonu 8 Ekim 1893 günlü yaz›s›yla; flüpheli hastalar ayr› bir yerde bulunduruldu¤undan hastanenin di¤er k›s›mlar›n›n kordon alt›nda kalmas›na gerek olmad›¤›n›, temizlik ve dezenfeksiyona fevkalade itina olunmas›, koleral›lar›n bulundurulduklar› dairenin günde bir iki defa dezenfektanlar ile temizlenmesi, tuvaletlere s›k s›k kireç kayma¤› ve kimyasal dezenfektanlar döktürülmesine ihtimam ve dikkat olunmas› konular›nda ilgililerin uyar›lmas› gerekti¤ini ve ondan sonra hastanenin adi hastalar› kabul edebilece¤ini bildirmiflti.39
Padiflah›n iradesi üzerine ‹stanbul’daki bütün askeri hastaneleri teftifl etmek ve
her gün gidip gezerek gözlemlerini rapor etmek üzere müfettifl tayin edilmifl
olan Levaz›mat-› Umumiye Dairesi 3. fiubesi Müdürü Tabip Miralay Nam›k ve
Seraskerlik yaverlerinden Kola¤as› R›za Beyler 1 Kas›m 1893, 1 Ocak 1894 de
Beylerbeyi Hastanesini teftifl edip raporlar›n› haz›rlam›fllar ve hastanenin yevmiye jurnalini ilgililere göndermifllerdi. Beylerbeyi Hastahanesi Tabib-i evveli
Kosti Nikoli’nin haz›rlad›¤› yevmiye jurnaline göre; 1 Ocak 1894’te yatak mevcudu 400, hasta mevcudu 289 idi. 111 bofl yatak vard›. Hastane kadrosundaki 11
tabibin 5’i baflka bir yerde görevlendirildi¤inden 6 tabip çal›fl›yordu. Ayn› flekilde 16 eczac›n›n 14’ü hastanedeydi. Cerrah say›s› ise 11’di. 40 Dr. Margery 12 Nisan 1894 günlü teftiflinde hastanenin memnunluk verici bir durumda oldu¤unu
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Pafla Dairesi Hastanesi önünde nekahat dönemindeki savafl yaral›lar› ve hastane görevlileri

bildirmifl ve grip ile bafllayan zatürre vakalar›n›n çoklu¤una dikkat çekmiflti.41
Ayn› flekilde 3 May›s 1894, 13 A¤ustos 1894, 4 Eylül 1894 günleri yap›lan teftifllerde müfettifller, hastanenin tüm müfltemilat›n› gezmifl, temizli¤in yolunda
oldu¤unu, bütün eflya ile alet edevat›n temiz bir halde bulundu¤unu, hasta askerlerin tedavilerinin, yiyecek ve içeceklerinin nefasetine dikkat ve itina edildi¤ini, hastalar›n huzur ve rahatlar›n›n Padiflah›n iste¤ine uygun bir surette oldu¤unu bildirmifllerdi. 3 May›s 1894’te 400 yatak, 166 yer yata¤›, 566 hasta vard›.
Etibba: 9 tabip, 8 eczac› ve 7 cerrah görev yap›yordu. 42
13 May›s, 20 A¤ustos 1894, 21, 30 Ocak, 1, 6, 7, 13 fiubat 1895 ve 10 fiubat, 2
Mart 1897 günlerinde Beylerbeyi Askeriye Hastahanesine kolera vakas› gelmemiflti.43
Koleran›n hemen ard›ndan 10 Temmuz 1894 günü ‹stanbul’da vuku bulan fliddetli depremde zarar gören askeri binalar aras›nda Beylerbeyi Hastanesi de vard›. Eylül 1894’te; Üsküdar’daki büyük karakolhane, Kuleli’deki Mekteb-i ‹dadi-i
fiahane, Baytar-Fatih ve Koca Mustafa Pafla Askeri Rüfltiyeleriyle Rami K›fllas›n›n tamirat› için toplam 782.340 kuruflun tertibat-› fevkaladeden Daire-i Askeriye verilmesi için irade ç›km›flt›.44
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Beylerbeyi Hastahanesi’ne Tebdil-i Hava ‹çin Gelip
Memleketlerine Gönderilenler
Çatalca ‹stihkâm›na mensup taburlar›ndan Had›mköyü, Yass›viran Hastanelerinde tedavi görenlerden hekim raporuyla uygun görülenler tebdil-i hava için
Beylerbeyi Hastahanesi’ne gönderiliyordu. Maluliyetleri nedeniyle askerlikten
muaf tutulanlar ikifler ayl›k maafllar›, yemek ücretleri verilerek tren veya gemilere bindirilip, t›bben mekâriye (kat›rla yolculu¤a) muhtac olanlar›n mekâri ücretleri de verilip, Levâz›mât-› Umumiye Dairesi taraf›ndan memleketlerine ulaflt›r›l›yorlard›. Arfliv belgeleri 1895-1905 y›llar› aras›nda hastaneye tebdil-i hava
için gelip buradan memleketlerine gidenlerin say›lar› hakk›nda fikir veriyor.
Tebdil-i Hava Tarihleri

Kaç Kifli olduklar›

16 May›s 1895

5745

18 Nisan 1896

2446

27 Nisan 1896

4547

28 Mart 1897

3648

3 A¤ustos 1900

6949

9 Nisan 1901

2050

28 Nisan 1901

7451

14 May›s 1901

5452

20 Haziran 1901

5753

25 Temmuz 1901

4554

23 May›s 1901

2555

19 Temmuz 1901

1156

7 A¤ustos 1901

3957

23 Eylül 1901

2158

24 Eylül 1901

5559

3 Kas›m 1901

5060

13 Nisan 1902

2161

18 Kas›m 1902

1362

29 A¤ustos 1903

1463

31 A¤ustos 1903

1464

7 A¤ustos 1904

10565

Beylerbeyi Hastanesi Görevlilerinin Tayin, Terfi, Madalya ve Emeklilikleri
24 Aral›k 1882

Tbp Hüseyin ‹hsan

Rütbe-i salise66

21 Ocak 1885

Tabib-i evveli Kym. Halim

Miralayl›k67

3 Kas›m 1892

Tbp Dosyos

Mütemayiz68

23 May›s 1893

Kapuçukadar› Mehmed Sad›k

Mecidi Niflan› (5)69

Tbp.Yzb. Fuad ve Mehmed Cemal

Mecidi Niflan› (5)70

5 Eylül 1893
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16 Eylül 1893

Eczac›-y› evvel Mehmed Raflid Efendi

4.Orduya tayin71

2 Ekim 1893

‹mam-› evvel Haf›z Hüseyin Efendi

Mecidi Niflan› (5)72

13 Ekim 1893

Tbp Solkola¤as› Halil

Osmani Niflan› (4)73

5 Nisan 1894

Eczac› NecibEfendi

Mecidi Niflan› (5)74

11 May›s 1894

Tbp Yzb. Mehmed Efendi

Mecidi Niflan› (5)75

11 A¤ustos 1894

Cerrah Rupen

Mecidi Niflan› (5)76

26 Eylül 1894

Tabib-i evvel Miralay Mehmed Nazif

Mecidi Niflan› (2)

Tabib-i sani Miralay Kostaki

Mecidi Niflan› (3)

Tbp Yzb. Fuad

Mecidi Niflan› (4)

Tbp. Solkola¤as› Aziz

Mecidi Niflan› (5)77

13 Temmuz 1895

Opr. Adil

Mecidi Niflan› (5)78

14 Eylül 1895

Tbp Sa¤kola¤as› Feyzi

Binbafl›l›k79

6 A¤ustos 1896

Tbp Bnb. Atanafl Apostolidi

Kaymakaml›k80

17 Haziran 1900

Tbp Yzb. Yahya Hayri

Terfi81

5 A¤ustos 1901

Tabib-i sani Kym. Feyzi

Miralayl›k82

22 Kas›m 1901

Tbp Bekir

‹flkodra Hastanesine83

19 Mart 1902

Tbp Kym. Feyzi

Mecidi Niflan› (3)84

6 Eylül 1902

Tbp Kola¤as› Adil

Binbafl›l›k85

31 Ekim 1902

Sa¤kola¤as› Hasan R›za

Terfi86

24 Haziran 1903

Tbp Solkola¤as› Ziyaeddin

Mecidi Niflan› (4)87

29 Haziran 1903

Tbp Sa¤kola¤as› Ali

Mecidi Niflan› (4)88

25 Haziran 1903

Tabib-i evvel Miralay Mehmet Tevfik

‹ftihar Madalyas›89

11 Haziran 1904

Cerrah-› evvel Ali Naci

Osmani Niflan›(4)90

17 May›s 1905

Tabib-i sani Miralay ‹brahim Feyzi

Osmani Niflan›(3)91

8 May›s 1909

Mirliva Mehmed Hikmet

Tabib-i evvellik92

23 Ekim 1909

Tabib-i evvel Mehmed Hikmet

Emekli93

24 Kas›m 1909

Eczac› Hemayak

Mülaz›m-› evvellik94

5 fiubat 1910

Eczac› Hüseyin Hulusi

Mülaz›m-› evvellik95

Galatasaray Mekteb-i Sultanisi, Beylerbeyi Hastahanesi’nde
1907-1909
Beyo¤lu’ndaki Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) binas›, 22 fiubat 1907 günü
ç›kan bir yang›nda kül olunca, tedrisat›n sekteye u¤ramamas› için ö¤rencilerin
bir an evvel yerlefltirilece¤i elveriflli bir yer aranmaya baflland›. Beyo¤lu’nda uygun bir yer bulunamay›nca Beylerbeyi Sahilsaray› bitifli¤inde olup, mevkiinin
güzelli¤i ve havas› cihetiyle, hastane ittihaz edilmifl olan binalara nakli düflünüldü. Y›k›lm›fl olan baz› dairelerin bahçeleri de eklendi¤i takdirde talebenin
gezmesine ve jimnastik vs. gibi beden hareketlerine müsait bir yer olacakt›.
Okul olarak kullan›labilmesi için yap›lmas› gerekenler k›sa zamanda tamamlanabilir, saray›n bitifli¤indeki binalarda bulunan hastalar kolayca Haydarpafla
Hastanesi’ne nakledilebilirdi. Bu nedenlerle konunun derhal Meclis-i Vüke430
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la’da görüflülüp mazbatas›n›n takdim olunmas› istendi.96 Beylerbeyi’ndeki binalar›n muhtaç oldu¤u tamirat›n kaç gün zarf›nda ne kadar masrafla yap›laca¤›n›n
tayini için iki memurla bir mühendis gönderildi.97
Hemen ertesi günü Mekteb-i Sultani’nin Beylerbeyi’ne tafl›nmas› için irade ç›k›nca Mekteb-i Sultani Müdürü Abdurrahman Bey ile Ders Naz›r› Cemil Bey,
Maarif Nezareti kalfas› Pavli Efendi ile beraber Beylerbeyi’ne gidip, Pafla Dairesi ile Muz›ka-i Humayun Dairesi’nde keflif yapt›lar ve 18 Mart 1907 tarihli raporlar›nda gözlemlerini flöyle dile getirdiler: “Evvelce hastane ittihaz olunmufl olan
iki daire ve tepedeki köflkü muayene ettik. Köflk ancak memurlar›n iskân›na elveriflli olup yeri uzakt›r. Muz›ka Dairesi’nin d›fl› tamir edilip boyanm›flsa da içine hiç el sürülmemifltir. Zelzeleden duvarlar› oynam›fl ve içerisi harap durumdad›r, tamir edilmeden içine girmek mümkün de¤ildir. Pafla Dairesi’nin evvelki
sene ç›kan fliddetli boradan beri dam› aktar›lmam›fl ve k›r›lan camlar› tak›lmam›fl oldu¤undan her taraf› akmaktad›r. Buras› da tamir görmeden kullan›lamaz.
Havalar› ve mevkileri güzel olan bu iki bina yeniden tamir olunsa bile ancak 250
talebeyi alabilir. Oysa okulun gündüzlülerle beraber 1000 ö¤rencisi vard›r.”
Mekteb-i Sultani Müdürü Abdurrahman Bey ile Ders Naz›r› Cemil Bey’in raporundan sonra ç›kan iradeyle e¤itimin sekteye u¤ramamas› için, Beylerbeyi Saray›na bitiflik olan hastane binalar›n›n 20 gün içinde onar›lmas›, bitifli¤inde yer
alan Hazine-i Hassa-i fiahane’ye ait yal› arsas›na Mekteb-i Sultani için pavyonlar yap›lmas›, bu tarihte y›k›lm›fl olan baz› dairelerin bahçelerinin de teneffüs
yeri ve jimnastik için kullan›lmak üzere Mekteb-i Sultani’nin Beylerbeyi’ne tafl›nmas› emredilmiflti. 98 Hemen ard›ndan onar›m çal›flmalar› ve pavyonlar›n yap›m›na bafllanm›fl daha sonra arsan›n tahsisine dair irade Hazine’ye tebli¤ edilmiflti 99 Beylerbeyi Hastanesi binalar›n›n tamirat› ve bitifli¤indeki bahçelere geçici pavyonlar inflas› için hazineden 100.000 kurufl verilmifl fakat sonradan teflkil edilen komisyonca yap›lan keflfe göre 152.000 kuruflla idare edilmesi kararlaflt›r›larak ifle bafllanm›flt›. Onar›m devam ederken Mekteb-i Sultani Müdüriyeti, 22 Nisan 1907 tarihli yaz›s›yla baz› ilaveler isteyince 17 May›s 1907 günlü
irade ile ikinci defa 100.000 kurufl tahsisat›n Maarif Nezareti bütçesinden ödenmesi emredilmiflti. Mekteb-i Sultani Müdüriyeti’nin yap›lmas›n› istedi¤i ilaveler
flunlard›: “Sahil taraf›na yap›lmakta olan muhafaza duvar›n›n 3 arfl›n yükseklikte olmas›, kap› taraf›na bir kap›c› ve bir k›rtasiye odas› ile muallimlere ve mubass›rlara mahsus iki oda olmak üzere karfl›l›kl› dört oda infla edilmesi, halen infla halindeki iki dershaneye 80’er ö¤rencilik dört dershane daha ilave olunmas›,
resim ve hüsn-i hatt (güzel yaz›) dersleri için 80’er kiflilik birer dershane infla
edilmesi, bir k›sm› sahil taraf›ndaki duvar kenar›nda ve di¤er k›sm› da baflka uygun bir yerde olmak üzere 30-40 aptesthane ve 15 adet bevlhane (küçük su yolu) inflas›, Muz›ka Dairesi’nin S›hhi Heyet taraf›ndan verilecek rapora uygun dezenfekte edilmesi, buradaki her üç kat›n bölmelerinden baz›lar›n›n kald›r›l›p
üst ve orta katlar›n yatakhane yap›lmas›, yemekhane olarak kullan›lmak üzere
zemin kat döflemelerinin 50cm derinlefltirilerek çimento döflenmesi, el yüz y›kamak için alt kata yeteri kadar musluk konmas›, Pafla Dairesi’nin de S›hhiye ra431
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Avrupa Yakas›ndan Beylerbeyi sahili ve Saray›

poruna göre dezenfekte edilip oda kap›lar›n›n kald›r›lmas›, merdiven bafllar›na
camekan yap›lmas›, zemin kat›nda münasip yerlere yüz y›kamak için musluklar konmas› ve mevcut pavyonlar›n en üst taraf›na 400 kiflilik bir mescit ve alt
taraf›na aptest almak için 20-30 musluklu bir flad›rvan, imam ve müezzinlere bir
oda inflas›, mutfa¤›n karfl›s›ndaki binan›n hademe ko¤uflu yap›lmas›, depo ve
anbar gibi di¤er teferruat›n inflas›.100 Maarif Naz›r› 1 Temmuz 1907 günlü yaz›s›yla onar›m ve pavyon inflaatlar›yla istenen ilavelerin bitti¤ini ve bu ifller için
215. 000 kurufl harcand›¤›n› bildirmifl bu defa da binan›n suyollar›, kay›khane
ve di¤er teferruat› için 9.000 kurufla ihtiyaç oldu¤unu dile getirmiflti. Ayr›ca
fiehremaneti S›hhiye Komisyonu raporuna göre uzun zaman hastane olarak kullan›lan binalar›n do¤al bir enfeksiyon kayna¤› halini gelmifl olan yer tahta yer
döflemelerinin sökülüp dezenfekte edildikten sonra yenilenmesi için 26.000 krfl,
toplam 50.000 kuruflun Maarif Nezareti’nin hazinedeki matlubat›na mahsuben
ödenmesini istemifl ve iradesi ç›km›flt›. 101 Eylül sonunda bu defa Mekteb-i Sultani’nin tafl›naca¤› dairenin önüne kadar olan sahil r›ht›mlar›n›n tamir masraf›
olmak üzere 37.050 kuruflun fiehremaneti umumi inflaat tertibinden ödenmesi
emredilmiflti.102
Maarif Naz›r› 26 Ekim 1907 tarihli yaz›s›yla; Padiflah›n iradesiyle geçici olarak
Mekteb-i Sultani ittihaz› edilen Beylerbeyi’ndeki daire için ayr›lan mebali¤ ile
tamirat› ve bitifli¤indeki arsaya lüzumu kadar pavyonlar infla olunmas›, Muz›ka
Dairesi içinde mutfak, yemekhane, kiler, depo ve hademe ko¤uflu gibi müfltemilat›n haz›rlanmas›yla bunlarla idare etme imkân› elde edilmiflken müracaat
eden talebenin fazlal›¤› karfl›s›nda bu dairenin yetmeyece¤i anlafl›ld›¤›n› dile getirmiflti. Bunun üzerine evvelce Bab-› Vala-y› Seraskerice çat› ve çerçeveleri ile
d›fl s›va ve badanas› yenilenen Muz›ka Dairesi’nin de fiehremaneti Hey’et-i S›hhiyesi’nin iste¤iyle döfleme ve tavan tahtalar› yenilenmifl, aptesane yollar› temizlenip künkleri de¤ifltirilmifl, di¤er teferruat› tamamlanmak suretiyle yatakhaneye dönüfltürülmesine ihtiyaç duyulmufl ve yap›lan keflif komisyonu bunun
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için 1. 500 lira gerekti¤ini ifade etmiflti. Zaruri olan bu ilaveler için istenen 1.
500 lira ile flimdiye de¤in yap›lan inflaat masraf›ndan baflka kalan 150 lira dâhil
toplam 1. 600 liran›n ödenmesine izin verilmesini istemiflti.103

Beylerbeyi Askeri Hastahanesinin II. Meflrutiyet’ten Sonraki
Durumu ve Kapan›fl›
Hazine-i Hassa Naz›r› 26 fiubat 1909 yaz›s›yla, Selimiye K›fllas› kumandanl›¤›ndan gelen iki memurun Beylerbeyi saray› teferruat›ndan olan Kuzguncuk taraf›ndaki Pafla Dairesi ile bitifli¤indeki kay›khanenin ve üstündeki hamlac›lar ko¤uflunun, daha alt taraftaki Muz›ka-i Hümayun Dairesi ile hademe dairesi olan
büyük dairenin yeniden askerlerin ikametine tahsisiyle beraber hastane ittihaz
k›l›nd›¤›ndan bahs ile anahtar›n›n verilmesini istediklerini bildirmifl ve bunlar
gibi saray dairelerinin Padiflah›n izni al›nmadan iflgaline giriflilmesi önemle dikkate al›nacak bir husus oldu¤undan bu konuda ilgililere gereken emirlerin verilmesini istemiflti.104 Ard›ndan Harbiye Nezareti’ne gönderilen 2 Mart 1325 (15
Mart 1909) tarih ve 194 say›l› yaz›yla, Galatasaray Lisesi yerine tafl›nd›¤›ndan
hastane müfltemilat›n›n eskiden oldu¤u gibi hastane olarak kullan›laca¤› ilgililere duyurulmufltu.105 24 A¤ustos 1909 tarihli iradede ise; Padiflah›n gelecek yaz› burada geçirmeyi düflündü¤ü ve gelmesi beklenen Rusya Çar›n›n da burada
misafir edilmesi tasarland›¤› gerekçesiyle bu dairelerin hastane halinde b›rak›lmas› uygun görülmemifl ve Kuleli’de askeri hastane olmaya müsait bofl daireler
bulundu¤u bildirilerek Beylerbeyi Saray›ndaki askeri hastanelerin Kuleli’deki
dairelere tafl›nmas› emredilmiflti.106 Belki de bu nedenle Tabib-i evvel Mehmed
Hikmet Pafla, 23 Ekim 1909’da kendi iste¤iyle emekli olmufltu.107 Fakat 24 Kas›m 1909’da hastanede eczac›lar›ndan Hemayak Efendi’nin mülaz›m-› evvellik
rütbesine yükseltilmesi108 k›sa bir süre sonra hastanenin yeniden Beylerbeyi’nde faaliyete geçti¤ini gösteriyor.
Tahttan indirildikten sonra Selanik’e gönderilen II. Abdülhamid, I. Dünya Savafl› bafllay›nca 1912’nin son günlerinde Beylerbeyi saray›na yerlefltirilmiflti. Vefat›na neden olan son hastal›¤›n›n bafllad›¤› 5 fiubat 1918’den vefat etti¤i 10 fiubat 1918 gününün gecesine kadar kendisini tedavi eden hekimler aras›nda Beylerbeyi Hastanesi’nden Tabip ‹htiyat Yüzbafl› Alekoyadis ile Tabip Nikolaki Paraskiviyadis de vard›.109
I. Dünya Savafl› s›ras›nda, M›s›r Hilal-i Ahmeri'nin gönderdi¤i befl sa¤l›k
heyetinden ikincisi, 16 Aral›k 1912 tarihinden itibaren Beylerbeyi Askeri
Hastanesi'ne yerleflerek cepheden gönderilen yaral› ve hasta erleri tedavi etmeye
bafllam›flt›. Bu s›rada 14 ko¤uflu ve 200 yata¤› bulunan hastaneye 1913 Mart›na
kadar yatan 338 yaral› ve hastan›n 135'i ameliyat edilmifl sadece 6 kifli vefat
etmiflti. Buradaki M›s›r Hilal-i Ahmer sa¤l›k heyeti; Baflhekim Prof. Dr. Ranh,
Opr. Dr. Ali ‹brahim, Opr. Dr. Selim Zogad, Opr. Dr. Debani, Dr. Hasan ‹brahim
Mesud, Dr. Âsiton, Opr. Derâir, Opr. Gâbisler, Dr. Tevfik Ömer Beyler ile Eczac›
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Vili G›lifl ile bir kâtip , 21 M›s›rl› hastabak›c›, 10 Alman rahibe-hastabak›c›dan
ibaretti. 110 Savafl sonuna do¤ru I. Kolordu emrine geçen Beylerbeyi Hastanesi,
savafl bitince la¤vedildi (1919).110
Binalar› Yedek Subay Okulu ve S›hhiye Transit Deposu olarak kullan›ld›. Daha
sonra yenilenip Deniz Gedikli Erbafl Haz›rlama Okulu’na (günümüzde Deniz
Astsubay Haz›rlama Okulu) tahsis edildi (1 Ekim 1952).111
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Üsküdar’›n Toplumsal Zenginli¤inin
Bir Farkl› Yönü: Sarayl› Cariyeler
B E T Ü L
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AraßtÝrmacÝ

Bu •alÝßma XVIII. yŸzyÝlda, †skŸdarÕÝn toplumsal zenginliÛinin farklÝ bir yšnŸ
olan saraylÝ cariyeleri tanÝmak, mahalle halkÝ ile olan ilißkilerini anlamak ve saraylÝ kimliÛinin †skŸdarÕa katkÝlarÝnÝ nasÝl etkilediÛini gšrmeyi hedeflemektedir.
OsmanlÝ tarih yazÝcÝlÝÛÝnda kadÝn •alÝßmalarÝ ge• bir dšnem olan 1970Õli yÝllarÝn ortalarÝnda baßlamÝßtÝr. OsmanlÝ kadÝnÝ Ÿzerine yapÝlan •alÝßmalar genellikle halk kadÝnÝ Ÿzerine yoÛunlaßmaktadÝr.1 Bunun yanÝ sÝra hanedan mensuplarÝ veya kšle kadÝnlar Ÿzerine yapÝlan •alÝßmalar yeterli deÛildir.2 DiÛer taraftan
hem kšle statŸsŸne ve hem de saray tecrŸbesine sahip olan saraylÝ cariyeler
farklÝ bir grup olup bu konu Ÿzerinde •alÝßmalar hemen hemen yok denecek kadar azdÝr.
Bu durumun en šnemli nedeni birinci kaynaklarda bu konu ile ilgili bilgi azlÝÛÝdÝr. …rneÛin, vakayinameleri deÛerlendirdiÛimizde, hanedan mensubu kadÝnlarÝn doÛumlarÝ, evlenmeleri, yaßadÝklarÝ diÛer bazÝ hadiseler hakkÝnda bilgi
mevcuttur. Ancak harem hiyerarßisinde daha dŸßŸk statŸye sahip olan saraylÝ
cariyeler hakkÝnda malumat yok denecek kadar azdÝr. Benzer ßekilde, OsmanlÝ
ÜmparatorluÛuÕnda hatÝrat ve gŸnlŸk yazÝmÝnÝn XIX. yŸzyÝlÝn ikinci yarÝsÝndan
itibaren yayÝnlÝk kazanmÝß olmasÝ, yine bu grup kadÝnÝn izlerini sŸrmemizi zorlaßtÝrmÝßtÝr. OsmanlÝ dšneminde aile yapÝsÝ hakkÝnda kÝsmi bilgi saÛlayan seyahatnameler deÛerlendirildiÛinde, bu kaynaklarda, OsmanlÝ SarayÝ hareminde
yaßayan bu kadÝnlar hakkÝnda bilgi yok denecek kadar azdÝr. DolayÝsÝyla bu •alÝßma, sicillerden, vakfiyelerden ve TopkapÝ SarayÝ MŸzesi ArßiviÕnde bulunan
muhallefat kaynaklarÝna dayalÝ olarak hazÝrlanmÝßtÝr.

Ü S K Ü D A R

Kethuda KadÝn
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MŸslŸman OsmanlÝ KadÝnÝ
(Gravürlerle Türkiye VI/I, 119)

V

Valide Sultan
(Gravürlerle Türkiye VI/I, 132)

OsmanlÝ Haremi farklÝ statŸlerden olußan kadÝnlardan mŸteßekkildir. Haremde
kšle menßeli Ÿ• grup kadÝn yaßamaktadÝr. En kŸ•Ÿk grup hanedan mensubu
i•inde yer alan gšzdeler, ikballer, kadÝn efendiler ve valide sultanlardÝr. Ükinci
grup, haremin idare ve gen• kÝzlarÝn eÛitiminden mesul olan idareci kadÝnlardÝr. Son grup ise haremin ve hanedan mensuplarÝnÝn hizmetlerini gšren cariyeler grubu olup haremin en kalabalÝk kesimini olußturmaktadÝr.3 Saraya savaß
esiri, satÝn alma veya hediye yollarÝ ile giren cariyeler i•in Ÿ• kariyer imk‰nÝ sšz
konusudur. En •ok arzu edilen durum hanedan ailesinin bir mensubu olmaktÝr.
Ancak bu mevki •ok az sayÝda insana nasip olur. Ükinci olarak harem kurumunun idari gšrevlerinden birinde ilerlemek ve ilerleyen yaßa kadar haremde kalmaktÝr. Son olarak da hizmet sŸresini tamamladÝktan sonra azat edilip mŸnasip
biri ile evlendirilmektir. Haremde bulunan muhtelif seviyelerdeki bu cariyeler,
evlenip farklÝ muhitlerde yaßamlarÝnÝ sŸrdŸrmektedir.
Üßte farklÝ kesimlerden insanlarÝ barÝndÝran †skŸdarÕda, saraydan •Ýkan saraylÝ
kadÝnlar da yaßamaktadÝr. Bu kadÝnlarÝn saraydan •ÝktÝktan sonra genellikle nerelerde oturduklarÝnÝ gšrmek šnemlidir. Acaba saraylÝ kadÝnlar i•in standart bir
uygulamadan bahsedebilmek mŸmkŸn mŸdŸr? SaraylÝlarÝn yoÛun olarak yaßadÝÛÝ mahalleler mevcut mudur? Bu kadÝnlar saraylara yakÝn semtleri mi tercih
etmektedirler?
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Cariye
(Gravürlerle Türkiye VI/I, 103)

On sekizinci yŸzyÝlda yaßamÝß 671 saraylÝ kadÝndan, 406 tanesinin hangi mahallede yaßadÝÛÝ bilinmektedir. 406 kadÝnÝn hangi mahallelerde yaßadÝÛÝ incelendiÛinde, bu kadÝnlarÝn ÜstanbulÕun muhtelif bšlgelerinde diÛer mahalle sakinleri
ile birlikte yaßadÝklarÝ gšrŸlŸr. Arßivde bulunan bir belgede bu tespiti doÛrular
mahiyettedir. Belgede, Ô†skŸdar, EyŸp, Galata, Tophane, BoÛazÝn iki yakasÝnda
ve diÛer yerlerde yaßayan saraylÝlarÕ diye bahsedilmektedir.4 Ancak saraylÝ kadÝnlarÝn ikamet ettikleri mahalleler deÛerlendirildiÛinde, genel olarak saraya yakÝn yerlerde ikamet ettikleri tespit edilmißtir.
Hangi mahallede oturduÛu bilinen 406 tane saraylÝdan, 27 tanesi †skŸdarÕda yaßamaktadÝr. DolayÝsÝyla, bu •alÝßma on sekizinci yŸzyÝlÕÝn farklÝ dšnemlerinde
†skŸdarÕda yaßamÝß ve †skŸdarÕa katkÝda bulunmuß 27 kadÝnÝn tecrŸbeleri Ÿzerine dayanmaktadÝr. SayÝca fazla olmamakla birlikte bir grup saraylÝnÝn †skŸdarÕda yaßÝyor olmasÝ bizi bu kadÝnlarÝn izlerini sŸrmeye sevk etmißtir.
On sekizinci yŸzyÝl mahkeme kayÝtlarÝnda bulunan tereke, boßanma, vakÝf, veraset ve vasi tayini ile alakalÝ hŸkŸmler, †skŸdarÕda yaßayan bu kadÝnlarÝn hayatlarÝndan renkli kesitler sunmaktadÝr. Mahkeme kayÝtlarÝna ve vakfiyelere dayalÝ yapÝlan bu •alÝßma Ÿ• bšlŸmden olußacaktÝr. Birinci bšlŸmde saraydan azat
edilen ve †skŸdarÕda yaßayan yirmiden fazla cariyenin muhtelif a•Ýlardan tanÝtÝlmasÝ ama•lamaktadÝr. On sekizinci yŸzyÝl boyunca yaßamÝß bu kadÝnlarÝn, kocalarÝnÝn kim olduÛu, mal varlÝklarÝ, sarayda iken kimin cariyesi olduklarÝ, †skŸdarÕÝn hangi mahallelerinde oturduklarÝna dair sorular ile saraylÝ kimliÛinin
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neye tekabŸl ettiÛi hakkÝnda genel bir fikir olußturulmaya •alÝßÝlacaktÝr. Ükinci
bšlŸmde, saraylÝlarÝn mahalle halkÝ ile olan ilißkileri deÛerlendirilecek ve son
olarak da bu saraylÝ kadÝnlarÝn †skŸdarÕa katkÝlarÝndan bahsedilecektir.
Gerek Saray-Ý Cedid ve gerek Saray-Ý Atik ile baÛlantÝlÝ olan saraylÝ kadÝnlarÝn
haremde iken hangi statŸye sahip olduklarÝnÝ gšrebilmek pek mŸmkŸn deÛildir.
Zira saraylÝ olmak geniß bir gruba tekabŸl edip haremde temizlik ißi ile uÛraßan
kißiye de saraylÝ, vaktiyle odalÝk olmuß sonra bir baßkasÝ ile evlendirilmiß kißiye de saraylÝ denmektedir. Ancak bu •alÝßmada yer alan saraylÝlarÝn isimleri incelendiÛinde genelde idari personel veya hizmet grubuna tekabŸl eden kadÝnlar
olduklarÝ gšrŸlŸr. Üncelenen kadÝnlar i•inde vaktiyle sultanlarÝn odalÝÛÝ veya kadÝnÝ olmuß ve daha sonra bir baßkasÝ ile evlendirilmiß saraylÝ kadÝnlar yoktur.
SaraylÝ cariyelerin hangi mahallelerde oturduklarÝna bakacak olursak, belli bir
mahallede yoÛunlaßma olmadÝÛÝnÝ, †skŸdarÕÝn muhtelif semtlerine yayÝldÝklarÝ
gšrŸlmektedir. Ahmet ‚elebi Mahallesi, GŸlfem Hatun mahallesi, SŸleyman Paßa mahallesi, Bulgurlu mahallesi, Gerede mahallesi, Tavaßi Hasan AÛa mahallesi, Arakiyyeci Mahallesi, Aß•ÝbaßÝ mahallesi, Hace Hatun mahallesi, Mahmud
Paßa mahallesi, Kabasakal Sinan AÛa nam-Ý diÛer Solak Sinan mahallesi,5 Haydarpaßa, Sultan tepe, ‚engel, Beykoz Dereseki ve Yoros kazasÝna baÛlÝ AnadoluhisarÝ bšlgelerinde yaßadÝklarÝ gšrŸlmektedir.6 Ancak, dikkati •eken bir husus
beß saraylÝnÝn Solak Sinan Mahallesi nam-Ý diÛer Kabasakal Sinan MahallesiÕnde oturuyor olmasÝdÝr. SaraylÝlarÝn bu mahallede oturmalarÝnÝn belli bir sebebi olup olmadÝÛÝnÝ bilebilmek gŸzel olurdu, ancak bu sorunun cevabÝnÝ tespit
etmek bu aßamada mŸmkŸn gšrŸnmŸyor. Belirtilmesi gereken šnemli bir husus, †skŸdarÕda yaßayan saraylÝlarÝn tamamÝnÝn evlerinde yaßamadÝÛÝdÝr. …rneÛin, Zeynep Sultan •ÝraÛlarÝndan SaraylÝ Goncafem Hatun binti Abdullah, Kabasakal Sinan AÛa mahallesinde bulunan merhume Ayße Sultan odalarÝnda sakinedir.7
†skŸdar ile baÛlantÝlÝ bu kadÝnlarÝn aileleri incelendiÛinde binti Abdullah yani
kšle kškenli olduklarÝ gšrŸlmektedir. †skŸdarÕda yaßayan saraylÝ kadÝnlar arasÝnda en ilgin• olanÝ SaraylÝ Amine Hatun binti Ahmed Beße bin AbdullahÕdÝr.
‚engel nam karyede yaßar iken vefat eden Amine HatunÕun diÛer saraylÝlarÝn aksine babasÝnÝn kimliÛi bilinmektedir ve bu •ok nadir rastlanÝlan bir durumdur.
Muhtemelen Amine vaktiyle ailesi tarafÝndan saraya verilmißtir. †skŸdarÕda yaßayan Amine Hatun vefat ettiÛi zaman babasÝnÝn hayatta olduÛu ve kÝzÝnÝn terekesinden hisse aldÝÛÝ gšrŸlŸr. DolayÝsÝyla, Amine Hatun bir aileye sahip olmasÝ
ve muhtemelen ailesi ile ilißki i•inde olmasÝ sebebiyle †skŸdarÕda yaßayan diÛer saraylÝlardan farklÝlÝk gšstermektedir.
Elimizdeki kaynaklar maalesef saraylÝ kadÝnlarÝn menßeleri hakkÝnda fikir vermemektir. Genel kanÝ, on altÝncÝ yŸzyÝl sonundan itibaren Haremdeki kadÝnlarÝn Kafkas kškenli olduÛudur.8 Ancak bir šrnekte, †skŸdarÕda Gerede mahallesinde oturan SaraylÝ Þehbaz nam-Ý diÛer Fatma HatunÕun MaltalÝ olduÛu belirtilmektedir.
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Bu saraylÝlarÝn bŸyŸk •oÛunluÛunun hanedan mensuplarÝnÝn ve •oÛunlukla padißah ve padißah kÝzlarÝnÝn cariyeleri olduÛu gšrŸlŸyor. KŸ•Ÿk bir grubun ise
harem personelinin cariyeleri olduÛu gšrŸlmektedir. …rneÛin, SaraylÝ Zeynep
binti Abdullah tarafÝndan azat edilen ve †skŸdar da yaßayan Þehbaz nam-Ý diÛer Fatma Hatun binti Abdullah bu gruba bir šrnektir.9
SaraylÝ kadÝnlarÝn kimlerle evli olduÛu sorusu deÛerlendirilecek olursa, bakÝldÝÛÝnda 27 kadÝndan 24 tanesinin kocasÝnÝn askeri statŸye sahip olduÛu gšrŸlŸr.10
UnvanlarÝ incelediÛimizde, kocalarÝn askeri sÝnÝfÝn farklÝ kollarÝna mensup olduklarÝ ve dolayÝsÝyla farklÝ eÛitimlerden ge•tikleri gšrŸlŸr. Maalesef her kocanÝn mesleÛi belirtilmemißtir.11 Ancak kocalarÝnÝn bŸyŸk •oÛunluÛu aÛa unvanÝna sahiptir. Beße unvanÝna sahip olan kocalarÝn varlÝÛÝ, yeni•eri olduklarÝnÝn
ipu•larÝnÝ vermektedir. KocalarÝn nadir olarak belirtilen meslekleri, homojen
statŸye sahip bir gruptan bahsetmenin mŸmkŸn olmadÝÛÝnÝ gšsterir. …rneÛin
EnderunÕdan yetißmiß olan Hadika-i hassa Þehriyari BostancÝlar OdabaßÝsÝ Haseki Üsmail AÛa bin Übrahim ve Kapukulu OcaklarÝndan yetißmiß olmasÝ muhtemel Saka Mehmet Beße buna iki šrnektir.
KocalarÝn kimlikleri deÛerlendirildiÛinde saraylÝ kadÝnlarÝn aksine bin Abdullah
olanlarÝn sayÝsÝ yok denecek kadar azdÝr. Bu durum muhtemelen devßirme sisteminin •šzŸlmŸß olmasÝ ile a•Ýklanabilir. Ancak, bir šrnekte kocanÝn kšle kškenli olduÛu gšrŸlmektedir. Kabasakal Sinan Mahallesinde oturan SaraylÝ Hace
Hatun, el-hac Ahmed AÛa bin el-hac Mustafa bin el-hac KasÝmÕÝn sulbi oÛlu Derviß Mehmed AÛa tarafÝndan azad edilmiß olan el-hac HŸseyin AÛa bin Abdurrahim bin Abdulmennan ile evlidir.12
Bu kadÝnlar sosyal statŸleri itibari ile mahalle sakinlerinden farklÝlÝk gšstermektedir. Acaba ekonomik durumlarÝ incelendiÛinde saraylÝlar o dšnemde †skŸdarÕda yaßayan kadÝnlara kÝyasla ne durumda idiler? Terekeler saraylÝlarÝn ekonomik durumlarÝ hakkÝnda bilgi vermektedir. BakÝldÝÛÝnda ekonomik olarak homojen bir gruptan bahsetmenin mŸmkŸn olmadÝÛÝ gšrŸlŸr.13 …rneÛin, I. MahmudÕun hizmetk‰rlarÝndan olan SaraylÝ Aiße Hatun binti Abdullah, †skŸdarÕda
Kabasakal Sinan mahallesinde yaßamaktadÝr. SaraylÝ Aiße Hatun 13137 kurußluk mal varlÝÛÝ ile zengin bir kadÝndÝr. DiÛer taraftan †skŸdarÕda Arakiyyeci mahallesinde oturan SaraylÝ Safiye Hatun binti Abdullah ise yalnÝz 43 kuruß servete sahiptir.14
Belirtilmesi gereken diÛer bir nokta, hane mensuplarÝnÝn bilindiÛi 14 saraylÝ kadÝndan, sadece 3 tanesinin •ocuÛunun olmasÝ bu kadÝnlarÝn farklÝ bir aile yapÝlarÝ olma ihtimali Ÿzerine durmamÝza neden olur.

Üsküdar halk› ile olan iliflkiler
BilindiÛi gibi toplumsal ilißkilerin dŸzenlenißi ve bi•imlenmesinde mahallelerin
šnemi bŸyŸktŸr.15 SaraylÝ cariyeler, azat edildikten sonra yaßadÝklarÝ mahallelerdeki insanlar ile ilißki i•inde bulunduklarÝ ve yaßadÝklarÝ toplumun sosyal ya441

SaraylÝ kadÝnlar e¤ lenirken (Hamse-i Ataî)

pÝsÝna uyum sa¤ ladÝklarÝ gšrŸlmektedir. Mahkeme kayÝtlarÝnda muhtelif vesileler ile zikredilen ev tarifleri, bu kadÝnlarÝn mahalle halkÝ ile karÝßmÝß olduklarÝnÝ ve komßuluk ilißkilerine sahip olduklarÝnÝ gšsterir. …rne¤ in, †skŸdar da Ahmet ‚elebi mahallesinde yaßayan SaraylÝ Kahraman HatunÕun terekesinde yer
alan ev tarifinde komßularÝ Hamami HŸseyin A¤ a ve el-hac Ali olarak belirtilmißtir.16 Bu kadÝnlar girdikleri toplumda nasÝl karßÝlandÝlar, nasÝl muamele gšrdŸler sorularÝnÝn cevabÝnÝ bilebilmek gŸzel olurdu. Ancak bu sorularÝn cevaplarÝnÝ, kullanÝlan kaynaklarda gšrebilmek mŸmkŸn de¤ ildir. Bunun yanÝ sÝra
†skŸdar mahkeme kayÝtlarÝ saraylÝlarÝn, mahalle sakinleri ile olan ilißkilerini
a•Ý¤ a •Ýkaran šrnekler taßÝmaktadÝr. BakÝldÝ¤ Ýnda ilißkilerin •ift taraflÝ oldu¤ u
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her iki tarafÝnda bu ilißki a¤ Ýndan istifade etti¤ i gšrŸlmektedir.
SaraylÝlar ve mahalle sakinleri arasÝndaki ilißkinin en fazla ßahitlik durumlarÝnda yaßandÝ¤ ÝnÝ gšrŸyoruz. Bir•ok durumda mahalle sakinleri ve šzellikle mahalle imamlarÝ mahkemede ßahit olarak bulunur. VakÝalarÝn bir•o¤ unda mahalle
sakinlerinin bir olaya ßahit oldu¤ u ve daha sonra mahkemede gšrgŸ tanÝ¤ Ý olarak bulundu¤ u gšrŸlŸr. SaraylÝ atikasÝ Hanife binti AbdullahÕÝn acem asÝllÝ cariyesi mahkemede ÒSaraylÝ Hanife beni malÝndan itak ettiÓ der. Delil talep edilir
ve GŸlfem Hatun mahalle sakinlerinden ßahitler: Òevet SaraylÝ Hanife šlmeden
evvel cariyesini malÝndan azat etmißtiÓ derler.17
SaraylÝlar ile †skŸdar sakinleri arasÝndaki ilißkinin di¤ er bir boyutu da mahalle
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sakinlerinin vasi olarak yer almasÝdÝr. SaraylÝ cariyeler šldŸkten sonra sŸlŸs-i malÝndan tasarruf i•in mahalle sakinlerinden insanlar belirlemißlerdir. †skŸdar sakinlerinden Ali isimli bir kißi mahkemede, SaraylÝ Ayße vefat ettiÛi vakit, sŸlŸs
malÝndan 70 kuruß ile te•hiz ve tekfin masraflarÝnÝ karßÝlamasÝ i•in beni vasi muhtar kÝlmÝßtÝ diye belirtir. Delil talep olunur ve †skŸdar Mahallesi sakinleri Òevet
AliÕnin vasiliÛine ßahidizÓ derler.18 Benzer ßekilde Yoros kazasÝna tabi AnadoluhisarÝ sakinlerinden olan SaraylÝ Fatma Hatun binti Abdullah bin Abdulmennan sŸlŸsŸne vasi olarak, hisar-Ý mezbur diz-darÕÝ el-hac Ahmed AÛayÝ se•mißtir.19
Al›m-Sat›m
AyrÝca saraylÝ hanÝmlarÝn mahalle sakinleri ile alÝß veriß yaptÝklarÝ, mal alÝp sattÝklarÝ gšrŸlmektedir. Kabasakal Sinan mahallesinde oturan SaraylÝ SŸhendan
binti AbdullahÕÝn bor• aldÝÛÝ mahalle sakinlerinden biri mahkemede borcunu
talep etmektedir.20
Sorulabilecek diÛer bir soru saraylÝ kimliÛinin mahalle sakinleri ile olan ilißkileri nasÝl etkilemiß olabileceÛidir. Zira bu kadÝnlarÝn gerek sarayda iken yaßadÝÛÝ tecrŸbeler, gerekse saraydan •ÝktÝktan sonraki yaßam tecrŸbeleri kendilerini
diÛer kadÝnlardan ayÝrÝr. Saraydan azat edilmiß olan bu kadÝnlarÝn saray ile baÛlantÝlarÝnÝ koparmadÝklarÝ, muhtelif vesileler ile saray ile irtibat halinde olduklarÝ gšrŸlmektedir. …rnekler incelendiÛinde bu šzelliklerinin, saraylÝ kadÝnlarÝn
†skŸdarÕa katkÝlarÝnÝ etkilediÛi ve saraylÝlar ile ilißki i•inde olan †skŸdarÕda
meskžn insanlarÝn saraylÝlarÝn dŸnyasÝna ve farklÝ statŸlerinden kaynaklanan
farklÝ tecrŸbelerine vakÝf olmalarÝna neden olur.
…rneÛin saraylÝlarÝ ile alakalÝ belirtilmesi gereken en šnemli husus, saraylÝlarÝn
davalarÝnda saray personelinin ßahit olarak bulunmasÝdÝr. Bu durum saraylÝ kadÝnlarÝn irtibat halinde olduklarÝ mahalle sakinlerinin šrneÛin †skŸdarlÝlarÝn
saray dŸnyasÝ ve saraylÝlar ile irtibat kurmasÝ manasÝna gelir.

Üsküdar da sarayl› izleri
SaraylÝ kadÝnlarÝn †skŸdar halkÝ ile ilißkileri olmasÝnÝn yanÝ sÝra, †skŸdarÕa
muhtelif katkÝlar saÛladÝklarÝ gšrŸlŸr. SaraylÝ kimliÛi bu kadÝnlarÝn †skŸdarÕa
katkÝlarÝnÝ nasÝl etkilediÛi sorulduÛunda, bu kadÝnlarÝn inßa faaliyetleri ve vakÝflarÝ en baßta zikredilmesi gereken husustur.
Mahkeme kayÝtlarÝnda kaydedilen bazÝ hadiseler, saraylÝ kadÝnlarÝn vakÝf yaptÝrmamÝß olsalar bile †skŸdarÕdaki bazÝ vakÝflar ile baÛlantÝlarÝ olduÛunu gšrmemizi saÛlar. SaraylÝlarÝn vakÝflarÝn tasarrufunda etkili olduklarÝ gšrŸlŸr.
Bir šrnekte, †skŸdarÕda Übrahim Paßa-yÝ Atik mahallesinde oturan SaraylÝ Fatma Hatun binti Abdullah bin AbdulmennanÕÝn vekili mahkemede, DarŸssade
AÛasÝ hazretlerinin nezaretinde olan †skŸdarÕda Atik Valide Sultan vakfÝnÝn kemerlerin senede 120 ak•e mukataa ile SaraylÝ FatmaÕnÝn tasarrufunda olduÛunu,
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su yollarÝnÝn harap olduÛunu ve tamir olunmasÝnÝ talep eder.21 DiÛer bir šrnekte Haydarpaßa kurbunda BÝ•ak•Ý mahallesinde sakine olan SaraylÝ Þehbaz namÝ diÛer Rukiye Hatun binti Abdullah, kocasÝ Üsmail Beße bin MustafaÕdan talak
ile boßanÝr. Mehir ve nafaka Ÿcretinin mukabili olarak, yine aynÝ mahallede bulunan ve saraylÝnÝn kocasÝ ile aleÕl ißtirak mutasarrÝf olduÛu vakÝftan ayda 20 ak•a mŸecceleÕyi SaraylÝ ÞehbazÕa feraÛ eder.22
BazÝ durumlarda, saraylÝlarÝn †skŸdar da sakin olmasalar dahi †skŸdar semtine
katkÝda bulunduklarÝ gšrŸlŸr. Fenerbah•e mevkiinde vakfÝ olan Þuhi KadÝn binti
Abdulmennan, HaremÕde Ÿst bir rŸtbe olan kethŸda kadÝnlÝk rŸtbesine sahiptir.23
Þuhi KadÝn, 1191 tarihinde malÝnÝn sŸlŸsŸnden 2000 kurußu •eßme ve kšprŸ yapÝlmasÝ i•in vakfetmißtir.24 ÔMedine-i †skŸdarÕda Fener bah•esi kurbunda mŸceddeden bina vakf eylenen mai leziz •eßmesi ile yine medine-i mezkure muzafatÝndan Maltepe karyesi kurbunda bostanlar derununda mŸceddeden bina ve kezalik
vakf eylenen kšprŸÕ denmektedir.25 ÜmtiyazlÝ bir kimlik olan saraylÝ kimliÛine sahip olan bu kadÝnlarÝn, bu zenginliklerini †skŸdarÕdaki faaliyetlerine de yansÝttÝklarÝnÝ gšrŸyoruz. Þuhi KadÝnÕÝn †skŸdarÕdaki faaliyetleri, saraylÝlar hakkÝnda ve
saraylÝ kimliÛinin mevcut faaliyetlere nasÝl yansÝdÝÛÝ noktasÝnda bir•ok ipucu
sunmaktadÝr.26 Ülk olarak, saraylÝ kimliÛinin bu kadÝnlarÝ saray uygulamalarÝndan
haberdar olmalarÝna neden olduÛunu gšrŸyoruz. BilindiÛi gibi on sekizinci yŸzyÝlda •eßme yaptÝrma eÛiliminde bir artÝß sšz konusudur.27 1703 tarihinden 1809
tarihine kadar 385 •eßmenin yaptÝrÝlmÝß olduÛu tespit edilmißtir. O dšnemde •eßme yaptÝran kadÝnlar incelendiÛinde en fazla •eßme yaptÝran kadÝnlarÝn hanedan
mensubu kadÝnlar arasÝnda yaygÝn olduÛunu ve bu uygulamanÝn daha dŸßŸk statŸye sahip olan saraylÝ diÛer kadÝnlar tarafÝndan da tatbik edildiÛi gšrŸlŸr.28
BakÝldÝÛÝnda saraylÝ kimliÛinin bu kadÝnlarÝn vakÝf idaresini de etkilediÛi gšrŸlŸr. Saray ile baÛlantÝ halinde olmalarÝ ve akrabalarÝnÝn bulunmamasÝnÝn mŸtevelli se•imlerinde etkili olduÛu ve genellikle saray personelinin vakfiyelerde
mŸtevelli olarak gšrŸndŸÛŸ gšrŸlŸr. Þuhi KadÝn, kahveci baßÝsÝ Teberdar SŸleyman AÛa bin HŸseyin ve haremÕde oda halifesi olan MŸstesna KadÝn binti AbdullahÕÝ vakfÝna vekil ve mŸtevelli olarak se•er.29 Benzer ßekilde Þuhi KadÝnÕnÝn
vakfÝnÝn DarŸssade AÛasÝnÝn nezaretinde olduÛunu gšrŸyoruz. DarŸssade aÛasÝnÝn nezaretinde olan vakÝflar incelendiÛinde, genellikle padißahlar, eßleri, saraya mensup diÛer kißiler, bazÝ sadrazamlar ve DarŸssade aÛasÝ tarafÝndan kurulmuß vakÝflardÝr.30 DiÛer bir nokta ise inßa edilen binanÝn veya vakfÝn bŸyŸklŸÛŸnŸn cariyelerin sosyo-ekonomik statŸsŸ hakkÝnda bilgi verdiÛidir. BazÝ vakÝf
kurucularÝnÝn fakir veya vaktiyle hizmetk‰r olduklarÝ bilinen bir ger•ektir. 31
Vaktiyle kšle statŸsŸne sahip bir•ok kadÝnÝn geniß aile ve akraba baÛlarÝnÝn olmamasÝnÝn onlarÝ mevcut mallarÝnÝ vakfetmeye sevk ettiÛi gšrŸlŸr. Ancak bu
dšnemde šrneÛin •eßme yaptÝrmanÝn ekonomik gŸ• gerektirdiÛi gšrŸlŸr. O dšnemde •eßme yaptÝran diÛer hanÝmlara bakÝldÝÛÝnda, genellikle tamamÝnÝn Ÿst
dŸzey askeri sÝnÝfa mensup erkekler ile baÛlantÝlÝ olduklarÝ gšrŸlŸr. ‚eßme yaptÝran saraylÝlarÝn ise padißahÝn kadÝnlarÝ ve kÝzlarÝ dÝßÝnda ancak Ÿst dŸzey idareci personel tarafÝndan yapÝldÝÛÝ gšrŸlŸr. Genellikle evlenmeyen ve haremde
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HaremÕde KethŸda KadÝnlÝk rŸtbesine erißmiß ve Fenerbah•e
mevkiinde vakfÝ olan Þuhi KadÝn ‚eßmesi

yaßamÝnÝ sŸrdŸren bu statŸdeki kadÝnlarÝn belli maddi imk‰nlar ile donatÝlmÝß
olduÛunu ve dolayÝsÝyla bu tŸr faaliyetlerde bulunabildiklerini, mŸtevazÝ imk‰nlara sahip saraylÝlarÝn muhtemelen ekonomik nedenlerden dolayÝ •eßme
yaptÝrmadÝklarÝ gšrŸlŸr.
AyrÝca, Þuhi KadÝn vakÝflarÝ ile alakalÝ diÛer bir husus da, saraylÝlarÝn hayatlarÝnÝn hangi dšnemlerinde vakÝf kurduklarÝ sorusunun cevabÝ hakkÝnda ipu•larÝ
vermesidir. OsmanlÝ ÜmparatorluÛunda kšlelerin efendilerinden izin alarak vakÝf
kurduklarÝ bilinen bir ger•ektir.32 SaraylÝlarÝn bazÝ durumlarda HaremÕden ayrÝldÝktan sonra vakÝf faaliyetlerinde bulunduÛu bazÝlarÝnÝn ise Þuhi KadÝn gibi HaremÕde yaßar iken †skŸdarÕda vakÝf faaliyetlerinde bulunduÛunu gšrŸyoruz.
Netice olarak, bu •alÝßma saraylÝlarÝn sadece †skŸdar halkÝ ile olan ilißkilerinin
boyutu hakkÝnda fikir vermekle kalmayÝp ayrÝca, saraylÝ kadÝnlarÝn saray sonrasÝ yaßamlarÝ hakkÝnda da bilgi vermektedir. SaraylÝlarÝn †skŸdar tecrŸbesinin
deÛerlendirilmesi, OsmanlÝ topraklarÝnda yaßayan ve statŸ, maddi imk‰nlar,
ilißki aÛlarÝ ve yaßam tecrŸbeleri bakÝmÝndan OsmanlÝ kadÝnlarÝ arasÝnda farklÝ
bir pozisyonda olan saraylÝlar hakkÝnda bilgi vermektedir.
Saray tecrŸbesine ve azad edilmiß kšle statŸsŸne sahip olan bu kadÝnlarÝn, aldÝklarÝ saray eÛitimleri, farklÝ aile yapÝlarÝ, kocalarÝnÝn meslekleri, kurduklarÝ
vakÝflarÝ, komßuluk ilißkileri ile †skŸdar kŸltŸrŸne farklÝ alanlarda zenginlik
kattÝklarÝ gšrŸlŸr. AyrÝca sahip olduklarÝ saraylÝ kimliÛi ve saray ile devam eden
mŸnasebetleri, semt sakinlerinin saray ile baÛlantÝ kurmalarÝnÝ ve saray dŸnyasÝna vakÝf olmalarÝnÝ saÛlar. Tablo 1. †skŸdarÕdaki saraylÝ kadÝnlarÝn eßleri, ikamet yeri, mal varlÝÛÝ ve •ocuklarÝnÝ gšsteren tablodur.
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D‹PNOTLAR
1 Bibliyografya i•in bk. Klaus Kreiser, ÒWomen in the Ottoman World: A Bibliographical Essay,Ó Islam and

Christian-Muslim Relations 13, 2002, 197-206; BetŸl Üpßirli ArgÝt, ÒOsmanlÝ KadÝnÝ HakkÝnda Hukuk KaynaklarÝna DayalÝ ‚alÝßmalar,Ó TAL‹D, sy. 3 (Üstanbul 2005), s. 575- 621.
2 OsmanlÝ toplumunda yaßayan kšle kadÝnlarÝ Ÿzerine yapÝlan •alÝßmalar i•in bk. Alan Fisher, ÒStudies in Ot-

toman Slavery and Slave Trade, II: ManumissionÓ, Journal of Turkish Studies, 4, 1980, 49-56; Halil, SahillioÛlu, ÒSlaves in the Social and Economic Life of Bursa in the late 15th and 16th CenturiesÓ, Turcica, XVII, 1985,
43-112; R. Jennings, ÒBlack Slaves and Free Slaves in Ottoman Cyprus, 1590-1640Ó, JESHO, 30-3, 1987, 286302; Üzzet Sak, ÒKonyada Kšleler (16. YŸzyÝl Sonu-17. YŸzyÝl)Ó Osmanl› Araflt›rmalar›, IX (Üstanbul 1989);
a.g.y. , fieriyye Sicillerine Göre Sosyal ve Ekonomik Hayatta Köleler (17. ve 18. yüzy›llar) (BasÝlmamÝß Doktora
Tezi, Konya 1992); Ehud Toledano, ÒShemsigul: A Circassian Slave in Mid-Nineteenth Century Cairo, in
Struggle and Survival in the Modern Middle EastÓ, Struggle and Survival in the Modern Middle East i•inde
(haz. Edmund Burke) III, (Berkeley 1993), 59-75; Ehud Toledano, Osmanl› köle ticareti: 1840-1890 (trc. Hakan Erdem), Üstanbul 1994; Shaun Marmon (haz.), Slavery in the Islamic Middle East, Princeton 1999; Ahmet
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AkgŸndŸz, ‹slam Hukukunda Kölelik ve Cariyelik Müessesesi ve Harem, Üstanbul 1995. OsmanlÝ Kšlelerinin
Hukuki a•Ýdan deÛerlendiren •alÝßmalara šrnek olarak: Hasan FendoÛlu, ‹slam ve Osmanl› Hukukunda Kölelik ve Cariyelik: Kamu Hukuku Aç›s›ndan Mukayeseli bir ‹nceleme, Üstanbul 1996; Ali Aktan, ÒXVII. YŸzyÝl KadÝ Sicillerinde Bulunan Kšle ve Cariyelerle Ülgili BazÝ Belgeler Ÿzerinde bir DeÛerlendirmeÓ, Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (11-12 Nisan), Üstanbul 1997; Ehud Toledano, Slavery and Abolition in the
Middle East, Washington, 1998; GŽza David, ÒManumissioned Female Slaves at Galata and Istanbul Around
1700Ó, Arts, Women and Scholars: Studies in Ottoman Society and Culture, Festschrift Hans Georg Majer i•inde, haz. C. Neumann, I, Üstanbul 2002; Madeline Zilfi, ÒServants, Slaves and the Domestic Orders in the Ottoman Middle EastÓ, Hawwa,II, Leiden 2004, 1-33.
Saray kadÝnlarÝ Ÿzerine yapÝlan mevcut •alÝßmalar arasÝnda ßunlar sayÝlabilir: ‚aÛatay Ulu•ay, Harem II, Ankara 1971; a.g.y. Padiflah›n Kad›nlar› ve K›zlar›, Ankara 1980; Pars TuÛlacÝ, Osmanl› Saray Kad›nlar, Üstanbul
1985; Selma Delibaß, ÒBehice SultanÕÝn ‚eyizi ve MuhellefatÝÓ, Topkap› Saray› Müzesi Y›ll›k, III, Ankara 1988;
TŸlay Artan, Architecture as a Theatre of Life: Profile of the Eighteenth-Century Bosphorus (yayÝnlanmamÝß doktora tezi), Massachusetts Institute of Technology 1989; a.g.y., ÒBoÛazi•iÕnin ‚ehresini DeÛißtiren Soylu KadÝnlar ve Sultanefendi SaraylarÝÓ, ‹stanbul Dergisi, III (Üstanbul 1992); Hans Georg, Majer, ÒThe Harem of Mustafa II (1695-1703)Ó, Osmanl› Araflt›rmalar›, sy. 12 (Üstanbul 1992), s. 435-36; Leslie Pierce, The Imperial Harem:
Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, New York/Oxford 1993; Robert Dankoff, ÒMarrying a Sultana:
the case of Melek Ahmed PashaÓ, Decision Making and Change in the Ottoman Empire i•inde, haz. Caeser Farah, Kirksville 1993; E. Berkson, ÒPadißah KÝzlarÝnÝn Evliliklerine Bir BakÝß ve Saliha SultanÕÝn ‚eyiziÓ, III. Sanat Tarihi Araflt›rmalar› Haberleflme Semineri, Tarih Öncesinden Günümüze Anadolu Kad›n›n›n Sosyal ve Kültürel Konumu, 1994. (yayÝnlanmamÝß makale); Hatice Aynur, ÒThe Wedding Ceremony of Saliha Sultan:1834Ó,
Harvard †niversitesi 1995. OsmanlÝ Haremi Ÿzerine yapÝlan •alÝßmalar Hanedan kadÝnlarÝ ŸstŸne yoÛunlaßÝp
diÛer harem Ÿyelerinde bahis ge•memektedir: Barnette Miller, Beyond the Sublime Porte: The Grand Seraglio
of Stamboul, New Haven 1931; N.M.Penzer, The Harem, London 1936.
3 Resim 1. SaraylÝ Cariye. Mourradge DÕOhsson, Tableau Général de’l Empire Othoman, Paris 1790, II, pl.78.

TŸrk Tarih Kurumu KŸtŸphanesi, Ankara, C/442-2.
4 BOA, Cevdet Saray 7226.
5 Solak Sinan, Selami Ali Caddesi †zerinde bulunan ve kendi adÝyla anÝlan camiyi yaptÝrmÝßtÝr. Kabasakal la-

kabÝyla da bilinen Sinan AÛa, KanuniÕnin muhafÝz subayÝdÝr. Mehmet Nermi Haksan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üstanbul 2001, I, 364.
6 bk. Tablo 1.
7 Evkaf-Ý HŸmayun MŸfettißliÛi 0193, s.38 (1188). Kaynaklarda Ayße Sultan OdalarÝ ile alakalÝ malumata rast-

lanÝlmamÝßtÝr. Ancak, †skŸdarÕda Ümrahor Camiinin karßÝsÝndaki Aiße Sultan •eßmesinin arkasÝnda Ayße Sultan Dar-Ÿl-kurrasÝ mevcuttur. Üki katlÝ bir bina olduÛu belirtilir. HafÝz HŸseyin b. Üsmail HŸseyin AyvansaraylÝ, Ali Sati Efendi, SŸleyman Besim Efendi, Hadikatü’l Cevami (‹stanbul Camileri ve Di¤er Dini-Sivil Mimari
Yap›lar) (haz. Ahmet Nezih Galitekin), Üstanbul 2001, 110. Aiße sultan odalarÝ bu binalara yakÝn binalar olabilir veya zaman i•inde Ayße Sultan Dar-Ÿl-kurrasÝ fonksiyonunu yitirmiß ve misafirhane olarak kullanÝlmÝß
olabilir.
8 Ülk zamanlar savaß yapÝlan uluslardan cariyeler alÝnmÝßtÝr. Bu arada ‚erkez, GŸrcŸ ve Rus kšleleri satÝn alÝ-

narak hareme girmißtir. Fakat XVII. yŸzyÝldan itibaren hareme alÝnan cariyelerin •oÛu KafkasyalÝ olmußtur.
Mustafa ‚aÛatay Ulu•ay, Harem II, Ankara 1995, 10-12. Gibb and Bowen, on altÝncÝ yŸzyÝldan itibaren HaremÕdeki kadÝnlarÝn •oÛunun Kafkaslardan geldiÛini belirtir. Gibb and Bowen, Islamic Society and the West,
Oxford 1950, 1/1, 75.
9 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0109, s.20-22-25 (1129)
10 bk. Tablo 1
11 DiÛer bir baßka kocanÝn mesleÛi de ÔkettaniÕ olarak belirtilir. BOA, D.BSM.MHF 12996.
12 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0116, s.58 (1135)
13 bk. Tablo 1.
14 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0110, s.11 (1130)
15 Ergen•, …zer Ergen•, ÒMahalleÕnin Üßlev ve Nitelikleri †zerineÓ, Osmanl› Araflt›rmalar›, sy. 4 (1989), s. 69-

78; Cem Behar, ‹stanbul’un bir Mahallesinin Portresi: 16.-19. Yüzy›llar, Ankara 2006.
16 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0101, s.141 (1126).
17 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0117, s.199.
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18 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0103, s.122 (1128).
19 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0110, s.137 (1131).
20 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0117, s.263 (1141).
21 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0113, s.167 (1133).
22 Evkaf-› Hümayun Müfettiflli¤i 0113, s.177 (1133).
23 Resim 2.KethŸda KadÝn. KÝyafet-i Atike veya Elbise-i Atike-i Osmaniye, Ty.9362.
24 BOA, EV. VKF 26/1 (1199/1784- 85).
25 †skŸdarÕÝ tanÝtan muhtelif •alÝßmalarda bu •eßme hakkÝnda ihtilaflÝ bilgiler mevcuttur. Ülk olarak Übrahim
Hilmi TanÝßÝk, KadÝkšy Gšztepe arasÝnda, tramvay yolu Ÿzerinde bulunan ve inßa kitabesi 1215 (1800) tarihli olan bir •eßmeden bahseder. TanÝßÝk bu •eßmenin banisinin kim olduÛunun belli olmadÝÛÝnÝ ancak 1254
(1838) tarihinde II. MahmudÕun haznedar ustalarÝndan Þuhi KadÝn tarafÝndan tamir edildiÛini belirtir. Übrahim Hilmi TanÝßÝk, ‹stanbul Çeflmeleri, Beyo¤lu ve Üsküdar Cihetleri, Üstanbul 1945, II, 398-400. Ancak kullanÝlan vakfiyenin devamÝnda, Þuhi KadÝnÕÝn vakfÝ ile alakalÝ 1215 tarihli baßka bir belge daha mevcuttur. Bu
durum acaba Þuhi KadÝn vakfÝnÝn kurulmasÝ i•in ayÝrdÝÛÝ 2000 kurußu 1191 yÝlÝnda vakfetmiß ve 1215 tarihinde bu •eßme yaptÝrÝlmÝß olabilir mi sorusunu aklÝmÝza getirir. Nitekim Affan Egemen Selami ‚eßmesinin
tamirine dair iki kitabe olduÛunu belirtir. Birinci kitabede, ÔiffetlŸ KethŸda-yÝ Þuhi KadÝn HazretleriÕ ifadesi
mevcuttur. Ükinci tamir kitabesi 1254 yÝlÝ tarihlidir ve II. MahmudÕun Hazinedar UstasÝndan tamir yapmasÝnÝ
istediÛi belirtilir. Affan Egemen, ‹stanbul’un Çeflme ve Sebilleri: Resimleri ve Kitabeleri ile, Üstanbul 1993, 738.
26 Resim 3, Þuhi KadÝn ‚eßmesi.
27 On sekizinci yŸzyÝlda †skŸdarÕda •eßme yaptÝran hanedan mensubu saraylÝ kadÝnlar i•in bk. Hatice Ay-

nur-Hakan Karateke, III. Ahmed Devri ‹stanbul Çeflmeleri (1703-1730), Üstanbul 1995.
28 Hatice Aynur •eßme yaptÝrmÝß olan hazinedar usta, kalfa ve kethŸdalarÝn sayÝsÝnÝ 21 olarak belirtir. Hatice

Aynur, Osmanl›’da Kad›nlar›n Yapt›rd›¤› Hayratlar I: ‹stanbul Çeflmeleri ve Sebilleri, devam eden proje.
29 BOA, EV. VKF 26/1 (1199/1784- 85).
30 Bahaeddin YediyÝldÝz, XVIII. Yüzy›l Türkiye’de Vak›f Müessese: Bir Sosyal-Tarih ‹ncelemesi, Ankara 2003,

189. Übrahim HakkÝ KonyalÝ Kavak Üskelesi civarÝnda mevcut olan SaraylÝ HanÝm •eßmesinden bahseder. Ancak dšnem hakkÝnda bilgi yoktur. KonyalÝ, Abideleri ve Kitabeleri ile Üsküdar Tarihi, Üstanbul 1977, II, 84.
31 Fariba Shahr, ÒKentsel Alana KadÝnÝn KatÝlÝmÝ: XVIII. YŸzyÝl Üstanbul`unda KadÝn VakÝflarÝ,Ó Türkler (haz.
Hasan Celal GŸzel, Kemal ‚i•ek ve Salim Koca), Ankara 2002, XIV, 20. …mer LŸtfi Barkan ve Ekrem Ayverdi,
‹stanbul Vak›flar Tahrir Defteri (953-1546 Tarihli), Üstanbul 1970, xxvi. 1546 kaydÝna gšre, 2081 vakÝf kurucusu arasÝnda 383 kadÝn ve 631 erkeÛin kšle kškenli olduÛunu gšrŸyoruz.
32 Üslam hukukuna gšre, kšle efendisinin iznini alarak malÝnÝ vakfedebilir. Bahaeddin YediyÝldÝz, a.g.e., 173.
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Üsküdar’›n Merkezi: Gülfem Çarfl›s›
(XVI.Yüzy›l)
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‹stanbul’u Anadolu’ya ba¤layan bir geçifl yeri ve do¤uya aç›lan ticaret yolunun
son noktas› olmas› dolay›s›yla her zaman stratejik bir öneme sahip olan Üsküdar, as›l de¤erini Osmanl› topraklar›na kat›lmas›yla bulmufltur. Zamanla gerek
mimari eserleriyle, gerek yal›lar›, köflkleri ve mesire yerleriyle, gerekse içinde
bar›nd›rd›¤› halk› ile kendine özgü çekici bir yerleflim yeri haline gelmifltir.
Orhan Gazi’nin Üsküdar’› ele geçirmesiyle beraber burada yavafl yavafl Türk yerleflimleri bafllam›flt›r. I. Murat döneminden itibaren Türk kimli¤ine bürünen Üsküdar, ‹stanbul’un fethinden sonra ise tam anlam›yla bir Türk yerleflimi halini
alm›flt›r.
Elimizde XIV. ve XV. yüzy›llara ait seyahatnameler ile di¤er arfliv kaynaklar› bulunmad›¤›ndan Üsküdar’›n flehir yap›s›na ve gündelik hayat›na dair pek fazla
bilgi mevcut de¤ildir. Bu çal›flman›n ana kayna¤›n› Üsküdar fier’iyye Sicilleri
teflkil etmektedir. Bunlardan günümüze ulaflan ilk defter 919 (1511) y›l›na aittir.
Bu defter sayesinde Üsküdar’›n gündelik hayat›na dair en eski tarihli bilgilere de
ilk olarak XVI. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde rastlan›lmaktad›r. Bu yüzy›lda Üsküdar’a
özellikle de itibarl› han›m sultanlar ve valide sultanlar taraf›ndan çok say›da cami, han, hamam, kervansaray gibi vak›f eserler infla ettirilmeye bafllanm›fl ve bu
yap›lar›n çevresinde mahalleler ve çarfl›lar oluflmufltur. Bu ba¤lamda vak›f eser
yapt›ran sarayl› han›mlardan birisi de konumuzu oluflturan Gülfem Hatun ad›nda bir cariyedir.

Ü S K Ü D A R

XVI. yüzy›lda Üsküdar
(Piri Reis,
Kitab-› Bahriye)
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Kanunî Sultan Süleyman

M E R K E Z ‹ :
G Ü L F E M
( X V I .
Y Ü Z Y I L )

Ç A R fi I ’ S I

Üsküdar’da Gülfem Hatun Camii bahçesinde bulunan Gülfem
Hatun’un kabri

Gülfem Hatun’un Hayat› ve Yapt›rd›¤› Eserler
Kanuni Sultan Süleyman’›n cariyelerinden olan Gülfem Hatun, Osmanl›’n›n
imar çal›flmalar›n›n yo¤un oldu¤u XVI. yy.da, Üsküdar liman›n›n biraz ilerisine
Do¤anc›lar yokuflunun sa¤ alt taraf›na Mimar Sinan Çarfl›s›’n›n tam karfl›s›na cami, medrese, mektep, kervansaray ve imaretten oluflan bir külliye yapt›rm›flt›r.
Gülfem Hatun’un 949 (1541) y›l›nda dönemin fleyhülislâm› Ebüssuûd Efendi’ye
tescil ettirdi¤i vakfiyesinden yola ç›k›larak bu külliyenin 948 (1539–40) tarihlerinde tamamland›¤› tahmin edilmektedir. Kanuni’nin gözde cariyelerinden olup
Hürrem Sultan’›n ölümünden sonra padiflah›n bafl kad›nlar› aras›nda yer alan1
Gülfem Hatun’un çok varl›kl› oldu¤u, vakf›n›n zenginli¤inden anlafl›lmaktad›r.2
Bahsi geçen vakfiyede Gülfem Hatun’un ad› Abdurrahman’›n k›z› Gülfem Hatun
diye kaydedilmifltir.3 Babas›n›n ad›ndan yola ç›k›larak Gülfem Hatun’un sonradan Müslüman oldu¤u söylenmektedir.4 Gülfem Hatun’un Kanuni’nin flehzadeli¤i döneminde, Manisa’da bulundu¤u s›rada (1513–1520) hakk›nda pek bir fley
bilmedi¤imiz vak›flar›, Göktafll› Camii’nin yan›na yapt›rm›fl oldu¤u bir de çeflmesi vard›r.5 969 (1560–61) y›l›nda vefat etmifl olan Gülfem Hatun’un flu anda
caminin k›ble taraf›nda yer alan6 mezar tafl›n›n üzerinde flehit oldu¤u yaz›l›d›r.
fiehit edilmesi konusunda çeflitli rivayetler bulunsa da7 ölüm sebebi tam olarak
bilinmemektedir.
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Gülfem Hatun Camii

Üsküdar’da, Mimar Sinan’›n yapm›fl oldu¤u eserler aras›nda Gülfem Hatun’un
sadece medresesi zikredilir.8 Ancak camii, mektebi, imareti ve kervansaray›n›n
da Mimar Sinan taraf›ndan yap›ld›¤› tahmin edilmektedir.9 Cami tafltan yap›lm›flt›r.10 1850’deki yang›nda yanarak harap olan cami 1285 (1868) y›l›nda tamir
görmüfl, dolay›s›yla orijinal hali kaybolmufltur.11 Camiin hemen yan›nda bugün
yer almayan medresesi, camiye yak›n yerde Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’ne bakan mektep ve türbesi bulunmaktayd›. Medresenin 22 May›s 1768 tarihindeki
büyük depremde y›k›ld›¤› tahmin edilmektedir.12 Mektebin ve türbenin ise
1930’larda Üsküdar Meydan›’n›n aç›l›p ana cadde geniflletilirken y›k›lm›fl oldu¤u ifade edilmektedir.13 Gülfem ‹mareti ise camiinin yan›nda kervansaray ile
yan yana idi. Bu imaret ve kervansaray bugün mevcut de¤ildir.14
Gülfem Hatun’un Üsküdar Kad› Sicilleri’nden tespit etti¤imiz bir de han› mevcuttur ki bugün hiçbir kaynakta bahsi geçmemektedir. 949 (1541) tarihli Üsküdar fier’iyye Sicili’ndeki bir kayda göre Kara Hamza ad›nda bir kifli bu handa vefat etmifl, arkas›nda b›rakt›¤› eflyalar [tereke] mahkemece kay›t alt›na al›nm›flt›r.15 Sicillere göre, zaman zaman sahibinden kaçan kölelerin bu hana s›¤›nd›klar› da tespit edilmifltir. Örne¤in R›dvan ad›nda Rum as›ll› bir köle Gülfem Hatun Han›’nda Üsküdar zâimi Mustafa Bey taraf›ndan yakalanarak Ankara’daki
sahibine teslim edilmifltir.16

454

Ü S K Ü D A R ’ I N

M E R K E Z ‹ :
G Ü L F E M
( X V I .
Y Ü Z Y I L )

Ç A R fi I ’ S I

Gülfem Hatun Mahallesi’nde yer alan ve bugün kapal› çarfl› olarak kullan›lan tarihi hamam

Gülfem Hatun Mahallesi’nin Teflekkülü
954 (1546) tarihli Üsküdar mahkeme kay›tlar›na göre bu külliyenin inflas›n›n
hemen akabinde cami çevresine yerleflimlerin bafllad›¤› görülmektedir. Gülfem
Hatun hayattayken mahalle flekillenmeye bafllam›flt›r. Gülfem Hatun Mahallesi
ile ilgili ilk bulgulara 954 (1546) tarihinde mahkemeye yans›yan iki olay dolay›s›yla ulafl›lmaktad›r. 954 y›l› Cemâziyelevvelinin sonlar›nda vefat etmifl olan
Ayfle bt. Hasan’›n terekesine beytül–mal emini Hasan Bey taraf›ndan el konulmas›yla ilgili olarak düzenlenmifl bir hükümde,17 dikkat çekici bir husus olarak
mahalle, Gülfem Hatun Mahallesi diye de¤il, Gülfem Hatun Camii Mahallesi
olarak geçmektedir. Yani mahalle henüz teflekkül edip bilinir hale gelmedi¤inden camiye nispetle an›lm›flt›r. Yine ayn› tarihte mahalle sakinlerinden Ayas b.
Abdullah, evini Gülfem Hatun Vakf›’na ba¤›fllam›flt›r.18
Bugün “Adalet Tarihi Müzesi” ad›yla müzeye çevrilmifl olan “Üsküdar Mahkemesi” Gülfem Hatun Mahallesi s›n›rlar› içerisinde yer almaktad›r.19 Ayr›ca bu
mahallede oldu¤unu bildi¤imiz bir de fiehzade Mustafa Çeflmesi vard›r.20
Gülfem Hatun Mahallesi’nin ve hatta Üsküdar’›n, ticari merkezi Gülfem Çarfl›s›’d›r.
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Gülfem Çarfl›s›
Üsküdar topografyas›n›n ve Gülfem Mahallesi’nin fiziksel özelliklerinin zaman
içerisinde büyük de¤ifliklikler geçirdi¤i Üsküdar Mahkeme kay›tlar› sayesinde
anlafl›labilmektedir. Bugün burada, Sicillerin gün ›fl›¤›na ç›kard›¤› ve bugüne
kadar hiçbir kaynakta zikredilmeyen, Üsküdar’›n ticari hayat› içerisinde çok
önemli bir iflleve sahip olan Gülfem Çarfl›s› ve çarfl› içinde yer alan Gülfem Köprüsü’nden bahsedilecektir. Günümüzde, bu çarfl›ya ve köprüye delalet eden hiçbir belirti olmad›¤› gibi, bu çarfl›n›n ve köprünün isimleri dahi unutulmufltur.
Bugün kendisinden hiçbir iz kalmam›fl olan ve hakk›nda hiçbir bilgiye sahip
olunmayan bu çarfl› ve köprü Gülfem Hatun Külliyesi’nin afla¤› taraf›nda yer almaktad›r. Gülfem Çarfl›’s›n›n tam olarak nerede oldu¤u mahkeme kay›tlar›nda
yer alan ifadelerden anlafl›lmaktad›r. Sicillerde çarfl›n›n yeri tarif edilirken “Gülfem imaretiyle Yeni Hamam ortas›nda vaki çarfluda…” ifadeleriyle bir hamamdan bahsedilmektedir. 1579’da III. Murad’›n annesi Nurbanu Valide Sultan taraf›ndan Mimar Sinan’a yapt›r›lan ve “Büyük Hamam”, “Çarfl› Hamam›”, “Valide Sultan Hamam›” ve “Yeflil Direkli Hamam” adlar›yla da an›lan bu hamam,
bugün Mimar Sinan Çarfl›s› olarak bilinmektedir.21 Sicillerde, bu hamama “Yeni Hamam” ya da “Hamam–› Cedîd” isimleriyle ilk defa 1000 (1592) y›l›nda rastlanmaktad›r. “Gülfem ‹mareti ile Yeni Hamam ortas›nda vaki çarfluda…”22 ve
“vakfa müntehi çarfluda…”23 gibi ifadelerden çarfl›n›n vakf›n bitifli¤inden bafllayarak sahile do¤ru genifl bir alana yay›lm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Gülfem Mahallesi’nin yokufl afla¤›, çarfl› ise düzlük alana kurulmufltur. Fakat Do¤anc›lar yokuflu ve Üsküdar sahili yönünde ne kadar yay›lm›fl oldu¤una dair flimdilik elimizde bilgi mevcut de¤ildir. Sicillerde Gülfem Çarfl›s› ile ilgili rastlan›lan ilk kay›t tarihinin 968 (1560) y›l› olmas› bize çarfl›n›n afla¤› yukar› bu tarihlerde kurulmufl oldu¤u fikrini vermektedir. Bu tarihten itibaren çarfl› ile ilgili hüccetlerin yo¤unlaflt›¤› görülmektedir. Bu bulgular ›fl›¤›nda, Gülfem Çarfl›s›’n›n, mahallenin kuruluflundan afla¤› yukar› 14 y›l sonra flekillendi¤ini söyleyebiliriz.
Çok say›da vakfa ba¤l›, çeflitli dükkânlar›n, hanlar›n ve kervansaraylar›n varl›¤›
bize çarfl›n›n çok büyük ve önemli oldu¤unu düflündürmektedir. Çarfl›da, Gülfem Vakf›’ndan hariç Selman A¤a, ‹sfendiyar Çelebi, Hasan A¤a, Cebecibafl›, Hâmid Efendi, Ahmed Çelebi, Valide Sultan ve Medine–i Münevvere vak›flar›na
ait dükkânlar›n yer ald›¤›n› görmekteyiz.24 Çarfl›da Gülfem Hatun Vakf›’na ba¤l› sadece üç dükkân25 bulunmas›na ra¤men, çarfl›n›n Gülfem ismiyle an›lmas›
dikkat çekicidir. ‹slâm toplumlar›nda çarfl›lar›n camiye yak›n yerlere kuruldu¤unu biliyoruz.26 Bu genifl düzlük alanda kurulan çarfl›ya o tarihte en yak›n cami Gülfem Hatun Camii olmas›ndan dolay› çarfl›n›n Gülfem ismini alm›fl olmas› muhtemeldir. Bu dükkânlardan bir tanesi üç taraf› Gülfem Vakf›’yla çevrili
olup çarfl›n›n hemen giriflinde yer al›r.27 1004 (1596) senesi Ramazan›nda 6.200
akçe karfl›l›¤›nda Mustafa b. Abdullah’a devredilmifltir. Çarfl›da Hâmid Efendi
Han› ve Cebecibafl› Han› olmak üzere iki tane han ile28 iki tane kervansaray bu456
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lunmaktad›r. Kervansaraylardan bir tanesi, iflletmecili¤ini Gülfem Mahallesi’nde oturan Durali b. Mustafa ad›nda varl›kl› bir kiflinin yapt›¤› kervansarayd›r ki, bu bina mutasarr›f›n›n çok yüksek mebla¤da birçok vakfa ve kifliye borcu olmas›ndan dolay› ölümünden sonra Rumeli Kazaskeri Hâmid Çelebi Efendi’ye 49.000 akçeye sat›lm›flt›r. Bu kervansaray on bir oda, yedi dükkân ve bir
de ah›rdan müteflekkildir.29 Ayr›ca çarfl›da Anadolu Kazaskeri Mevlâna Mehmed Çelebi Efendi b. Abdülvehhab Efendi’ye ait bir dükkân da bulunmaktad›r.30
Bu ifadelerden anlafl›laca¤› üzere hem Anadolu Kazaskeri hem de Rumeli kazaskerinin31 –ki daha sonra fleyhülislam olmufltur- çarfl›da mülklerinin bulunmas›
dikkat çekicidir. Di¤er kervansaray ise afla¤›da bahsedilecek olan Gülfem Köprüsü üzerinde Selman A¤a Vakf›’na ba¤l› bir kervansarayd›r.32

Gülfem Köprüsü
Gülfem Çarfl›s›’nda en dikkat çekici nokta, üzerinde dükkânlar›n da yer ald›¤›
Gülfem Köprüsü’nün mevcudiyetidir. Köprünün isminin Gülfem olmas› bu köprüyü de Gülfem Hatun’un yapt›rm›fl olaca¤›n› akla getirse de, Gülfem Hatun’un
yapt›rd›¤› eserler aras›nda böyle bir köprü yer almamaktad›r. Köprünün Gülfem
Çarfl›s› içinde yer almas› onun muhtemelen bu isimle an›lmas›na sebep olmufltur. Köprü, Gülfem Çarfl›s› içinde Selman A¤a Mahallesi’nin hemen bitifli¤inde
yer almaktad›r.33 Sicil kay›tlar›ndaki “Gülfem Hatun Köprüsü dahilinde vaki bir
taraf› dere ile ve bir taraf› tarik-i âm ile ve bir taraf› Köse fieyh mülküyle ve bir
taraf› kendü mülkü ile mahdûd olan dükkân›m›…”34 fleklindeki ifadelerden köprünün o tarihlerde35 mevcut bir dere üzerinde kuruldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
köprü ve dereden mahkeme kay›tlar› haricinde sadece Hans Dernschwam bahsetmektedir. 1555 tarihinde Üsküdar’da bulunmufl olan seyyah bu köprüye ve
dereye iflaret ederek flunlar› söylemektedir: “9 Martta ‹stanbul’dan Üsküdar’a
geçtik. Orada bir caminin yan›nda geceyi geçirdik. Yan› bafl›m›zda bir küçük su
ak›yordu, bu su ayakkab›y› bile ›slatacak kadar de¤ildi. Suyun üzerinde bir tafl
köprü vard›. Biz bu köprünün hemen yan›nda bulunan bir evin selaml›k k›sm›nda kald›k.”36
Gülfem Köprü’sü, üzerinde bar›nd›rd›¤› dükkânlar dolay›s›yla dikkat çekici bir
özelli¤e sahiptir. Çünkü üzerindeki dükkânlar›yla çarfl› özelli¤i de olan bu köprünün dünyada sadece dört tane daha örne¤i bulunmaktad›r. Bunlardan biri Venedik’te yer alan “Ponte Rialto” di¤eri Floransa’da ki “Ponte Vecchio”, bir di¤eri Bulgaristan’›n Lofça kentinde bulunan “Osma” ve dördüncüsü ise Bursa’da
Gökdere üzerinde Y›ld›r›m ilçesini Osmangazi’ye ba¤layan Irgand› Köprüsü’dür.
1442 y›l›nda infla edilmifl olan Irgand› Köprüsü, Türkiye’de üzerinde dükkânlar›n bulundu¤u tek köprü olarak bilinmektedir.37 Gülfem Köprüsü de üzerinde
dükkânlar bulunmas› hasebiyle bu dört köprüye benzerli¤iyle dikkat çekmektedir.
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Hangi sebeple yok oldu¤u bilinmeyen Gülfem Köprü’sünün yap›l›fl tarihi ile ilgili bir bilgi bulunmamaktad›r. Çok eskiden beri köprü mevcut muydu? Dükkânlar daha sonradan m› yap›lm›flt›r? Hangi tarihte köprü y›k›lm›flt›r? fiimdilik
tüm bu sorular›n cevab› bilinmemekle beraber sicillerde ilk defa olarak bu köprünün ad› 976 (1568) y›l›nda geçmektedir.38 Bundan önce Dernschwam’›n eserinde bu köprüden bahsedilirken 1555 tarihi geçti¤ine göre bu tarihlerden önce
köprünün infla edilmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Sicildeki bir hüccet kayd›na göre, köprünün hemen yan›nda bir berber dükkân›, onun yan›nda da bir han bulunmaktad›r. Bu han›n, Hâmid Efendi ya da Cebecibafl› han› olmas› muhtemeldir.39
Sicillerde geçen ifadelerden anlafl›ld›¤› kadar›yla köprü üzerinde Ahmed Çelebi
Vakf›’na ait bir dükkân›n yan›nda Selman A¤a Vakf›’na ait bir kervansaray, bir taraf›nda bir kürkçü dükkân›, di¤er taraf›nda ise yine bir vak›f mal› oldu¤unu anlad›¤›m›z bir dükkân bulunmakta ve önünden de yol geçmektedir.40 Köprünün
üzerinde bir kervansaray›n varl›¤› bizlere köprünün küçük bir köprü olmad›¤›n›
düflündürmektedir. 994 (1586) tarihli bir hüccette, köprü üzerinde iki yan›nda
Selman A¤a Vakf› ve iki taraf›ndan da yol geçti¤ini ö¤rendi¤imiz Selman A¤a
Vakf›’na ait bir dükkân›n, y›ll›¤› 1.000 akçeden kiraya verildi¤i görülmektedir.41
Yine sicil kay›tlar›nda Üsküdar’da Kasap Mustafa Köprüsü ad›nda bir köprü ad›na daha rastlan›lmaktad›r. Bu köprünün de Gülfem Köprüsü oldu¤u tahmin
edilmektedir. Gülfem Köprüsü’nün yan›nda bir kasap dükkân›n›n yer almas›42
köprünün ayn› zamanda bu isimle de an›ld›¤›n› göstermektedir.43

Dükkânlar
Gülfem Çarfl›s›’nda çok çeflitli mesleklerin icra edildi¤i dükkânlara rastlan›lmaktad›r. Fakat çarfl›daki dükkân say›s›n› belirleme imkân› –flu andaki bilgilerimiz
dâhilinde– mümkün görünmemektedir. Çarfl›da Ahmed Çelebi Vakf›’na ait bir
kahvehane yer almaktad›r. Kahvehanenin iflleticisi Hüseyin b. Yusuf, 1001
(1593) senesinde yan›ndaki flerbet odas›n› tamir ederek kahvehaneye ilhak etmifltir.44 1003 (1595) senesinin fievval ay›nda Hüseyin’in vefat eden orta¤› Ali
Çelebi b. Mehmed’in kardefli olmas› muhtemel Ahmed Çelebi b. Mehmed bu
kahvenin tasarruf haklar›n› içindeki eflyalar› ile birlikte Hasan b. el–Hac Yusuf’a
hayli yüksek bir fiyata, 16.000 akçeye satm›flt›r. Bu kahvenin yan›nda bir akideci dükkân›, di¤er yan›nda ise Selman A¤a Vakf›’na ba¤l› bir dükkân yer al›r.45
Akideci diye an›lan Hasan’›n dükkân›n›n yan›nda Ahmed Çelebi Vakf›’na ait bir
dükkân ve yan›nda Kalayc› Mehmed’in dükkân› bulunmaktad›r.46
Çarfl›da, Cebecibafl› Vakf›’na ba¤l›, yan yana bir dükkân, bir börekçi f›r›n› ve bir
flerbetçi dükkân› mevcuttur.47 Bugün Mimar Sinan Çarfl›s› diye an›lan hamam›n
karfl›s›nda Mustafa b. Ahmed’in iflletti¤i bir kebapç› dükkân› bulunmaktad›r.48
Ayr›ca çarfl›da helvac›49, haddad50, hurdac› dükkânlar›51 ile köprü üzerinde bir
kürkçü dükkân›52 yer almaktad›r. Valide Sultan Vakf›’na ba¤l› bir kuyumcu dük458
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Venedik’te
Ponte Rialto Köprüsü

Floransa’da Ponte
Vecchio Köprüsü

Bursa
Irgand› Köprüsü
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kân›53, y›ll›k kiras› 6.500 akçe eden bir bozahane54, afla¤›da bahsedilece¤i üzere
bir cinayete sahne olan Behram Bey’in un de¤irmeni55, Medine–i Münevvere
Vakf›’na ba¤l› iki k›t’a bakkal dükkân›56 yer al›r. Ayr›ca çarfl›da bir süredir sahibi ortal›klarda görünmeyen bir semerci dükkân›na rastlan›lmaktad›r. Dükkân
sahibi Selman A¤a Mahallesi ahalisinden Kaya b. Yunus ad›nda biri olup M›s›r’a gitmifl olup uzun bir süre geri dönmedi¤i için Beytül–mal emini Yunus Bey
de ona ait olan semerci dükkân›n› 12.000 akçeye Mehmed Bey b. Ahmed ad›nda bir yeniçeriye satm›flt›r. Fakat bir müddet sonra M›s›r’a giden yolcu geri dönmüfl ve dükkân üzerinde hak iddia ederek mahkemeye flikâyette bulunmufltur.
Nihayetinde Kaya b. Yunus dükkân›n› geri alm›flt›r.57
Çarfl›da 976 (1568) ile 1010 (1601) y›llar› aras›nda on alt› dükkân el de¤ifltirmifltir. 34 y›ll›k bu süre içerisinde dükkân sat›fl fiyatlar› 1.200 ila 19.000 akçe aras›nda de¤iflmektedir. Sat›fl fiyatlar›, dükkânlar›n sahip olduklar› oda say›s›na,
bulunduklar› konuma ve y›llara göre de¤ifliklik arz etmektedir. Örne¤in çarfl›daki dükkânlardan biri 968 (1562) y›l›nda 3.000 akçeye sat›lm›flken,58 ayn› özelliklere sahip olan iki dükkândan biri 976 (1568) y›l›nda 8.000 akçeye,59 di¤eri ise
999 (1591) y›l›nda 12.000 akçeye sat›lm›flt›r.60 Çarfl› içinde yer alan bir flerbetçi
dükkân›n›n içindeki eflyalar› ile birlikte 989 (1581) y›l›nda 12.400 akçeye61, 992
(1584)’de bir mülk dükkân ise 10.000 akçeye62 sat›lm›flt›r. Genelde mülkler ilave k›s›mlar› ile beraber sat›lmaktad›r. Fakat zaman zaman bu genel duruma istisna oluflturacak sat›fllara da rastlan›lmaktad›r. Örne¤in Süleyman b. Mahmud,
kahvehane kap›s› üstündeki çat› alt›nda yer alan alet edevatlar›n sakland›¤› sundurmas›n› Yûnus b. Mustafa’ya 240 akçeye satm›flt›r.63
Vak›flar›n paralar›n› iflletmek ve insanlar›n da borç ihtiyaçlar›n› karfl›lamak
amac›yla uygulanan rehin ifllemlerinin çarfl›da sadece bir örne¤ine rastlan›lm›flt›r.64 fiahkulu b. Mustafa, Mehmed Bey Vakf›’na iki bâb dükkân› bey-i isti¤lâl yolu ile 3.000 akçeye satm›fl, daha sonra bu dükkân› bir y›ll›¤›na 300 akçeye kiralam›flt›r.65 Böylelikle fiahkulu y›lsonunda toplam 3.600 akçe vakfa ödeme yaparak dükkân›n› geri alacakt›r.
Dükkân sahiplerinin dini aidiyetlerine bak›ld›¤›nda çarfl›daki dükkânlar›n ço¤u,
Müslümanlar taraf›ndan iflletildi¤i ortaya ç›kmaktad›r. ‹nceledi¤imiz 34 y›ll›k
dönem içerisinde çarfl›da gayrimüslim olarak sadece bir dükkân sahibi ve iki kirac› göze çarpmaktad›r. 1004 (1596) y›l›n›n Rabiül-evvel ay›nda Valide Sultan
Vakf›’na ba¤l› bir kuyumcu dükkân›n›n mutasarr›f› olan el–Hac Hüseyin b. Veliyyüddin’in dükkân›n›n yar›m hissesini ayl›¤› 65 akçe kira karfl›l›¤› Kuyumcu
Hrito veledi Zeyro’ya devretmifltir.66 1008 (1600) tarihli bir hüccette ise Kosta
veledi Nikola’n›n içindeki f›r›n› ile beraber bir bozahane dükkân›n› Bardo veledi Valon’a kiraya vermifltir.67 Hasan A¤a Vakf›’na ba¤l› bir dükkân›n tasarruf
hakk› ise 993 (1585) tarihinde Hürrem b. Abdullah’›n elinden Hrito veledi Dimona’ya geçmifltir.68
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Çarfl› ve Asayifl
Üsküdar meydan›nda ticari canl›l›¤›n en yo¤un yafland›¤› yer olan Gülfem Hatun Çarfl›s›’nda inceledi¤imiz 34 y›ll›k bir süre içerisinde sadece bir darb, bir
h›rs›zl›k, iki katl olay›na rastlanm›flt›r. 976 (1568) senesi zilhiccesinde Ali b.
Mehmed, Keyvan b. Abdullah’a at› üzerine su döktü¤ü için b›çak çekmifl fakat
orada bulunanlar Ali’ye mani olmufllard›r. Keyvan ise mahkemeye flikâyette bulunmufltur.69 Çarfl›da 34 y›l boyunca sadece bir kere Hamam-› Cedîd diye geçen
bugünkü Mimar Sinan Çarfl›s›’n›n karfl›s›nda yer alan Mustafa b. Ahmed’in kebapç› dükkân›nda h›rs›zl›k olay› vuku bulmufltur. Mustafa b. Ahmed, Mustafa
b. Mehmed’den davac› olmufl, h›rs›z ise Zilhicce ay›n›n 12. Cuma günü ikindiden sonra akflamüzeri bir sand›¤›n içinden sekiz kurufl, doksan alt› adet Osmanî akçe, bir sat›r, bir kantar ve baz› gümüfl dökme ve h›rdavat malzemelerini çald›¤›n› itiraf etmifltir.70
Gülfem Çarfl›s›’nda infial yaratan bir cinayet ise Behram Bey’in un de¤irmeninde ifllenmifltir. 1004 (1596) senesi Cemâziyelevvelinin 20. gününün gecesi Behram Bey’in un de¤irmeninde ekmekçilik yapan Halepli bir Arap olan Nas›r b.
Mehmed bir de¤nekle sa¤ kula¤›na vurularak öldürülmüfltür. Maktulün sa¤ kula¤›nda afl›r› darp izlerine rastlanm›flt›r. Gözünden, a¤z›ndan ve kulaklar›ndan
kan ç›kt›¤› ve bu yüzden maktulün öldü¤ü mahkeme taraf›ndan kay›t alt›na
al›nm›flt›r. Nas›r’›n kardefli Mahmud b. Mehmed öncelikle Yeniçeri Mehmed b.
Hasan’dan flüphelenerek davac› olmufl, fakat daha sonra davas›ndan vazgeçmifltir. Üsküdar’da Ramazan adl› Subafl›, ‹sfendiyar Mahallesi ahalisinden yine bir
Arap olan el–Hâc Celal’i olay mahallinde görüp mahkemeye getirmifltir. Maktulün kardefli Mahmud, Celal’e dava açm›fl, kardeflinin katilinin Celal oldu¤unu
ifade etmifltir. Celal ise bu iflten hiçbir flekilde haberi olmad›¤›n› ve suçsuz oldu¤unu savunmufltur. ‹ki flahidi oldu¤unu söylemifl, fakat flahitlerden biri mahkemeye ç›kmay› reddetmifltir. Sicillere yans›yan bu cinayette mahkemenin sonuç olarak ne karara vard›¤› hakk›nda bir bilgiye rastlanmamaktad›r.71
Bu olaydan üç y›l sonra baflka bir cinayet 1007 (1599) senesi zilkade ay›n›n 19.
günü cumartesi gecesi meydana gelmifltir. Yats› namaz›ndan ç›kan cemaatten
cami hatibi Mevlâna Mehmed b. Ahmed, Hüseyin Çelebi, Mehmed b. Mehmed
ve Maden b. Bâli adl› kifliler Gülfem ‹mareti ile Yeni Hamam ortas›ndaki yol
üzerinde yerde yatan birisine rast gelirler. Yan›na yaklaflt›klar›nda yerde yatan›n kürek kemi¤i alt›ndan hançer ile vurulmufl bir maktul oldu¤unu görürler.
“Kediler ve köpekler yemesin” diye ceset cami cemaatinden Hüseyin’in dükkân›na al›n›p sabaha kadar burada bekletilir. Sabah oldu¤unda Üsküdar subafl›s›
Mehmed Çavufl b. Ali bu olay› mahkemeye bildirir. Ölünün Kürdi Ali ad›nda biri oldu¤u ortaya ç›kar.72 Kay›tlarda cinayeti kimin iflledi¤i konusunda herhangi
bir bilgi yer almamaktad›r.
Bu tebli¤imizle Gülfem Hatun’un hayat›, mahallesi ve yapt›rd›¤› eserler ile ilgili flimdiye kadar bilinenlerin d›fl›nda Gülfem Hatun Han’›, Gülfem Çarfl›’s› ve
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Gülfem Köprüsü ile ilgili yeni tespit etti¤imiz bilgiler literatüre kazand›r›lmaya
çal›fl›lm›flt›r. Ard›nda hiçbir iz b›rakmadan tarih içinde kaybolup giden, bir dönem Üsküdar’›n ticari hayat›na önemli bir katk›da bulunmufl olan Gülfem Çarfl›’s› ve çarfl› içinde yer alan Gülfem Köprü’sünün varl›klar› Üsküdar fier’iyye Sicilleri’ndeki kay›tlar dolay›s›yla tekrar hayat bulmaktad›r.
Ek: I
Gülfem Çarfl›s›’ndaki Gülfem Köprüsü Üzerinde Yer Alan Selman A¤a Vakf›’na
Ba¤l› Kervansaray›n Yan›ndaki Ahmed Çelebi Vakf›’na Ba¤l› Bir Dükkân›n Tasarruf Haklar›n›n El De¤ifltirmesi ‹le ‹lgili Bir Hüccet
Budur ki Mustafa b. Mehmed nâm kimesne mahfil-i kazâda bâ’isü’l-kitâb Mustafa b. Abdullâh el-cündî mahzar›nda ikrâr idüb Gülfem çârflusunda köprü üzerinde vâki’ bir taraf› Ali Bey’in mutasarr›flar› oldu¤u dükkân ile iki taraf› Selman
[A¤a] Vakf› olan kerbânsaray ile ve bir taraf› kürkçü dükkân›yla ve bir taraf› tarîk-i âm ile mahdûd olan icâre-i mu’accele ile mutasarr›f oldu¤um Ahmed Çelebi evkâf›ndan bir bâb vak›f dükkân›n tasarrufunu mezbûr Mustafa’ya izn-i mütevellî ile verdim mukâbelesinde alt› bin akçe aldum kabz eyledüm keyfe mâyeflâ mutasarr›f olsun dedikde muk›rr-› mezbûrun vech-i meflrûh üzere vâki’
olan ikrâr›n› mütevelli’l-merkûm vicâhen ve flifâhen tasdîk etdikden sonra vakf› mezbûrun kâymakâm mütevellîsi olan Alâeddîn Halîfe b. Mahmûd el-imâm
dahî izin verdim dedikde kayd olundu.
fiuhûdü’l-hâl: Hamza b. Abdullah, Ebrî Bey b. Abdullah el-hakîri?, Mehmed b.
Hasan, Bayez›d b. Abdullah el-cündî, Mehmed b. Hasan, Mehmed b. Nuhbali,
Mehmed b. Mustafa ve gayruhum.
ÜfiS, 84/36a/8
Ek II:
Bir Taraf›nda Bir Akideci Dükkân›n›n, Bir Taraf›nda Kalayc› Mehmed’in Dükkân›n›n ve Bir Taraf›nda Selman A¤a Vakf›’na Ba¤l› Bir Dükkân›n Yer Ald›¤› Dükkân›n Kiraya Verilmesine Dair Bir Hüccet.
Merhûm Ahmed Çelebi evkâf›na kaymakam mütevellî olan Ali Halîfe b. Mahmûd ve mahfil-i kazâda bâi‘isü’l-hurûf Musa b. Hasan nâm nalçac› mahzar›nda
takrîr-i kelâm idüb evkâf-› mezbûreden Gülfâm çarfl›s›nda vâki‘ bir cânibi Akîdeci Hasan’[›n] mutasarr›f oldu¤u dükkân ile ve bir cânibi Kalayc› Mehmed dükkân›yla ve bir cânibi merhûm Selmân A¤a Vakf›’yla ve tarîk-i âm ile mahdûd
olan dükkân ki mezbûr Musa mutasarr›f idüb halen mezbûr yedinden vakf içün
alt› yüz icare-i mu ‘accele alub mâh be-mâh vakfa yi¤irmi befl akçe icâre-i müeccele virmek üzere verdüm mâh be-mâh mezbûr Musa tayin olan yi¤irmi befl
akçe icâreyi vakf içün edâ ittükden sonra tasarrufuna kemisne mâni‘ olmaya didükde muk›rr-› mezbûrun vech-i meflrûh üzere vâki‘ olan ikrâr›n› mukarrün lehü’l-merkûm vicâhen ve flifâhen tasdîk idüb mâ vak‘ kayd olund›.
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Osmanl› dönemi Üsküdar pazarlar›ndaki yo¤unlu¤u yans›tan bir foto¤raf

fiuhûdü’l-hâl: Pîrî Bey er-râcil, Murâd Halîfe el-Hatîb, Yusuf b. Abdullah, Ahmed b. Mahmud el-bakkâl ve gayruhum.
ÜfiS, 84/58b-1
Ek: III
Gülfem ‹maretiyle Yeni Hamam Ortas›nda Yer Alan Gülfem Çarfl›s›’nda, Kürdî
Ali Ad›nda Bir Kiflinin Öldürülmesine Dair Bir Hüccet
Mahrûsa-i Üsküdar’da Subafl› olan fahrül-akrân Mehmed Çavufl ibn Ali mahfili kazâya gelüb takrîr-i kelâm idüb mahrûsa-i mezbûrede Gülfem imâretiyle Yeni Hamâm ortas›nda vâki‘ çarfluda tarik-i âm üzerinde yatsu namaz›nda Kürdî
Ali nâm kemisne hançer ile urulub mecrûhen maktûl olmufldur deyü istimâ‘
olunma¤›n yasakç› bafl› olan ‹lyas Subafl› ile ve baz› müslümanlar ile var›ld›kda
mezbûrun katli muhakkak oluncak (iflbu mâh-› zilkadenin 19. sebt gicesi) meyyitini kelb ve kedi ekl etmesün içün ol çarfluda olan Hüseyin nâm kemisnenin
dükkân›n› açup meyyiti hizmetkârlar›na sabâha dek ›smarlayup konulmufl idi
hâlâ k›bel-i fler‘den üzerine âdem varub keflf ve tahrîr olunmas›n taleb iderim
dedikde Mevlânâ Süleyman’a irsâl olunub cemm-i gafîr ile var›lub görüldükde
fi’l-vâki‘ mezbûr Kürdî Ali mevzi‘-i mezbûrda sol taraf›nda kürek alt›nda hançer
ile urulub mecrûhen maktûl olmufl bulunub ol zamânda üzerine varub gören
müslümanlardan tefahhus ve istifsâr olundukda Dâvud Pafla câmi‘ hatibi Mev463
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lana Mehmed b. Ahmed ve Hüseyin Çelebi ibnü Veliyyüddîn ve Mehmed b.
Mehmed ve Maden b. Bali nâm kemisneler câmi‘-i mezbûrede yatsu namaz›n›
k›lub cemâ‘atle önümüze giderken mezbûr Kürdî Ali zikr olunan tarîk-i âm üzerinde mecrûhen maktûl gördükde bu haberi virüb kaziyyenin vech-i meflrûh
üzerine oldu¤unu Mevlânâ mesfûr mahallinde tahrîr idüb vukû‘› üzerine gelüb
haber verdikde mâ-cerâ alâ mâ-cerâ ketb ve tahrîr olund›. fil-yevmi’t-tâsi‘ afler
min zilkâdeti’l-harâm sene 1007.
fiuhûdü’l-hâl: Hâc Yunus b. Abdullah, Osman b. Abdullah, Selman b. Ahmed
el-‹mâm, Mustafa b. Ali, Ömer b. Sinan, Sefer b. Sinan, Mehmed b. Mustafa, Memi b. Hasan, Ahmed b. Abdullah, Nasuh b. Ali, Hüseyin b. Behram, ve gayruhum mine’l-hâzirîn.
ÜfiS, 96/93b-4
Ek: IV
Gülfem Çarfl›s›’nda Hamam-› Cedid Karfl›s›ndaki Bir Kebapç› Dükkân›nda Yaflanan Bir H›rs›zl›k Olay› ‹le ‹lgili Hüccet
Üsküdar sâkinlerinden Kebabç› Mustafa b. Ahmed nâm kemisne mahfil-i kazâda Mustafa b. Mehmed nâm kemisne mahzar›nda takrîr-i da‘vâ idüb Gülfem
Çârflusu’nda Hamâm-› Cedîd mukâbelesinde mutasarr›f oldu¤um kebabç› dükkân›nda ifl bu mâh-› zilhicce’nin on alt›nc› cum‘a gicesi mezbûr Mustafa b. Mehmed açub bir sanduk içinde sekiz aded kâ¤›d gurufl ve doksan alt› aded Osmânî
akçe ve bir aba çakfl›r ve bir sat›r ve bir kantar ve ba‘z› gümüfl dökme h›rdavât
esbâblar› sirka eylemifldir fler‘le suâl olunub takrîri tahrîr olunmas›n taleb iderüm dedikde g›bbe’s-suâl mezbûr Mustafa b. Mehmed tâbi‘an ikrâr ve i‘tirâf idüb
fi’l-vâki‘ leyle-i mezkûrede kable’l-‘iflâ mezbûr Mustafa’n›n dükkân›n› açub zikr
olunan sekiz aded gurufl ve doksan alt› aded akçe ve bir kantar ve bir sat›r ve bir
aba çakfl›r ve ba‘z› h›rdavât esbâb›n sirka eyledim dedi¤i bi’t-taleb ketb olund›.
Tahrîren fi’t-târihü’l-mezbûr.
fiuhûdü’l-hâl: fieyh Maksûd Efendi, H›z›r Bostanc› er-râcil, muhz›r Sefer b. Abdullah, Nalçac› Ahmed, Atâullah kâtib el-hurûf.
ÜfiS, 81/123a-3
D‹PNOTLAR
1 Mehmet Nermi Haskan, Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, ‹stanbul 2001, I, 202.
2 Tahsin Özcan, Osmanl› Para Vak›flar›: Kanûnî Dönemi Üsküdar Örne¤i, Ankara 2003, s. 211–212, 392–393.
3 Baflbakanl›k Arflivi’nde 251 numarada kay›tl› bir ‹stanbul Vak›flar defteri bulunmaktad›r. Bu defter 953
(1546–47) y›l›nda Kanuni ad›na ‹stanbul’daki vak›flar› tespit etmektedir. Gülfem Hatun’un vakfiyesinin asl›na henüz ulafl›lamam›flt›r fakat vakfiyenin içeri¤i bu defterde mevcuttur. (Ömer Lütfi Barkan - Ekrem Hakk›
Ayverdi, ‹stanbul Vak›flar› Tahrir Defteri 953 [1546] Tarihli, ‹stanbul 1970, s. 435–436.)
4 “Ad› (gül a¤›zl›) anlam›na gelen Gülfem Hatun dönmedir. Dönmelerin babalar› Allah’›n güzel adlar›n›n önüne (kul) anlam›na gelen bir (abd) getirmek suretiyle gelifli güzel verilirdi.” (‹brahim Hakk› Konyal›, Abideleri
ve Kitabeleri ile Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1976, I, 156).
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5 M. Ça¤atay Uluçay, Haremden Mektuplar, ‹stanbul 1956, s. 55–60.
6 Daha ayr›nt›l› bilgi için bk. Tülay Sezgin, “Üsküdar’da Hatun Türbeleri”, Üsküdar Sempozyumu I: Bildiriler,
23–25 May›s 2003, ‹stanbul 2004, II, 141.
7 Haskan, a.g.e., I, 202.
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9 Konyal›, a.g.e., II, 308.
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11 Konyal›, I, 155.
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14 Haskan, II, 986.
15 ÜS, 12/48b–1.
16 ÜS, 69/52b–3.
17 ÜS, 15/8b–1.
18 ÜS, 15/176b–2.
19 Haskan, II, 555.
20 ‹brahim Hilmi Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul 1945, II, 320.
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Cumhuriyet’in ‹lk Elli Y›l›nda
Üsküdar Kad›nlar›1
P R O F .
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Y Ü K S E L

Ö Z E M R E

Cumhuriyet’in ilk elli y›l›nda Üsküdar kad›nlar›nda gözlenen en belirgin özellikler: iffet, sab›r, tevekkül, merhamet ve tutumluluktu. Bu befl haslet onlar›
müstesnâ birer efl ve ana, ve kezâ ailenin istikrâr›n›n da teminât› k›lmaktayd›.
1970’lerin ortalar›na kadar, Üsküdar’da, kula¤›m›za ancak iki ya da üç çiftin boflanm›fl oldu¤u haberi gelmiflti, çünkü Üsküdar’›n kad›nlar› “Allâh’›n en hofllanmad›¤› helâl: boflanmakt›r” hadîsine yürekten inanm›fl ve bu hadîsin muhtevâs›n› idrâkli, salâbetli ve de sab›rl› bir hayat tarz›na dönüfltürmüfllerdi.
Üsküdar kad›n› maddî ve mânevî ac›lar›n› ve çilelerini, genellikle yaln›z bafl›na
çeker ve hazmederdi. Üsküdarî ailelerde dâimâ kol k›r›l›r, ama yende kal›rd›.
Üsküdar kad›nlar› çocukluklar›ndan itibâren mü’min ve hattâ sofu olurlard›
ama, birkaç istisnâs› hâriç, aslâ yobaz olmazlard›. Sofuluklar› ise yafllar›yla
orant›l› olarak artard›. Bafllar›n› flimdilerde, pekçok kimsenin yapt›¤› gibi, abart›l› ve bir ucu s›rt›ndan belinin alt›na kadar sarkan devâsâ bir eflarpla de¤il, ya
çenelerinin alt›nda dü¤üm at›lm›fl “s›kma bafl” tâbir edilen sâde bir baflörtüsü ile
ya da kulaklar›n›n ve ensesinin bir bölümünü de içine alan (bugünkü anlam›ndan farkl›) bir “türban” ile örterlerdi. Han›mlar evlerde ve bâzen de mahalle aralar›nda komfluya geçerken bafllar›n› “sarkma yemeni” ile örterlerdi. Sarkma yemeni, genellikle kenarlar› oya ifllemeli olan bir yemeniyi verev katlayarak iki
ucunu enseden geçirip aln›n üstünde dü¤ümleyip üçüncü ucunu da enseden
dört parmak kadar afla¤›ya sark›tarak ba¤lan›rd›. Bu türlü bafl ba¤lamada kâhkül
(yâni perçem) ve zülüfler yemeniden d›flar› taflarlard›. Üsküdar kad›nlar›n›n ço¤unlu¤u rüküfl olmaktan ve teflhircilikten çekinen sâde, mahfî ama vakur kimselerdi.
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1925 y›l›nda Çaml›ca’da Üsküdarl› k›z ö¤renciler

‹stisnâlar hâriç Üsküdar kad›n› kocas›na ismine “Bey” eklemeksizin, Üsküdar
erke¤i de kar›s›na ismine “Han›m” eklemeksizin hitâb etmezdi. Kad›n kocas›na
olan muhabbetini “Beyefendici¤im” ve erkek de kar›s›na olan muhabbetini “Hâtuncu¤um” diye hitâb ederek izhâr ederdi.
Üsküdar kad›n› çocuklar›n› evlendirdikten sonra ve hele kocas› da vefât etmiflse, genellikle, befl vakit namaz›n› k›lar; Ramazan ay› d›fl›nda da genellikle pazartesi ve perflembe günleri oruç tutmay› âdet hâline getirir; Kelime-i Tevhid zikrine devâm eder; arada s›rada câmilerde cemaatle namaz k›lmaya ve be¤endi¤i bir
vâiz efendinin va’z›n› ya da bir hâf›z›n Kur’ân tilâvetini dinlemeye gider; perflembe akflamlar› da, ikindi ve akflam ezanlar› aras›nda evini dualarla tütsüler,2
Kur’ân-› Kerîm hatmine devâm eder ve özellikle de Yâsin-i fierîf k›raat ederdi.
Her hatmin sonunda da eflini dostunu ça¤›r›r; izaz ve ikrâmda bulunur; hatim
duas›n› yapar ya da birine yapt›r›rd›. Pekçok Üsküdarl› kad›n›n ise, duas› henüz
yap›lmam›fl ama gerekti¤inde eflin dostun mevtâlar›na hediye edilmek üzere, yedekte haz›r duran hatimleri bulunurdu. Kocas›n›n vefât›n›n y›ldönümlerinde de
evinde ya da câmide mutlaka Mevlîd okuttururdu.
Üsküdar kad›nlar› da dedikodudan hofllan›rlar ama fesatl›ktan ve nifak ç›karmaktan fevkalâde çekinirlerdi. Bununla beraber bâz› mahallelerde nedense herkesi biribirine düflürmeye merakl› bir “fesat kumkumas›” gene de bulunurdu.
Bu durum, mahalleli taraf›ndan bir kere teflhis ve tesbit edildi miydi art›k o kad›na tam bir izolâsyon politikas› uygulan›r, kap›lar aç›lmazd›. E¤er bu kabil
kimseler bir de bücür iseler han›mlar, aralar›nda ondan söz ederken, pek âlimâ468
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ne bir tav›rla: “Zâten kardeflim, “küllü tavîlin ebleh, küllü kesîrin fitne” (… bütün uzun boylular aptal, bütün k›sa boylular da fitnefücur olur) diye ahkâm keserlerdi.
Üsküdar kad›nlar›, genellikle genç k›zl›klar›nda zay›f, fakat evliliklerinde bal›k
etinde olurlar ve genellikle, kocalar›ndan da daha uzun yaflarlard›. Üsküdar’da
uzun boylu, bal›k etinde, gösteriflli, olgun ve edâl› han›mlar› “vardakosta” diye
tavsif ederlerdi. Üsküdar kad›nlar› kocalar› vefât ettikten sonra, istisnaî hâller
hâriç, genç iken dul kalm›fl olsalar bile genellikle bir daha evlenmezler; ve e¤er
çocuklar› evlenmifl de ayr› ev açm›fllarsa, çocuklar›na yük olmas›nlar diye de
kendi evlerinde hür ve tek bafllar›na oturmay›, tencerelerini kendilerinin kaynatmas›n› tercih ederlerdi.
Üsküdar kad›nlar›n›n ra¤bet ettikleri tuhâfiye dükkânlar›, Atlas Soka¤›’n›n köflesindeki fiekerci Hasan Efendi’nin dükkân› ile Büyük Hamam Soka¤› (halk aras›nda: “Boyac› Soka¤›”3) aras›nda s›ralanm›fl olup, s›ras›yla Zare Efendi ile eflinin, Takfor Efendi ile o¤ullar›n›n, ‹stepan Efendi’nin, Haçik Efendi’nin, Dirdat
Efendi’nin, Mâvi Köfle Tuhâfiye evi sâhibi Süleyman Bey’in ve 81 numaradaki
Arnavut fierâfettin Bey’in dükkânlar› ile bunlar›n karfl›s›ndaki s›rada 104 numaradaki Attâr Hocalar’›n dükkân›ndan Uncular Caddesi’ne do¤ru iki dükkân evvelki Mehmet Nermi Haskan Bey’in4 dükkân›yd›. Zare’nin dükkân›, veresiye
vermesi dolay›s›yla, Reji’de5 çal›flan han›mlar›n ra¤bet ettikleri bir yerdi.
Üsküdarl›lar tuhâfiyenin çok çok daha kalitelilerini ise ‹stanbul’da Bahçekap› ve
civâr›ndaki “fiiflman Yanko Birâderler”, “Ata Atabek”, “Bi-Ba-Bo”, “Gülnihal”, “Orozdibak” gibi ve bunlara benzer ma¤azalardan ya da Beyo¤lu’ndaki “Au Lion”, “Baker”, “‹lyadis”, “Mayer” ve “Lazaro Franko” gibi ve bunlara benzer ma¤azalardan
sat›n al›rlard›. Daha harc›âlem ve daha ucuz tuhâfiye için de ‹stanbul’da Mahmutpafla Yokuflu’ndaki dükkânlara gidilirdi.
Üsküdar kad›nlar›n›n bir baflka hasleti de ev idâresinde iktisâda riâyetkâr yâni
tutumlu olmalar›yd›. Ekseriyeti kendilerinin ve çocuklar›n›n ve hattâ bâzen de
kocalar›n›n k›l›k k›yâfetlerini tâmir edecek ve bizzât dikecek kadar da usta terzi olurdu. Buna becerisi yetmeyenler ise “gündelikçi terzi” tutarlard›. Bu gündelikçi terziler daha çok Rum, Mûsevî ya da Ermeni han›mlar› olurdu. Gündelikçi
terzi sabah saat 08.00’de eve gelir ve bir gün içinde provalar› dâhil bir kostümü
ya da bir paltoyu dikip teslim ederdi. 1940’l› y›llarda bunlar›n gündelik ücretleri 5-6 lira iken 1950’lerin ortalar›nda 30 lira kadard›.
Çarfl›dan olabildi¤ince az al›flverifl etmek için Üsküdar’›n kad›nlar›, genellikle
reçellerini, flerbetlerini, salçalar›n›, tarhanalar›n› ve yo¤urtlar›n› kendileri îmâl
eder; turflular›n› kendileri kurar; ve hattâ çirozu bizzât kurutur ve lâkerday› bile kendileri tenekeye basarlard›. Baklava ve böreklerin yufkalar›n› gene kendileri açar; lokma, revânî, lalanga, baklava ve hurma tatl›lar›n› da gene kendileri
üretirlerdi. Zâten hemen her evin ya da kona¤›n bahçesinin bir köflesinde günlük yumurta ihtiyâc›n› karfl›layacak bir kümes bulunur ve çiçek tarhlar›n›n d›fl›nda kalan k›sm›nda da sebze ekili olurdu. Bunun ötesinde, pekçok kad›n Üs469
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küdar’›n bugün yerlerinde yeller esen yeflillik alanlar›nda hudâyinâbit biten
ebegümeci, lâbada, ›s›rgan ve hodan (ya da ›sp›t) toplarlar ve bunlardan lezzetli yemekler yaparak aile bütçesine katk›da bulunurlard›.
II. Cihan Harbi’nin k›tl›k döneminde millet yama yapmak için, rengine bakmadan, konudan komfludan yamal›k kumafl parças› dilenecek hâle gelmiflti. Pekçok
kimsenin dirsekleri, dizleri, kaideleri, çoraplar› hep yamalarla tahkîm edilmiflti.
Anneler ve ö¤retmenler çocuklara “Aman evlâd›m! Yama de¤il, y›rt›k ay›pt›r”
telkininde bulunurlard›. Ö¤renciler ve memurlar dirseklerindeki yamalar da tirfillenip y›rt›lmas›n diye bileklerinden pazular›n›n ortas›na kadarki alan› kaplayan, her iki ucu lâstikli, önlüklük satenden yap›lm›fl siyah, gri ya da solgun mâvi kolluklar takarlard›.
Kabûl günlerinde bile han›mlar bir yandan sohbet ederken, di¤er yandan da o
zamanlar giydikleri ipek çoraplar›n6 kaç›klar›n› yumurta tâbir edilen tahtadan
elipsoidal bir araçla ve özel bir t›¤la tâmir ederlerdi. Üsküdar çarfl›s›nda ipek çoraplar› tâmir eden 3-4 dükkân bile türemiflti. Bu çoraplar›n art›k kullan›lam›yacak kadar eskileri ise ip hâline getirilir ve bundan çeflit çeflit paspaslar, hal›lar
ve hattâ yast›k yüzleri örülürdü.
Bu y›llar, han›mlar›n attârlarda sat›lan “rafya” liflerini7 boyad›ktan sonra kendilerine ayakkab› ya da terlik üstleri ördükleri senelerdir de. Bunlar kal›n ipten yap›lm›fl ya da mantardan bir tabana monte edilir ve ortaya evde giyildi¤inde biriki y›l, sokakta giyildi¤inde 8-10 ay dayanabilen ucuza mal edilmifl bir çift ayakkab› ç›kard›. Bu y›llar Uncular Caddesi’nde tahta tabanl› takunya, sandalet ve
ayakkab› imâl eden iki dükkân›n da iyi ifller yapt›klar› yokluk y›llar›d›r.
Üsküdarl›lar erkek çocu¤una düflkün olmakla birlikte bunu alenen ifâde etmeye
mahfiyetleri müsaade etmedi¤inden do¤umdan önce “Aman! Allah elini, aya¤›n›, yüzünü düzgün etsin! Kaderi güzel olsun!” diye temennide bulunurlard›. Bir
de “Seversen o¤lan› sev! K›z kendini sevdirir.” derlerdi.
Üsküdar kad›nlar›, hâmile olduklar›n› anlar anlamaz, ilk ifl olarak bir boy abdesti al›p Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin türbesini ziyâret ederek: “‹lâhî ya Rabbî! Karn›mdaki flu çocu¤un kusursuz do¤mas›n›; Sen’in hay›rl› bir kulun, Cenâb-› Peygamber’in de hay›rl› ümmetinden olmas›n› ve burada yatan Azîz Mahmûd Hüdayî Hazretleri’nin rûhâniyeti gibi yüksek bir rûhâniyet sâhibi olmas›n› lûtfet!”
fleklinde bir duada bulunurlar ve bunu da bir Fâtiha ile noktalarlard›. Do¤acak
çocu¤un böylelikle Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin rûhâniyetine tevdî edilmifl oldu¤u söylenirdi.
Üsküdar’da hâmilelerin kar›nlar› yukar› do¤ru yönelmiflse do¤acak olan çocu¤un erkek, kar›nlar afla¤› do¤ru sark›ksa da do¤acak çocu¤un k›z olaca¤›na muhakkak nazar›yla bak›l›rd›. ‹flin ilginç yan›, bu kehânet ço¤unlukla da gerçekleflirdi.
Üsküdar’›n ebeleri, do¤urttuklar› çocuklar›n göbek kordonlar›n› büyüdüklerinde sesleri güzel olsun diye normalden bir kar›fl daha uzun keserler ve kafalar›ndaki saçlar›n teflkil etti¤i merkezlerin say›s›na bakarak da çocu¤un bafl›ndan,
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Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda Üsküdar’daki bir bayram töreni

ömrü boyunca, kaç evlilik geçece¤i hakk›nda kehânette bulunurlard›. Ve ebelerin bu niyet ve kehânetlerindeki isâbet pay› da, hayrettir, çok yüksek olurdu! Bu
ebeler fevkalâde hâz›k olurlard›. Üsküdar’›n tan›nm›fl ebesi Sâdiye Han›m’›n senelerce çocuk sâhibi olamam›fl çiftleri, uygulad›¤› tedâvî sâyesinde, çocuk sâhibi k›lm›fl oldu¤una kaç defa flâhit olunmufltur.8 Zeynep Kâmil Hastahânesi’nde
do¤an k›zlara mutlaka Zeynep ve o¤lanlara da mutlaka Kâmil göbek ad› konulurdu.
Lo¤usal›k 40 gün sürer, bu süre zarf›nda lo¤usa soka¤a ç›kar›lmaz ve odada da
yaln›z b›rak›lmazd›. Lo¤usa yata¤›n›n bafl›nda s›rmal› kadife kesesi içinde
Kur’an as›l› durur; yast›¤›n alt›nda da özel Lo¤usa Muskas› bulunurdu. Ziyârete
gelenler hediyelerini takdîm ederken: “Maflâallah, fe tebârekallâhu-l ahsenü-l
hâlikiyn. Tebrik ederim k›z›m. Allah anal› babal›, dedeli tayal› etsin! Zât›na mutî kul, Peygamber’ine hayrl› ümmet k›ls›n! Senin de sütün gür olsun, evlâd›m”
diye dua ederler, yeni do¤ana bakarak da, Besmele çektikten sonra Kalem sûresinin nazar âyetleri diye bilinen: “Ve in yekâdullezîne keferû leyuzlik_neke bi
ebsârihim lemmâ semi’uzzikre ve yek_lûne innehu lemecnûn. Ve mâ hüve illâ
zikrün lil âlemîn” fleklindeki 51. ve 52. âyetlerini okuyup çocu¤un üzerine üflerlerdi. Misâfirlere baklava biçimindeki lo¤usa flekerinden yap›lm›fl lo¤usa flerbeti ikrâm edilirdi. Lo¤usa flekeri fleker, karanfil esans›, tarç›n ve k›rm›z› g›dâ
boyas›ndan yap›l›r; flekercilerde ve attârlarda sat›l›rd›. Bu flerbet s›cak içilirdi.
fiimdilerde, yaz günlerinde, bunu buzlu olarak da ikrâm ediyorlar.
O dönemlerde evlerdeki önemli ›s›nma araçlar›ndan biri de mangald›. Bak›rdan
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ya da pirinçten olurdu. Mangallar “Konak Mangal›”, “Süleymâniye Mangal›”,
“Selânik” ya da “Manast›r Mangal›”, “Trabzon Mangal›”, “Nargile Mangal›”,
“Bursa Mangal›” ve “Siirt Mangal›” olarak yedi çeflit olurlard›. Bunlar biribirlerinden yükseklikleri, parçalar›n›n say›s› ve süslemeleriyle fark ederlerdi. En
yayg›n tipi pirinç dökümden ve kapaks›z olan “Siirt Mangal›” idi. En süslülerine ise, Süleymâniye semtinde imâl edildikleri için, “Süleymâniye Mangal›” denirdi. Üsküdar konaklar›nda mangalla meflgul olmak, genellikle, büyük gelinlerin görevi idi.
Üsküdar han›mlar› ise Muharrem ay›na mahsûs aflûreyi büyük bir teflrîfatla haz›rlard›. Muharrem ay› girdi miydi fukarâ-i sâbirîn olsun konakl›s› olsun, evlerinde muhakkak aflûre piflirirlerdi. Aflûre zikirler çekilerek, Âyetülkürsî’ler okunarak piflirilir ve hiç de¤ilse bir tad›ml›k olsun, gayr-› müslimler dâhil, bütün
komflulara da¤›t›l›rd›. Aflûre tenceresinin kapa¤›n›n içinde yo¤unlaflan buhar›n
oluflturdu¤u su damlalar› da gene zikirlerle ufak bir flifleye al›n›r ve birer damla
Besmele çekilerek ve “fiifâ olsun inflâallâh!” diyerek gözlere sürülürdü. Bunca
zikir ve dualarla üretilmifl olan bu damlalar›n gözleri kuvvetlendirdi¤ine ve bâz› göz hastal›klar›na bile iyi geldi¤ine inan›l›rd›.
Han›mlar, ayr›ca, evde imâl ettikleri reçellerden kay›s›, çilek, viflne, kabak, karpuz kabu¤u ve patl›can reçellerinin parlak ve diri olmalar› için bunlar›n çi¤
meyvalar›n› önce birkaç saatli¤ine kireç kayma¤›na yat›r›rlard›.
Mahallede birinin hasta oldu¤u ö¤renildi¤inde hasta evine, yar›m limonu ve ekme¤i ile birlikte bir tas et ya da tavuk suyuna flehriye çorbas› yollan›rd›. Hasta
ziyâretleri ise hastan›n gönlünü alacak kadar uzun, hastay› rahats›z etmeyecek
kadar k›sa sürerdi. Ziyâretçi hastaya “Allâh âcil flifâlar versin, hiç görmediye
döndürsün! Bu hastal›¤›n›z günahlar›n›z›n bedeli olsun!” diye dua eder, hasta
da “Berhudâr olunuz efendim; âmin!” diye cevap verirdi. Vefât›ndan endîfle edilen hastalar için: “Allâh çolu¤una çocu¤una ac›s›n!”, ve vefât› beklenen hastalar
içinse: “‹ki rahmetten biri! Allâh çektirtmesin!” diye dua edilirdi. Bir kimsenin
vefât›nda da, yak›nlar›na: “Allâh bu ac›n›z› unutturtmas›n! (ya da: Allâh bu ac›n›z› unutturacak baflka ac› yüzü göstermesin!)” diye tâziyette bulunulurdu.
Çiçek, kuflpalaz›, kolera, veba, tifo, s›tma gibi bulafl›c› hastal›k bulunan evler,
kap›lar›na sar› renkte bir ilân as›larak, k›rk gün karantina alt›na al›n›rd›. Karantina süresince mahalleli bu evin bütün pazar ifllerini ve hattâ yemeklerini dahî
yüklenirdi.
Üsküdar’da misâfirli¤e, önceden haber vermeye gerek duyulmadan, fakat sabahlar› ev sâhibesinin temizlik ve yemek piflirmek gibi ifllerle meflgul olaca¤› düflüncesiyle, genellikle saat 14.00’den sonra gidilirdi. Ama, fazla senli benli han›m komflular pencereden biribirlerine, saat 10.00 sular›nda: “Ayol, gel de bir
sabah kahvesi içelim!” diye de seslenebilirler; ya da yazlar› ö¤leden sonra birkaç dostlar›yla birlikte ‹câdiye’de, F›st›ka¤ac›’nda, Altûnizâde’de ya da Çaml›ca
eteklerinde bir “K›r sefâs›na ç›kmak”9 üzere randevulaflabilirlerdi. Dönüflte herkes, mevsimine göre, ya gelincik ya kat›r t›rna¤› ya da kekik toplam›fl olarak dö472
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nerdi. O zamanlar Üsküdar’›n s›n›rlar› içindeki do¤ru dürüst tek mesîre yeri ise
fiemsipafla k›y›lar›yd›; flimdi de öyledir. Fakat flimdi Üsküdar’da her yer beton
y›¤›nlar›n›n iflgâli alt›nda bulundu¤undan, art›k k›r sefâs›na ç›kmak imkân› da
kalmam›flt›r.
Üsküdarl› han›mlar misâfirli¤e giderken çocuklar›n› da götürürlerse “Aman evlâd›m! Misâfir ev sâhibinin kuzusudur. Nereye çekerse oraya gider” diyerek misâfirlikte ev sâhibesinin kurallar›na riâyet edilmesi gerekti¤ine iflâret ederlerdi.
Üsküdar evlerinde ve konaklar›nda misâfirlik esnâs›nda art›k konuflacak bir fley
kalmad›¤›nda f›rdöndü, domino, altm›flalt› ya da tombala oynan›rd›. Yap›lan ikrâmlara da: “Ellerinize sa¤l›k! Allâh betinizi bereketinizi artt›rs›n!” diye teflekkür edilir, ev sâhibi buna: “Âfiyet olsun, efendim!” diye cevap verirdi.
Bu ziyâretlerde ilk önce takdîm edilen “safâ geldiniz kahvesi”nden baflka mevsimine göre limonata ya da gelincik,10 gül, portakal, viflne, demirhindi, k›z›lc›k
flerbeti; reçel ya da limonlu lohuk11 ikrâm edilirdi. K›fl›n tarç›nl› zencefilli sahleb ya da boza s›raya girerdi. O zamanlarda, bozan›n içine sar› leblebi atmak gibi bir z›pç›kt›l›k henüz icâd edilmifl de¤ildi. Üsküdar konaklar›nda misâfirlere
pasta, pötibör vs. ve çay ikrâm edilmezdi. Çok resmî misâfirliklerde ise “safâ geldiniz kahvesi”nden sonra misâfirlerin gidece¤ine yak›n bir ikinci kahve daha ikrâm edilirdi.
Çocuklu¤umda han›mlar›n bir k›sm› sigaralar›n›12 bizzât sararlar ve gümüflden
bir sigara maflas›yla tutarak içerlerdi. Di¤er bir k›sm› misâfirlikte kendilerine ikrâm edilen kahveyi içtikten sonra: “Neyse hâlim, ç›ks›n fal›m!” diyerek fincan›
ters çevirip taba¤›n›n üstüne kapat›r, haz›r bulunanlardan fal bakmaya hevesli
birinin fallar›na bakmas›n› beklerlerdi.
E¤er ziyâret edilen ev büyük bir konaksa, u¤urlan›rken, misâfirler: “Efendim,
hayrlara muhâtab olunuz! ‹hyâ ettiniz. Ayaklar›n›z Kâbe’ye vars›n! Bunu saym›yoruz. Çolu¤u çocu¤u toplay›n, gece yat›s›na da buyurun ‹nflâallâh!” diye teflyî
edilirlerdi. Han›mlar›n günlerinde misâfirler evden ayr›l›rlarken, yap›lm›fl olan ikrâmdan dolay› memnûniyetlerini, ev sâhibesine: “Efendim; ellerinize sa¤l›k! Pek
zahmetlere girmiflsiniz” diye ihsâs ederler, ev sâhibesi de tevâzu ile: “Aman efendim, iz’am etmeyiniz! Allâh hayrl›s›yla tekrar›n› nasîb etsin!” diye cevap verirdi.
Üsküdar’›n han›mlar› ise bu dönemlerde fiükûfe Nihal [Baflar] (1896-1973), Peride Celâl [Yönsel] (do¤. 1916), Kerîme Nâdir [Azrak] (1917-1984), Muazzez
Tahsin [Berkant] (1900-1984), Mükerrem Kâmil [Su] (1906-1984), Hâlide Nusret
[Zorlutuna] (1901-1984), Hâlide Edip [Ad›var]13 (1884-1964), Esat Mahmut Karakurt (1902-1977) ve Refik Hâlit Karay’›n romanlar›na, Peyâmi Safa ve onun
yüksek edebiyat kalitesinde bulmad›¤› eserlerini imzâlam›fl oldu¤u Server Bedi
müstear ismiyle yazd›klar›na pek düflkündüler. Üsküdar han›mlar› daha sonralar› da Barbara Cartland’›n (1902-2000) pembe romanlar›n›n tiryâkisi olacaklard›.
Gene çocuklu¤umda, Üsküdar’›n han›mlar›, uzman berberlere, saçlar›n› lüle lüle gösteren “perma” yapt›r›rlard›. O zamanlarda bu hem çok girift, hem çok teh473
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likeli ve de en az birkaç saat süren yorucu bir operasyondu. Bu operasyon esnâs›nda saçlar›n ve derilerin yanmas› ya da hafllanmas› iflten bile de¤ildi. Bâz› han›mlar›n bafl›na bu türlü kazâlar gelir ama gene de perma yapt›rmaktan vaz geçmezlerdi. Bu han›mlar kremlerden Krem Pertev’e, Nivea ve Havilland kremlerine ve pudralardan da Tokalon pudras›na itibâr ederlerdi. Han›mlar›n üç önemli makyaj levâz›m› olan sürme,14 rast›k ve k›na da attârlarda sat›l›rd›.
Üsküdar’da han›mlar ya flekerci Zekeriyâ Bey’in imâlât› olan kolonyalara ya da
o zamanlar Ankara’da büyük flöhret yapm›fl olan Eyüp Sabri Tuncer’in farkl› kokulu Fujer, Hât›ralar, Menekfle, Tütün, Alt›n Damla, Çimen, Kad›n Teni, Çam ve
Beyaz Zambak kolonyalar›na itibâr ederlerdi. Hâli vakti yerinde olan han›mlar
ise 1920’li y›llarda piyasaya ç›kan ve büyük bir itibâra mazhar olan frans›z Arpège ve Chanel 5 parfümlerini kullan›rlard›.
Han›mlar›n lodoslu havalara rastlayan toplant› günlerinde ise hep lodosun kendileri ve yak›nlar› üzerindeki olumsuz etkilerinden söz edilirdi. Bu toplant› günlerinin bafll›ca e¤lencesi olan tombalada tombalay› çeken han›m meselâ 68’i 89
diye okuyup da sonra hatâs›n› fark eder, özürlerle düzeltirse s›rf bu yanl›fl› yüzünden “çinko” ve hattâ “tombala” demifl olan han›mlar bile onu üzmemek için:
“Normal efendim, normal! Bu lodos kimde hâl, dikkat b›rak›yor ki?” diye ahkâm
keserlerdi.
Her gün mahalleleri dolaflan Mûsevî eskici Miflon Efendi mevcûdiyetini: “Eskiler alâyiiim” nidâs›yla duyururdu. Sokakta oynay›p da, âdetâ canh›rafl: “Hay, gözün kör olmayas›ca! Hadi art›k oyunu b›rak da eve gel!” dâvetlerine ald›r›fl etmeyen çocuklar›n annelerinin: “Aman Miflon Efendi himmet et de flu bizim o¤474
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lan› bir korkutuver, eve dönsün kereta!” diye ricâ etmesi üzerine eskici, yüzüne
olabildi¤ince korkunç bir ifâde verirken, sakal›n›n alt›ndan da k›s k›s gülerek:
“Eskiler alâyiiim. Sokaklarda oynayan, ana sözü dinlemeyen çocuklar› da alâyiim, i¤neli f›ç›lara atayiiim!” diye gürler, çocuklar›n çil yavrusu gibi da¤›l›p evlerine kofluflmalar›n› sa¤lard›.15 Analar da eskiciye, derûnlar›ndan “Hayy Allâh
senden râzî olsun Miflon Efendi!” diye dua ederlerdi.
Üsküdar’da çocuklar›n ve han›mlar›n akflam ezan› okunmadan evlerinde olmalar› kurald›. Ecinni tayfas›n› rahats›z etmemek amac›yla akflam ezan› ile güneflin do¤uflu aras›nda bahçelerde, tahtabofllarda ve balkonlarda çamafl›rlar as›l›
b›rak›lmaz, bahçeye ya da soka¤a çöp veyâ su at›lmaz, çiçekler sulanmazd›. Bu
kurallara herhangi bir zarûretten dolay› uymamak durumu hâs›l olursa da mutlakâ “Bismillâh, Allâhümme innî eûzu bike mine’l-hubsi ve’l-habâis” (Allâh’›n
ad›yla, Allâh’›m pislikten ve kötülüklerden muhakkak ki Sana s›¤›n›r›m) duas›
okunurdu. Ayn› dua tuvalete girerken de okunurdu.
1950’li y›llar›n ortalar›na kadar Üsküdar câmilerinde erkekler ile kad›nlar aras›nda bugünkü gibi kafesli, perdeli bir ay›r›m uygulanmazd›. Erkeklerin en son
saf›n›n iki metre kadar arkas›nda kad›nlar›n saflar› bafllard›. Bu uygulama
Hacc’a gitme kolaylaflt›ktan sonra Vahhâbîler’in etkisinde kalanlar taraf›ndan
bafllat›ld›yd›.
Üsküdar kad›nlar›n›n hayatlar›ndaki en önemli hâdiselerden biri de “o¤ullar›n›n ilk mürüvveti” diye adland›rd›klar› sünnet dü¤ünüydü. Sünnet dü¤ünleri,
genellikle, çocuklar 7 ilâ 14 yafllar› aras›nda iken, eylûl ay›nda ve perflembe günleri16 yap›l›rd›. Fukarâ olsun, hâli vakti yerinde olanlar olsun herkes sünnet dü¤ününün o¤ullar›n›n hâf›zalar›nda iyi bir hât›ra olarak kalmas›n› arzu eder ve
bunun için hiçbir fedâkârl›ktan kaç›nmaz, hattâ büyük borçlar›n bile alt›na girerdi.
E¤er ev ya da konak misâfirleri alacak kadar büyük de¤ilse sünnet dü¤ünü için
ya Salacak Park› Aile Gazinosu ya ‹nk›lâb Bahçesi ya K›s›kl› Aile Gazinosu ya
da Sunar Sinemas›’n›n dü¤ün salonu kirâlan›rd›. Dört bafl› ma’mûr bir sünnet
dü¤ünü, ö¤leden önce sünnet ameliyesinin icrâ edilip de sünnet çocu¤unun
süslü sünnet yata¤›na yerlefltirilmesinden sonra, ikindi vaktinde bafllar ve gece
yar›s›ndan sonraya kadar sürerdi. Sünnet yata¤›n›n baflucunda ya da yata¤›n dayanmakta oldu¤u duvarda, alt›n simle ifllenmifl kadife torbas› içinde mutlakâ bir
Kur’ân-› Kerîm bulunurdu.
Sünnet esnâs›nda çocu¤u kirvesi tutar ve çocu¤un sesi annesinin babas›n›n kulaklar›na gidip de üzülmesinler diye hokkabaz ile bunun curcunabaz17 yardakç›lar› ellerinde teflerle ac›dan k›vranan çocu¤un sesini bast›r›rlard›.
Bu dü¤ünün vazgeçilmez sâbit unsurlar› Kur’ân tilâveti, mevlîd, fas›l heyeti,
hokkabazlar18 ve Karagöz temâflâs›yd›. Bâzen bunlara bir kukla oyununun ilâve
edildi¤i de olurdu. Maddî imkânlar› daha k›s›tl› olan aileler, fas›l heyeti yerine,
gramofonda çald›klar› tafl plâklarla boflluk doldururlard›. Sünnet dü¤ününe her
gelen, imkân›na göre, bir hediye takdîm ederdi. Bunlar defter, kalem, çanta,
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oyuncak, kitap, kol saati, dolma kalem, ayakkab›, flapka, elbise, radyo, foto¤raf
makinesi, bisiklet, para ya da alt›n olabilirdi.
Dü¤ünde susayanlara su ve limonata verilirdi. Akflam yeme¤inin de¤iflmez mönüsü de dü¤ün çorbas›, etli pilâv, zerde ve limonatadan ibâret olurdu. Gece yar›s›na do¤ru ise misâfirlere meflrûbat ile birlikte kaflarl› sandöviç ikrâm edilirdi.
II. Cihan Harbi’nin sonuna do¤ru bafllayan ve yaklafl›k 1943-1950 y›llar›n› kapsayan bir dönemde, genellikle 20 ilâ 40 yafllar›ndaki han›mlarda ve beylerde, ‹stanbul ve Üsküdar gustosuna hiç uymayan, dikkatleri üzerine çekmeye yönelik
ve teflhirci yeni bir giyim-kuflam tarz› moda olduydu. Buna “Bobstil” tarz› denilmekteydi; Amerikan menfleliydi. Bu dönemde, yazlar›, han›mlar›n bluzlar›n›n
önü gö¤üslerinin önemli bir k›sm›n› ortaya koyacak kadar derin bir dekolte fleklinde olurdu. Bu han›mlar genellikle sutyen de kullanmazlard›. “Japone” denilen kollar›n kol evleri,19 gö¤üsleri yanlardan da bir hayli ç›plak b›rakacak kadar
dekolteydi. Bu durum tramvayda tutamaklara tutunarak ayakta duran han›mlar›n genç ve orta yafll› erkeklerin dikkatlerinin odak noktas› olmalar›na, di¤erlerinin de öfkesine yol açmaktayd›. Bu konu o zamanlar›n Karikatür, Akbaba ve
fiaka gibi mizah dergilerinde Münif Fehim [Özarman] (1899-1983), Râmiz Gökçe, Necmi R›zâ Ayça (1914-2007) ve Orhan Ural’›n (1913-1978) karikatürleriyle
epeyi tenkid edilmiflti. Bu han›mlar serin havalarda bluzlar›n›n üstüne kad›n
kimli¤ine göre de¤ifltirilmifl erkek ceketleri giymekte, uzun saçlar›n› da ipek a¤lar içine almaktayd›lar. Bacaklar, genellikle, çoraps›z fakat etekler diz kapaklar›n›n neredeyse dört parmak yukar›s›ndayd›. T›rnaklar afl›r› uzun, parlak mercan renginde, dudaklar do¤al s›n›rlar›ndan taflan flekilde cart k›rm›z›ya ya da
siklâmen rengine boyanm›fl olurdu. Gösteriflli iri tafll› küpeleri, büyük flövalye
yüzükleri ve bâzen iki parmak kal›nl›¤›ndaki bilezikleriyle, mantar tabanl› kontrastl› cart renkli iki renk yüksek ayakkab›lar› ve tüllere sar›l›, mevlevî sikkesini
and›ran ve bâzen 70 cm yüksekli¤e kadar varan ç›lg›nca flapkalar›yla bu han›mlar, niflanl›lar›n›n ya da kocalar›n›n yanlar›nda böylece yaklafl›k 2,5 metreye eriflen yapay bir boya sâhip olarak heyulâ gibi kalmaktayd›lar.
Bobstil delikanl›lar ise tabanlar› kal›n köseleden veyâ kal›n kauçuktan a¤›r ayakkab›lar, k›rm›z› kravatlar, omuzlar› abart›l› flekilde vatkayla beslenmifl bol fakat
gömleklerin kollar›ndan üç parmak daha k›sa kollu ceketler, dar paçal› ama çoraplar›n görünmesini sa¤layacak derecede de k›sa pantalonlar, dar kenarl› kumafl flapkalar ve a¤›zlar›nda pipolarla ve hafif kamburumsu durufllar›yla bu modaya ayak uydurmaktayd›lar.
Bu modaya uyan genç k›zlar›n ve kad›nlar›n o zamana kadar görülmemifl olan
ve kad›nl›k ziynetlerini bu kadar pervâs›zca teflhir eden cür’etlerini Üsküdarl›
mûtedil muhâfazakâr han›mlar›n pek ac› bir flekilde tenkid ettiklerini ve elemlerini, s›k s›k “Kolunu asma kaba¤› gibi açm›fl ayol. Hafazanallâh! Daha neler görece¤iz? Dünyâ’n›n sonu mu geldi ne? Bafl›m›za tafllar ya¤acak!” diye dile getirmifl olduklar›n› hat›rl›yorum. Bu moda 1950’lerin bafl›na kadar yo¤un bir biçimde sürdü ve sonra tavsad›yd›.
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1956 y›l›ndan sonra da Üsküdar’da genç k›zlar ve genç han›mlar aras›nda ‹ran
‹mparatoriçesi Farah Dibâ’n›n fiehinflah R›zâ Pehlevî ile niflanl› oldu¤u dönemdeki saç›n›n flekli moda olmufltu. E¤er hâf›zam yan›ltm›yorsa, bu saç modelinde saç›n ön bölümü ikiye ayr›larak kulaklar›n arkas›na at›l›rken zülüfler de kula¤›n önünde, öne do¤ru k›vr›k bir favori görevi görüyordu. Saçlar›n geri kalan›
ise bafl›n, arkas›nda de¤il, üst arka taraf›nda büyük bir topuz fleklinde toplan›yordu.
fiüphesiz ki Üsküdar da, ‹stanbul da çok de¤iflti. 1965 y›l›ndan bafllayarak Anadolu’dan gelip de Üsküdar’a ve ‹stanbul’un di¤er semtlerine yerleflmeye bafllayan vatandafllar›m›z›n bu beldenin yüzy›llar boyu teessüs etmifl olan kültürüne,
örfüne ve âdetlerine, yâni k›sacas› sosyal dokusuna al›flmalar› pek mümkün olamad›. Bundan ötürü de eski Üsküdarl›lar ve eski ‹stanbullular kendi beldelerinde az›nl›¤a düfltüler. Bu durum kendilerinde, genel olmasa bile, gene de bir
az›nl›k ve hattâ bir marjinallik hâlet-i rûhiyesinin filizlenmesine yol açt›. Üsküdar’a ve ‹stanbul’a has kültür de, örf ve âdetler de, zevkler de, deyimler de ve
hattâ hayat tarz› da törpülendi; hepsi de bir çeflit küsûfa u¤rad› gitti.
Fakat Üsküdar’a göçenlerin çocuklar›nda ve o da 1990’lar›n bafl›ndan itibâren,
bu beldeye sâhip ç›kma ve bir Üsküdarl›laflma irâdesi öne ç›kmaya bafllad›. Bunda, Allâh râz› olsun, son dönemlerin Üsküdar belediye baflkanlar›’n›n himmet
ve gayretleri aslâ göz ard› edilemez.
D‹PNOTLAR
1 Bu yaz› Cumhuriyet’in ilk elli y›l›nda Üsküdar kad›nlar›n›n gözlemlere dayanan özelliklerini tesbit etmektedir.
2 Bu tütsü esnâs›nda Ayetelkürsî ile Felak ve Nâs sûreleri okunur ama, her nedense, arada bir de Ashâb-› Kehf’in Yemlihâ,
Mislinâ, Mekselinâ, Mernûfl, Debernûfl, Sâzenûfl, Kefefltetayyûfl’un ve bir de köpekleri K›tmîr’in isimleri de zikredilirdi.
3 Bu soka¤›n Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’nden giriflinde sa¤da elbise ve kumafl boyayan bir dükkân vard›. Üsküdarl›lar solan
ve y›pranan elbiselerini nisbeten yeni göstermek için bu dükkânda boyat›rlar ya da Sâim Hoca’n›n dükkân›ndan ald›klar› boyalarla ve onun târifi üzerine evlerinde kendileri boyarlard›.
4 Bofl saatlerinde fevkalâde mütevâz› fakat dakîk bir araflt›rmac› olan rahmetli Mehmet Nermi Haskan Üsküdar Belediyesi taraf›ndan 2001 y›l›nda bast›r›lm›fl olan battal boyda, 3 cildlik devâsâ Yüzy›llar Boyunca Üsküdar bafll›kl› eserin müellifidir.
Bu eser bâz› hatâlar›na ra¤men gene de Üsküdar hakk›ndaki en kapsaml› eserdir. Belediye bu eseri ayr›ca CD format›nda da
yay›nlay›p da¤›tm›flt›r. Merhûmun, ayr›ca: ‹stanbul Hamamlar›, Eyüpsultan Târihi (2 cild), Eyüp Târihi, Eyüplü Hattatlar ve
Mûs›kîflinaslar, Bâb-› Âlî Hükûmet Kap›s› bafll›kl› k›ymetli baflka eserleri de vard›r.
5 Kapitülâsyonlar devrinde frans›zlar›n tütün üzerindeki imtiyazlar›n›n kurumsal ad› “Reji ‹dâresi” idi. Kapitülâsyonlar kalkt›ktan sonra tütünün yönetimi millî bir kurulufla, daha sonra Tekel diye an›lacak olan, ‹nhisarlar ‹dâresi’ne geçti. Fakat halk
uzun süre tütün depolar›ndan ve tütün iflleme yerlerinden hep “Reji” diye söz etti. 1935 y›l›nda inflâ edilip de 1985 y›l›nda
y›kt›r›lan Reji kompleksi tütün deposu ile sâhildeki tütün iflleme binâs› ve lojman olmak üzere üç binâ idi. Sâhildeki bu binâlar›n yerinde Sultan Abdülmecid devrinin Kaptan-› Deryâ’lar›ndan Mehmet Ali Pafla’n›n (1813-1868) yal›s› bulunmaktaym›fl.
6 1942 y›l›nda k›z ö¤rencilerin yafllar› ne olursa olsun ipek çorap giymeleri, içinde bulunulan harp ekonomisi aç›s›ndan, resmen yasakland›yd›.
7 Rafya: Yapraklar› uzunca bir palmiye a¤ac› türü.
8 Halk Caddesi’nde attâr Sâim Hoca’n›n 66 numaral› eski evinden 8-10 ev kadar ötede ebe Sâdiye han›m ile kardefli Enîse han›m otururlard›. Aslen rum-ortodoks olan bu iki kardeflin a¤abeyleri Eftimyâdis Efendi’nin Ba¤larbafl›’nda eczâhânesi varm›fl.
Bu zât Üsküdar Mevlevîhânesi son postniflîni Ahmed Remzi Akyürek Dede sâyesinde ihtidâ etmifl ve daha sonra da celvetî
Azîz Mahmûd Hüdâyî Dergâh›’n›n mürîdlerinden olmufl. Vefât›nda Ortodoks Kilisesi papazlar›n›n kendisini Rum Mezarl›¤›’na gömmemeleri için Neyzen Niyâzi Say›n’›n babas› bafl komiser Ömer Hulûsi Bey’e müracaat ederek öldü¤ünde kendisinin papazlara teslim edilmemesini ve naafl›n›n da Azîz Mahmûd Hüdâyî Dergâh›’n›n hazîresine gömülmesini vasiyet etmifl.
Kendisi hâlen bu hazîrede Fatma Han›m Sultan Türbesi’nin karfl›s›ndaki Kâz›m Pafla’n›n kabrinin yan›nda gömülüdür, fakat
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mezar tafl› (herhâlde bu defin için Bakanlar Kurulu karar› al›nmam›fl oldu¤undan olsa gerek) yoktur. Eftimyâdis Efendi, vefât
etmeden hemen önce, k›zkardefllerine müslüman olmalar›n› vasiyet etmifl. K›zkardeflleri a¤abeylerinin vasiyetine uyarak müslüman olmufllar; ve ebe olan büyü¤ü Androniki han›m Sâdiye, küçü¤ü de (acabâ eski ismi Eleni miydi? ‹yi hat›rlayam›yorum)
Enîse ad›n› alm›fl. Ebe Sâdiye Han›m pek hâz›k bir ebe idi. Üsküdar’da binlerce çocu¤un ve bu arada a¤abeylerimin, benim,
yengem Birsen han›m›n (do¤. 1935) ve o¤lu ye¤enim Abdullâh Ahmet Refik’in (do¤. 1958) ve büyük kuzinim (rahmetli) Melîha Dedeo¤lu han›m›n o¤lu Prof. Dr. Mehmet Semih Dedeo¤lu’nun (do¤. 1947) do¤umunu da o yapt›rm›flt›r. Enîse han›m ise
pek güzel, al›ml› ve edâl› bir han›md›. ‹kinci evlili¤ini babam›n arkadafl› Alâeddin Bey ile yapm›flt›.
9 “K›r sefâs›na ç›kmak”: Bugünün deyimiyle “piknik yapmak.”
10 Üsküdar’da art›k gelincik tarlalar› kalmad›. Gelincik flerbeti yapan pastahâne de kalmad›. Hattâ, g_libâ, gelincik flerbetinin
nas›l yap›ld›¤›n› bilen de kalmad›. Gelinci¤in k›rm›z› taçyapraklar› topland›ktan sonra, kapsüle yak›n k›sm›ndaki siyah k›s›mlar ay›klan›r. Büyük bir kavanoza konularak limon ve bol su ilâve edilir. Günefl gören bir yerde iki hafta kadar bekletilir. Taçyapraklar›n›n k›rm›z› rengi iyice suya ç›kt›ktan sonra, yapraklar süzülerek at›l›r. Bol fleker ve limon ve bir mikdar limon tuzu ile kar›flt›r›l›r. Elde edilen yo¤un flurupdan bir barda¤a iki ya da üç parmak kadar konularak üstüne su ilâve edilir. Genellikle so¤uk içilirse insana ferahl›k ve hafif bir gevfleklik verir.
11 “Lohuk” fleker, su ve krem tartar’dan (üzümde do¤al olarak bulunan potasyum asidi tartrat›’dan) yap›l›r. fieker suda doyuncaya kadar eritilir ve kaynat›l›r. Bu eriyik kar›flt›r›l›rken içine krem tartar ilâve edilir. Krem tartar kokusuz olup flekerin
kristalleflmesini önler. Bu arada eriyi¤in sürekli olarak kar›flt›r›larak çevrilmesi onun bembeyaz cams› bir mâcun hâline gelmesini sa¤lar. Bu arada bargamot ya da vanilya ilâve edilerek lohukun kokulu olmas› temin edilir. Bunlar›n yerine kakao veyâ kaymak; ya da rendelenmifl: çukulata veyâ limon veyâhut da yafa portakal› kabu¤u ilâve edilebilir. Kaymakl› lohuk Afyon
Kaymak fiekeri’nden baflka bir fley de¤ildir.
12 Üsküdar’da eskiden en çok içilen sigaralar Birinci ile Bafra sigaras› idi. Daha sonra piyasaya ç›kan Gelincik ve Han›meli
daha çok han›mlar›n tercih ettikleri sigara olduydu. Daha kaliteli sigaralar Bo¤aziçi, Serkldoryan, Yenice, Sipahi ve Tiryâki
idi. Bunlar›n içinde en pahal›s› Bo¤aziçi idi. Di¤erleri 11 ilâ 30 kurufl aras›nda de¤iflirken bu tam 125 kurufltu. En berbat sigaralar ise: ‹kinci, Köylü ve Asker sigaralar› idi. Daha sonra Kokulu Harman, Yeni Harman ve Mentollü Çaml›ca sigaralar› ç›kt›yd›. Fakat bunlar›n hepsi de art›k târihe kar›flm›fl bulunuyor. fiimdi Amerikan markal› sigaralar pek moda. Eski Üsküdar’da
tütün tiryâkisi beylerin ve han›mlar›n itibâr ettikleri bir aksesuar da tütün ya da sigara tabakas›yd›. Art›k bunlar da piyasadan
çekildiler. Çocuklu¤›mda ve gençli¤imde Üsküdar’da pekçok enfiye tiryâkisi vard›. Art›k enfiye de, enfiye tiryâkili¤i de Üsküdar’dan elini aya¤›n› çekmifl görünüyor.
13 Köfleli parantezler içinde soyadlar› yaz›l› olan bu han›m yazarlar›n soyadlar› Üsküdar’da pek bilinmez, bunlar yaln›zca ilk
iki isimleriyle an›l›rlard›.
14 Sürmenin iyisi Yemen’den gelirdi. Sürme sürmedân ya da sürmelik denilen, genellikle mâdenî zarif bir kapta muhâfaza
edilirdi. Sürmedân›n içinde bir bölümü kapak vâzifesi gören ve sürme çekmekte kullan›lan, ad›na da sürmeçûb [Farsça; anlam›: sürme sopas›] denilen uzunca bir mil bulunurdu.
15 Çocuklar›n bu pani¤i annelerinin onlara anlatm›fl oldu¤u “Mûsevî eskicilerin çocuklar› kaç›r›p i¤neli f›ç›ya atarak kanlar›n› içtikleri” efsânesine dayan›rd›.
16 Bu herhâlde Cuma gününün resmî tâtil oldu¤u günlerden kalan bir âdetti. Sünnet dü¤ünleri bâzen geceyar›s›ndan daha
geç vakitlere kadar sürebildi¤inden tâtil olan ertesi gün dâvetlilere gecenin yorgunlu¤unu ve dü¤ün sâhiplerine de hem yorgunlu¤u ve hem de uykusuzlu¤u telâfi etmek için uygun oluyordu.
17 Curcuna: Karfl›l›kl› gürültü, pat›rt›, flamata. Curcunabaz: Karfl›l›kl› gürültü, pat›rt›, flamata ç›karanlar.
18 Hokkabazlar ayn› zamanda kuklac›l›k da yaparlard›. Nedense bunlar ya Mûsevî ya da Ermeni olurdu. Genellikle hepsinin
de bir lakab› vard›. Benim çocuklu¤umdaki hokkabazlardan hat›r›mda kalanlar: Portakalo¤lu (Marko), Marko’nun o¤lu Bohor,
Karanfilo¤lu, Yapakç›o¤lu, Bezazo¤lu, Endamo¤lu, Çiçeko¤lu (Yasef) ve Poyrazo¤lu idi. Bunlardan yaln›zca Karanfilo¤lu Ermeniydi, ama yardakç›s› gene Mûsevîydi.
19 Kol evi: Elbiselerde koltuk alt›na gelen k›s›m.

478

Üsküdar’da Kad›n Nüfusun
Sosyo-Ekonomik Özellikleri
P R O F .

D R .

S E D A T

M U R A T

‹stanbul Üniversitesi

Toplumlar›n sosyo-ekonomik yap› ve düzeyinin belirlenmesinde nüfus araflt›rmalar›n›n özel bir önemi bulunmaktad›r. Bir ülkenin, bölgenin, ilin veya bir ilçenin mevcut sosyal ve ekonomik yap›s›n› belirleyebilmek ve bu do¤rultuda gelece¤e yönelik önlemler alabilmek için nüfus yap›s›n› ve genel özelliklerini bilmek gerekmektedir.
“Üsküdar’da Kad›n Nüfusun Sosyo-Ekonomik Özellikleri”nin araflt›r›ld›¤› bu çal›flmada; Üsküdar’daki kad›n nüfusun yafl, cinsiyet, ba¤›ml›l›k oranlar›, e¤itim
ve iflgücü özellikleri ülke ve ‹stanbul geneliyle karfl›laflt›rmal› bir flekilde ele al›n›p incelenmifltir.
Bu çal›flma yap›l›rken, baflvurulan bafll›ca istatistikî kaynak, TÜ‹K’in Genel Nüfus Say›mlar› olmufltur. Fakat bu say›mlardan en sonuncusu 2000 y›l›nda yap›ld›¤›ndan, çal›flmalara daha çok 1980-2000 aras›ndaki dönemin genel bir de¤erlendirmesi fleklinde olmufltur. 2000 y›l›ndan sonraki y›llara ait veriler ise ancak
tahminlere ve Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemi çal›flmalar›n›n henüz tam olarak tamamlanamam›fl ve yay›nlanmam›fl verilerine dayanmaktad›r.
Ancak, kad›n nüfusun özelliklerinin daha iyi anlafl›labilmesi için toplam ve erkek nüfusla ilgili verilere de yer verilmifltir. Bu sayede kad›n nüfusun konumunun daha net ve karfl›laflt›rmal› bir flekilde incelenmesi ve anlafl›lmas› mümkün
hale gelmifltir.
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1. Nüfusun Da¤›l›m›
1.1. Nüfus Miktar›
Ülkelerin sahip olduklar› sosyal ve ekonomik düzeylerine ba¤l› olarak nüfus art›fl h›zlar› da farkl› bir flekilde kendisini hissettirmektedir. Genelde az geliflmifl,
e¤itim düzeyi düflük ve kentleflmesi s›n›rl› ülkelerde nüfus art›fl h›z› oldukça
yüksek iken, tam tersine ileri derecede geliflmifl, e¤itim düzeyi ve kentleflme oran› yüksek ülkelerde ise nüfus art›fl h›zlar› çok düflük ve hatta negatif bir e¤ilime
sahiptir. 1
‹nsanl›k tarihi boyunca nüfus art›fl›n›n ayn› olmad›¤›, farkl› dönemlerde ve farkl› bölgelerde art›fl veya azal›fl trendine girmifltir. Savafllar, salg›n hastal›klar gibi
sebeplerle, özellikle Avrupa nüfusunda, baz› dönemlerde önemli derecede nüfus kayb› olmufltur. Nüfustaki de¤ifliklikler ekonomiyi de etkilemektedir. Örne¤in; 1929 ekonomik buhran›nda nüfus art›fl›ndaki azalma bu krizi adeta körüklemifltir. Zira nüfus art›fl›n›n düflük olmas›, yat›r›m imkânlar›n› k›sm›fl, bu da iktisadi durgunlu¤a yol açm›flt›r. Öte yandan II. Dünya Savafl›’ndan sonraki dönemde ölüm oranlar›, fakir ülkeler baflta olmak üzere bütün dünyada h›zla azalmaya bafllam›fl ve dolay›s›yla dünya nüfusu h›zl› bir art›fl temposuna girmifltir.2
Türkiye’de Nüfus art›fl›, Osmanl› döneminde teflvik edilirken, Cumhuriyet döneminde ise iki farkl› uygulama görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Planl›
dönem öncesinde nüfus art›fl› teflvik edilirken, Planl› dönemde ise nüfus art›fl
h›z›n›n düflürülmesi teflvik edilmifltir. Ancak, gerek planl› dönem öncesinde gerekse sonras›nda uygulanan nüfus politikalar› baflar›l› olamam›flt›r. Nitekim
planl› dönem öncesinde nüfus art›fl h›z› yükseltilmeye çal›fl›l›rken, istenilen düzeyde bir nüfus art›fl h›z› yakalanamam›flt›r. Planl› dönem sonras›nda ise nüfus
art›fl h›z› düflürülmeye çal›fl›lm›fl, fakat bu defa da arzu edilen seviyede bir düflüfl gerçeklefltirilememifltir. Son y›llarda do¤urganl›k ve nüfus art›fl h›z›nda görülen düflüflün nedeni ise, uygulanan nüfus politikalar›ndan de¤il, daha çok
ekonomik, sosyal ve kültürel yap›daki de¤iflmelere dayanmaktad›r.3
1935 ile 2000 y›llar› aras›nda Türkiye nüfusu 4,2 katl›k bir art›flla
16.157.450’den 67.803.927’ye, ‹stanbul nüfusu 11,3 katl›k bir art›flla
883.599’dan 10.018.735’e ulaflm›flken, ayn› süre içinde Üsküdar nüfusu ise 8,7
katl›k bir art›flla 57.071’den 495.118’e yükselmifltir.
Ayn› süre içinde erkek nüfus Türkiye genelinde 4,3 katl›k art›flla 7.936.512’den
34.346.735’e, ‹stanbul’da 11,1 katl›k art›flla 457.343’den 5.088.535’e ve Üsküdar’da 8,3 katl›k bir art›flla 29.870’den 247.318’e yükselirken, kad›n nüfus ise
Türkiye genelinde 8.220.938’den 33.457.192’ye 4,1, ‹stanbul’da 426.256’dan
4.930.200’e 11,6 ve Üsküdar’da da 27.201’den 247.800’e 9,1 katl›k bir art›fl göstermifltir.
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Tablo 1: Say›m Y›llar›na Göre Nüfus Miktarlar› (1935–2000)
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s, 46, D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No: 2732,
2002, s, 42 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus ve Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s. 61’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Toplam nüfustaki bu art›fl›n yan› s›ra erkek ve kad›n aç›s›ndan olaya bak›ld›¤›nda erkeklerle kad›nlar›n art›fl miktar›n›n ülke ve ‹stanbul genelinde hemen hemen ayn› kald›¤› fakat Üsküdar’da kad›n nüfusun erkek nüfusa göre daha fazla
art›fl gösterdi¤i dikkat çekmektedir. Nitekim yukar›da da görüldü¤ü üzere, 19352000 y›llar› aras›nda Üsküdar’daki erkek nüfus 8,3 katl›k bir art›fl gösterirken,
kad›n nüfus ise 9,1 katl›k bir art›fl göstermifltir. Ancak, ‹stanbul ve Üsküdar’daki bu art›fl yüksek do¤urganl›ktan de¤il, bu ilin ve ilçenin afl›r› ölçüde göç almas›ndan kaynaklanmaktad›r.
1985 nüfus say›m›nda Üsküdar’›n nüfusu 490.185 iken, bu miktar 1990 nüfus
say›m›nda -%19,5’lik bir azalmayla 395.623’e düflmüfltür. Bu düflüflün nedenini,
daha önce Üsküdar’a ba¤l› olan Ümraniye’nin 1988 y›l›nda ilçe statüsüne kavuflarak bu ilçeden ayr›lmas›na ba¤lamak gerekir.
Üsküdar’›n nüfus miktar› 2000 y›l›nda nüfusu 495.118 iken, bu miktar›n Adrese Dayal› Nüfus Kay›t Sistemine göre 550 bine yaklaflt›¤› tahmin edilmektedir.
Yedi y›ll›k bir süre içinde Üsküdar’›n nüfusunun yaklafl›k %11’lik bir art›fl kaydetti¤i görülmektedir.
1.2. Nüfus Art›fl H›z›
Yo¤un göç alan bir il olmas› nedeniyle, ‹stanbul’un nüfus miktar›ndaki art›fl h›z› Türkiye genelinin çok daha üzerinde olmufltur. Fakat ülke genelindeki gibi,
‹stanbul ilinde de nüfus art›fl h›z›n›n çok yüksek ve düflük oldu¤u dönemler olmufltur. Ancak, Türkiye ve ‹stanbul ilinin nüfus art›fl h›z›n›n çok yüksek ve dü481
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flük oldu¤u bu dönemler birbirine tekabül etmemektedir.4
‹kinci Dünya Savafl›n›n etkisiyle, dönemler aras› en düflük nüfus art›fl h›z› hem
ülke geneli ve ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da 1940-45 ve 1945-50 dönemlerinde gerçekleflmifltir. Ancak bu dönemlerde Üsküdar’›n nüfus art›fl›n›n daha yüksek oldu¤u da görülmektedir. Fakat 1990-2000 y›llar› aras›ndaki 10 y›ll›k süreyi
içeren dönemde ise nüfus art›fl h›z›n›n düflmekte oldu¤u görülmektedir. Bu husus, nüfus miktar› artmakla birlikte, son y›llarda ‹stanbul’un y›ll›k nüfus art›fl
h›z›nda belli bir düflme e¤iliminin bafllad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Afl›r› göçün
neden oldu¤u konut, gecekondu, altyap›, trafik, çevre kirlili¤i, hayat pahal›l›¤›
gibi sorunlar›n yan›s›ra, 17 A¤ustos depremi ve daha sonraki deprem söylentileri ‹stanbul’da tersine göçün bafllamas›na veya en az›ndan bu flehre yönelik göçün miktar›nda belli bir azalmaya yol açm›fl oldu¤u söylenebilir.

Tablo 2: Dönemler Aras› Nüfus Art›fl Oranlar› (%), (1935–2000)
Kaynak: Tablo 1.
Dönemler itibariyle nüfus art›fl h›z›na cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, hem ülke genelinde ve hem de ‹stanbul ve Üsküdar’da, erkeklerin kad›nlardan miktar
olarak daha fazla olmas›na ra¤men, kad›nlardaki nüfus art›fl h›z›n›n erkeklerden daha yüksek oldu¤u görülecektir. Toplam nüfus içinde erkeklerin ço¤unlu¤u oluflturmas›na karfl›l›k kad›nlardaki art›fl h›z›n›n daha yüksek olmas›n›n
muhtemel nedenini, ekonomik amaçlarla yaln›z bafl›na ‹stanbul’a göç eden evin
erkek bireylerinden sonra, kad›n üyelerin de daha önceki bölgelerinden buraya
kesin olarak göç etmifl olmalar›nda aramak mümkündür.
1.3. Yafl Gruplar› ve Cinsiyet ‹tibariyle Nüfus
Bir ülke veya bir bölge nüfusunun yafl gruplar› itibariyle da¤›l›m› bilinmeden o
ülke veya bölgenin sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar›n›, e¤ilimlerini ve sosyal fonksiyonlar›n› belirlemek mümkün de¤ildir. ‹nsan gücü ve e¤itim planlamas›n›n
sa¤l›kl› bir flekilde yap›labilmesi, yat›r›mlar›n dengeli bir biçimde yönlendirilebilmesi aç›s›ndan nüfusun yafl gruplar› itibariyle da¤›l›m›n›n tam olarak bilinmesi özel bir önem arz etmektedir.5 Çünkü bir ülke nüfusu çal›flanlar ve çal›fl482
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mayanlardan oluflmaktad›r. Çal›flmayanlar sadece tüketicilerden oluflurken, çal›flanlar ise hem tüketici hem de üretici durumundad›rlar. Böyle olunca, çal›flabilecek nüfusun potansiyelini belirlemek, yani nüfusun yafllara göre nas›l da¤›l›m gösterdi¤ini bilmek gerekmektedir.6
Nüfus, yafl gruplar› bak›m›ndan çok farkl› biçimlerde s›n›fland›r›lmas›na karfl›n,
genellikle benimsenen ay›r›m; çal›flma ça¤›nda olanlar ve çal›flma ça¤› d›fl›nda
bulunanlar fleklindedir. Çal›flma ça¤›ndaki grubu 15–64 yafl grubundakiler olufltururken, çal›flma ça¤› d›fl›ndaki grup ise 0–14 yafl grubundaki çocuklar ile 65
yafl›n üstündeki yafll›lardan meydana gelmektedir. Bu tasnife zaman zaman
15–24 yafl grubundaki gençler de dahil edilmektedir. Türkiye, ‹stanbul ve Üsküdar ilçesinin bu flekildeki ay›r›ma göre tafl›d›¤› özellikler afla¤›da ele al›n›p incelenmektedir.
Nüfusun yafl gruplar›na da¤›l›m›na göre Türkiye, ‹stanbul ve Üsküdar nüfuslar›na bak›ld›¤›nda, her üç bölgenin de oldukça genç bir yap› arz etti¤i, fakat zaman içinde çocuk nüfus oran›n›n azalmakta, yetiflkin nüfus olarak kabul edilebilecek 25–64 yafl grubu ile 65 yafl üstü yafll› nüfusun pay›n›n ise artmakta oldu¤u görülecektir.
Fakat di¤er taraftan, dikkat çeken önemli bir özellik ise, 15–24 yafl grubundaki
gençlerin toplam nüfus içindeki pay› hemen hemen her üç bölgede de ayn› iken,
0–14 yafl grubundaki çocuk nüfus en düflük paya ise Üsküdar’da, en yüksek paya Türkiye genelinde, sahipken, 25–64 yafl grubundaki yetiflkin nüfus ise bu defa tam tersine en yüksek paya Üsküdar ilçesinde, en düflük paya ise Türkiye genelinde sahip bulunmaktad›r. 2000 y›l› itibariyle, her üç bölgede de yafll›lar›n
oran› yaklafl›k olarak %5, 15–24 yafl grubundaki gençlerin pay› ise %21’ler civar›ndad›r.

Tablo 3: Nüfusun Yafl Gruplar› ve Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (%), (2000)
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Tablo 4: Genifl Yafl Gruplar› ve Cinsiyete Göre Nüfusun Da¤›l›m› (%), (2000)
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 140-143, D‹E; 2000 Genel Nüfus
Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 76-79 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus ve
Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s. 7275.
Çocuk ve gençlerin oluflturdu¤u 25 yafl alt›ndaki grubun toplam nüfus içindeki
pay› zamanla azalmakla birlikte, yine de yaklafl›k olarak toplam nüfusun yar›s›n› oluflturmaktad›r. Ancak, bu grubun pay› ülke ve ‹stanbul geneline nispeten
Üsküdar’da daha düflüktür. Örne¤in, 25 yafl alt›ndaki çocuk ve gençlerin Üsküdar nüfusu içindeki oran› 1990 y›l›nda %49,7 iken, 2000 y›l›nda %44,3’e düflmüfltür. Fakat ayn› yafl grubunun oran› ayn› y›llar içinde ülke genelinde
%55’den %50,3’e, ‹stanbul’da ise %50,8’den %47,3’e inmifltir. Görüldü¤ü gibi,
toplam nüfus içinde 25 yafl›n alt›ndaki çocuk ve gençlerin oran› ülke genelinde
daha fazla iken, Üsküdar’da daha düflüktür. Afla¤›da da ele al›naca¤› üzere, bu
husus, ba¤›ml›l›k oranlar›n›n ülke genelinde daha yüksek, Üsküdar’da ise daha
düflük bir düzeyde gerçekleflmesine neden olmaktad›r.
Yafll› kesim olarak kabul edilen 65 yafl ve üstünün toplam nüfus içindeki pay›
oldukça düflük olup, zaman içinde artmakla birlikte, bu grubun oran› Üsküdar’da, ülke geneline göre daha düflük, fakat ‹stanbul geneline göre ise daha yüksektir. 2000 y›l›nda, 65 yafl›n üstündeki yafll› nüfusun toplam nüfus içindeki
oran› ülke genelinde %5,7, ‹stanbul genelinde %4,7 ve Üsküdar’da da %5,5’dir.
2000 y›l› itibariyle Üsküdar’daki erkek nüfusun %24,6’s›n› 0–14 yafl grubundaki çocuklar, %21’ini 15–24 yafl grubundaki gençler, %49,9’unu 25–64 yafl grubundaki yetiflkinler ve %4,5’ini de 65 yafl›n üstündeki yafll›lar olufltururken, bu
oranlar kad›n nüfusta çocuklar için %23, gençler için %20, yetiflkinler için
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%50,5 ve yafll›lar için de %6,5’dir. Görüldü¤ü üzere, Üsküdar’da erkek nüfusa
göre kad›n nüfus aras›nda yafll›lar›n oran› daha yüksek iken, çocuk, genç ve yetiflkinlerin oran› ise daha düflüktür.
Gerek demografik ve gerekse sosyal ve ekonomik aç›dan nüfusun cinsiyet yap›s›n›n, yani genel nüfusta kad›n-erkek oran›n›n büyük önemi bulunmaktad›r. Evlenmeler, do¤um ve ölümler gibi demografik nitelikler ile nüfusun cinsiyet yap›s› aras›nda yak›n bir iliflkisi bulunmaktad›r. Özellikle evlenecek yafllardaki kad›n ve erkekler aras›nda bir dengesizlik varsa, evlenmeler konusunda baz› güçlüklerin ortaya ç›kaca¤›, bunun da sosyal problemlere yol açaca¤› aç›kt›r. Ayr›ca, do¤umlarda genelde erkek çocuk fazlal›¤› bulunmas› ve ölümlülük oranlar›n›n da yine erkeklerde daha yüksek olmas›, belli yafl gruplar›ndaki cinsiyet
oranlar›n› ve hayatta kalma sürelerini farkl› flekillerde etkilemekte de¤ifltirmektedir.7
Cinsiyet oran›na; iki cinsteki ölümlülük farklar›, nüfusun yafl yap›s›, göç hareketleri, savafllar ve istatistiki nedenler önemli ölçüde etki etmektedir.8
1935–2000 y›llar› aras›ndaki Türkiye, ‹stanbul ve Üsküdar ilçesinin cinsiyet
oranlar› ile ilgili olarak dikkat çeken özellikleri afla¤›daki gibi özetlemek mümkündür: 9
*1935 ve 1940 y›llar› Türkiye verileri hariç, tüm y›llarda ve bölgelerde erkeklerin oranlar› kad›nlar›n oran›ndan yüksektir. Yani, cinsiyet oranlar› erkeklerin
lehine kad›nlar›n ise aleyhinedir. Uzun süren savafllar sonucunda erkek nüfus
kayb›na u¤rayan Türkiye’de bu sonucu do¤al saymak gerekir. 1945’ten sonra ise
kad›n nüfus, do¤al nüfus art›fl›na paralel olarak nüfustaki yerini alm›fl, % 49’lar
dolay›nda seyretmifltir.
*Türkiye genelinde cinsiyet oranlar› aras›nda çok büyük farkl›l›klar bulunmamaktad›r. Yani, cinsiyet oranlar› %49 ile %50’ler civar›nda de¤iflmektedir.
*1940 y›l› Üsküdar verisi hariç, hem ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da cinsiyet
oranlar› 1960 y›l›na kadar erkeklerin lehine giderek artan, bu y›ldan sonra ise
yine erkeklerin lehine fakat giderek azalan oranlarda bir e¤ilim göstermektedir.
1935 y›l›nda erkeklerin oran› ‹stanbul’da %51,8, Üsküdar’da %52,3 iken, bu
oranlar 1960 y›l›nda ‹stanbul’da %56’ya, Üsküdar’da ise %57,5’e yükselmifltir.
2000 y›l›na gelince, erkeklerin oran› bu defa ‹stanbul’da %50,8’e, Üsküdar’da ise
%50’ye düflmüfltür.
2000 y›l› itibariyle nüfusun yafl gruplar›na göre cinsiyet oranlar›na bak›ld›¤›nda, Türkiye geneli ve ‹stanbul’da toplam nüfusun yar›dan daha fazlas›n› erkekler olufltururken, Üsküdar’da ise kad›n nüfusun daha fazla bir paya sahip oldu¤u görülmektedir. Di¤er taraftan, Türkiye geneli ve ‹stanbul’da kad›nlar›n oran›
sadece 65 yafl›n üstündeki nüfus kesiminde ço¤unlu¤u olufltururken, Üsküdar’da ise kad›nlar 25 yafl›n üstündeki yetiflkin ve yafll› nüfus içinde de ço¤unlu¤a sahip bulunmaktad›r.
‹stanbul ve Üsküdar’daki yafll›lar›n önemli bir k›sm›n› kad›nlar›n oluflturmas›n›n nedenini, daha çok bu bölgedeki genç nüfus oran›n›n düflüklü¤üne karfl›l›k
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yetiflkin ve yafll› nüfus oran›n›n yüksekli¤inde aramak gerekmektedir.10
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No: 2732, 2002, s. 76-79’daki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
2000 Genel Nüfus Say›m› itibariyle, Üsküdar mahallelerinin nüfus yap›lar›na
cinsiyet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, toplam Üsküdar nüfusunda oldu¤u gibi, mahallelerin de büyük bir k›sm›nda ço¤unlu¤u kad›nlar›n oluflturdu¤u görülecektir.
Ancak Arakiyecihac›cafer (%54,3), ‹mrahorsalacak (%53,7) ve Ahmetçelebi
(%53,3) gibi kad›nlar›n oranlar›n›n yüksek oldu¤u baz› mahallelerde dahi bu
oran %55’lerin alt›ndad›r. Fakat erkeklerin oranlar›n›n Kuleli (%58,5), Selimiye (%58,7) ve Abdullaha¤a (%72,3) gibi özellikle askeri alanlar›n bulundu¤u
bölgelerde oldukça yüksek oldu¤u görülmektedir.11
1.5. Yafl Ba¤›ml›l›k Oran›
Bir ülke nüfusunun tamam› tüketici iken, bir k›sm› ise hem tüketici hem de üretici konumdad›rlar. Üretim-tüketim dengesini sa¤lamak için üretime kat›lanlar›n kendileriyle birlikte üretime kat›lmayanlara da yetecek kadar üretimde bulunmas› gerekir. Buna ba¤›ml›l›k oran› denmektedir. Üretime kat›lan her yüz ki486
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flinin kendisiyle birlikte kaç kifliye yetecek kadar üretimde bulunmas› gerekti¤ini belirtir. Yani, çal›flma ça¤› d›fl›ndaki nüfusun, çal›flma ça¤›ndaki nüfusa oran›d›r.12 Ancak ba¤›ml›l›k oranlar›n› ba¤›ml› nüfusun yafl özelli¤ine göre de¤erlendirmek daha do¤rudur.
Ba¤›ml›l›k oranlar›n›n yükselmesi milli gelire katk› yapabilecek insan say›s›na
oranla, faal olmayanlar›n oran›n› art›raca¤›ndan genel refah düzeyini afla¤› çeken, kifli bafl›na geliri düflüren sonuçlar do¤urur.
Ba¤›ml›l›k oran›yla çal›flma ça¤›ndaki nüfus oran› aras›nda ters orant› bulunmaktad›r. Yani çal›flma ça¤›ndaki nüfus miktar› artarken ba¤›ml›l›k oran› azalmakta, azal›rken de ba¤›ml›l›k oran› artmaktad›r.
Ba¤›ml›l›k oran›na etki eden en önemli faktör nüfusun yafl gruplar› itibariyle da¤›l›m›d›r. Bu orana geliflmifl ülkelerde yafll› nüfus, az geliflmifl veya geliflmekte
olan ülkelerde ise çocuk nüfus etki etmektedir.13
Yukar›da da aç›kland›¤› üzere, ülke ve ‹stanbul geneli ile Üsküdar ilçesinde toplam nüfus içinde 15 yafl›n alt›ndaki çocuk nüfusun pay›n›n azalmas›, yafll› nüfusun pay›n›n ise artmas›, çal›flma ça¤›ndaki nüfusun pay›n›n artmas›na, toplam ba¤›ml›l›k oran› ile çocuklar›n ba¤›ml›l›k oranlar›n›n düflmesine, fakat yafll›lar›n ba¤›ml›l›k oranlar›n›n yükselmesine neden olmaktad›r.
2000 y›l› itibariyle toplam yafl ba¤›ml›l›k oranlar› Türkiye genelinde %55,1, ‹stanbul’da %44,9 ve Üsküdar ilçesinde %41,5’dir. Erkeklerdeki toplam yafl ba487
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¤›ml›l›k oranlar› ise ülke genelinde %55,1, ‹stanbul’da %44,2 ve Üsküdar’da
%41,1 iken, kad›nlar›n toplam yafl ba¤›ml›l›k oranlar› ise ülke genelinde %55,1,
‹stanbul’da %45,7, Üsküdar’da da %41,8’dir. Görüldü¤ü üzere toplam yafl ba¤›ml›l›k oran› ülke genelinde cinsiyet aç›s›ndan farkl›l›k göstermezken, hem ‹stanbul genelinde hem de Üsküdar’da kad›nlar›n ba¤›ml›l›k oranlar› erkeklere göre daha yüksektir.
65 yafl›n üstündeki yafll›lar›n ba¤›ml›l›k oranlar› ise, en yüksek paya ülke genelinde sahip iken, en düflük orana ise ‹stanbul genelinde sahiptir. Nitekim bu
oran ülke genelinde %8,8, ‹stanbul genelinde %6,8 ve Üsküdar ilçesinde de
%7,8 iken, bu oran erkeklerde ülke genelinde %7,9, ‹stanbul’da %5,5 ve Üsküdar’da %6,4 iken, kad›nlarda ise ülke genelinde %9,8, ‹stanbul’da %8 ve Üsküdar’da da %9,2’dir. 65 yafl›n üstündeki yafll›lar›n ba¤›ml›l›k oranlar›n›n Üsküdar’da ülke genelinden daha düflük, fakat ‹stanbul’dan daha yüksek oldu¤u görülmektedir.
15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n toplam nüfus içindeki paylar›n›n artmas›na paralel olarak, bu grubun ba¤›ml›l›k oranlar› da zaman içinde azalm›flt›r. Ancak, çocuklar›n ba¤›ml›l›k oran› ülke genelinde en yüksek, Üsküdar ilçesinde ise en düflüktür. 2000 y›l› itibariyle, çocuklar›n ba¤›ml›l›k oranlar› ülke genelinde %46,3,
‹stanbul genelinde %38,2 ve Üsküdar ilçesinde de %33,7’dir. Di¤er taraftan çocuklar›n ba¤›ml›l›k oranlar› erkeklerde ülke genelinde %47,2, ‹stanbul’da %38,6
ve Üsküdar’da %34,8 iken, bu oranlar kad›nlarda ise s›ras›yla %45,3, %37,7 ve
%32,6’d›r. Görüldü¤ü gibi çocuklar›n ba¤›ml›l›k oranlar› en yüksek paya ülke
genelinde, en düflük paya ise Üsküdar ilçesinde sahip bulunmaktad›r.

Grafik 1: Ba¤›ml›l›k Oranlar› (%), (2000)

Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 140-143, D‹E; 2000 Genel Nüfus
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Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 76-79 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus ve
Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s. 7275’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Sonuç olarak; Üsküdar’daki kad›n nüfusunun ba¤›ml›l›k oranlar›n›n erkeklere
göre toplam nüfus ve yafll› nüfus içinde daha yüksek, ancak çocuklar aras›nda
daha düflük oldu¤u görülmektedir. Üsküdar’daki kad›nlar›n ba¤›ml›l›k oranlar›n›n erkeklere göre 0-14 yafl grubundaki çocuk nüfus içinde daha düflük olmas›n›, erkeklere göre toplam kad›n nüfus içinde çocuklar›n oran›n›n daha düflük olmas›na, ba¤›ml›l›k oranlar›n›n 65 yafl›n üstündeki nüfus içinde erkeklere göre
daha yüksek olmas›n› ise erkeklere göre yafll› nüfus oran›n›n kad›nlar aras›nda
daha yüksek olmas›na ba¤layabilmek mümkündür.

2. Nüfusun E¤itim Yap›s›
Günümüzde ülkelerin geliflme düzeylerinin belirlenmesinde veya bu ülkelerin
uluslar aras› alanda rekabet üstünlü¤üne sahip olmalar›n›n en önemli nedeninin, ister ülke içinden isterse ülke d›fl›ndan beyin göçü fleklinde ithal edilmifl olsun, yetiflmifl insan gücüne sahip olmalar›n› gösterebilmek mümkündür. Kalk›nma ve dünyada her alanda rekabet üstünlü¤ü elde etme iddias›nda olan ülkelerin, insan gücü varl›¤›n› miktar olarak art›rmalar›ndan daha çok, mevcut bu
gücü sanayileflme ve ça¤dafllaflmaya paralel olarak ihtiyaç duyulan vas›f ve niteliklerde yetifltirmeleri daha fazla önem arz etmektedir. Bu ise, ancak kaliteli
bir e¤itim sisteminin kurulmas› ve mevcut insan gücünün e¤itim düzeyinin art›r›lmas›na ilaveten kültürel derinlikle birlikte zengin bir hayat ve varl›k anlay›fl›n›n oluflturulmas›na ba¤l›d›r.
Alt› yafl üstündeki nüfusun e¤itim düzeylerinin ele al›naca¤› bu k›s›mda, “biçimsel e¤itim” yani formel e¤itim göz önünde bulundurulmaktad›r. Zira, biçimsel olmayan e¤itimi yer, zaman, yöntem ve amaçlar› bak›m›ndan de¤erlendirmek zordur. Buna karfl›l›k, biçimsel e¤itim, amaç, program, ö¤renme-ö¤retme
özellikleri ile de¤erlendirme unsurlar› belli olan süreci ifade eder. Bu süreç kurumsallaflt›r›larak sistemleflir. Dolay›s›yla bir e¤itim sisteminin genel de¤erlendirmesi ancak “biçimsel e¤itim” çerçevesinde yap›l›rsa anlam kazan›r.
Ülkemizde nüfusun e¤itim yap›s›nda, özellikle okuryazarl›k alan›nda önemli
de¤ifliklikler yaflanmas›na karfl›l›k, uluslararas› camia ile mukayese edildi¤inde,
bunun yeterli oldu¤unu söyleyebilmek asla mümkün de¤ildir. Dünyada söz sahibi olan ülkeler, bu özelliklerini e¤itime borçludurlar. Bu ülkeler, nüfuslar›n›n
sadece okuryazarl›k durumuyla ilgilenmemifller, ça¤dafl geliflmeler neyi gerektirmiflse, mevcut insan güçlerini bu do¤rultuda yetifltirmifller veya bu nüfusu
baflka ülkelerden ithal ederek ikame yoluna gitmifllerdir. Ülkemiz nüfusunun
okuryazarl›k durumuna bakt›¤›m›zda, okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n za489
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man içinde sürekli bir flekilde azalarak 2000 y›l›nda %12,7’ye düfltü¤ü görülmektedir. Toplam nüfusta yine de az›msanmayacak bir kesimin okuryazar olmamas› gerçe¤ine karfl›l›k, olaya kad›n nüfus aç›s›ndan bakt›¤›m›zda karfl›m›za içler ac›s› bir manzara ç›kmaktad›r. Nitekim, 2000’li y›llarda kad›n nüfusumuzun
yaklafl›k beflte birinin okuma yazma bilmedi¤i görülmektedir. Endifle verici bu
durum, toplumda k›z çocuklar›n›n e¤itimini engelleyen çeflitli faktörlerin halen
devam ettirildi¤ini göstermektedir. Asl›nda, yirmi birinci asra girdi¤imiz bu
günlerde, sadece okuryazarl›¤›n vas›fl› ve iyi e¤itilmifl nüfus için yeterli olmad›¤›n›, erkek nüfus kadar k›z çocuklar›m›z›n da yüksek niteliklere uygun flekilde
yetifltirilmesinin zorunlulu¤unu belirtmek gerekmektedir.
Okuryazarl›k oranlar› e¤itimde ele al›nan ilk kriter olmakla birlikte, nüfusun
e¤itim düzeyini göstermekte de son derece yetersizdir. Bunun sonucu olarak,
nüfusun bitirilen son e¤itim kurumuna yani ilk, orta, lise ve yüksek ö¤retim durumuna göre incelenmesinde yarar vard›r. Bu nedenle, afla¤›daki k›s›mlarda nüfusun e¤itim yap›s› gerek okuryazarl›k bak›m›ndan ve gerekse bitirilen son e¤itim kurumu itibariyle ele al›n›p incelenmifltir.
Genel bir yaklafl›mla, Türkiye’nin ilkokul e¤itimi alm›fl insanlar›n a¤›rl›kl› olarak temsil edildi¤i bir ülke oldu¤u söylenebilir. Zira, okuryazar nüfusun yar›ya
yak›n bir k›sm›n› ilkokul mezunlar› oluflturmaktad›r. Orta ve dengi okul mezunlar› %10’un alt›nda, lise ve dengi okul mezunlar› ise %10’lar›n biraz üzerinde
iken, yüksekokul ve fakülte mezunlar›n›n oran› da oldukça düflük olup %5’lerin
alt›ndad›r.
Ülkenin ekonomik ve sosyal kalk›nmas›nda yetiflmifl insan gücünün sahip oldu¤u önem dikkate al›nd›¤›nda, devletin nüfusun e¤itim düzeyini yükseltici ve
e¤itimi özendirici faaliyetlerini art›rmas› gereklili¤i Cumhuriyet dönemi boyunca devam etmifl ve halen bu ihtiyaç önemini korumaktad›r.14
2.1. Okuma Yazma Bilmeyenler
Bilindi¤i gibi, Cumhuriyetin ilan›ndan sonra bat› dünyas› ile daha fazla bütünleflebilmek için harf devrimi yap›larak Latin alfabesi kabul edilmifltir. 1935 y›l›nda, Türk toplumunun %80’e yak›n bir k›sm›, Latin alfabesini bilmedi¤inden,
okuryazar olmayan bir duruma düflmüfltü. Bu oran›n mutlaka düflürülmesi gerekiyordu. Ancak, e¤itim konusunda tüm u¤rafllara ve önlemlere ra¤men okuryazarl›k oran›n›n istenilen düzeye ç›kar›labildi¤ini söylemek mümkün de¤ildir.
Nitekim 1935 y›l›nda toplam nüfusun %80,7’si okuma yazma bilmezken, bu
oran, 1960 y›l›nda ancak %60’a, 1990 y›l›nda ise %20’lerin alt›na, 2000 y›l›nda
da %12,7’ye düflürülebilmiflti. Her ne kadar, okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n 25 yafl›n üstündeki nüfusta daha yüksek oldu¤u (2000 y›l›nda %17,2) görülüyorsa da, bu oran 25 yafl›n alt›ndaki nüfusta da (2000 y›l›nda %6,8) az›msanmayacak bir düzeydedir. Bilgi toplumu olma yolunda geliflmifl ülkelerin önemli mesafeler ald›¤› yirmi birinci asr›n bafllang›c›nda Türkiye’deki toplam nüfusun halen %12,7’sin›n okuma yazma bilmemesi oldukça düflündürücüdür.
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Ayr›ca, içinde bulundu¤umuz bilgi toplumunda sadece okuryazar olman›n da
çok önemli ve anlaml› oldu¤unu söylemek yeterli de¤ildir. Nitekim okuryazarl›¤›n fonksiyonel bir anlam tafl›mas› ve ça¤›n ihtiyaçlar›na cevap vermesi gerekmektedir. Ancak, afla¤›da da ele al›naca¤› üzere, ‹stanbul’un ve özellikle de Üsküdar’›n e¤itim düzeyinin ülke geneline göre daha iyi durumda oldu¤unu belirtmek mümkündür.
Türkiye genelinde okuryazar olmayanlarla ilgili bu olumsuz tabloyu ‹stanbul ve
Üsküdar ilçesinde görmüyoruz. Nitekim, ülke genelinde oldu¤u gibi, hem ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da zamanla okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n düfltü¤ü, ancak, okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n ‹stanbul geneline göre Üsküdar’da daha düflük oldu¤u da dikkat çekmektedir. Nitekim 1980–2000 y›llar›
aras›nda okuma yazma bilmeyenlerin oran› ülke genelinde %32,5’den %12,7’ye,
‹stanbul’da %16,5’den %6,6’ya, Üsküdar’da ise %14,3’ten %5,1’e düflmüfltür.
Di¤er taraftan, erkeklere göre kad›nlar aras›nda okuma yazma bilmeyenlerin
oran›n›n çok daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Fakat kad›n nüfusta okuma
yazma bilmeyenlerin oran› zaman içinde sürekli olarak düflmekte ve bu düflüfl
Türkiye ve ‹stanbul geneline göre Üsküdar’da daha yüksek olarak gerçekleflmektedir. 1980–2000 y›llar›n› dikkate ald›¤›m›zda, okuma yazma bilmeyenlerin oran› ülke genelinde erkekler aras›nda %20’den 6,1’e, kad›nlar aras›nda %45,3’ten
%19,’4’e, ‹stanbul genelinde ise erkekler aras›nda %9,1’den %2,8’e, kad›nlar aras›nda %24,7’den 10,5’e, Üsküdar’da da erkekler aras›nda %7’den %1,9’a, kad›nlar aras›nda ise %22,3’ten 8,2’ye düflmüfltür. Bu veriler bize, okuma yazma bilmeyenlerin oran›n›n, hem erkekler hem de kad›nlar aras›nda, Üsküdar ilçesinde daha düflük oldu¤unu, yani bu ilçe nüfusunun e¤itim bak›m›ndan daha avantajl› bir durumda oldu¤unu göstermektedir.

Tablo 5: Okuryazarl›k Durumuna Göre Nüfusun Da¤›l›m› (%), (1980-2000)
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 88-89, D‹E; 2000 Genel Nüfus Sa491
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y›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 99, 127 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus ve
Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s.
193-194’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
‹stanbul’daki okuma yazma bilmeyenlerin ülke içindeki pay› artarken, Üsküdar’›n ‹stanbul içindeki pay› zamanla azalmaktad›r. 1980 ile 2000 y›llar› aras›ndaki geliflmeyi dikkate ald›¤›m›zda, ‹stanbul’un ülke içindeki pay› %5,5’den
%7,8’e yükselirken, Üsküdar’›n ‹stanbul içindeki pay›n›n ise %4,8’den %3,8’e
düfltü¤ü görülecektir. Okuma yazma bilmeyen nüfus bak›m›ndan ‹stanbul’un
ülke içindeki pay›n›n artmas›n›n en önemli nedeni bu bölgeye yönelik yo¤un
göç hareketleridir. Görüldü¤ü gibi, afl›r› göç, yetersiz altyap› ve çarp›k kentleflmeye yol açmas›n›n yan›s›ra, toplam insan kalitesini de bozmaktad›r. Ancak,
görüldü¤ü üzere, Üsküdar bu anlamda ‹stanbul geneline göre daha flansl› ve
okuma yazma bilmez nüfus bak›m›ndan ‹stanbul içinde sahip oldu¤u paya sürekli olarak düflmektedir.15
2.2. Okuma Yazma Bilenler
Okuma yazma bilmeyenler konusu ele al›n›p incelenirken, yukar›da da belirtildi¤i gibi, y›llar itibariyle hem ülke ve ‹stanbul genelinde hem de Üsküdar ilçesinde okuma yazma bilmeyenlerin oran› azal›rken, okuma yazma bilenlerin oran› ise artmaktad›r. Ancak, toplam nüfusun halen yüzde yüzünün okuma yazma
bilir hale gelmedi¤ini görmekteyiz. Nitekim ülke genelindeki toplam nüfusun
%87’lik kesimi okuma yazma bilirken, bu oran›n ‹stanbul genelinde ve Üsküdar
ilçesinde, daha yüksek olup, %95’lere ulaflt›¤› görülmektedir. Ancak, okuryazarl›k oranlar›n›n kad›nlara göre erkekler aras›nda daha yüksek oldu¤u da dikkat
çekmektedir. Fakat kad›nlar aras›ndaki okuryazarl›k oran› ülke geneli (%80,6)
ve ‹stanbul’a göre (%89,5) Üsküdar’da (%91,8) daha yüksektir.
Okuma yazma bilenlerin cinsiyet aç›s›ndan da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda, erkek ve bayan oranlar› aras›nda, okuma yazma bilmeyenlerde oldu¤u kadar aç›k bir fark göze çarpmamaktad›r. Nitekim 2000 y›l› itibariyle, okuryazar nüfusun Türkiye genelinde %45,7’sini, ‹stanbul genelinde %47,2’sini ve Üsküdar ilçesinde de %48,6’s›n› bayanlar oluflturmaktad›r. Görüldü¤ü üzere, okuma yazma bilenlerin cinsiyet
bak›m›ndan da¤›l›m› ‹stanbul ve Üsküdar ilçesinde benzer özelliklere sahipken,
okuma yazma bilenler içinde bayanlar›n oran› Türkiye genelinden daha yüksektir.
2.3. Bir Ö¤renim Kurumundan Mezun Olmayanlar
Okuma yazma bilen nüfus içinde herhangi bir ö¤renim kurumundan mezun olmayanlar›n oran›, hem ülke ve ‹stanbul genelinde hem de Üsküdar ilçesinde
492

Ü S K Ü D A R ’ D A

K A D I N

N Ü F U S U N

S O S Y O - E K O N O M ‹ K

Ö Z E L L ‹ K L E R ‹

1980–1990 y›llar› aras›nda düflerken, 1990–2000 y›llar› aras›nda ise tekrar yükselmifltir. Okuryazar nüfus içinde bir ö¤renim kurumundan mezun olmayanlar›n oran›, 1980 y›l›nda ülke genelinde %24,5, ‹stanbul’da %18,5 ve Üsküdar’da
%17,6 iken, 1990 y›l›nda ülke genelinde %19,8, ‹stanbul’da %15,3’e düflmüfl ve
Üsküdar’da %18,6’ya yükselmifl, fakat 2000 y›l›nda bu oranlar tekrar ülke genelinde %24,7, ‹stanbul’da %20,3 ve Üsküdar’da ise %18,4 olmufltur. Görüldü¤ü
gibi, Üsküdar ilçesinde herhangi bir ö¤renim kurumundan mezun olmadan okuma yazma ö¤renenlerin oran› ülke ve ‹stanbul genelinden daha düflüktür. Herhangi bir ö¤renim kurumundan mezun olmadan okuma yazma bilenlerin oran›n›n art›fl göstermesinde, bu y›llar aras›nda okuma yazma bilmeyenlere yönelik
olarak bafllat›lan okuma yazma kurslar›n›n önemli bir rolü olmufltur.
Herhangi bir ö¤renim kurumundan mezun olmadan okuma yazma bilenlerin cinsiyet aç›s›ndan da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, oranlar aras›nda fazla bir fark olmad›¤›,
fakat bayanlar›n oran›n›n zaman içinde az da olsa bir düflüfl e¤iliminde oldu¤u görülecektir. 2000 y›l› itibariyle, Türkiye genelinde erkeklerin oran› (%50,5), ‹stanbul (%49) ve Üsküdar’da (%48) ise bayanlar›n oran› biraz daha yüksektir.
2.4. Okul Bitirenler
Bir ülke nüfusunun e¤itim yap›s›n›n belirlenmesinde, okur-yazarl›k oranlar›
önemli bir ölçüt olarak karfl›m›za ç›kmakla birlikte, bunun son derece yetersiz
oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu nedenle, nüfusun e¤itim yap›s›n›n bitirilen son e¤itim kurumu bak›m›ndan incelenmesinde yarar vard›r.

Tablo 6: Bitirilen Son Ö¤renim Kurumuna Göre Okuryazar Nüfus (%),
(1980-2000)
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Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 88-89, D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 99, 127 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus ve
Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s.
193-194’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Genel olarak ifade etmek gerekirse ülkemizin, buna ‹stanbul geneli ve Üsküdar
da dahil, ilkokul e¤itimi alm›fl insanlar›n a¤›rl›kl› olarak temsil edildi¤i ve okuryazar nüfusun önemli bir k›sm›n› ilkokul mezunlar›n›n oluflturdu¤u bir niteli¤e
sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Ancak, ekonomik ve sosyal kalk›nmada yetiflmifl
insan gücünün sahip oldu¤u önem dikkate al›nd›¤›nda, ülkemizdeki nüfusun
e¤itim düzeyini yükseltici ve e¤itimi özendirici faaliyetlerin art›r›lmas› gerekti¤i ortadad›r
2.4.1. ‹lkokul Mezunlar›
Okuryazar nüfus içinde en yüksek pay› ilkokul mezunlar› oluflturmaktad›r.
Bunlar›n oran› ülke ve ‹stanbul geneli ile Üsküdar ilçesinde zaman içinde azalmakla birlikte, bu oran ülke ve ‹stanbul geneline göre Üsküdar’da daha düflüktür. Nitekim toplam okuma yazma bilen nüfus içinde ilkokul mezunlar›n›n oran› 1980–2000 y›llar› aras›nda, ülke genelinde %56,2’den %42,4’e, ‹stanbul’da
%53,4’ten %41,5’e ve Üsküdar’da da %50,3’ten %34,3’e düflmüfltür. Görüldü¤ü
üzere, okuryazar nüfus içinde ilkokul mezunlar›n›n oran› ülke ve ‹stanbul geneline nispeten Üsküdar’da daha düflük olmakla birlikte, yine de toplam okuryazar nüfusun üçte birini oluflturmaktad›r.
Cinsiyet aç›s›ndan okuryazar nüfus içindeki ilkokul mezunlar›n›n durumuna
bak›ld›¤›nda, bunlar›n ço¤unlu¤unu, 2000 y›l› Üsküdar verisi hariç, hem ülke
hem de ‹stanbul genelinde erkekler oluflturmas›na ra¤men, erkek ve kad›n oranlar› birbirine oldukça yak›nd›r. Nitekim 2000 y›l› itibariyle, ilkokul mezunlar›n›n ülke genelinde %50,3’ünü, ‹stanbul’da %50,5’ini erkekler olufltururken, Üsküdar ilçesinde ise bayanlar›n oran› erkeklerden daha yüksek olup %52,3’tür.
2.4.2. Orta ve Dengi Okul Mezunlar›
Orta ve dengi okul mezunlar›n›n okuma yazma bilen nüfusun içindeki pay›na
bak›ld›¤›nda, 1980–2000 y›llar› aras›ndaki yirmi y›ll›k süre içinde, ‹stanbul’un
pay›n›n bu süre içinde pek de¤iflmeyip %12’ler civar›nda seyretti¤i, ülke genelinin pay›n›n ise zaman içinde artt›¤› ve %8,4’lerden %11,5’e yükseldi¤i, Üsküdar’›n pay›n›n da zamanla azal›p %14,5’ten %12,9’a düfltü¤ü görülecektir.
Orta ve dengi okul mezunlar›n›n cinsiyet itibariyle da¤›l›m›nda ço¤unlu¤u erkeklerin oluflturdu¤u, fakat erkeklerin oran›n›n ülke genelinde ve Üsküdar’da
zaman içinde azalmakta oldu¤u, kad›nlar›n oran›n›n ise artmakta oldu¤u, ‹stanbul genelinde ise erkeklerin oran›n›n pek fazla de¤iflmeyip %59’lar civar›nda
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kald›¤› görülmektedir. Nitekim 1980–2000 y›llar› aras›nda erkeklerin oran› ‹stanbul genelinde %59’lar dolay›nda kal›rken, Türkiye genelinde %67,6’dan
%63,9’a, Üsküdar’da ise %62,3’den %58,6’ya düflmüfltür. Ayn› y›llar aras›nda
toplam orta ve dengi okul mezunlar› aras›nda kad›nlar›n oran› Üsküdar’da
%37,7’den %41,4’e yükselmifltir.
2.4.3. Lise ve Dengi Okul Mezunlar›
Toplumun nispeten daha nitelikli bir kesimini ve orta ö¤retim kademesini oluflturan lise ve dengi okul mezunlar›n›n toplam okuryazar nüfus içindeki oranlar›
hem ülke ve ‹stanbul genelinde, hem de Üsküdar ilçesinde, y›llar itibariyle art›fl
göstermekte, fakat bu kesimin pay› ülke geneli ve ‹stanbul’a göre Üsküdar’da daha yüksektir. Nitekim 1980 y›l›nda, toplam okuryazar nüfus içinde, ilkokul mezunlar›ndan sonraki ilk s›ray› orta ve dengi okul mezunlar› al›rken, 1990 y›l›ndan itibaren lise ve dengi okul mezunlar› almaya bafllam›fl ve zamanla da oranlar› art›fl göstermifltir. Ancak, bu kesimin toplam okuryazar nüfus içindeki oranlar› en yüksek paya Üsküdar ilçesinde, en düflük paya da ülke genelinde sahip
bulunmaktad›r. Örnek vermek gerekirse, bu grubun pay›, 1980 ve 2000 y›llar›nda, ülke genelinde %7,5’den %15,3’e, ‹stanbul genelinde ise %11,4’den %17,5’e
ve Üsküdar ilçesinde de %12,7’den %21,7’ye yükselmifltir. Bu veriler bize, Üsküdar ilçesinin, ülke ve ‹stanbul geneline göre, daha nitelikli bir insan gücüne
sahip oldu¤unu göstermektedir.
Orta ve dengi okul mezunlar›nda oldu¤u gibi, lise ve dengi okul mezunlar›n›n da
önemli bir k›sm›n› erkekler oluflturmakla birlikte, zaman içinde hem ülke genelinde hem de Üsküdar ilçesinde erkeklerin oran›nda düflme, buna karfl›l›k k›zlar›n
pay›nda bir art›fl görülürken, ‹stanbul genelinde ise erkeklerin oran› zaman içinde
pek de¤iflmeyip %55’ler civar›nda kalm›flt›r. Nitekim 1980–2000 y›llar› aras›nda
erkeklerin oran› ülke genelinde %64,1’den %60,9’a, Üsküdar’da ise %58,2’den
%52,3’e düflmüfltür. Görüldü¤ü gibi, lise ve dengi okul mezunlar› aras›nda k›zlar›n oran› erkeklere nispeten ülke geneli ve ‹stanbul’a göre Üsküdar’da daha yüksek ve zamanla bu fark›n gittikçe azalmakta oldu¤u görülmektedir.
2.4.4. Yüksekokul ve Fakülte Okul Mezunlar›
Toplumun en nitelikli bölümünü oluflturan yüksek okul ve fakülte mezunlar›n›n toplam okuryazar nüfus içindeki oran›, zaman içinde hem ülke ve ‹stanbul
genelinde, hem de Üsküdar ilçesinde art›fl göstermekle birlikte, her üç bölgede
de en düflük paya bu grubun sahip oldu¤u, ancak bu kesimin pay›n›n Üsküdar
ilçesinde daha yüksek oldu¤u görülmektedir. Nitekim yüksek e¤itimli nüfusun
toplam okuryazar nüfus içindeki pay› 1980–2000 y›llar› aras›nda, ülke genelinde %3,3’ten %6’ya, ‹stanbul genelinde ise %5’den %8,4’e, Üsküdar ilçesinde de
%4,9’dan %12,7’ye yükselmifltir. Bu verilerin de gösterdi¤i gibi, yüksek okul ve
fakülte mezunlar› bak›m›ndan Üsküdar’›n, ‹stanbul ve ülke geneline nispeten,
oldukça nitelikli bir yap›ya sahip oldu¤u dikkat çekmektedir. Orta, lise ve den495
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gi okul mezunlar›nda oldu¤u gibi, hatta daha büyük oranda, yüksek okul ve fakülte mezunlar›n›n da ço¤unlu¤unu, zamanla azalmakla birlikte, erkeklerin
oluflturdu¤u, bayanlar›n ise daha düflük paylara sahip oldu¤u, fakat bu mezunlar aras›nda bayanlar›n oran›n›n ülke geneli ve ‹stanbul’a göre Üsküdar’da daha
yüksek oldu¤u görülmektedir. Nitekim 1980–2000 y›llar› aras›nda yüksek okul
ve fakülte mezunlar› aras›nda erkeklerin oran› ülke genelinde %74,5’den
%63,1’e, ‹stanbul genelinde %66,5’ten %58,7’ye, Üsküdar’da ise %75,6’dan
%57,9’a düflerken, bayanlar›n oran› ise ülke genelinde %25,5’den %36,9’a, ‹stanbul’da %33,5’den %41,3’e, Üsküdar’da da %24,4’den %42,1’e yükselmifltir.

3. Nüfusun ‹flgücü Durumu
Yirmi birinci yüzy›la girdi¤imiz flu günlerde, ister geliflmifl isterse geliflmekte
olan ülkelerde olsun, istihdam sorunu, en önemli konular›n bafl›nda gelmektedir. ‹stihdam›n ekonomik ve sosyal olmak üzere iki önemli amac› bulunmaktad›r. ‹stihdam›n ekonomik amac›; üretimi düzenleme ve art›rma iken, sosyal
amac› ise; çal›flmak isteyen herkese ifl bulunmas›, emek arz ve talebinin hem nicel hem de nitel aç›lardan uyumlu hale getirilmesi, verimlili¤in art›r›lmas› ve
çal›flma bar›fl›n›n gerçeklefltirilmesidir. Ekonomik amac›n gerçeklefltirilmesinde
ana faktör olan sosyal amac›n daha öncelikli olarak ele al›nmas› gerekmektedir.
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 174-176, D‹E; 2000 Genel Nüfus
Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 154, 166 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus
ve Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na
Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s.
258’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.

Tablo 7: ‹flgücü ve ‹flgücüne Dahil Olmayanlar›n Çal›flma Ça¤›ndaki Nüfusa
Oran› (%), (1980-2000)
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Not: 2000 y›l›; 12 ve daha yukar› yafltaki nüfusu, di¤er y›llar ise; 15 ve daha yukar› yafltaki nüfusu içermektedir.
Ülkemizde de, en önemli sosyo-ekonomik sorunlar›n bafl›nda gelmeye devam
eden istihdam sorununun nedenlerini, iki bafll›k alt›nda toplamak mümkündür.
Ülkemizde istihdam sorunu, öncelikle sosyal ve ekonomik nitelikli mevcut yap›sal dinamiklerden kaynaklanmaktad›r. Ancak, istihdam sorununun tek nedeni yap›sal dinamikler de¤ildir. Geçmiflte uygulanan iktisat politikas› önlemleri,
yap›sal dinamikleri, istihdam sorununun çözümlenmesi yönünde yumuflatacak
yerde sorunun boyutlar›n› geniflletecek yönde etkilemifltir.16
Son y›llarda düflme e¤ilimi göstermesine karfl›l›k nüfus art›fl h›z›, sermaye birikimi yetersizlikleri, siyasi ve ekonomik istikrars›zl›klar, kamu ve özel sektörde
yat›r›m yetersizlikleri, iflgücü niteli¤inin sanayinin ihtiyaçlar›na cevap verememesi, iflgücü piyasas› ihtiyaçlar› ile mesleki e¤itim aras›ndaki iliflkilerdeki yetersizlikler, faiz ve d›fl ticaret hadleri, h›zl› teknolojik de¤iflmeler ve artan rekabet
ortam›nda nitelikli iflgücü gereklili¤i, kapasite kullan›m oranlar›ndaki sektörel
yetersizlikler, giriflimcilere sa¤lanmas› gereken e¤itim, kredi ve örgütlenme yetersizlikleri gibi çok say›da neden Türkiye’de istihdam sorununun boyutunu art›rmakta ve karmafl›klaflt›rmaktad›r.17

Tablo 8: ‹flgücüne Dahil Olan ve Olmayanlar›n Toplam ‹çindeki Oranlar› (%),
(1980-2000)
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 174-176, D‹E; 2000 Genel Nüfus
Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 154, 166 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus
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ve Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na
Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s.
258’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Not: 2000 y›l›; 12 ve daha yukar› yafltaki nüfusu, di¤er y›llar ise; 15 ve daha yukar› yafltaki nüfusu içermektedir.
Emek arz›n› ifade eden kavram iflgücüdür. Çal›flma ça¤›ndaki insanlar›n bir k›sm› iflgücüne dahil olmad›¤› halde, çal›flma ça¤› d›fl›ndaki bir k›s›m insanlar da
iflgücüne kat›lmaktad›r. Çal›flma ça¤›nda olup da iflgücüne dahil olmayanlar›n
büyük bir k›sm›n›, çal›flma ça¤›ndaki ev han›mlar› ile ö¤renciler oluflturmaktad›r. Bu sebeple, nüfusun cinsiyete göre da¤›l›m› ve kad›nlar›n çal›flma konusundaki e¤ilim ve tutumlar› iflgücüne kat›lma oran›n› önemli ölçüde etkilemektedir.
3.1 ‹flgücü
Bir ülkede insan say›s› olarak potansiyel emek arz›n›, yani potansiyel emek gücünü s›ras›yla nüfus miktar›, çal›flma ça¤›ndaki nüfus ve iflgücüne kat›lma oran› belirler. ‹nsan say›s› olarak fiili emek arz›n› ise, istihdam düzeyi ve istihdam
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oran› belirler. Bir ülkenin ekonomik geliflmesinde üretim faktörlerinden biri
olan emek gücünü tümüyle üretime katabilmek için istihdam düzeyini iflgücü
düzeyine yaklaflt›rmak amac› güdülür. ‹flte bu hedefe tam istihdam denmektedir.18 Ancak, tam istihdam, sadece çal›flmaya haz›r durumdaki eme¤in de¤il ayn› zamanda eme¤in d›fl›ndaki sermaye, müteflebbis ve toprak gibi tüm üretim
faktörlerinin de tam kapasiteyle çal›flt›r›lmas›yla gerçeklefltirilebilmektedir.
‹stihdam edilenler ve iflsizlerden meydana gelen iflgücünün miktar›; toplam nüfusa, nüfus art›fl h›z›na, çal›flma ça¤›ndaki nüfus miktar›na ve oran›na, kentleflme ve okullaflma oranlar›na ba¤l› olarak de¤iflik ülkelerde veya ayn› ülkenin de¤iflik bölgelerinde farkl› miktarlarda ve farkl› oranlarda kendisini gösterebilmektedir.19

Tablo 9: ‹flgücüne Dahil Olan ve Olmayanlar›n Cinsiyete Göre Da¤›l›m› (%),
(1980-2000)
Kaynak: D‹E; 2000 Genel Nüfus Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (Türkiye), Ankara, Yay›n No: 2759, 2003, s. 174-176, D‹E; 2000 Genel Nüfus
Say›m›, Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri (‹stanbul), Ankara, Yay›n No:
2732, 2002, s. 154, 166 ve Sedat Murat-Halis Yunus Ersöz (ve di¤erleri); Nüfus
ve Demografi-I 1927-1990, (Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluflunun 75. Y›l›na
Arma¤an), ‹stanbul, ‹.B.B., Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›, Yay›n No: 56, 1997, s.
258’deki verilerden yararlan›larak haz›rlanm›flt›r.
Not: 2000 y›l›; 12 ve daha yukar› yafltaki nüfusu, di¤er y›llar ise; 15 ve daha yukar› yafltaki nüfusu içermektedir.
Çal›flma ça¤›nda olup çal›flma arzu ve gücünde bulunup da piyasalardaki cari
ücret düzeyinde çal›flan ve çal›flmak isteyenlerden yani, çal›flanlarla iflsizlerden
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Üsküdar’da kad›nlar farkl› ifl kollar›nda çal›flmaktad›r.

oluflan iflgücünün toplam çal›flabilir yafltaki nüfusa oran› olarak ele al›nan iflgücüne kat›lma oran›, o ülkedeki aktif ve üretken nüfusun büyüklü¤ünü göstermesi bak›m›ndan önemli bir göstergedir. Bu gösterge; yafl, cinsiyet, medeni durum
gibi nüfusun de¤iflen yap›s›na, sosyal, ekonomik ve kültürel yap›da meydana gelen de¤iflme ve geliflmelere paralel olarak da de¤iflebilmektedir. Bu de¤ifliklikler
erkek ve kad›nlar›n iflgücüne kat›lmalar›n› farkl› flekillerde etkilemektedir.20
fiehirleflme oran›n›n artmas›yla, ‹stanbul geneli hariç, ülke geneli ve Üsküdar’da çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfus içinde iflgücü oran›nda düflüfller görülmektedir. Bu geliflmede özellikle kentleflmenin bir sonucu olarak kad›nlar›n k›rsal
kesimdeki yard›mc› aile statüsünden ev han›m› konumuna geçmeleri ve çocuklar›n e¤itime yönelmelerinin önemli etkisi bulunmaktad›r.
Genel nüfustaki art›fl oran›na paralel olarak iflgücünün de do¤al olarak artt›¤›n›
görmekteyiz. Ancak, 1980–2000 y›llar› aras›nda, ülke genelindeki iflgücü art›fl
oran› (%49) çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfus art›fl oran›ndan (%69) daha düflük
iken, ‹stanbul geneli ve Üsküdar ilçesinde ise iflgücündeki art›fl oran› toplam nüfustaki art›fl oran›ndan daha yüksektir. Nitekim bu y›llar aras›nda iflgücündeki
art›fl oranlar› ‹stanbul genelinde %140, Üsküdar’da %121 iken, toplam nüfuslar›ndaki art›fl oranlar› ise s›ras›yla %126 ve %106’d›r. Ülke genelindeki iflgücü
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miktar› 1980 y›l›nda 19.212.193 iken (12 yafl üstündeki toplam nüfusun
%62,9’u), 2000 y›l›nda 28.544.359’a (12 yafl üstündeki toplam nüfusun %55,2’si)
ulaflm›flt›r. ‹stanbul’un iktisaden faal nüfusu ise 1980 y›l›nda 1.654.154 (12 yafl
üstündeki toplam nüfusun %47,3’ü) iken, bu miktar 2000 y›l›nda 3.977.241 kifliye (12 yafl üstündeki toplam nüfusun %50,2’si) yükselmifltir. Üsküdar’da ise
iktisaden faal nüfus 1980 y›l›nda 84.059 iken (12 yafl üstündeki toplam nüfusun
%43,2’si), 2000 y›l›nda 185.713’e (12 yafl üstündeki toplam nüfusun %46,2’si)
ç›km›flt›r. 21
Di¤er yandan, ülke genelindeki toplam nüfusun ço¤unlu¤unu iflgücüne dahil
nüfus olufltururken, ‹stanbul ve Üsküdar’da ise, 2000 y›l› ‹stanbul verisi hariç,
ço¤unlu¤u iflgücüne dahil olmayan nüfus meydana getirmektedir. Yine, bu y›llar aras›nda, ülke genelindeki iflgücünün toplam nüfus içindeki oran› azal›rken,
‹stanbul geneli ve Üsküdar ilçesinde ise artmaktad›r. Ayr›ca, Üsküdar’daki iflgücü oran›n›n ‹stanbul ve özellikle ülke genelindeki orandan çok daha düflük oldu¤u görülmektedir.
‹flgücüne kat›lma oranlar›na cinsiyet itibariyle bak›ld›¤›nda, erkeklerin oranlar›n›n kad›nlar›nkinden çok daha yüksek oldu¤u görülecektir. Ancak, hem erkeklerin hem de kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oranlar› en yüksek paya ülke genelinde, en düflük paya ise Üsküdar’da sahip bulunmaktad›r. Bununla birlikte, erkeklerin iflgücüne kat›lma oranlar› ülke ve ‹stanbul geneli ile Üsküdar ilçesinde
yaklafl›k olarak %70’ler civar›nda iken, kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oranlar› oldukça farkl› bir yap› ortaya koymaktad›r. fiöyle ki, kad›nlar›n iflgücüne kat›lma
oranlar›, 1980–2000 y›llar› aras›nda, ülke genelinde %45,8’den %39,6’ya düflerken, ‹stanbul genelinde %14,9’dan %27,3’e, Üsküdar’da ise %12,6’dan %24,5’e
yükselmifltir. Görüldü¤ü üzere, Üsküdar’da kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oranlar› art›fl göstermekle birlikte, ülke ve ‹stanbul geneline göre daha düflüktür.
Ülkemizde kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m›n›n k›rsal kesimlerde oldukça yüksek,
kentlerde ise oldukça düflük oldu¤u bilinmektedir. Türkiye’de kad›nlar›n iflgücüne kat›l›m oranlar›n›n düflüklü¤ünün bir nedeni, kad›n iflgücüne olan s›n›rl›
taleptir. Di¤er bir nedeni ise, kad›n iflgücü arz›n›n cinsiyete dayal› iflbölümü
üzerinde temellenen sosyo-kültürel engeller taraf›ndan k›s›tlanmas›d›r. Kad›nlar›n iflgücü piyasas›na kat›lmas›, çal›flma karar› almas›, kad›n›n bireysel kararlar›n›n ötesinde erke¤in izni ve denetimiyle belirlenmektedir. Hiç çal›flmam›fl ve
ifl aramam›fl kad›nlar›n %47’si aile ve çevre taraf›ndan engellendi¤ini belirtmifllerdir. Özellikle, köyden kente yeni göçenler aras›nda evli kad›n›n çal›flmas› hofl
karfl›lanmamakta, öncelik ailenin erkek bireylerinde olmaktad›r. Bunun yeterli
olmad›¤› durumlarda ise s›ra, evlenmemifl bekâr k›zlara gelmektedir. Göçten
sonra kentte geçirilen uzun bir süre sonucunda, ikinci kuflak gecekondu kad›nlar›n›n çal›flmas›na daha çok r›za gösterilmektedir.22
Bu arada, kad›nlar›n çal›flma hayat›ndaki konumlar› ve iflgücüne kat›lma kal›plar› önemli ölçüde de¤iflmifltir. Ayr›ca, kad›nlar›n çal›flma hayat›n›n her düzeyinde, her meslek ve iflkolunda temsil edildikleri görülmektedir. Ancak, kad›nlar›n büyük bir bölümü geleneksel kad›n ifllerinde çal›flmaktad›r. Kad›nlar›n ifl501
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gücüne kat›l›m›, evlenme veya do¤um sonras›nda istihdamdan ayr›lma oran›n›n
yüksek olmas›ndan dolay› olumsuz flekilde etkilenmektedir. Buna karfl›l›k, yirmi yafl›n alt›ndaki bekar kad›nlarda iflgücüne kat›lma oran› nispeten yüksektir.
Kad›nlar için kat›lmay› engelleyen faktörlerden biri de küçük çocuklar›n bulunmas›d›r. Bu, küçük çocuklar›n bak›m› ve yetifltirilmesinin yo¤un oldu¤u yafllar›n, mesleki deneyim ve nitelik kazanmak için gerekli olan kilit yafllara tekabül
etmesi gerçe¤inden kaynaklanmaktad›r. Bu sorunun çözümünde çocuk bak›m
ve hizmet ve yard›mlar›n›n art›r›lmas›, çal›flma sürelerinin esnek hale getirilmesi, okul programlar›nda düzeltmeler yap›lmas› ve di¤er sosyal koruma tedbirleri faydal› olabilir.23
Toplam iflgücünün cinsiyet yap›s› göz önünde bulundurulursa, erkek nüfus oran›n›n tüm bölgelerde yüksek oldu¤u, ancak zaman içinde erkek oran›n›n ülke
genelinde pek de¤iflmemesine karfl›l›k, ‹stanbul geneli ve Üsküdar ilçesinde
düfltü¤ü görülmektedir. Nitekim toplam iflgücü içinde erkeklerin oran›, ülke genelinde yaklafl›k olarak %65’ler civar›nda ve ‹stanbul’da %85,1’den %73,2’ye,
Üsküdar’da %86,1’den %73,3’e düflerken, kad›nlar›n oran› da ülke genelinde
%35 civar›nda olup, ‹stanbul’da %14,9’dan %26,8’e, Üsküdar’da ise %13,9’dan
%26,7’ye yükselmifltir. Görüldü¤ü üzere toplam iflgücü içinde kad›nlar›n oran›
ülke genelinde oldukça yüksek iken, ‹stanbul ve Üsküdar’da ise ancak dörtte bir
civar›ndad›r.
3.1.1. ‹stihdam Edilenler
Tüm geliflmekte olan ülkelerde oldu¤u gibi, ülkemizde de istihdam imkanlar›n›n art›r›lmas› ve buna ba¤l› olarak iflsizlik oranlar›n›n düflürülmesi, ülkenin
h›zl› bir flekilde sanayileflmesine ve ekonominin tam istihdam düzeyini sa¤layacak flekilde büyüyüp geliflmesine ve nüfusun da makul bir düzeyde artmas›na
ba¤l›d›r. Her y›l sürekli olarak iflgücüne dahil olanlara yeterli istihdam alanlar›n›n oluflturulamamas› yan› s›ra mevcut istihdam imkanlar›n›n da yok olmas› sonucunda, nüfusun artmas›na koflut olarak istihdam edilenlerin miktar› zaman
içinde artmas›na karfl›l›k, toplam iflgücü içinde istihdam edilenlerin oran› hem
ülke ve ‹stanbul genelinde, hem de Üsküdar ilçesinde azalm›flt›r. Nitekim
1980–2000 y›llar› aras›nda toplam iflgücü içinde istihdam edilenlerin oran› (istihdam oran›) ülke genelinde %96,4’ten %91,1’e, ‹stanbul’da %94,5’den %87,3’e
ve Üsküdar ilçesinde de %93,8’den %86,2’ye düflmüfltür. Di¤er taraftan, toplam
istihdam, bu y›llar içinde art›fl göstermesine karfl›l›k, istihdam düzeyi, yani istihdam edilenlerin iflgücü içindeki oranlar› ise azalmaktad›r. Ancak, bu azalman›n özellikle Üsküdar’da daha yüksek oldu¤u (-%8,1) görülmektedir. Di¤er taraftan, ayn› y›llar aras›nda toplam kad›n iflgücü içinde istihdam edilen kad›nlar›n
oran› da hem ülke geneli (%98,3’dan %92,8’e) ve ‹stanbul’da (%94,4’den
%84,1’e) hem de Üsküdar’da (%93,3’den %80’e) azalma e¤ilimindedir. Fakat
toplam kad›n iflgücü içinde istihdam edilen kad›nlar›n oran› ülke geneli ve ‹stanbul’a göre Üsküdar’da daha düflüktür.
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‹stihdam edilenlerin cinsiyet itibariyle da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, 1980–2000 y›llar› aras›nda, toplam istihdam edilenlerin büyük bir ço¤unlu¤unun erkeklerden
olufltu¤u, ancak erkeklerin oran›n›n Üsküdar’da daha yüksek, kad›nlar›n oran›n›n ise daha düflük oldu¤u görülecektir. ‹stihdamdaki erkeklerin oran› kad›nlardan daha yüksek olmakla birlikte, zamanla erkeklerin oran›n›n ‹stanbul geneli
ve Üsküdar’da düflmekte oldu¤u, fakat ülke genelinde ise pek de¤iflmeyip
%64’ler civar›nda seyretti¤i görülmektedir. Nitekim, toplam istihdam edilenler
içinde erkeklerin oran› ülke genelinde yaklafl›k olarak %64’ler civar›nda iken, ‹stanbul’da %85,2’den %74,1’e, Üsküdar’da ise %86,2’den %75,2’ye inmifltir. Yani Üsküdar’da istihdam edilenlerin ancak dörtte birini kad›nlar oluflturmaktad›r.
3.1.2. ‹flsizler
Tüm dünyada günümüzün en önemli sorunlar›n›n bafl›nda iflsizlik gelmektedir.
Ancak, iflsizli¤in nedenleri bak›m›ndan geliflmifl ve geliflen ülkeler aras›nda baz› benzerlikler oldu¤u gibi baz› farkl›l›klar da bulunmaktad›r.
Geliflmifl ülkelerin bir k›sm› iflsizlikle mücadelede baflar›l› örnekler verirken, baz›lar›n›n ayn› baflar›y› gösteremedi¤i dikkat çekmektedir. Nitekim geliflmifl ülkeler aras›nda ABD, ‹ngiltere, ‹sveç, Hollanda, Danimarka ve Portekiz gibi iflsizlikle mücadelede baflar›l› baz› ülkelerin yan›s›ra, Almanya, Fransa, ‹rlanda, ‹talya
ve ‹spanya gibi baflar›s›z ülke örnekleri de bulunmaktad›r.
Geliflmifl ülkelerin aksine geliflmekte olan ülkelerde iflsizlik sorunu, daha çok tar›msal niteli¤i bask›n ekonomilerden sanayi ve hizmet a¤›rl›kl› ekonomiye geçiflin oluflturdu¤u de¤iflimlerin bir ürünü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Nüfus art›fl› ve kalk›nma dönemine özgü bir olgu olarak tar›m kesiminden tar›m d›fl› kesime iflgücü göçü, yüksek miktarda istihdam imkanlar›n›n düzenli olarak oluflturulmas›n› gerektirmektedir. ‹stihdam imkânlar› ise, yeni üretim kapasitelerinin kurulmas›na, dolay›s›yla yüksek bir büyüme temposunun gerçeklefltirilmesine ba¤l› bulunmaktad›r.24 ‹flsizlik, ekonomik bir sorun oldu¤u kadar ayn› zamanda sosyal bir sorundur. Belli bir süre iflsiz kalan makinelerin dahi k›sa bir
zaman sonra demode hale geldiklerini düflünürsek, birçok sorumlulu¤unun yan›s›ra sosyo-psikolojik özellikleri bulunan insan›n iflsiz kalmas›n›n ne tür sonuçlar do¤uraca¤› aç›k bir flekilde ortadad›r. Nitekim Harvard Üniversitesi profesörlerinden Amartya Sen, iflsizli¤in neden oldu¤u baz› sorun ve olumsuzluklar› s›ralamaktad›r.25 Bunlar; üretim kayb›, bütçeye külfet, özgürlük kayb›, toplumsal d›fllanma, vas›f kayb›, entellektüel yeteneklerin zedelenmesi, psikolojik
etkiler, ortalama ömrün k›salmas›, isteklilik kayb› ve mesleki ç›kmaz, toplumsal
iliflkilerde kopufl, aile yaflam›nda çözülme, topluluklar aras›nda, kad›n ve erkek
aras›nda ayr›flmalar, toplumsal de¤erlerde ve sorumluluk duygusunda gerileme,
iflin örgütlenmesi ve yenilikler alanlar›nda engellerdir.
Türkiye, uzun y›llard›r iflsizlik sorunuyla karfl› karfl›ya kalan bir ülkedir. Özellikle son y›llarda daha da artan iflsizlik, a¤›rl›kl› olarak kalk›nma h›z›n›n yeter503
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siz olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ancak, kalk›nma h›z›n›n yetersizli¤inin yan›s›ra, kurumsal ve yap›sal özellikler de iflsizli¤in boyutlar›n› art›rmaktad›r. ‹flsizli¤in azalt›labilmesi için, bir yandan ekonomik büyüme ve sanayileflmenin
h›zland›r›l›p istihdam yarat›c› önlemlerin al›nmas›na, di¤er yandan da mutlaka
istihdam için gerekli kurumsal yap›n›n kurulup gelifltirilmesine ihtiyaç bulunmaktad›r.
1980–2000 y›llar› aras›ndaki toplam iflsizlik oranlar›n›n hem ülke (%149’luk art›flla %3,6’dan %8,9’a) ve ‹stanbul genelinde (%133’lük art›flla %5,5’den
%12,7’ye), hem de Üsküdar’da (%122’lik art›flla %6,2’den %13,8’e) oldukça yüksek düzeylerde art›fl gösterdi¤i görülmektedir. Ancak, iflsizlik oran› Üsküdar’da
oldukça yüksek olmas›na ra¤men, iflsizlik oran›ndaki art›fl›n daha düflük oldu¤u
da bir gerçektir. Di¤er taraftan, ülke genelinde erkeklerin iflsizlik oranlar›, ‹stanbul geneli ve Üsküdar’da ise kad›nlar›n iflsizlik oranlar› daha yüksek olmas›na
ra¤men, kad›nlar›n iflsizlik oranlar›ndaki art›fl›n erkeklerin iflsizlik oranlar›ndaki art›fltan daha yüksek oldu¤u da dikkat çekmektedir. Nitekim erkeklerin iflsizlik oranlar› ülke genelinde %111’lik art›flla %4,7’den %9,9’a, ‹stanbul genelinde
ise %113’lük art›flla %5,4’den %11,5’e ve Üsküdar ilçesinde de %87’lik bir art›flla %6,1’den %11,5’e yükselmifltir. Kad›nlar›n iflsizlik oranlar› ise ülke genelinde
%338’lik art›flla %1,7’den %7,2’ye, ‹stanbul genelinde %184’lük art›flla %5,6’dan
%15,9’a ve Üsküdar’da da %200’lük bir art›flla %6,7’den %20’ye ulaflm›flt›r. Görüldü¤ü gibi; Üsküdar’daki iflsizlik oranlar› ülke ve ‹stanbul genelindeki oranlar›n oldukça üzerindedir. Yukar›da da ele al›nd›¤› üzere, iflgücüne kat›lma oranlar› Üsküdar’da çok daha düflük olmas›na karfl›n, iflsizli¤in kad›nlar aras›nda daha yüksek olmas›n›n muhtemel nedenini; Üsküdar’da kad›n nüfusun e¤itim düzeyinin ülke ve ‹stanbul geneline göre daha yüksek olmas›na ve bunlar›n zamanla daha büyük oranlarda iflgücüne kat›lma isteklerine ve ifl bulamamalar› ve
özellikle de muhafazakar nitelikleri gere¤i her ifli kabul etmemeleri sonucunda
iflsiz kalmalar›na ba¤lamak mümkündür.
Toplam iflsizlerin büyük bir ço¤unlu¤unu erkekler oluflturmakla birlikte, bunlar›n oran› zamanla azal›rken kad›nlar›n oran› art›fl göstermektedir. Nitekim
1980–2000 y›llar› aras›nda, toplam iflsizler içinde kad›nlar›n oran› ülke genelinde %16,6’dan %28,8’e, ‹stanbul’da %15,3’den %33,6’ya, Üsküdar’da ise %15’ten
%38,9’a yükselmifltir. Görüldü¤ü üzere toplam iflsizler içinde en yüksek kad›n
oran›na Üsküdar sahip bulunmaktad›r.
3.2. ‹ktisaden Faal Olmayanlar
Çal›flma ça¤›nda olmas›na karfl›n 15-64 yafl grubundaki nüfusun tamam› de¤iflik
nedenlerle çal›flmaz. Dolay›s›yla çal›flamayanlar› ve çal›flmak istemeyenleri iflgücüne dahil etmek mümkün de¤ildir. Çal›flma ça¤›ndaki insanlar›n bir k›sm›
iflgücüne dahil olmad›¤› halde, çal›flma ça¤› d›fl›ndaki bir k›s›m insanlar da iflgücüne kat›lmaktad›r. Çal›flma ça¤›nda olup da iflgücüne dahil olmayanlar›n bü504
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yük bir k›sm›n› ev han›mlar› ile ö¤renciler oluflturmaktad›r. Çal›flma ça¤› nüfustan çal›flmak istemeyen bireyleri, sakatlar›, askerde olanlar›, ev kad›nlar›n›, irad
sahiplerini, ö¤rencileri ve mahkumlar gibi belli bir yerde tutulanlar› ç›kar›p; çal›flma ça¤› d›fl›nda oldu¤u halde çal›flmak zorunlulu¤u bulunan çocuk ve yafll›lar eklenirse sivil iflgücü miktar›na ulafl›lm›fl olur.26
Çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfus içinde iflgücüne dahil olmayanlar›n oranlar› ülke genelinde artmakta, ‹stanbul ve Üsküdar’da ise azalmakta oldu¤u görülmektedir.
Ülke genelinde, özellikle de ‹stanbul ve Üsküdar’da iflgücüne dahil olmayan nüfustaki yüksek düzeyin muhtemel nedenlerini afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür: 27
* ‹fl bulma ümidi kalmayan kiflilerin ifl aramaktan vazgeçerek iflgücü d›fl›nda
kalmas›,
* Ücretlerin düflüklü¤ü nedeniyle iflgücü piyasas› d›fl›nda kalman›n, ev iflleri ve
çocuk bak›m› suretiyle aile bütçesine daha fazla katk›da bulunulaca¤›na inan›lmas›,
* Kay›t d›fl› istihdam›n yayg›n olmas› nedeniyle, özellikle kad›nlar›n çal›flmas›
durumunda bile sosyal güvenlik flemsiyesi alt›na girememesinin yaratt›¤› isteksizlik,
* K›rsal kesimlerden kentlere göç eden kad›nlar›n ücretsiz aile iflçisi statüsünden ev han›m› konumuna geçmeleri,
* Emeklilik yafl›n›n özellikle önceki uygulamalardaki düflüklü¤ü nedeniyle erken yaflta emeklili¤in tercih edilmesi,
* Ortalama e¤itim düzeyinin uzamas› ve iflgücünün e¤itim düzeyinin düflüklü¤ü,
* Türkiye’de k›smi çal›flma kültürünün k›s›tl›l›¤› nedeniyle, tamamen iflgücü d›fl›nda kal›nmak zorunda olunmas›.
Görüldü¤ü üzere, iflgücüne dahil olmayanlar›n oranlar›n›n sürekli olarak artmas›nda sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin yan› s›ra kentleflmenin de önemli
etkisi bulunmaktad›r. Nitekim kentleflme ile birlikte kad›nlar ücretsiz aile iflçisi
statüsünden ev han›ml›¤› konumuna geçmekte, çocuklar ve gençler ise e¤itime
yönelmektedirler. Dolay›s›yla, özellikle bu iki konum de¤iflikli¤i, iflgücüne dahil
olmayan nüfus oran›n›n artmas›na neden olmaktad›r. Fakat kentleflme ve sanayileflme gelifltikçe kad›nlar›n iflgücüne kat›l›mlar›nda önce azalma, daha sonralar› ise art›fl gözlenmektedir. Özellikle, kad›n›n e¤itim düzeyindeki art›fla paralel olarak kentlerde çal›flan kad›n oran› h›zla artmaktad›r.28
Ancak, iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde en önemli gruplar› ev kad›nlar›,
ö¤renciler ve emekliler meydana getirdi¤inden, afla¤›da sadece bu gruplar üzerinde durulacakt›r.
Hem ülke ve ‹stanbul genelinde, hem de Üsküdar ilçesinde iflgücüne dahil olmayan nüfusun en büyük k›sm›n› ev han›mlar›, ikinci büyük grubu ise ö¤renci505
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ler meydana getirmektedir. Bu iki grubu emekliler takip etmektedir. 1990-2000
y›llar› aras›nda, toplam iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde emekliler ve ö¤rencilerin pay› artarken, ev han›mlar›n›n oran› azalmaktad›r.
Kentleflmenin iflgücü üzerindeki en önemli etkilerinden biri kad›nlar›n ücretsiz
aile iflçisi statüsünden ev han›ml›¤› konumuna geçmeleri, di¤eri ise çocuklar›n
e¤itime yönelmeleridir. Dolay›s›yla, özellikle bu iki konum de¤iflikli¤i, iflgücüne
dahil olmayan nüfus oran›n›n artmas›na neden olmaktad›r. Fakat flehirleflme ve
sanayileflme gelifltikçe kad›nlar›n iflgücüne kat›l›mlar›nda önce azalma, daha
sonralar› ise art›fl gözlenmektedir. Özellikle, kad›n›n e¤itim düzeyindeki art›fla
paralel olarak kentlerde çal›flan kad›n oran› h›zla artar.
1980–2000 y›llar› aras›ndaki geliflmeye bakt›¤›m›zda, iflgücüne dahil olmayan
nüfus oran›n›n ülke genelinde (%36,7’den %44,8’e) artt›¤›, ‹stanbul geneli
(%52,6’dan %49,8’e) ve Üsküdar ilçesinde (%56,8’den %53,8’e) ise azalma e¤iliminde oldu¤u görülecektir. ‹flgücüne dahil olmayanlara cinsiyetleri aç›s›ndan
bakt›¤›m›zda, yine hem erkeklerin hem de kad›nlar›n oran› ülke genelinde art›fl,
‹stanbul genelinde ve Üsküdar ilçesinde ise erkeklerin oran› art›fl, kad›nlar›n
oran›n›n ise azal›fl e¤iliminde oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
‹flgücüne dahil olmayan nüfus oran›n›n Üsküdar ve ‹stanbul genelinde azalmas›, bize bu bölgelerde iflgücüne kat›l›m›n giderek artmakta oldu¤unu göstermektedir. Ülke genelindeki iflgücüne dahil olmayan nüfus 1980 y›l›nda 11.194.199
iken (çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfusun %36,7’si), 2000 y›l›nda 23.173.230’a
(12 yafl üstündeki toplam nüfusun %44,8’i) ulaflm›flt›r. ‹stanbul’da iflgücüne dahil olmayan nüfus 1980 y›l›nda 1.840.160 (çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfusun
%52,6’s›) iken, bu rakam 2000 y›l›nda 3.941.767 kifliye (12 yafl üstündeki toplam nüfusun %49,8’i) ulaflm›flt›r. Üsküdar’da ise iflgücüne dahil olmayan nüfus
1980 y›l›nda 110.702 iken (çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfusun %56,8,’i), 2000
y›l›nda 216.288’e (çal›flma ça¤›ndaki toplam nüfusun %53,8’i) yükselmifltir.29
Çal›flma ça¤›ndaki toplam kad›n nüfus içinde iflgücüne dahil olmayan kad›nlar›n oran› ise, ayn› y›llar içinde ülke genelinde (%54’ten %60,4’e) yükselirken, ‹stanbul (%85’ten %72,7’ye) ve Üsküdar’da (%87,4’ten %75,5’e) ise azalma e¤ilimindedir.
Toplam iflgücüne dahil olmayan nüfusun ço¤unlu¤unu kad›nlar oluflturmakla
birlikte, 1980–2000 y›llar› aras›nda ülke ve ‹stanbul geneli ile Üsküdar’da iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde erkeklerin oran› artarken, kad›nlar›n oran›
azalmaktad›r. Nitekim toplam iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde erkeklerin
oran›n›n ülke genelinde %27’den %33’e, ‹stanbul’da %23,5’ten %27,8’e, Üsküdar’da ise %26,7’den %29,2’e ç›km›fl, kad›nlar›n oran› ise ülke genelinde
%73’den %67’ye, ‹stanbul’da %76,5’ten %72,2’ye, Üsküdar’da da %73,3’ten
%70,8’e düflmüfltür.
3.2.1. Ev Kad›nlar›
‹flgücünün ço¤unlu¤unu kad›nlar›n oluflturdu¤u hiçbir ülke yok gibidir. Ancak,
506

Ü S K Ü D A R ’ D A

K A D I N

N Ü F U S U N

S O S Y O - E K O N O M ‹ K

Ö Z E L L ‹ K L E R ‹

Üsküdar’da çal›flan han›mlar›n el eme¤i göz nuru ürünleri ilgi görmekte ve de¤erini bulmaktad›r

kad›nlar›n giderek artan miktarda çal›flma hayat›na kat›ld›klar› da görülmektedir. Kad›n›n ev d›fl›nda çal›flma hayat›na kat›lmas›, onu geleneksel rollerinden
nispeten uzaklaflt›rm›fl olsa da, kad›nlar ço¤u zaman sahip olduklar› yeni rollerle birlikte, geleneksel rollerini de devam ettirmek zorunda kalmaktad›rlar. Ev ile
çal›flma hayat› aras›nda bir ikilem yaflayan kad›n, ev ve ifl hayat›n› dengelemeye çal›fl›rken, birçok sorunla da mücadele etmektedir. Bir baflka ifadeyle, günümüzde çal›flma hayat›nda yer alan kad›n say›s› artarken, bunlar›n ev ve çal›flma
hayat›ndan kaynaklanan birbirleriyle iliflkili birçok sorunla karfl› karfl›ya bulunduklar› bilinmektedir30. Aile-içi rollerin de¤iflmesi, kar›-koca-çocuklar aras›nda
iletiflimin zay›flamas›, aile-içi fliddetin artmas›, giderek çocuk say›s›n›n azalmas› ve ailenin küçülmesi, kad›nlar›n çal›flma hayat›na kat›lmas›n›n yan etkileri
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Günümüzün geçerli kapitalist anlay›fl›, daha bol, ayn› zamanda daha ucuz iflgücüne ihtiyaç duymakta ve aile içinde yap›lan iflleri
piyasalaflt›rmaktad›r.
‹flgücüne dahil olmayan nüfusun büyük bir ço¤unlu¤unu ev han›mlar›n›n oluflturmas›na karfl›l›k, bunlar›n paylar›n›n zamanla azalmakta oldu¤u görülmektedir. Fakat kad›nlar›n çal›flmas›n›, onlar›n sadece iflgücüne kat›lmas› ve istihdamlar› ile s›n›rl› görmek, kad›nlar›n özellikle alternatif maliyetleri oldukça
yüksek ev içi ekonomik faaliyetlerini görmezlikten gelmek demektir. Örne¤in,
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ev kad›nl›¤› kapsam›ndaki temizlik ve bak›m hizmetleri, k›fll›k g›da üretimi, giyim eflyas› üretimi vb. evde destek üretimi, çocuk, yafll›, sakat ve hasta bak›m›
hizmetleri gibi özel bak›m hizmetleri kad›nlar›n ücret karfl›l›¤› yapmad›¤›, ancak hane harcama kalemlerini ve hane tasarruflar›n› etkileyen ifl ve faaliyetlerdir. Bu ifl ve faaliyetler piyasa kurallar› içinde yap›ld›klar›nda ekonomik faaliyet
ve ifl olarak kabul edilmekte, buna karfl›l›k kad›nlar taraf›ndan evde ve ücret karfl›l›¤› olmaks›z›n yap›ld›klar›nda ekonomik faaliyet ve ifl olarak kabul edilmemektedir. Bunlara ilave olarak, ço¤unlukla kad›nlar taraf›ndan yap›lan ev eksenli çal›flma ile gündelikçilik gibi ifller genelde kay›td›fl› ve enformel sektörde bulundu¤undan, kad›nlar›n iktisaden faal nüfusta olmalar›na ra¤men yokmufl gibi
görünmesine, kad›n iflgücünün ve ekonomik katk›lar›n›n oldu¤undan küçük görünmesine ve gösterilmesine yol açmaktad›r.31
Sanayileflme ve bunun sonucunda meydana gelen kentleflme ile birlikte, kad›nlar›n iflgücüne kat›lmalar›n›n ilk bafllarda düflmeye bafllad›¤›, ancak düflme e¤iliminin bir yerde durdu¤u ve zamanla ters bir sürecin bafllad›¤› bilinmektedir.
Kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oranlar›ndaki art›fl›n en önemli nedeni olarak okullaflma ve e¤itim düzeylerinin artmas›n› göstermek mümkündür.32
‹flgücüne dahil olmayan nüfusun büyük bir ço¤unlu¤unu ev kad›nlar› oluflturmas›na karfl›l›k, bunlar›n iktisaden faal olmayan nüfus içindeki paylar›n›n artt›¤› görülmektedir. Fakat kad›nlar›n çal›flmas›n›, onlar›n sadece iflgücüne kat›lmas› ve istihdamlar› ile s›n›rl› görmek, kad›nlar›n özellikle alternatif maliyetleri oldukça yüksek ev içi ekonomik faaliyetlerini görmemezlikten gelmek demektir.
Örne¤in, ev kad›nl›¤› kapsam›ndaki temizlik ve bak›m hizmetleri, k›fll›k g›da
üretimi, giyim eflyas› üretimi vb. evde destek üretimi, çocuk, yafll›, sakat ve hasta bak›m› hizmetleri gibi özel bak›m hizmetleri kad›nlar›n ücret karfl›l›¤› yapmad›¤› ancak hane harcama kalemlerini ve hane tasarruflar›n› etkileyen ifl ve faaliyetlerdir. Bu ifl ve faaliyetler piyasa kurallar› içinde yap›ld›klar›nda ekonomik
faaliyet ve ifl olarak kabul edilmekte, buna karfl›l›k kad›nlar taraf›ndan, evde ve
ücret karfl›l›¤› olmaks›z›n yap›ld›klar›nda ekonomik faaliyet ve ifl olarak kabul
edilmemektedir. Bunlara ilave olarak, ço¤unlukla kad›nlar taraf›ndan yap›lan ev
eksenli çal›flma ile gündelikçilik gibi ifller genelde kay›t d›fl› ve enformel sektörde bulundu¤undan, kad›nlar›n iktisaden faal nüfusta olmalar›na ra¤men yokmufl gibi görünmesine, kad›n iflgücünün ve ekonomik katk›lar›n›n oldu¤undan
küçük görünmesine ve gösterilmesine yol açmaktad›r.
1980–2000 y›llar› aras›nda, ev kad›nlar›n›n miktar› artarken, toplam iflgücüne dahil olmayan nüfus içindeki oranlar› düflmekte, yani daha çok kad›n ifl piyasas›na
girmektedir. Fakat bu oran Üsküdar’da ülke geneline göre daha yüksek iken, ‹stanbul geneline göre ise düflüktür. Nitekim ev han›mlar›n›n salt olarak miktar› ülke genelinde 6.950.968’den 11.387.456’ya, ‹stanbul genelinde 1.207.899’dan
2.178.166’ya ve Üsküdar’da da 68.484’ten 113.339’a yükselmifltir. Ev kad›nlar›n›n salt miktar bak›m›ndan bu art›fl›na karfl›l›k, toplam iflgücüne dahil olmayan
nüfus içindeki oranlar› ise ülke genelinde %62,1’den %49,1’e, ‹stanbul’da
%65,6’dan %55,3’e ve Üsküdar’da da %61,9’dan %52,4’e düflmüfltür.
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Bayan ö¤retmenler de Üsküdar’›n e¤itim kurumlar›nda yerlerini alm›fllard›r

3.2.2. Ö¤renciler
‹flgücüne dâhil olmayanlar aras›nda ikinci önemli bir grubu ö¤renciler oluflturmaktad›r. Nüfusunun yaklafl›k üçte birini 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n meydana getirdi¤i bir ülkede bu oran›n yüksek olmas›n› do¤al karfl›lamak gerekir.
‹flgücüne dahil olmayan nüfus içinde ev kad›nlar›ndan sonra ikinci büyük grubu oluflturan ö¤rencilerin hem miktar›, hem de iflgücüne dahil olmayan nüfus
içindeki oranlar› zamanla art›fl göstermektedir.
Nitekim 1980–2000 y›llar› aras›nda toplam ö¤renci miktar› ülke genelinde
%162’lik art›flla 2.654.580’den 6.943.598’e, ‹stanbul genelinde ise %164’lük art›flla 362.161’den 956.558’e ve Üsküdar ilçesinde de %121’lik bir art›flla
25.384’ten 56.136’ya yükselmifltir. Görüldü¤ü gibi, yirmi y›ll›k dönemde iflgücüne dahil olmayan nüfus içindeki ö¤rencilerin art›fl oran› Türkiye ve ‹stanbul genelinde hemen hemen ayn› kal›rken, Üsküdar ilçesinde ise daha düflük düzeyde gerçekleflmifltir33 1980-2000 y›llar› aras›nda iflgücüne dahil olmayan nüfus
içinde ö¤rencilerin oran› ülke genelinde %23,7’den %30’a, ‹stanbul’da
%19,7’den %24,3’e ve Üsküdar’da %22,9’dan %26’ya yükselmiflken, iflgücüne
dahil olmayan toplam kad›n nüfus içinde ise ö¤rencilerin oran› ülke genelinde
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%11,6’dan %19,4’e, ‹stanbul’da %10,4’ten %15,3’e ve Üsküdar’da da %12,1’den
%16,6’ya yükselmifltir.
‹flgücüne dahil olmayan toplam erkek nüfus içindeki ö¤rencilerin oran› bayanlara göre oldukça yüksek olup hem ülke geneli ve ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da %50’ler civar›ndad›r. Nitekim, ayn› y›llar aras›nda, erkek ö¤rencilerin
oran› ülke genelinde %64,2’den %59,4’e, ‹stanbul’da %59,4’ten %54,5’e, Üsküdar’da ise %61,4’ten %54,6’ya düflmüfltür.
‹flgücüne dahil olmayan ö¤rencilerin ço¤unlu¤unu, zamanla çok az da olsa bir
düflme görülmekle birlikte, erkekler oluflturmaktad›r. Erkeklerin oran› ülke genelinde daha yüksek iken, ‹stanbul genelinde daha düflüktür. Di¤er bir ifadeyle,
k›z ö¤renciler erkeklere göre ülke genelinde daha yüksek paylara sahipken, ‹stanbul genelinde daha yüksek paya sahip bulunmaktad›rlar. 1980–2000 y›llar›
aras›nda, erkek ö¤rencilerin oran› ülke genelinde %64,2’den %56,7’ye, ‹stanbul’da %59,4’ten %54,5’e, Üsküdar’da ise %61,4’ten %54,6’ya düflmüflken, k›z
ö¤rencilerin oran› ise ülke genelinde %35,8’den %43,3’e, ‹stanbul’da %40,6’dan
%45,5’e ve Üsküdar’da da %38,6’dan %45,4’e yükselmifltir. Görüldü¤ü üzere ö¤renciler aras›nda k›zlar›n oran› hem ülke genelinde ve ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da gittikçe artmaktad›r.
3.2.3. Emekliler
Uzun y›llar genç yaflta emekli olabilme imkan›n›n yayg›n oldu¤u ülkemizde
emekliler, iflgücüne dahil olmayan gruplar aras›nda ev han›mlar› ve ö¤rencilerden sonra üçüncü önemli bir grubu teflkil etmektedir.
Toplam nüfusun artmas›na paralel olarak iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde
emeklilerin de hem miktar› hem de toplam içindeki oranlar› art›fl göstermektedir. Ancak, emeklilerin say›s›ndaki art›fl bak›m›ndan en yüksek paya ülke geneli, en düflük paya ise Üsküdar ilçesi sahip bulunmaktad›r. fiöyle ki, 1980-2000
y›llar› aras›ndaki toplam 20 y›ll›k süre içinde toplam emekli miktar› ülke genelinde %394’lük art›flla 581.158’den 2.869.535’e, ‹stanbul genelinde ise %287’lik
art›flla 154.740’tan 599.369’a ve Üsküdar ilçesinde de %242’lik bir art›flla
10.653’den 36.381’e yükselmifltir. Görüldü¤ü gibi, iflgücüne dahil olmayan nüfus içindeki emeklilerin oran› ülke ve ‹stanbul geneline göre, Üsküdar’da daha
az artm›fl bulunmaktad›r. 34
Toplam iflgücüne dahil olmayan nüfus içinde emeklilerin oran› hem ülke ve ‹stanbul genelinde zamanla art›fl göstermekle birlikte, Üsküdar’daki art›fl
(%9,6’dan %16,8’e) ülke geneli (%5,2’den %12,4’e) ve ‹stanbul genelindeki art›fltan (%8,4’den %15,2’ye) daha yüksektir. Yani, iflgücüne dahil olmayan nüfus
içinde emeklilerin oran› 1980 ile 2000 y›llar› aras›nda en yüksek de¤ere Üsküdar’da, en düflük de¤ere ise ülke genelinde sahip bulunmaktad›r. Emeklilerin
büyük bir ço¤unlu¤unu, zamanla düflme e¤ilimi göstermekle birlikte, erkekler
oluflturmaktad›r. Emekliler içinde kad›nlara nispeten erkeklerin oran› ‹stanbul
geneli ve Üsküdar’a göre ülke genelinde daha yüksektir. 1980–2000 y›llar› ara510
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s›nda, emekliler içinde erkeklerin oran› ülke genelinde %83,1’den %78,3’e, ‹stanbul’da %78,3’den %71,6’ya, Üsküdar’da %79,6’dan %70,6’ya düflerken, kad›nlar›n oran› ise ülke genelinde %16,9’dan %22,8’e, ‹stanbul’da %21,7’den
%28,4’e ve Üsküdar’da da %20,4’ten %29,4’e yükselmifltir.

Sonuç
Ülke geneli ve ‹stanbul’da oldu¤u gibi, Üsküdar’da da nüfusun yar›dan daha fazlas›n› erkekler olufltururken, 2000 Genel Nüfus Say›m›nda Üsküdar’›n durumu
de¤iflmifl ve Üsküdar nüfusunun ço¤unlu¤unu kad›nlar oluflturmaya bafllam›flt›r.
Gerek ülke genelinde ve ‹stanbul’da gerekse Üsküdar’da ilk yafl gruplar›nda
özellikle de çocuk ve genç yafl gruplar›nda nüfusun ço¤unlu¤unu erkekler olufltururken, yetiflkin yafl gruplar›ndan itibaren ise ço¤unlu¤u bayanlar oluflturmaya bafllamaktad›r. ‹stanbul geneli ve Üsküdar’da ileri yafl gruplar›nda bu durumu daha net bir flekilde görmekteyiz. Öyle ki, 80 yafl›n üstündeki yafll›lar›n
%65’lerden daha fazlas›n› bayanlar teflkil etmektedir.
Toplam nüfus içinde yafll› nüfus oran›, ülke geneli ve ‹stanbul’a göre Üsküdar’da daha fazlad›r. Bu yafll› nüfusun ise özellikle de bayanlar aras›nda daha
fazla oldu¤u dikkat çekmektedir. Bu husus, geliflmifl bat›l› ülkelerde yafll›larla ilgili olarak ortaya ç›kan sorunlar›n benzerinin Üsküdar’da görülmemesi için yetkililerin flimdiden baz› önlemler almalar› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r.
15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n toplam nüfus içindeki oran›n›n ülke geneline ve
‹stanbul’a nispeten Üsküdar’da daha düflük oldu¤u görülmektedir. Nitekim, toplam nüfus içindeki çocuklar›n oran› ülke genelinde %30, ‹stanbul’da 26’lar civar›nda iken, Üsküdar’da ise daha düflük olup %24’ler dolaylar›ndad›r.
Tekrar belirtmek gerekirse, önümüzdeki y›llarda Üsküdar’da, çocuk nüfustan
daha çok yafll› nüfus sorunu yaflanacakt›r. Bu durumun dikkate al›narak, gerekli sosyal politika önlemlerin al›nmas›na ve ihtiyaç duyulan sosyo-ekonomik ve
demografik yat›r›mlar›n oluflturulmas›na flimdiden bafllan›lmas› gerekmektedir.
Okuryazar nüfus bak›m›ndan Üsküdar’›n, hem toplam nüfus hem de erkek ve
kad›n nüfus bak›m›ndan ülke geneli ve ‹stanbul’a göre daha flansl› bir konumda
bulundu¤u görülmektedir. Nitekim 1980-2000 y›llar› aras›nda, alt› yafl›n üstündeki toplam nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oran› ülke genelinde
%32,5’den %12,7’ye, ‹stanbul’da %16,5’den %6,6’ya, Üsküdar’da ise %14,3’ten
%5,1’e düflmüflken, kad›n nüfus içinde ise bu oranlar›n daha yüksek oldu¤u ve
bu oranlar›n ayn› y›llar aras›nda s›ras›yla ülke genelinde %45,3’ten %19,’4’e, ‹stanbul genelinde %24,7’den 10,5’e, Üsküdar’da da %22,3’ten 8,2’ye düfltü¤ü görülmektedir. Bu veriler bize hala toplumda okuma yazma sorununu çözemedi¤imizi göstermektedir. Bunun için de gerekli önlemlerin acilen al›nmas› zorunlulu¤u bulunmaktad›r ki, içinde bulundu¤umuz bilgi ça¤›nda bunun dahi yeter511
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li olmad›¤› ve insan gücünün her yönden niteli¤inin daha fazla art›r›lmas› ihtiyac› bulunmaktad›r.
Y›llar itibariyle Üsküdar’da okuryazar niteli¤inin artt›¤› görülmekle birlikte, bunun yeterli oldu¤unu söyleyebilmek mümkün de¤ildir. Nitekim, 1980-2000 y›llar› aras›nda, Üsküdar’da toplam okuryazar nüfus içinde bir ö¤renim kurumundan mezun olmadan okuma yazma bilenlerin oran› %18’ler civar›nda iken, ilkokul mezunlar›n›n oran› %50,3’ten %34,3’e, orta ve dengi okul mezunlar›n›n
oran› ise %14,5’ten %12,9’a düflerken, lise ve dengi okul mezunlar›n›n oran›
%12,7’den %21,7’ye ve yüksek okul mezunlar›n›n oran› da %4,9’dan %12,7’ye
yükselmifltir.
Üsküdar’daki okuryazar kad›n nüfusun pay› ise bir ö¤renim kurumundan mezun olmayanlarda %20,7’den %19,7’ye, ilkokul mezunlar›n›n oran› %51,6’dan
%37’ye, orta ve dengi okul mezunlar›n›n oran› ise %12,7’den %11’e düflerken,
lise ve dengi okul mezunlar›n›n oran› %12,3’den %21,3’e ve yüksek okul mezunlar›n›n oranlar›n›n da %2,7’den %11’e yükseldi¤i görülmektedir.
Görüldü¤ü gibi, Üsküdar’da gerek toplam gerekse okuryazar kad›n nüfusun niteli¤i belli düzeylerde artmakla birlikte bunun yeterli oldu¤unu söyleyebilmek
asla mümkün de¤ildir.
Toplam ve bu arada kad›n nüfusun iflgücü yap›s›na bakt›¤›m›zda ise; iflgücüne
kat›lma oran› ülke genelinde düflerken, ‹stanbul’da ve Üsküdar’da az da olsa artmakta oldu¤u görülmektedir. Ancak, erkeklere nispeten kad›nlar›n iflgücüne kat›lma oranlar›n›n yine ülke geneline göre hem ‹stanbul’da hem de Üsküdar’da
oldukça düflük oldu¤u dikkat çekmektedir. Üsküdar’da toplam iflgücüne kat›lma
oran› %46,2 iken, bu oranlar erkekler aras›nda %68,3 ve kad›nlar aras›nda ise
oldukça düflük olup %24,5’dir.
Üsküdar’da kad›nlar›n iflgücüne kat›lmalar›n›n oldukça düflük olmas›, muhtemelen bu ilçenin muhafazakâr bir yap›ya sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
E¤er e¤itim düzeyinin artmas›na paralel olarak kad›n nüfus iflgücüne kat›lmak
isterse, bu oran›n art›r›lmas› ve iflsizli¤in ortaya ç›kmamas› için bu do¤rultuda
baz› önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
Di¤er taraftan iflsizli¤in özellikle Üsküdar’da ve kad›n nüfus aras›nda çok yüksek oldu¤u görülmektedir. Üsküdar’daki iflsizli¤in düflürülmesi bak›m›ndan da
hem emek arz› yönünden hem de emek talebi yönünden gerekli acil önlemlerin
al›nmas› gerçe¤i ile karfl› karfl›ya bulunmaktay›z. Bunun için hem emek arz›n›n
niteli¤ini art›rmaya ve ifl bulmalar›n›n kolaylaflt›r›c› önlemlerin yan› s›ra, giriflimcili¤in teflvik edilmesi, yat›r›mlar›n art›r›labilmesi yani emek talebini harekete geçirici önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi hayati önem arz etmektedir.
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Üsküdar’da Seçmen Davran›fllar›
(2002-2007)
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Fatih Üniversitesi

Seçmenlerin oy verme davran›fl›yla ilgili literatürde çok say›da araflt›rma bulunmakla beraber, teori ve model üretme aç›s›ndan genel bir kavrama gidilememektedir. Araflt›rmalara göre oy verme davran›fllar› ülkeden ülkeye, ilden ile, hatta
köyden köye farkl›l›klar göstermektedir.
Oy verme ifllemi sosyal bir davran›fl biçimi oldu¤undan, sosyal olaylardaki de¤iflkenlik seçmen davran›fllar› üzerinde de kendini göstermektedir.
Bununla birlikte, seçmenlerin oy verme davran›fl› üzerinde çeflitli etkili söylenebilecek baz› unsular› s›ralamak da mümkündür.
Buna göre; Bir ülkede seçmenlerin genel e¤itim, kültür ve gelir düzeyi ile, o ülkede yap›lan siyasetin niteli¤i aras›nda paralellik vard›r.
Bir ülkede seçmen davran›fllar›n›n iyi analiz edilmesi, o ülkenin gerek sosyoekonomik, gerekse de sosyo-kültürel göstergeleri itibariyle ciddiye al›nmas› gereken veriler ortaya koymaktad›r.

Seçmen Davran›fllar› Üzerine Çal›flma Yürüten
Köklü Kurumlar
Seçmen davran›fllar›n› inceleyen sosyal bilim ak›mlar›ndan önde gelenlerinden
biri de Michigan Okulu’dur. Bu ak›ma göre bir seçmen, daha çocuk yafllarda belli bir partiye ya da siyasi çizgiye ba¤lan›r. Mesela anne babas› Cumhuriyetçiyse,
o da Cumhuriyetçi olur. Bu analiz biçimi daha çok ABD ve ‹ngiltere gibi sistemi
oturmufl, partileri kökleflmifl ülkeler için geçerlidir.
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Spatial Voting Model (Mekânsal Oy Verme Modeli) ad› verilen ve Michigan
Okulu’na karfl› gelifltirilmifl olan ak›m ise flöyle düflünüyor: Seçmen, her seçimde yeniden hesap yapar. “ Hangi partiye oy vermek bana daha uygundur “ diye
düflünür ve sonuçta kendisine’ en yak›n’ buldu¤u partiye yönelir.
Bu hesap esnas›nda seçmen ‘geçmifle’ de bakar. Yani partilerin o güne dek yapt›klar› icraat› gözden geçirir. Yar›n için ne kadar umut olabileceklerini de¤erlendirir.
Michigan Okulu’nun savundu¤u oy verme davran›fl biçimine ülkemizde az da
olsa rastlansa da, seçimlerin kaderi üzerinde tek bafl›na etkili oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir. Türkiye’de aile gelene¤inin seçmen davran›fllar› üzerindeki etkisi göz ard› edilemese de, bunu genellefltirmek zordur.

Seçmen De¤ifliyor…
Kamuoyu araflt›rmalar› seçmen davran›fl›n›n son çeyrek yüzy›lda ciddi denebilecek düzeyde bir de¤iflim gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r.
Türk halk›n›n siyasi e¤ilimleri, tercihleri ve de¤erleri giderek de¤iflmektedir.
Kald› ki, toplum hayat› pek çok konuda de¤iflim gösterdi¤ine göre, seçmen davran›fllar›nda da de¤iflme olmas› kaç›n›lmazd›r.

Seçmenlerin Sosyo-Ekonomik Tasnifi
Türkiye’de sosyo-ekonomik göstergeleri itibariyle birbirinden farkl› üç ayr› sosyal kesim bulunmaktad›r.
Bunlardan ilki; nüfusun yüzde 65’lik kesimini oluflturan ve krizden en çok etkilenen alt gelir grubudur.
‹kincisi, nüfusun yaklafl›k yüzde 30’unu oluflturan orta kesimdir. Bilgi beceri sahibi, üreten kesimdir. Ülkelerin dinamosunu bu kesim oluflturur.
Üçüncü kesim ise, yüzde 5’lik kesimdir. Bu kesim toplumun en üst kesimidir.
Ülkenin kaymak tabakas›n› oluflturmaktad›r. Oy verme gelene¤i aç›s›ndan en az
yüzde 80’i sol a¤›rl›kl›d›r.

Seçmenlerin Karakteristik Özellikleri
Seçmenlerin parti tercih ederken ço¤u defa rasyonel davranmad›¤› dikkati çekmektedir. Parti tercihini tak›m tutar gibi belirleyen seçmenlere rastlanmaktad›r.
Uzun vadeli ülke ç›karlar›na göre de¤il, günübirlik durumlara göre oy verildi¤i
yap›lan araflt›rmalarla da tespit edilmifltir. Mesela 1991 seçimleri bunun en güzel örneklerindendir. (‹ki anahtar ve erken emeklilik gibi vaatler…) Neticede bu
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anlay›fl içindeki ekonomi yönetimi ülkeye üst üste a¤›r krizler yaflatm›flt›r.
Seçmen davran›fllar›nda ideolojik kal›plar›n belirleyicili¤inde k›r›lmalar görülse
de, etkisinin tamamen ortadan kalkt›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir.
Parti tercihinin aile boyu devam etti¤i, adeta babadan evlada intikal etti¤i ve bir
miras gibi sürdürüldü¤ü yerler ve çevreler de bulunmaktad›r.

Siyasal etkenler…
Siyasal durufl seçmen davran›fllar›nda önemli bir belirleyen olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Türk seçmeninin siyasal durufluyla, gündemdeki konulara yaklafl›m biçimi aras›nda do¤rudan ba¤›nt› vard›r.
Seçmenin güncel konulara iliflkin yaklafl›m biçimini siyasal duruflundan ayr›
mütalaa etmek zordur.
21 Ekim 2007 tarihinde yap›lan Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin referandumda görülen oy verme davran›fl› bunun klasik göstergelerinden birini oluflturmufltur.
Ülkedeki toplam sol ve sa¤ oya karfl›l›k gelen bir rakam ‘evet’ ve ‘hay›r’ oy oran›
olarak ortaya ç›km›flt›r.

Sa¤ – Sol faktörü…
Ülkemizde sa¤ - sol oylar aras›nda dikkate al›nmaya de¤er ölçüde bir geçiflkenlik tespit edilememifltir.
Sa¤ düfltükçe sol artm›yor, ya da sol artt›kça sa¤ azalm›yor. Her ikisi de paralel
de¤iflim gösteriyor. Birlikte art›p birlikte azal›yorlar.
Merkez sa¤ ile di¤er sa¤ aras›nda negatif korelasyon var. Merkez sa¤ artt›kça, di¤er sa¤›n düfltü¤ünü, merkez sa¤ azald›kça di¤er sa¤›n artt›¤›n›; merkez sol ile
de di¤er sol aras›nda da benzer bir negatif korelasyon bulundu¤unu söylemek
mümkün (CHP artt›kça DSP’nin düflmesi gibi).
Buradan ç›kar›labilecek sonuç; Türkiye’de sa¤ ve sol kimli¤in bulundu¤u, oy
verme davran›fl›nda siyasal kimliklerin etkisi oldu¤udur.
Türkiye’de merkez sa¤›n ortalama %37, merkez d›fl› sa¤›n %13, merkez solun
25, güvercin oy dedi¤imiz protestocular›n ve tepkililerin oy oran›n›n ise ortalama 20-22 oldu¤unu söylemek mümkündür.

Oy Vermede Öncelik Kriterleri
Yap›lan araflt›rmalar, seçmenlerin parti tercihinde flu s›ralaman›n öne ç›kt›¤›n›
göstermektedir;
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Grafik 1: Partinizin baraj› aflamayaca¤›n› düflünürseniz, oyunuzu baraj› aflabilece¤ini
düflündü¤ünüz bir partiye verebilir misiniz?

Lider, Siyasal görüfl, Partinin ‹deolojisi, Kadrosu, Hedefleri, Çal›flma Program›,
Dine & Gelenek Göreneklere Yaklafl›m›d›r.
K›sacas› lider faktörü önemli bir etkendir.
Ancak yerel seçimlerde aday›n kimli¤i daha ön plana ç›kmaktad›r.
Seçmenler iktidarda iken ekonomik sorunlar›n büyümesine yol açan; ülkeyi yönetmesini beceremeyen siyasetçileri iflbafl›nda tutmuyor.
Daha önemlisi; ‹flbafl›nda olanlar›n gitmesi, kimin gelece¤inden daha önemli
olarak alg›lan›yor.
Tablo 1’de görüldü¤ü gibi, seçmenlerin yüzde 35’i, partisinin baraj›na aflamayaca¤›na kanaat getirmesi durumunda kendisine yak›n buldu¤u bir baflka partiye
oy verebilece¤ini ifade ediyor ki, bu gerçekten seçim sonuçlar› üzerinde do¤rudan etkili olacak kadar büyük bir rakamd›r.

Seçmen Bildi¤inden fiaflm›yor
Oy verme al›flkanl›klar›n›n bir iki olayla hemen çok kolay de¤iflmedi¤i görülüyor. Buna örnek olarak 22 Temmuz seçimlerinden flu iki olay› zikretmemiz
mümkündür;
Manisa’n›n Saruhanl› ilçesine ba¤l› Develi köylüleri, köy civar›na çöplük yap›laca¤›n› duyunca ayaklan›rlar. Engellemek için hangi kap›ya gittilerse yüzlerine
kapan›r. Sonunda TKP’ye de giderler. Parti; “Develi çöplük olmas›n” kampanyas› bafllat›r. Avukat fiehrazat Mercan titiz bir hukuk mücadelesi yürütür. Sonun518
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Tablo 1: Üsküdar’da 2004 yerel seçim sonuçlar›…

da ‹dare Mahkemesi çöplük projesi hakk›nda yürütmeyi durdurma karar› verir.
Sonuç mu?
22 Temmuz seçimlerinde Develi köyünden ç›kan sand›k sonucu flöyledir:
AKP 194, DP 164, MHP 72, TKP 0 (S›f›r...)
MHP lideri Devlet Bahçeli 22 Temmuz seçim kampanyas› s›ras›nda Bursa’da yolu üzerinde bir köye de u¤rar. Köyde herkes iktidar partisi AKP’den flikâyetçidir.
Hiçbir AKP’li yetkili köye u¤ramam›flt›r.
Devlet Bahçeli köyün özelli¤ini anlat›rken; “köylülerin hepsi adaylar›m›z›n akrabalar›” der. Bahçeli köylülere sorar;. “AKP’liler gelirse ne yapacaks›n›z?” Derler ki; “Gelemezler ki… Gelseler de kovar›z.” Sonuç mu?
Sand›klar aç›ld›¤›nda Say›n Bahçeli’nin sonuçlar›n› merakla bekledi¤i yerlerden
birisi de buras›d›r. Teflkilat mensuplar›ndan hemen bilgi al›r.
Köydeki seçim sand›¤›ndan MHP’ye 27 oy ç›kar, geri kalan oylar›n büyük bölümünü AKP al›r…

Seçmen Sadakati…
Partisine olan aidiyet duygusu zay›fl›¤› nedeniyle oy verme sadakati olmayan ve
ülkemizde ‘güvercin oylar’ olarak nitelendirilen seçmen profili ülkemizde seçim
sonuçlar› üzerinde oldukça belirleyici olmaktad›r.
1999’da birinci olan DSP, 2002 Seçimi öncesi Meclis’te grubu bulunan partiler
aras›nda seçimde sonuncu oldu. Böyle bir toplumda, bir sonraki seçimde ne tür
sonuçla karfl›lafl›laca¤›n› öngörmek de zordur.
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Tablo 2: 3 Kas›m
2002 & 22
Temmuz 2007…
(Karfl›laflt›rmal›
tablo)

Tablo 3: 22
Temmuz 2007
Seçimlerinde
Üsküdar’da baz›
semtlerde sand›k
sonuçlar›

Tablo 4: ‹stanbul’un benzer
di¤er semtlerindeki seçmen
profili
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Tablo 5: AK Parti için son 3 Seçimde 3’lü k›yas…

Metropoll Stratejik ve Sosyal Araflt›rmalar Merkezi’nin fiubat 2007’de, Türkiye
örneklemini en iyi yans›tan il, ilçe ve beldelerde 2403 kifli görüflerek yapt›¤›
“Türkiye’de Siyasal Durum” araflt›rmas›, seçmenlerin büyük bölümün son ana
kadar karars›z kald›¤›n› da göstermektedir.

2004 Yerel Seçimleri…
Tablo 2’de görüldü¤ü gibi, 2004 Yerel seçimlerinde Üsküdar’da en yüksek oyu
alan 3 partiden her birinin, Türkiye ortalamalar›ndan daha yüksek bir oy oran›na ulaflt›¤› görülmektedir.

22 Temmuz 2007 Seçimleri…
‹stanbul’un 32 ilçesinin 6’s›nda birinci parti olan CHP’nin seçmeni daha çok k›y›, AK Parti’nin ise iç kesimlerde yo¤unlafl›yor. Kuflkusuz bu durum, Karadeniz
sahil fleridi hariç di¤er ülkenin Bat› k›y› kesimlerinde de benzer flekilde oldu¤u
görülmektedir.
AKP’nin baflar›l› oldu¤u Üsküdar, Beykoz, Sar›yer gibi ilçelerin denize k›y›s›
olan mahallelerinde CHP öne ç›karken, iç kesimlerde AK Parti aç›k ara ilk s›rada yer al›yor.
Tablo 3’te de görüldü¤ü gibi, 3 Kas›m 2002 seçimleriyle 22 Temmuz 2007 seçimleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda, örne¤in AK Parti’nin iki seçim aras›nda oylar›n› 7.7,
MHP’nin 5.6, CHP’nin 3. 37 art›d›¤› görülmektedir. ‹ki seçim aras›ndaki fark aç›s›ndan en büyük düflüfl ise Genç Parti’de görülmektedir.
Tablo 4’te de görüldü¤ü gibi, Üsküdar’da semt ve mahalle baz›nda sand›k sonuç521
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lar›na bak›ld›¤›nda, sosyo ekonomik aç›dan zengin k›y› fleridinde CHP’nin bariz
üstünlü¤ü dikkati çekmektedir.
Türkiye’nin, özellikle de Üsküdar’›n ortalamas›ndan oldukça farkl›l›k gösteren
bu sonuçlar›n üzerinde sosyal bilimcilerin daha ok kafa yormas› gerekmektedir.
‹stanbul’un de¤iflik semtlerinden sonuçlar yans›tan Tablo 5 ve Tablo 6 da, bunu
do¤rulayan veriler sunmaktad›r. Bu sonuçlar, gerçekten de üzerinde durulmas›,
düflünülmesi ve ciddi analiz edilmesi gereken tablolar yans›tmaktad›r.
Bu veriler bize, ülkenin genel koflullar› ne olursa olsun, belli sosyal çevrelerin
oy verme davran›fl›nda bir de¤ifliklik olmad›¤›n›, üretilen hizmetin olumlu ya da
olumsuz olmas›n›n oy verme davran›fl›n› ço¤u defa birebir etkilemedi¤ini göstermektedir.

Referandum…
Anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin 21 Ekim 2007 tarihli referanduma ‹stanbul’da kat›l›m Türkiye ortalamas›n›n alt›nda gerçekleflti ve yüzde 59’da kald›.
22 Temmuz seçimlerinde CHP seçmeni daha çok denize yak›n, AK Parti seçmeni de iç kesimlerdeki mahallelerde yo¤undu. 21 Ekim 2007’de yap›lan referandumun sonuçlar› da, bu de¤erlendirmeleri do¤rulayan bir paralelde gerçekleflmifltir.
Referandumda da “evet” diyenler yine ‹stanbul’un iç, “hay›r” diyenlerse yine k›y› kesimleri oldu.
Bu veriler bize, genel alg›lar ve al›flkanl›klar üzerinden oy verme davran›fl›n›n
belli sosyal çevrelerde büyük ölçüde sürdü¤ünü göstermektedir.
‹stanbul’un 32 ilçesinin alt›s›nda, yani Adalar, Bak›rköy, Befliktafl, Çatalca, Kad›köy ve Silivri’de “hay›r” oyu fazla ç›kt›.
CHP 22 Temmuz’da da bu ilçelerde birinci parti olmufltu.
CHP’nin güçlü oldu¤u ilçelerden sadece fiiflli’de referandumda “evet” yüzde 52
ç›kt›.
Referandumda “Hay›r” diyenler, Befliktafl’ta yüzde 66, Bak›rköy’de yüzde 62 oldu. Kad›köy’de CHP’nin son genel seçimlerde oy oran› 48.9’du. Referandumda
“hay›r” diyenlerin oran› yüzde 55 oldu.
Üsküdar’da referandumda evet oyu kullananlar›n oran› yüzde 67, hay›r diyenler yüzde 33 oldu. Üsküdar’da denize yak›n semtlerde yine “hay›r” oran› yine
fazla ç›kt›. Bu veriler bize, ideolojik kal›p, sosyo ekonomik durum ve geleneksel
oy verme biçimiyle ilgili kal›plaflm›fl etkilerin oy verme davran›fl›nda bir ölçüde
hala etkili oldu¤unu göstermektedir.
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Sand›k bafl›nda seçmenler

Sonuç…
Türkiye genelinde oldu¤u gibi Üsküdar’da yaflayan seçmenlerin oy verme davran›fl›nda da e¤itim ve gelir seviyesi, sosyal çevre, aile, kimlik olarak aidiyet
duygusu ve ülkenin o günkü siyaset ortam›n›n içinde bulundu¤u flartlar ekseninde oy verme al›flkanl›¤›n›n yayg›n oldu¤u görülmektedir.
Üsküdarl›lar oy verme davran›fl› itibariyle belli kal›plar içinde de¤erlendirilmesi mümkün olmayan, toplumun her dokusundan bir fleyler yans›tan, daha do¤rusu Türkiye ortalamas›n› yaklafl›k bir tablo ortaya koymaktad›r.
Üsküdar’da seçim sonuçlar› itibariyle genel bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda,
Türkiye geneli ile birebir ters düflen ve ayk›r›l›k gösteren bir seçmen davran›fl›
görülmemektedir.
Genel bir ifade ile Üsküdar’da seçmen davran›fllar› Türkiye foto¤raf›na yak›n bir
tablo sunmaktad›r.
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Üsküdar’da Yazl›k Sinema Gelene¤i Ve
‹çerisinden Üsküdar Geçen
Türk Filmlerinden Örnekler
B E L G ‹ N

D ‹ fi Ç ‹

Araflt›rmac›

a) Sineman›n ve Türk Sinemas›’n›n K›sa Geçmifli:
Sinema; insan davran›fllar›n› bütün boyutlar› ile kavray›p onu perdeye yans›tma
sanat›d›r. Oyuncu da bütün bu incelikleri alg›layarak onu perdeye yans›tacak
kiflidir.
Görsel sanatlar›n en etkili ve en kolay ulafl›labileni olan sinema, göze ve kula¤a
hitap etti¤i gibi, gönlümüze ve iç dünyam›za da seslenir. Sinema büyük bir ekibin zahmetli bir u¤rafl sonucu ortaya koydu¤u zor ve bütünlük arz eden bir sanatt›r.1
Sinema; bir ekonomi, bir teknoloji ve en önemlisi bir duyufl, bir düflünüfl ve bir
sanatt›r. Bu incelikleri, çok yönlülü¤ü ve cazibesiyle günümüzün en kuvvetli,
toplumlar› en çok meflgul eden, dillerden düflmeyen bir iletiflim vas›tas›d›r.2
Sinema, bir milletin kültürünü en güzel biçimde yans›tan sanatlar›n bafl›nda
gelmektedir. Bu özelli¤iyle, her dönem bilinçli seyircinin ilgi oda¤› olmay› sürdürmüfltür. Sanat, toplumun duygu düflünce ve fikir seviyesini belirten e¤itim
arac›d›r. Bütün sanatlar için geçerli olan bu tan›m özellikle sinema gibi görsel
sanatlar için daha da geçerlidir.3
Osmanl›’da gösteri sanatlar›, flenliklerle bafllam›flt›r diyebiliriz. Saray teflrifat›,
saray-halk iliflkisi, geçit törenleri, flölenler, gösteriler, flenlik düzeni, esnaf kurulufllar›n›n geçitleri, spor, sünnet dü¤ünleri, nikâh törenleri gibi bafll›klar flenlik
kapsam› içinde ele al›nabilecek etkinliklerdi. Bu flenlikler yaln›zca saray halk›-

Surname-i Vehbî’de
bir gece gösterisi
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1914 y›l›nda Ayastefanos’taki (Yeflilköy) Rus abidesinin y›k›l›fl›n› belgeleyen, belgesel filmden bir kare

n› e¤lendirmek için yap›lan flölenler de¤il, genifl halk kitleleri ile birlikte seyredilen gösterilerdi. Padiflah ve saray halk› flenlikleri halkla birlikte seyreder, birlikte güler ve e¤lenirlerdi. Bu aç›dan flenlikler, halk ile yönetimi kaynaflt›ran ortamlar olmufl ve toplum yaflay›fl›na ayna tutmufltur. Orta oyunu, cambaz, meddah, karagöz, tiyatro gibi seyirlik sanatlar geleneksel Türk gösteri sanatlar›ndand›r.4 Osmanl› e¤lenceleri, ço¤unlukla y›l›n belli günlerinde yap›lan, muhteflem
e¤lencelerdi. Görünüflte vakit geçirmek için gibi görünen bu e¤lenceler ekonomik, yenileyici ve birlefltirici önemli ifllevlere sahipti. E¤lence mekânlar› toplumun bir ölçüde özgürleflti¤i ve bütünleflti¤i, sosyal ba¤lar›n güçlendi¤i yerler olmufltur.5
Cumhuriyetin kurulmas›yla birlikte, sosyal ve kültürel de¤iflim h›z kazanm›fl
özellikle e¤itim ve sanat anlay›fl› farkl› bir boyut kazanm›flt›r. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk, bütün sanatlara ilgi ve yak›nl›k gösterdi¤i gibi sinema sanat›na gösterdi¤i alâkay› da flu sözlerle ifade etmifltir:
“Sinema öyle bir kefliftir ki, bir gün gelecek barutun, elektri¤in ve k›talar›n keflfinden çok, dünya medeniyetinin cephesini de¤ifltirece¤i görülecektir. Sinema,
dünyan›n en uzak uçlar›nda oturan insanlar›n birbirlerini tan›malar›n›, sevmelerini, temin edecektir. Sinema ‹nsanlar aras›ndaki görüfl, görünüfl farklar›n› silecek insanl›k idealinin tahakkukuna en büyük yard›m› yapacakt›r. Sinemaya
lay›k oldu¤u ehemmiyeti vermeliyiz”.6
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Pervititch haritas›nda Üsküdar Sinemalar›

Türkiye’de sinema olay›, 1914 y›l›nda Ayastefanos’taki (Yeflilköy) Rus abidesinin y›k›l›fl›n› belgeleyen, belgesel filmle bafllam›flt›r. Ancak, kendine özgü bir
kimlik ve dil oluflturmas› 1950’li y›llarda olmufltur. Türk sinemas›n›n gerçek bir
geliflim süreci içerisine girmesi, sinema çal›flanlar› ve sanatç›lar›n›n katk›lar›yla
birlikte, yay›n e¤itim ve bilgi birikimi ile bir sanat dal› haline gelmesi ise, 1970’li
y›llarda gerçekleflmifltir. Bu y›llarda Türk toplumunda genel bir hareketlilik gözlemlenmektedir. Bir yandan sanayileflme ve teknolojik geliflmeler, di¤er yandan
bas›l› ve görsel iletiflim araçlar›, ekonomik ve sosyal yaflamda kültürel, sosyal
göstergelerin farkl›laflmas›na ve de¤er yarg›lar›n›n de¤iflmesine yol açm›flt›r.7
‹lk dönemde Türk sinemas›, kendine özgü geliflme süreci içerisinde ve alt yap›s› olmadan varl›¤›n› sürdürebilmifltir.8 Sineman›n Türkiye’ye gelifli Avrupa kanal› ile olmufltur. 1896 y›l›ndan sonra Lumiere Kardefller dünyan›n her yan›na
elemanlar göndererek belgesel filmler çektikleri gibi, Türkiyede’de ‹stanbul, ‹zmir ve daha bir çok Osmanl› flehrinde de filmler çekmifllerdir. ‹lk film gösterimi
II. Abdülhamid zaman›nda (1896), Y›ld›z Saray›’nda yap›lm›flt›r. Ayn› y›l Frans›z Pathe film flirketinin ‹stanbul temsilcili¤i arac›l›¤›yla, k›sa metrajl› belgesel
ve güldürü filmleri Beyo¤lu ve ‹stanbul yakalar›nda halka gösterilmifltir. Bu ilk
gösterimler, Cadde-i Kebir’de Sponeck Birahanesi bahçesinde ve fiehzadebafl›’nda Fevziye K›raathanesi bahçesinde yap›lm›fl, böylece sineman›n hayat›m›za girmesi bahçe sinemalar› yoluyla olmufltur. Halk›n sinemaya gösterdi¤i ilgi
üzerine 1908’de Türkiye’nin ilk sinemas› “Pathe Sinemas›”, Weinberg taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bunu Beyo¤lu’nda “Palas Sinemas›”, “Majik Sinemas›”, ‹stanbul yakas›nda 1914’te “Kemal Bey” ,“Ali Efendi”, “Milli Sinema”, “Elhamra” ve
“Opera” sinemalar›” izlemifltir.9
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Pervititch haritas›nda Üsküdar Sinemalar›

Üsküdar’da aç›lan ilk sinemalar ise flunlard›r; 1924 y›l›nda ahflap olarak yap›lan
Hale Sinemas›, Üsküdar’›n ikinci sinemas› olarak 1943’te aç›lan Bizim Sinema
ve di¤eri de Halk caddesindeki Sunar Sinemas›’d›r.10
1930’lu y›llarda Avrupa’da sinema, alt yap›s›n› ve endüstriyel geliflimini tamamlamakla birlikte, önemli bir propaganda arac› olarak da kullan›lm›flt›r. Bu y›llarda ülkemizde ise, sinema böyle bir ifllev yüklenmedi¤i gibi, konular› genel ve
güncel olaylardan oluflan filmler ilkel flartlarda çekilebilmifltir. Fuat Uzk›nay’›n
“Zafer Yollar›nda” ve Muhsin Ertu¤rul’un “Bir Millet Uyan›yor” gibi filmlerinde, kurtulufl savafl› belgelenmifl ve filmde Atatürk’ün konuflmalar›na yer verilmifltir.11

b) Bahçe Sinemalar› ve Üsküdar:
Türkiye’ye sineman›n girdi¤i on dokuzuncu yüzy›l sonundan itibaren aç›k hava
sinemalar›ndan söz edilebilir. ‹stanbul’da sineman›n yayg›nlaflmas›nda önemli
paya sahip olan ve yazl›k sinemalarda olarak bilinen bahçe sinemalar›d›r. S›cak
yaz geceleri aç›k havada film gösterimlerinin yap›ld›¤› bahçe sinemalar›, uzun
y›llar halk›n rahatça ve ailece e¤lendi¤i en ucuz gece e¤lenceleri olmufltur. Ayr›ca yazl›k sinemalar, sinema sanat›n›n en kolay flekilde seyirciyle buluflmas›nda ve tan›nmas›nda önemli rol oynam›flt›r.12
‹stanbul’daki ilk Bahçe sinemas›, 1913’te fiiflli’de aç›lan Eski Osmanbey Bahçesidir. Bir sene kadar sonra Erenköy’de aç›lan bir yazl›k sinema ki, bu sinema
1933’te Sefa ad›n› alm›fl ve 1940’lar›n bafl›na kadar her yaz faaliyetini sürdürmüfltür. 1914’de Kufldili Çay›r› yak›n›nda Milli Sinema, Halit A¤a’da M›s›rl›o¤lu ve Zamo¤lu yazl›k sinemalar› aç›lm›fl, ancak yazl›k sinemalar›n as›l yayg›nlaflmas› ve itibar görmesi Üsküdar’da olmufltur. ‹lk Türk sinemac›lar›ndan olan
529

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Üsküdar'da yazl›k aç›k hava sinemas› (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, s. 146)

Fuat Uzk›nay Üsküdar’da açt›¤› ve iflletti¤i sinemalarda, birinci vizyon filmler
göstererek yazl›k sinema gelene¤inin ‹stanbul’a tan›t›lmas›n› ve yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r.13
‹stanbul’da yazl›k sinema say›s›ndaki esas patlama, 1930 ve 1940 y›llar› aras›nda gerçekleflmifltir. 1949’da 20 olan bahçe sinemas› say›s› 1958’de 103, 1960’da
122, 1964’de 143, 1966’da 169, 1967’de 184 ve 1969’da 188 rakam›na ulaflm›flt›r. Ancak 1970 y›l› ortalar›nda itibaren televizyonun yayg›nlaflmas› ve çarp›k
kentleflme gibi nedenlerle, say›lar› h›zla azalmaya bafllam›flt›r.14
Üsküdar’›n belli bafll› sinemalar›ndan olan Hale Sinemas›, 1924 y›l›nda ahflap
olarak yap›lm›fl ve 1958 y›l›nda y›k›lm›flt›r. Bu sineman›n 50–60 metre kadar
ötesinde, bir hangar gibi olan, Bizim Sinema Üsküdar’›n ikinci sinemas› olarak
1943’te aç›lm›flt›r. Hale Sinemas›’nda han›mlar gündüzleri film seyreder, beyler
de baz› akflamlar bu sinemada sahneye ç›kan ve bir Üsküdarl› olan Türk tiyatro
sanat›n›n büyük ustalar›ndan “‹smail Dümbüllü ve arkadafllar›n›, fievki fiakrak
ve Tevfik Bilge’nin Tuluat Kumpanyalar›n›, sihirbaz Zati Sungur’u, Sadi Tek,
Halide Piflkin, ‹hsan Balk›r’›n tiyatrolar›n›, Raflit R›za Samako’nun dram tiyatrosunu seyretmeye giderlerdi. Halk Caddesi’nde Do¤anc›lar’a ç›karken, 1947’de
aç›lm›fl olan Sunar Sinemas›’n›n genifl mekânlar› ayn› zamanda dü¤ün salonu
olarak da kullan›lmaktayd›.15
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Osmanl› Türkçesi ile yaz›lm›fl sinema ilanlar›

Hava koflullar› uygunsa en kolay salon edinme yolu, bofl bir arsay› tahta perdelerle çevirmekti. Birço¤unun ismi bile olmayan yazl›k sinemalar, halk aras›nda
“Bahçe Sinemas›” olarak an›lm›fllard›r.16
Eski Üsküdar’da, evlerde lâmbal› radyolar dinlenir, geceleri baz› evlerin büyük
bahçelerinde kurulu, aç›k hava sinemalar›nda film seyredilirdi. Üsküdar’daki
yazl›k sinemalar›n ilki Do¤anc›lar Park›’n›n karfl›s›nda, ilk Türk sinemac›lar›ndan Üsküdarl› Fuat Uzk›nay’›n 1920’de Malul Gaziler Cemiyeti ad›na “Do¤anc›lar” ad›yla açt›¤›, daha sonra Jâle, 1921’de Park, 1940’da Aypark ad›n› alan yazl›k sinemad›r. Di¤erleri Bizim Sinema ve çarfl›da bulunan aç›k sinemalar›n sonuncusu ‹nk›lâp soka¤›ndaki ‹nk›lâp Sinemas›’d›r. Bundan baflka Ahmediye’de,
Tunusba¤›’nda, Duvardibi’nde, K›s›kl›’da, Beylerbeyi’nde, Kuzguncuk’ta, Çengelköyü’nde aç›k hava sinemalar› ve bir de Salacak Gazino sinemas› vard›. Üsküdar’daki yazl›k sinemalardan Hâle sinemas›, bugün Ziraat Bankas›’n›n bulundu¤u alandayd›. Yazl›k sinemalarda sandalyeler tahta oldu¤undan evlerden
minder götürülürdü.17
Yazl›k sinemalarda gösterilecek filmleri duyurmak için, gündüz afiflçiler ve ç›¤›rtkanlar mahalle mahalle dolaflarak oynayacak filmin reklam›n› yaparlard›:
— Bu akflam Aypark sinemas›nda, Zeki Müren’in “Beklenen fiark›” filmi oynat›lacakt›r, diyerek duyururlard›. Akflam film bafllay›ncaya kadar Zeki Müren’in
en güzel plaklar› çal›n›r, müflterilere müzik ziyafeti çekilirdi.
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Üsküdar Belediye Baflkan› Mehmet Çak›r’›n kat›ld›¤› 2007 y›l› sinema gösterimlerinden kareler

Bahçe sinemalar›ndan olan Salacak Gazinosu, ayn› zamanda Türk Mûsikîsinde
usta sanatkârlar›n (Münir Nureddin Selçuk, Hamiyet Yüceses, Safiye Ayla, Sadi Hoflsesi Zeki Müren…) icrâ mekânlar› olmufltur.18
Yazl›k sinema önlerinde, seyyar el arabalar›nda külah içinde leblebi, çekirdek,
koz helva, susam helva, kâ¤›t helva satan sat›c›lar bulunurdu. Bu sat›c›lar aras›nda bazen turflucular› da görmek mümkündü. Yazl›k sinemalara uzak semtlerden gelenler de olur, flayet sevgili iseler en arka tarafa oturur, sinema yerine birbirlerini seyrederlerdi.19
Bahçe sinemalar›, yaz akflamlar› sadece film seyredilen yerler de¤il, kaybolmaya bafllayan birlikte e¤lenme gelene¤i, topluca paylaflman›n yafland›¤› sosyal ve
kültürel mekânlard›. Bu sinemalara ailece, hatta mahallece gidilirdi. Sokak bafllar›na as›lan afifl tabelalar›ndan akflam oynat›lacak film ö¤renilir ve çocuklar taraf›ndan k›sa zamanda bütün mahalleye duyurulurdu. Sinemaya gidilecek akflamlarda, yemek telâflla ve heyecanla yenir ve sineman›n yolu tutulurdu. Makine dairesinin gürültüsü, çekirdek ç›t›rt›lar› ve kufl sesleri aras›nda, bazen hafif
bir ya¤mur çiselemesi alt›nda seyredilen filmin tad›na doyum olmazd›.20
Bahçe sinemalar› sadece akflamlar› film gösterilen yerler de¤il, ayn› zamanda
kültür-sanat› ve e¤lenceyi mahalleye tafl›yan önemli mekânlard›. Bir anlamda,
tiyatro, konser gibi gösterilerin de icra edildi¤i, sünnet dü¤ünlerinin yap›ld›¤›
sosyal tesislerdi.21
‹stanbul’da bahçe sinemalar›n›n say›lar›, 1970’li y›llar›n ortalar›na kadar artarak
devam etmifltir. Ancak, aç›k hava sinemalar› bofl alanlar›n azalmas›, 1974’ten
sonra televizyonun hayat›m›za girmesiyle say›lar› azalarak kapanmaya bafllam›flt›r.22
1990’lardan sonra yaflat›lmak istenen bahçe sinemalar› gelene¤i baz› özel kurulufllar taraf›ndan ( Pahsa, Moda Deniz Kulübü, Enka, Büyükada Sinemas›, Conrad, Yeflilyurt Sinemas›) ve Fatih Belediyesi’nin Samatya Sahilyolu’nda açt›¤› üç
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Fatama Girik ile Suphi
Kaner’in baflrollerini paylaflt›¤› Üsküdar ‹skelesi
filminin afifli

bin kiflilik Sâhil Sinemas› ile aç›k hava sinemalar› tekrar hayat›m›za girmeye
bafllam›flt›r.23
Bugün özel olarak iflletilen, Kozyata¤›’nda bulunan Bonus Premium Cinecity
Hillside-Trio aç›k hava sinemas›, aç›k hava sinemalar›n›n en gözdelerinden biri
olan Enka Aç›khava Tiyatrosu, Göktürk Beldesi’nde Kemer Golf&Country
Club’›n AFM Aç›khava Sinemas› ücretli olarak, Moda Deniz Kulübü Aç›khava
Sinemas› ise sadece üyelerine ve onlar›n misafirlerine aç›k flekilde çal›flmaktad›r.24 Ancak, yazl›k sinema günleri düzenleyen ilk belediye Üsküdar Belediyesi
olmufl ve geçmiflte oldu¤u gibi bugün de bahçe sinemalar›n›n yayg›nlaflmas› ve
tan›nmas›na öncülük etmifltir.
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Üsküdar Belediyesi, bir kültür beldesi olan Üsküdar’da, bugün de yazl›k sinema
gelene¤ini yaflatmak ve kültürel miras› canl› tutmak maksad›yla, 2005 y›l›ndan
beri Üsküdar Sinema Günleri düzenlemektedir. Üsküdar Belediyesi, bafllatt›¤›
Sinema Günleri ile bahçe sinemalar› kültürünü yeniden canland›rarak, hat›ralarda kalan yazl›k sinema hasretini gerilerde b›rakm›flt›r. Bu sayede, Üsküdar
Belediyesi taraf›ndan ikram edilen çekirdekleri ç›tlayarak ve aç›k havay› soluyarak sinema seyretmenin keyfini yetiflkinler eski günleri yâd ederek, gençler ve
çocuklar ise, ileriki y›llarda keyifle hat›rlayacaklar› güzel yaz akflamlar› olarak
yaflamaktalar. 2005 y›l› Temmuz ay›ndan itibaren, okul bahçelerinde vizyon
filmleri seyirciyle buluflturularak, kaybolan bahçe sinemalar› gelene¤i yeniden
hayatiyet kazanm›flt›r. Üsküdar Belediyesi taraf›ndan tekrar bafllat›lan bu gelenek di¤er belediyelere de örnek olmufl çeflitli park ve bahçelerde yaz akflamlar›
film gösterimleri bafllam›flt›r.
2005 y›l› I. Sinema Günleri’nde, ayn› y›l›n vizyon filmleri olan, “Hababam S›n›f› Askerde” ve “Gönül Yaras›” filmleri, 2 Temmuz 2005 – 30 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda, her gün ayr› bir okul bahçesinde gösterilmifltir. Gösterim yap›lan mahalle ve okullar flunlard›r:
Ünalan Mah. Y›lmaz Soyak ‹lkö¤retim Okulu, Kofluyolu H. Avni Sözen And. Lisesi, Zeynep Kamil Mah. Zeynep Kamil ‹lkö¤retim Okulu, ‹cadiye Mah. ‹cadiye ‹lkö¤retim Okulu, Selamiali Mah. Selamiali ‹lkö¤retim Okulu, Do¤anc›lar
Burhan Felek Lisesi, Yavuztürk Mah. Yavuztürk ‹lkö¤retim Okulu, Güzeltepe
Mah. ‹. H. Konyal› ‹lkö¤retim Okulu, Çengelköy Mah. Çengelköy ‹lkö¤retim
Okulu, Küplüce Mah. Küplüce ‹lkö¤retim Okulu, K›s›kl› Mah. K›s›kl› ‹lkö¤retim Okulu, Bulgurlu Mah. N. Ahmet Keleflo¤lu ‹lkö¤retim Okulu, Esatpafla Mah.
Sosyal Meskenler ‹lkö¤retim Okulu, Örnek Mah. ‹hsan Kurfluno¤lu ‹lkö¤retim
Okulu.
2006 y›l› II. Sinema Günleri’nde, 12 Temmuz 2006 – 12 A¤ustos 2006 tarihlerinde, yine o y›l›n vizyon filmlerinden “Babam ve O¤lum” ile “Hababam S›n›f› 3,5”
filmleri flu okullar›n bahçelerinde seyirciyle buluflmufltur:
Yavuztürk, Sosyal Meskenler, Y›lmaz Soyak, Nezahat Ahmet Keleflo¤lu, IV.Murat, Zeynep Kamil, Çengelköy, Küplüce Orhan Seyfi Orhan, Nursen Fuat Özday›, K›s›kl›, ‹cadiye, Kirazl›tepe, Rasathane, Burhan Felek, Rauf Orbay, M.Akif
Ersoy ve Hilmi Çeliko¤lu ‹lkö¤retim Okulu.
2007 y›l›nda III. Sinema Günleri ise, 23 Haziran 2007 – 20 Temmuz 2007 aras›nda, “S›nav” ve “Hokkabaz” filmlerinin afla¤›daki okullar›n bahçelerindeki
gösterimiyle gerçeklefltirilmifltir.
(Yavuztürk Mahallesi) Yavuztürk, (Bahçelievler Mahallesi)IV.Murat, Sosyal
Meskenler(Esatpafla Mahallesi), Y›lmaz Soyak, Nezahat Ahmet Keleflo¤lu(Bulgurlu Mahallesi), Zeynep Kamil, Çengelköy(Havuzbafl› Mahallesi), Küplüce Orhan Seyfi Orhan (Küplüce Mahallesi), Nursen Fuat Özday› (Emniyet Mahallesi),
K›s›kl›, ‹cadiye (‹cadiye Mahallesi), Kirazl›tepe, Rasathane, Burhan Felek, Rauf
Orbay, M.Akif Ersoy(Mehmet Akif Ersoy Mahallesi), ‹hsan Kurfluno¤lu (Örnek
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Mahallesi) III.Selim (‹hsaniye Mahallesi), Necmiye Güniz (Ünalan Mahallesi) ve
Hilmi Çeliko¤lu(Toygar Hamza Mahallesi) ‹lkö¤retim Okulu.
2005 y›l›nda otuz befl bin, 2006 y›l›nda k›rk bir bin, 2007 y›l›nda ise on alt› bin
dört yüz yetmifl befl olmak üzere toplam 93.375. izleyiciye ulaflm›flt›r.
2007 y›l› Sinema Günleri gösterimlerinin birço¤una Belediye Baflkan›m›z ve
baflkan yard›mc›lar›m›z, yöneticiler ile baz› akademisyenler kat›lm›flt›r.
Ayr›ca, önceki y›llardan farkl› olarak film öncesi Deprem Similasyon Arac› ve
deprem hakk›nda bilgilendirme ve tatbikat yap›larak, daima ‹stanbul’un ve Türkiye’nin gündeminde olan deprem konusunda halk bilgilendirilmifltir. Böylece,
bahçe sinemalar›n›n geçmiflteki çok ifllevli bir mekân oluflu da yaflama geçirilmifltir.

c) Türk Sinemas›’nda Bo¤az Ve Üsküdar:
Sinema sanat›nda “mekân”, birçok sanat dal›nda oldu¤undan daha çok önem
arz eder. Bir film için seçilen mekânlar, bazen filmin anlam›n›n oluflmas›nda
a¤›rl›kl› bir yer tutar. Bu anlamda, ‹stanbul’da çekilen filmlerde, Bo¤aziçi ve çevresi özel bir öneme sahiptir. Filmlerdeki konularla birlikte, Bo¤az manzaras› insanlar› etkileyerek filmi adeta ölümsüzlefltirir.25
Bo¤az ve Üsküdar’› yans›tan baz› filmleri örneklendirecek olursak;
1923 y›l›nda, Muhsin Ertu¤rul’un “K›z Kulesi’nde Bir Facia” filminde, bir fener
bekçisiyle o¤lunun hayat› konu edilirken, görüntüde ise Marmara’n›n temizli¤i
ve güzelli¤i gözler önüne serilmektedir. Yine Muhsin Ertu¤rul’un yönetti¤i “Allah’›n Cenneti” (1933) filminde, Bo¤aziçi’nin do¤al güzelli¤i, filmin baflrol oyuncusu Münir Nureddin Selçuk’un doyumsuz sesinden flark›larla birleflerek, ‹stanbul görüntülerine ayr› bir anlam kazand›rmaktad›r.26
1940’l› y›llarda Üsküdar’da çekilen filmlerden baz›lar› flunlard›r:
Kahveci Güzeli, Duvaks›z Gelin, Senede Bir Gün, Üsküdar ‹skelesi, Efe Aflk› (K›s›kl› Serasker R›za Pafla Korusu’nda), Fedakâr Ana, Yuvam› Y›kamazs›n (Kofluyolu, Nuhkuyusu’nda bir konakta), Mahallenin Namusu, Son Beste (Salacak
Bahçesi’nde), Kâtip Veya Üsküdar’a Giderken (Üsküdar ‹skelesi’nde).
1960’l› y›llarda Bo¤az ve Üsküdar’›n kullan›ld›¤› filmlere bakarsak;
fioför Nebahat, Gurbet Kufllar›, Yasak Sokaklar, Sürtük, Bizim Mahalle, Büyük
S›r,At› Alan Üsküdar’› Geçti, Üsküdar’dan Topkap›’ya, Ah Güzel ‹stanbul, Son
Kufllar, Gecelerin Ötesi, K›r›k Çanaklar, Berdufl (Fethi Ahmet Pafla Yal›s›nda) vs.
filmleri görürüz.
Metin Erksan’›n “Gecelerin Ötesi” filminde Üsküdarl› genç k›z niflanl›s›na flöyle
der:
“Art›k ‹stanbul’un ›fl›klar›na yaln›z bakmayaca¤›m. Sen olacaks›n yan›mda. Yaln›z oldu¤um geceler hep bu ›fl›klara bakt›m. Onlarda sevinç, zenginlik, mutlu535
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luk vard›. O ›fl›klara gitmek istedim. Üsküdar k›zlar›n› pervânelere benzetirler.
Ifl›¤a uçup, yan›p ölen pervanelere…”27
1960’l› y›llardaki bu ve benzeri filmlere bakt›¤›m›zda, ‹stanbul tertemiz bo¤az›,
trafiksiz yollar› ve her taraf› a¤açl›, yemyeflil bir flehir olarak karfl›m›zdad›r. Yönetmenler, flehrin güzelliklerini ortaya serebilmek için, adeta birbirleriyle yar›flm›fllard›r. Bo¤az manzaral› yal›lar, a¤açl› genifl caddeler, darac›k k›vr›lan sokakl› mahalleler ‹stanbul’da çekilen filmlerde vazgeçilmez unsurlar olmufltur. Özellikle Üsküdar’da Beylerbeyi, Çengelköy, Kuzguncuk gibi semtler, âdeta filmler
için do¤al platolar oluflturmufltur.
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At›f Y›lmaz’›n çekti¤i “Ah Güzel ‹stanbul”(1966) filminde, filmin karakterlerinden Haflmet’in, Beylerbeyi’ndeki bo¤aza bakan gecekondusuna gidifli esnas›nda;
denizi, vapuru, mart›lar› ve insanlar›n birbirleriyle olan s›cak iliflkilerini, geleneksel mahalle yaflant›s›n› gözleyebiliriz. Böylelikle sinema sanat›n›n, çekildi¤i
döneme ait yaflam tarz›n›, do¤al ve kültürel güzellikleri belgeleyen bir kaynak
oldu¤u gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r.28
“fioför Nebahat”(1960), “Gurbet Kufllar›”(1964), “Sürtük”(1965), “Yasak Sokaklar”(1965) filmlerinde Bo¤az, âfl›klar›n buluflmak için geldi¤i yer olarak karfl›m›za ç›kar. 29
“K›r›k Çanaklar”(1960); Bo¤az görüntüsünün ön plana ç›kt›¤› bu filmin afiflinde, bo¤azda yüzenler oldu¤unu görmekteyiz. Arka plânda ise, K›z kulesi yerini
almaktad›r.30
“Gecelerin Ötesi”; Üsküdar’da bir mahallede yaflayan gençlerin, daha iyi bir hayat›n hayaliyle, ahlâkî de¤erlerden uzak ifller yapmalar›n› anlatan bir filmdir.31
1960’lar›n ortalar›na kadar Siyah-Beyaz Türk Sinemas›, mekân olarak hep ‹stanbul’da çekildi¤inden, hikâye ‹stanbul’la ilgili ve kahramanlar ‹stanbullu oldu¤undan asl›nda ‹stanbul Sinemas›’d›r. Bu anlamda, Halit Refi¤’in 1964’te çekti¤i “Gurbet Kufllar›”, film kahramanlar›n›n Anadolu’dan gelip Haydarpafla Gar›’ndan flehre girmeleri ilk örne¤i oluflturmaktad›r.32 Bu filmde, ilk defa büyük
flehre göç konusu beyaz perdeye yans›m›fl oluyordu. Filmlerde defalarca seyrettikleri ‹stanbul Bo¤az›, K›z Kulesi, Galata Köprüsü ve ‹stanbul hayat›n›n cazibesine kap›l›p, Marafl’tan kalk›p ‹stanbul’a göçen büyük aile için önce her fley yolunda gider. Ancak ‹stanbul sarhofllu¤u geçip, büyük flehirde yaflaman›n zorluklar›yla yüzleflmeleri onlara zor günler geçirtecektir.33
Daha 64’lü y›llarda, tafl› topra¤› alt›n diyerek, gelinen ‹stanbul’da yaflaman›n
zannedildi¤i kadar da kolay olmad›¤›n›n filmlerde vurgulanmas›, bir anlamda
toplumsal bir mesaj içermektedir. Buna ra¤men, bütün zorluklar göz ard› edilerek ‹stanbul’a gelen göç sonucu, bugün ‹stanbul için çözümlenmesi zor sorunlar ortaya ç›km›fl, toplumsal yaralar oluflmufltur.
“Son Kufllar”(1965) filminin karakteri olan k›z Üsküdar’da oturmaktad›r. Üsküdar’›n eski evleri ve dar sokaklar›ndaki s›cakl›¤› bu filmde seyretmek mümkündür.34 Üsküdar ile Kabatafl aras›ndaki arabal› vapur seferlerinin yar›m saatçiklerine s›¤d›r›lan saf ve masum aflk öyküsü ve gençlik heyecanlar›n› yans›tan “Son
Kufllar” filmi, iki k›ta aras›nda iki genç insan›n heyecanla çarpan kalplerinin,
tertemiz duygular›n›n, berrak siyah beyaz aflklar›n›n sesidir.35
Daha sonraki y›llarda, bir ço¤u Kofluyolu’nda Âdile Sultan Kasr›’nda çekilen Hababam S›n›f› filmleri serisi Üsküdar’la birlikte an›lan filmler olmufltur.
1990’lardan sonra çekilen filmlerde ise, göç olgusuyla birlikte kentsel mekânlar›n ve toplumsal yaflant›n›n de¤iflimine paralel olarak, bo¤az görüntüleri azalm›flt›r.
Son y›llarda çekilen ve içerisinden Üsküdar geçen filmlerden örnek verecek
olursak, “‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda” ve “Bir ‹htimal Daha Var”› sayabiliriz.
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1990’larda, yönetmen Mustafa Alt›oklar’›n “‹stanbul Kanatlar›m›n Alt›nda” filminde Hezarfen Ahmet Çelebi’nin uçma denemesini anlat›rken, yüzy›llar sonra
IV. Murad dönemini beyaz perdeye aktarmas› s›ras›nda, Bo¤az ve Üsküdar görüntüleri kaç›n›lmazd›r.36
2006 yap›m› olan “Bir ‹htimal Daha Var”; Neyzen, Kenan, Farun, As›m, Gökhan
ve Alev; Üsküdar Musiki Cemiyeti’nden y›llar›n alt edip dört bir yana savurdu¤u alt› dost, kalplerinde her fleyden üstün tuttuklar› müziklerini, belki de son
kez dünyaya duyurabilmek için, yurdumuzu teflrif etmekte olan büyük bir y›ld›z›n konserini basmaya karar verirler.

Sonuç
‹lk yazl›k sinema perdesi, ‹stanbul’da 1913 y›l›nda kurulmufltur. ‹stanbul’da,
yazl›k sinemalarda en çok seyirci toplayan semt Üsküdar olmufltur. Üsküdar’da
Do¤anc›lar ve Hâle Sinemalar›, Türk filmleri öncelikli olmak üzere, birinci vizyon filmlerin gösterildi¤i bahçe sinemalar›d›r. Bahçe sinemalar›n›n belki en
önemli yan›, yaz akflamlar›n›n hofl serinli¤i ile unutulmaya bafllayan mahalle ve
mahalleli olgusunun s›cakl›¤›n› birlefltiren sosyal mekânlar olufludur. Bu durum, toplumsal kaynaflma ve sosyalleflme bak›m›ndan göz ard› edilemeyecek,
sosyolojik bir gerçek olarak de¤erlendirilebilir. Bir zamanlar, uzun yaz gecelerinin tek e¤lence mekân› olan bahçe sinemalar› ayn› zamanda mahallelinin kaynaflt›¤›, dertleflti¤i, ölüm, do¤um, sünnet, dü¤ün gibi, mahalle ve mahalleli hakk›ndaki geliflme ve de¤iflmelerden haberdar olundu¤u yerler olmufltur.
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Üsküdar Adile Sultan Kasr›’nda çekilmifl olan Hababam S›n›f› filminin afiflleri

Yaz akflamlar› zevkli ve hoflça vakit geçirilen bu bahçeler, mahalleliyi birlefltiren bir unsur olarak bilgi, görgü al›flverifline imkân veren buluflma noktalar›yd›.
Gençlerin tan›flma imkân› bulup, belli terbiye dairesinde ilk heyecanlar›n› yaflad›¤›, mahallelinin birbirinden haberdar oldu¤u sosyalleflme yeriydi. Ayn› zamanda her yafltan insan›n bir araya geldi¤i, tiyatro, konser gibi gösterilerin de icra edildi¤i, sünnet dü¤ünlerinin yap›ld›¤› bir nevi sosyal tesislerdi. Genci, yafll›s›, çocu¤uyla ayn› ortam› ve benzer duygular› paylaflman›n beraberinde getirdi¤i, birlikte yaflama kültürünün uygulama alanlar›yd›. Uygulamal› sayg›, sevgi
ve hoflgörü mektebi denilebilecek, adet ve geleneklerin yaflat›lmas›na yard›mc›
olan sevgi bahçeleriydi.
Tarihimizde e¤lence unsurlar› olan flenlikler, yaln›zca hofl vakit geçirilecek yerler olmay›p, padiflah ve idarecileri milletle buluflturan, bilgi ve görgünün artt›r›ld›¤› alanlar olmufltur.
Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de, sadece “Yazl›k Sinema Günleri” de¤il, Üsküdar
Belediyesi taraf›ndan düzenlenen tüm kültür ve sanat faaliyetleri bu sosyal kaynaflmaya hizmet etmektedir. ‹dareci ve sanatkârlar› halkla buluflturarak, bahçe
sinemalar› gelene¤ini yaflatman›n yan› s›ra, bu sosyal olguyu da devam ettirmektedir.
Böylece, çocukluk hat›ralar›m›z aras›nda önemli bir yere sahip bahçe sinemalar›, özlemle yâd edilen tatl› saatler olmaktan ç›karak, tekrar yaflan›lan güzellikler
olarak yaflant›m›za dâhil olmufltur. Kültürümüzde e¤lence, sadece hofl vakit geçirmek için yap›lan etkinlikler olmam›fl, e¤lenerek ö¤retmeyi amaçlam›flt›r. F›kralardan flark› sözlerine, tiyatrodan sinemaya görsel e¤lence sanatlar›, insanlar›
e¤lendirirken e¤itmeye yönelik çal›flmalar olmufltur.
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Üsküdar, geçmiflte oldu¤u gibi, günümüzde de do¤al güzellikleri, tarihi dokusu
bozulmam›fl semt ve mahalleleri ile bir aç›k hava platosu görünümünü korumaktad›r. Bu yüzden birçok film ve dizi yap›mc›s›n›n tercihi olan Üsküdar, sinema sanat›na olan katk›s›n› bugün de sürdürmektedir.
Bu tebli¤in amac›; bir sinema tarihi sunmak de¤il, Üsküdar’›n bahçe sinemalar›n›n yayg›nlaflmas›nda öncü oluflu ve bahçe sinemalar›n›n sosyal hayat›m›za
olumlu katk›lar›n› vurgulamakt›. Umar›m amac›na ulaflm›flt›r…
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Mimaride Simgeler;
Üsküdar’›n Kap› Tokmaklar›

*

M U T L U

Ö Z G E N

T.C. Baflbakanl›k Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

“Üsküdar’da ;
Zenginin Kap› Tokma¤› A¤›rd›r, Süslüdür.
Kap›ya Yak›fl›r fiekilde Görkemlidir.
Fakirin Kap› Tokma¤› ise ;
Sadedir, Mütevaz›d›r ve Boynu Büküktür...”
Kent yaflam›nda “yer” an›msatand›r. Öyle çok eskisini de¤il; her zaman, flimdi
ve burada var olan yaflam› an›msat›r. “Birileri uykuya yatmaktad›r, alçak sesle
konuflunuz” der. Yer öyle yönetir ki, belle¤e gereksinme kalmaz. Saçak saça¤a
benzemez nas›l ki insan insana benzemezse...
Yer duyular›n belle¤idir, o yüzden zihinlerde bir duyum olarak kal›r. Kadehe
dökülen su sesi gibi k›p›r k›p›r, bir çocu¤un kap›ya dokunuflu gibi güleç, oyalanm›fl yaflmaklar gibi emek yüklü...
Yerin gücü ne büyüklü¤ünde, ne küçüklü¤ündedir; ne de oraya kaç yol, kaç kap› aç›ld›¤›nda. Yerin gücü an›lar›nda gizlidir. Belki biraz da bilgeli¤inde ve kurnazl›¤›nda... Çünkü gerçek bir yer duraksat›r, dinlendirir, e¤lendirir, hakça paylaflt›r›r bir fleyleri. T›pk› Üsküdar gibi...
Eskiler Üsküdar için “Bir ulu rüyay› görenler flehri” diye yazarlar.Bu ulu rüya
tabiki ‹stanbul’un fethi olay›d›r. Üsküdar; iki aya yaklaflan kuflatmaya,gemilerin
karadan yürütülmesine,flehrin al›n›fl›na ve Bizans’n al›n›fl›na flahit olur.
Üsküdar, Anadolu’dan gelenlerin son dura¤› Anadolu’ya giden yolcular›n han
ve kervansaraylar›nda a¤›rland›¤› bir merkezdir bir iki as›r öncesi. Hac mevsimine yak›n, mukaddes topraklara, Mekke’ye Medine’ye giden Surre Alaylar› bu-
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Üsküdar’da insan-mekân iliflkisi (Kuzguncuk)

radan u¤urlan›r ve yine burada karfl›lan›rd›. Evliya Çelebi’nin görüflüne göre
mukaddes topraklara giden yollar buradan bafllad›¤› için Üsküdar topra¤›n›n da
mukaddes oldu¤una inan›lm›flt›r. Üsküdar Camileri, mescitleri çeflmeleri, evleri, mezarl›klar› ve tarihi dokusuyla geçmiflten günümüze uzanan bir köprü gibidir adeta... Üsküdar denilince ilk akla gelen mahalle ve hoflgörüdür. Mahalle,
komflulu¤u; Kuzguncuk ise hoflgörüyü an›msat›r...
Üsküdar denilince, “mahalle”1 an›msan›r. Bir yere ait olma oray› sahiplenme.
Bir mahalleye sahip olma flehirden çok “komflulu¤u” an›msat›r bizlere... Sadece
geçmiflte de¤il, flu an var olan yaflam› iflaret eder. Ortak bir mekan› paylaflman›n belle¤idir. Bu nedenledir ki büyük bir ev olarak an›msan›r zihinlerde... Toplumsal iliflki kurman›n yegane adresidir Üsküdar’da mahalle. ‹nsanlar› buluflturan, toparlay›p sohbete olanak sa¤layan. (Foto 1)
Öylesine özel bir mekand›r ki, burada paylafl›lanlar› insan bir ömür boyu unutmaz. “Mahalle arkadafl›m”, “Mahallenin delikanl›s›” gibi sözler bir mekana duyulan ömürlük vefay› simgeler. “Komfluluk, Hoflgörü” gibi özel kavramlar mimariye detay olarak yans›m›flt›r Üsküdar’da... (Foto.2)
Bu detaylardan ilki kap›lard›r. ‹lginç bir olgudur kap›lar, çok fleyi anlat›r asl›nda bizlere... Komflulu¤u, güveni, sosyal statüyü... Kapand›¤›nda arkas›nda kalan
insan› güvende tutar, aç›ld›¤›nda ise insana umut verir. Belki de bu yüzden özeldir. Üsküdar’da kap›lar sahibinin ve ard›nda gizledi¤i bofllu¤u simgeler. Ard›
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Kuzguncuk

Eski bir Üsküdar foto¤raf› (Foto 1)

insan›n özelidir. Kimisi süslüdür, kimisi ise mütevaz›... (Foto.3)
Kimi zamanda manevi bir z›rh olur...Üzerinde güzel temenniler yer al›r.. “Hay›r
Dileyerek Aç” ,”Malikü’l-Mülk”, “Ya Muîn” , “Bismillahirrahmanirrahim” gibi
ev sahibini ve eve gelen misafiri kutsayan temenniler yer al›r. (Foto.4)
Ard› insan›n özelidir. “Dünya iki kap›l› hand›r” derken Yaflam› simgeler; “Ümit
kap›s›” ise, umudu simgeler. “Kap›lar aç›l›r ve yepyeni ufuklar bizi bekler” derken, “Gelece¤i simgeler”, “Elimde kap› gibi tapusu var” derken ise, “Garantiyi
simgeler”. “Kap› gibi sa¤lam” derken “Güveni simgeler”...(Foto 5-6)
Bir paradokstur kap›, üzerinde bar›nd›rd›¤› tokmakla, ay›rt eder kad›n› erkekten. Erkek “tok tok “ederken kad›n “t›k t›k” eder. Ama anlay›fll› ve sevecendir çocu¤a...
Zenginin kap› tokma¤› a¤›rd›r, süslüdür. Kap›ya yak›fl›r flekilde görkemlidir. Fakirin kap› tokma¤› ise; sadedir, mütevazidir ve boynu büküktür. (Foto7-8)
Geçmiflin zarif edas› ve ince zevki Üsküdardaki konut kap›lar›na ve kap› tokmaklar›na yans›m›flt›r. Birbirinden ilginç formlar›yla kap›lar›n gerdanl›¤› ve küpesini oluflturan tokmaklar, içerdikleri mesajlar kadar, yap›l›fl nedenleri ve sos547
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Ard› insan›n özelidir. ‹lginç bir olgudur kap›lar...(Foto.3)

Üsküdar’da hoflgörünün adresi Kuzguncuktur. (Foto.2)
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Üzerinde “Malikü’l-Mülk” yazan kap› - Kuzguncuk
(Foto. 4)
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Üsküdar’da kimi kap›lar süslüdür. Sahibinin sosyal statüsünü temsil eder – Kuzguncuk (Foto 5-6)

yal yaflamdaki ifllevleriyle, misafir ile ev sahibi aras›nda “iletiflime” dayal› bir
ba¤ kurmaktad›r.
Üsküdardaki konut kap›lar›n› süsleyen tokmaklar›n tamam› siparifl yoluyla yap›lm›flt›r. Tokmaklar›n biçiminde ve malzeme seçiminde ev sahibinin mesle¤i,
sosyal statüsü ve ekonomik durumu etkili olmaktad›r.
Özel istek üzerine yap›lan tokmaklar›n çizimini ve ince iflçili¤ini kuyumcular;
dökümünü ise demirciler yapmaktad›r. Demirciye ya da kuyumcuya tokmak sipariflini, o evin en yafll› kiflisi
vermektedir.2 (Foto 9-10)
Ekonomik durumu iyi olan ailelerin kap›lar›n› dökümden yap›lm›fl –özellikle de
demir ya da pirinçten– tokmaklar süslerken; orta halli ailelerin kap›lar›n› ise
“flak flak” ad› verilen sacdan yap›lm›fl kap› halkalar› süslemektedir. (Foto 11-12)
Konut kap›lar›n›n tokmaklar›nda kullan›lan demir, kutsall›¤›; pirinç ise ekonomik durumu ve sosyal statüyü ifade etmektedir.(Foto.13-14)
Demirin kutsall›¤›, Allah taraf›ndan verilmifl bir maden olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu durum Hadîd Sûresinin 25. âyetinde flu flekilde ifade edilmektedir:
“...Kendisinde büyük bir kuvvet ve birçok faydalar bulunan demiri indirdik, onda
hem çetin bir sertlik, hem de insanlar için birçok menfaatler vard›r.”3
O nedenle, demirden yap›lan tokmaklar sadece Üsküdar’da de¤il tüm Anadolu
kentlerinde “kutsal” say›lmaktad›r.4
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Zenginin kap› tokma¤› a¤›rd›r

Ailelerin Mesleklerini ‹fade Eden Tokmaklar
Üsküdar’da özellikle de Kuzguncuk’taki konut kap›lar›n›n üzerinde bulunan “el
biçimli” tokmaklar, süslemeleri ve ifllevsel boyutlar›yla kuyumculuk mesle¤ini
icra eden aileleri temsil eder. Söz konusu tokmaklar, kuyumculu¤un ince bir iflçili¤e ve zerafete dayal› bir meslek oldu¤unu göstermek amac›yla “kad›n eli” biçiminde yap›lm›flt›r.(Foto. 15)
Dantelli kumafl parças› fleklinde tokma¤›n bilek k›sm›na ifllenen motif kuyumculu¤un zerafetini; bilek üzerine ifllenen saat ile orta parmak üzerine yerlefltirilen yüzük ise, bu mesle¤in inceli¤ini vurgulamaktad›r.5
S›hhiyeci (doktor) olarak bilinen aileler, hem mesleklerini ifade etmek hem de
toplumsal statülerini dile getirmek amac›yla konut kap›lar›ndaki tokmaklar› “y›lan” biçiminde yapt›rm›fllard›r.6 (Foto.16) Bilindi¤i gibi ça¤lar boyunca tüm toplumlarda sa¤l›¤›n ve keskin zekan›n simgesi olan y›lan, ayn› zamanda eski Yunan mitolojisindeki sa¤l›k tanr›s› Asklepios’un7 da simgesidir.
Gerek kuyumculuk gerekse t›p gibi meslekleri simgeleyen unsurlar›n kap› tokmalar›na ifllenmesi sadece Üsküdar’da de¤il baflta Amasya,Tokat olmak üzere
birçok Anadolu kentinde karfl›m›za ç›kan bir durumdur. Sözkonusu kentlerin
‹stanbul’la olan ticaret iliflkileri ve o flehirlerde yaflayan gayr-i müslim tebaan›n
bir k›sm›n›n ‹stanbul’daki Kuzguncuk’a yerleflmesi kültürel iliflkiyi aç›klamas›
yönünden kayda de¤erdir.
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Fakirin kap› tokma¤› ise mütevaz›d›r

Hayvanc›l›kla u¤raflan aileler ise, genifl sürülere sahip olduklar›n› göstermek
amac›yla “Koç Bafl›” biçiminde yap›lm›fl tokmaklara konut kap›lar›nda yer vermifltir. (Foto 17)
“Koç Bafl›” Biçimli Tokmaklar Hayvanc›l›kla U¤raflan Aileleri Temsil eder. (Foto 17)
Üsküdar’da dokumac›l›kla u¤raflan ailelerin kap›lar›nda ise “eli belinde” kilim
motifinden esinlenerek yap›lm›fl tokmaklar yer almaktad›r. (Foto 18)
Tokmaklar›n, tutacak k›s›mlar›nda “baklava” motifi bulunanlar öteden beri dokumac›l›k yapan aileleri temsil ederken; tutacak k›s›mlar›nda motif bulunmayan tokmaklar ise dokumac›l›k mesle¤iyle seferberlik zaman›nda tan›flan aileleri temsil etmektedir. Söz konusu tokmaklar›n tutacak k›s›mlar›, bu ailelerin dokumac›l›k mesle¤ini sonradan ö¤rendiklerini vurgulamak amac›yla bofl b›rak›lm›flt›r.8

Ev Sahibinin Medeni Durumunu ‹fade Eden Tokmaklar
Üsküdar’da ailelerin mesleklerini ifade eden tokmaklar›n yan›nda, ev sahibinin
özel yaflam› ve medeni durumu hakk›nda bilgi veren tokmaklara da rastlamak
mümkündür.
Bunlar içinde belki de en ilginç olan›, üzerinde “yara izi” bulunan “el biçimli”
tokmaklard›r. Tokma¤›n üzerine ifllenen yara izi, tokma¤›n bulundu¤u konutta
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Tokmaklar›n çizimini
kuyumcular yaparken;
dökümünü ise demirciler
yapmaktad›r. (Foto 9-10)

Orta halli ailelerin
kap›lar›n› ise
“flak flak” ad› verilen
kap› halkalar›
süslemektedir.
(Foto 11-12)
(Foto 12 sa¤ sayfa)

Foto 10

Foto 11

“dul bir kad›n›n” varl›¤›n› simgelemektedir. Üzerinde yara izi bulunan tokmaklar, daha çok Kuzguncuk gibi gayr-i müslim ailelerinin s›kça bulundu¤u yerleflim birimlerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. (Foto 19)

T›ls›ml› Semboller ‹fllenen Tokmaklar
Üsküdar’da hem eski Türk törelerini yaflatmak hem de kap›lara sanatsal bir görünüm kazand›rmak amac›yla, tokmaklara eski Türk törelerine ait t›ls›ml› semboller de ifllenmifltir. Bu davran›flla, “eve gelen kiflinin tokmaklardaki totemik-flamanik simgelere dokunmas› sa¤lanarak, geldi¤i eve kötülük etmemesi” amaçlanm›flt›r. Tokmaklara ifllenen t›ls›ml› sembollerin bafl›nda “el” ve “Mühr-i Süleyman” gelmektedir.
Bunlardan “el” biçimli tokmaklar›n Türk-‹slâm kültüründeki “dahalet” inanc›yla do¤rudan iliflkisi bulunmaktad›r. Dahalet inanc›nda “Eline dokundu¤un kifli
senin kan düflman›n da olsa sana kötülük edemez” inan›fl›, ev sahibinin elini
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Pirinç “sosyal statüyü”, demir ise “kutsall›¤›” ifade eder kap› tokmaklar›nda (Foto.13-14)

Kuyumculu¤un zarafetini ve ince iflçili¤ini temsil eden “el biçimli” tokmak (Foto.15)

“Koç Bafl›” biçimli tokmaklar hayvanc›l›kla
u¤raflan aileleri temsil
eder. (Foto 17 sa¤ sayfa)
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temsil eden el biçimli tokmaklara “Eve gelen kifli ev sahibinin elini tutmufltur. Art›k ondan ne bu eve ne de bu ev halk›na kötülük gelir” fleklinde yans›m›flt›r.9
Anadolu’da tabiat üstü güçlere sahip olma arzusuyla gücünü Allah’tan ald›¤›na
inan›lan ve bu nedenle her dönem fler güçlerden korunman›n yegane sembolü
olan Mühr-i Süleyman’a da “ev sahibini ev yaflam›nda hikmetli k›lmak” amac›yla tokmaklarda yer verilmifltir.10 (Foto 20-21-22)
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Foto 18

Mühr-i Süleyman Hz.Süleyman’›n dokuz çeflit mucizesinden biridir.
“ Süleyman aleyhisselâm›n bir mührü vard›. Üzerinde ismi-i a’zam duas› yaz›l›
idi.O dua ile her iste¤i kolay olurdu.Kendisine kabul olunan ismi a’zam duâs›,
ona bütün mahlukat›n dilini ve ilimlerin s›rlar›n› ö¤retti.Cinlerin,rüzgar›n ve
hayvanlar›n t›pk› insanlar gibi Süleyman aleyhisselama itaat etmeleri emredildi.”11

Mahremiyet Duygusunun ‹fade Edildi¤i Tokmaklar
Kültürel özellikler, yaflay›fl tarzlar›, inançlar, al›flkanl›klar ve iklim flartlar› toplumlar›n yerleflme dokular›n› etkileyen unsurlar›n bafl›nda yer almaktad›r. Bu
nedenledir ki, geleneksel Türk kent dokusu içinde yaflayan insanlar›n kültürel
ve ekonomik yap›lar›n› yans›tan, kendine has özelliklerini d›fla vuran ayr›nt›larla gizlidir.
Bu ayr›nt›lar›n bafl›nda ise, “mahremiyet” duygusu gelmektedir. ‹slamiyet’le birlikte toplumsal yaflant›m›z›n hemen her alan›nda kendini hissettiren “mahremiyet” duygusu, “içe dönük, d›fla kapal›” bir yaflam biçiminin do¤mas›na neden olmufltur.
Bunlar için de kap› tokmaklar› birer mahremiyet simgesi olarak geleneksel Türk
mimarisinde yerini alm›flt›r.
Üsküdar’daki kap›lara “cinsiyet, mahremiyet ve sosyal hiyerarfli” esas›na göre
monte edilen üçlü tokmaklardan sa¤ kanat üzerinde yer alan “erke¤e”, sol kanat
556

M ‹ M A R ‹ D E
S ‹ M G E L E R ;
Ü S K Ü D A R ’ I N
K A P I
T O K M A K L A R I

Sa¤l›¤›n simgesi y›lan Üsküdar’daki
kap› tokmaklar›nda doktorluk
mesle¤ini temsil eder.(Foto16)

Üzerinde yara izi bulunan “el
biçimli” kap› tokma¤› örne¤i
(Foto 19)

“Mahremiyet” duygusunun anlam buldu¤u
üçlü kap› tokmaklar› (Foto.23-24)

Kap›lar ve kap› tokmaklar› üzerinde yer alan “Mühr-i Süleyman” manevi bir z›rh› temsil eder.
(Foto 20-21-22)

üzerinde yer alan “kad›na” ve sa¤ kanad›n alt k›sm›nda bulunan tokmak ise “el
ula¤›” ad› verilen “evden eve mesaj götürüp getiren” çocuklara aittir. (Foto 2324)
Bu tokmaklar› önemli k›lan as›l nokta ise ç›kard›klar› seslerdir. Döküm ustalar›n›n hünerli ellerinde de¤iflik tonlarda ses ç›kartacak biçimde imal edilen tokmaklar, biçim olarak ayn› olsalar da ç›kard›klar› “ses” bak›m›ndan farkl›d›rlar.
Bunlardan kap›n›n sa¤ kanad›n›n üzerinde yer alan tokmak, biçim olarak “büyük” ve ses olarak “tok”; sol kanat üzerinde yer alan tokmak, biçim olarak “daha küçük” ve ses olarak “daha ince”; sa¤ kanad›n alt k›sm›nda yer alan tokmak
ise biçim olarak “en küçük” ve ses olarak “en tiz” sese sahiptir.

Sosyal Hiyerarfliyi ‹fade Eden Tokmaklar
Üçlü tokmaklar›n kap›lara monte edilifl biçimlerini “sosyal hiyerarfli” bak›m›ndan inceledi¤imizde, “kad›n›n erkek karfl›s›ndaki statüsünü” vurgulayan bir di557
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zayn anlay›fl› da karfl›m›za ç›k›yor. Üzerinde üç tokmak bulunan kap›lar›n sa¤
kanad› üzerinde erke¤e ait tokmak bulunurken; sol kanat üzerinde yer alan ve
kad›na ait olan tokmak ise biraz afla¤›da ve ilk tokma¤›n solunda yer almaktad›r.
Kap›larda karfl›m›za ç›kan bu düzen, geleneksel Türk aile yap›s›n›n bir yans›mas› olarak de¤erlendirilebilir.
Geleneksel Türk aile yap›s›n›n ‹slâmî ö¤elerle flekillenmesi sonucu ortaya ç›kan
ataerkil aile düzeni, Tokat’taki üçlü tokmaklar›n kap›lara monte edilifl biçimlerinde de etkili olmufltur. Öyle ki üçlü tokmak düzeninde yer alan kad›na ait tokma¤›n erke¤e ait olana göre daha afla¤›da biraz da sa¤›nda yer almas›, sokakta erke¤inin sa¤›ndan biraz da arkas›ndan yürüyen Anadolu kad›n›n›n durumunu
an›msatmaktad›r.

Kap› Tokmaklar›na ‹fllenen Medeniyet ‹puçlar›
Bütün bu anlatt›klar›m›zdan flöyle bir sonuca varabiliriz: Bir mimarl›k yap›s›,
sadece üstü örtülmüfl duvarlar›n hapsetti¤i mekandan ibaret de¤ildir.
Bofllu¤una var›ncaya kadar, hapsedilmifl mekan birtak›m yollara baflvurularak
daha hareketli, daha zengin, daha yaflam› güzellefltirecek biçimlere ulaflt›r›labilir. Bunun en kayda de¤er örneklerinden biri de –Üsküdar örne¤inde görüldü¤ü gibi– kap› tokmaklar› olmufltur.
Kap›y› çal›p evdekilere haber vermeye, tutup çekerek kapatmaya yarayan tokmaklar, fonksiyonlar› bak›m›ndan da ev sahibinin ekonomik durumunu, mesle¤ini, zevkini, medeni durumunu ve sosyal statüsünü yans›tan ayr›nt›larla doludur. Estetik de¤erleri bak›m›ndan da kap›lar›n gerdanl›¤› ve küpesi olarak, bir
devrin sanat görüflünü ve yaflam tarz›n› dile getiren ender eserlerden biridir.
D‹PNOTLAR
* Bu çal›flmada yeralan bilgilerin tamam›na yak›n› “Sözlü Kaynaklara” dayanmaktad›r. “Etno¤rafik Mülakat

Yönteminin” Kullan›ld›¤› Bu çal›flma, Kaynak kiflilerden elde edilen bilgiler ›fl›¤›nda haz›rlanm›flt›r.
1 Mutlu Özgen, ”Osmanl› Kentinde Mahalle”, Toplumsal Tarih Dergisi, ‹stanbul 2006, s. 62-64.
2 Aysel Yo¤urtçuo¤lu ile yap›lan mülakat notlar›,‹stanbul 2004.
3 Elmal›l› Hamdi Yazar, Kur’ân-› Kerîm ve Meâl-i fierîfi, ‹stanbul 2002, s.540.
4 Mutlu Özgen, “Tokat’›n Kap› Tokmaklar›”, Popüler Tarih Dergisi, ‹stanbul 2005, s.16-20.
5 Erdem Demirciyan (kuyumcu) ile yap›lan mülakat notlar›, ‹stanbul 2004.
6 ‹shak Mirzahi ile yap›lan mülakat notlar›, ‹stanbul 2004.
7 Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlü¤ü, Ankara 1993, s.121.
8 Aysel Yogurtçuo¤lu ile yap›lan mülakat notlar›, ‹stanbul 2004.
9 Mutlu Özgen, a.g.m., s.18.
10 a.g.m., s.19.
11 “Hz.Süleyman”, Rehber Ansiklopedisi, XV, 367-368.
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Tarih boyunca, de¤iflik yaflam biçimleri ve kullan›mlar›n hüküm sürdü¤ü meydanlar, aç›k kamusal mekânlar aras›nda olup, kentlerin önemli bileflenlerindendir. Meydanlar, bir boflluk olmaktan çok, çevresi yap›larla s›n›rlanm›fl çok fonksiyonlu, halk›n tümüne hitap eden kentsel aç›k alanlard›r. Meydanlar kentte yaflayanlar›n adeta bir aynas› gibi yerel kültürü ve sosyo-ekonomik durumu yans›tmaktad›rlar.1
Kentsel mekân›n kimli¤ini biçimlendiren kültürden kültüre farkl›laflan meydanlar, kent tarihinde oldukça eskilere dayanan bir geçmifle sahiptir. Tarihte, “en
baflar›l› meydanlar›n kent yaflam›n›n bir parças› olan mekânlar oldu¤u ve fiziksel olarak çok iyi tan›mlanm›fl olduklar› görülmektedir.”2 Baflar›l› olarak tan›mlanan meydanlar›n ço¤unun ortak özelli¤i bir merkez niteli¤i tafl›malar›d›r. Antik Yunan kentlerinin agoralar›, Roma ‹mparatorlu¤unun forumlar› çok ifllevli,
baflar›l› ve etkili meydanlar olmalar› yan›nda kentin merkezi de olmufllard›r.
Agora ve forumlarda, insanlar fikir al›flverifli yapar, konuflur, buluflur, toplan›r
hem de mal al›p verir k›saca hemen her faaliyet gerçeklefltirilebilirdi.3
Ortaça¤ kentinin de en önemli elemanlar› aras›nda yer alan meydanlar hem
form hem kullan›m amac› aç›s›ndan agora ve forumlardan daha farkl› bir yap›
sergilemektedir. Organik geliflen ortaça¤ kentinin sürprizlerle dolu sokaklar› ve
bu sokaklar›n aç›ld›¤› meydanlar insan ölçe¤inde, motorlu tafl›t traf›¤inin bulunmad›¤›, ölçülerin meydanda gerçeklefltirilecek faaliyet ve kullan›c› say›s›yla iliflkilendirildi¤i4 biçimselli¤e sahiptir. Meydan kullan›c›s›na kapal›l›k (enclosure)
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Üsküdar Meydan› (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, s. 16)

hissettirmekle birlikte ne klastrofobik bir his uyand›racak kadar küçük ne de kiflinin kendini tan›ms›z bir bofllukta hissedece¤i kadar büyüktür. Ortaça¤ kentinde meydan, ço¤unlukla fonksiyonel ve tan›ml› bir mekând›r.
‹slam kentlerinde ise dinin etkisiyle d›fl mekânlar›n kullan›lmas› büyük ölçüde
k›s›tl› oldu¤u için Bat› kültüründeki gibi meydanlar›n bulunmad›¤› görüflü hâkimdir.5 Baz› araflt›rmac›lar ise özellikle Osmanl› kentinde, bat› kültüründeki
meydanlar›n ifllevlerini büyük cami avlular›n›n ve çarfl›lar›n karfl›lad›¤› görüflündedir.6 Osmanl› kentinde meydan bir planlama ve tasar›m sonucu de¤il daha ziyade bir soka¤›n genifllemesi veya yollar›n kesiflmesi ile oluflan küçük aç›k
mekânlar olarak tan›mlanmaktad›r.7 Osmanl› kentinde meydanlar›n tasar›mlanmas› ve elemanlarla donat›lmas› (saat kulesi, su çeflmesi gibi) Tanzimat dönemindeki Bat›l›laflma hareketleri sonras›na rastlar ki bu da sosyo-ekonomik yap›n›n ve modernleflme çabas›n›n mekâna yans›mas›d›r.
Günümüzde, ülkemizde kentsel kamusal alanlarla ilgili tasar›m problemlerinin
bafl›nda niteliksizlik, kimliksizlik ve kullan›fll› olmamak gelmektedir. Kamusal
aç›k alanlar›n ço¤u ifllevi düflünülmeden geliflen, bu nedenle pek çok ilgisiz aktivitenin biraraya getirildi¤i adeta karmaflan›n hâkim oldu¤u mekânlard›r. Meydanlar›n ço¤unda araç trafi¤inin düzensiz sirkülâsyonu bu mekânlar› büyük trafik adalar›na dönüfltürmüfltür. Özellikle yeni oluflturulan bölgelerde kamusal
mekânlar, binalar tasarland›ktan sonra kalan planlanmam›fl, kullan›m› belirsiz
boflluklar olmaktad›r.8 Oysa geliflen teknolojinin etkisiyle kentlerde yaflanan de¤iflim sürecinde kentlerin kimli¤ini oluflturan elemanlar›n varl›¤›n›n sürdürül560
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mesini teflvik eden tasar›mlar gelifltirilmelidir.9 Aksi taktirde kimlik elemanlar›n›n kaybedilmesi yani eski kentsel mekâna referans verici hiçbir çaba sarf edilmemesi toplumda geçmifl ile gelece¤in ba¤lant›s›n›n kopmas›na yol açmaktad›r.
Bu da yaflad›¤› çevreden hoflnut olmayan, aitlik duygusu geliflmeyen bireylerin
artmas›na özetle sa¤l›ks›z bir toplumsal-mekânsal geliflime neden olmaktad›r.
Bu çal›flmada ‹stanbul’un geçmiflinde önemli bir yer tutan kentsel aç›k alanlardan Üsküdar Meydan› incelenmekte, tüptünel projesinin bitimi ile mekân›n
kimli¤ini ve canl›l›¤›n› yitirmemesi ve bu özellikleri yeni proje sonras›nda da
sürdürmesi için öneriler sunulmaktad›r.

1. Kentsel Kimlik ve Canl›l›k
Geçen yüzy›ldan beri, tasar›mc›lar, insanlar› çekecek baflar›l› kentsel mekânlar›n nelerden olufltu¤unu belirlemeye çal›flm›fllard›r.10 Farkl› araflt›rmalarda farkl› bileflenler söz konusu olmakla birlikte, temel olan mekândaki yerin ruhu (genius loci) ve canl›l›kt›r. Bir yerin ruhu kiflinin orada hissettikleri, bu nedenle insanlar›n tercih etti¤i, oray› betimleyen yani kentsel kimli¤ini oluflturan unsurlard›r. Canl›l›k ise mekân› tercih eden kiflilerin çoklu¤u ile aç›klanabilir ve mekân›n ruhuna özgü geliflen bir unsurdur. Buradan hareketle baflar›l› kentsel aç›k
mekân örneklerinin kimlik özelliklerini sürdüren ve bu özellikleri tasar›mda
hissettiren ve canl›l›¤›n var oldu¤u mekânlar oldu¤u söylenebilir.
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fiekil 1: Kentsel kimli¤i oluflturan elemanlar (Doxiadis, 1968 ve Ocakç›, 1993’ten uyarlanm›flt›r)

Kentsel kimlik hem kentteki de¤iflimlerden etkilenir hem de baz› sabit de¤iflmezlere sahiptir. Bir mekâna bakarak orada yaflayanlar hakk›nda fikir sahibi olmak ya da tam tersi bireylere bakarak mekân hakk›nda fikir yürütmek mümkündür. Bu nedenle bireyin çevresi ile kurdu¤u iliflki kimli¤in oluflumunda vazgeçilmez niteliktedir.11
Kentsel kimli¤i oluflturan elemanlar›n Doxiadis12 ve Ocakç›’n›n13 çevre s›n›flamas›ndan yararlan›larak üç temel elemandan olufltu¤u söylenebilir. Bunlar do¤al çevreden kaynaklanan kimlik elemanlar›, befleri çevreden kaynaklanan kimlik elemanlar› ve insan eliyle infla edilmifl çevreden kaynaklanan kimlik elemanlar›d›r. (fiekil 1)
Doxiadis14 ve Ocakç›’n›n15 bu s›n›flamas›nda kulland›¤› kentsel kimlik elemanlar› kentsel tasar›mda alg›lama ve kent imaj› olgular›nda temel belirleyicilerdir.
Bu elemanlar kentin görsel etkisini, görsel kalitesini ve mekânsal karakterini belirlemekte yard›mc›d›rlar. Ocakç›16 kentsel kimlik elemanlar›ndan üç anahtar
eleman›n tasar›ma indirgenebilece¤ini ifade etmektedir ve bunlar›n ba¤lant›larana yol sistemleri, noktalar-merkezler ve bölgeler oldu¤unu belirtmektedir. Bu
görüfl çok merkezli dokuda genifl alanlara yay›lan kentsel alanlar›n alg›lanmas›nda kolaylaflt›r›c› bir etkiye sahiptir. Kuban17 bu özelliklerin Lynch’›n kent
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Davran›flsal
ö€eler
Aktiviteler
Canl›l›k

Mekânsal kurgu

fiekil 2: Kentsel canl›l›¤›n bileflenleri23

imgesini yaratan ö¤eler aras›nda oldu¤una da dikkat çekmektedir.
Baflar›l› kentsel aç›k alanlar›n göstergelerinden biri de canl›l›kt›r. Canl›l›k, genel
bir ifadeyle, de¤iflik zamanlarda bir kentsel mekân› (park, meydan vb) kullanan
kifli say›s› olarak tan›mlanabilir.
Canl›l›k ve çeflitlilik mekândaki aktivitenin iki temel bileflenidir. Kentsel aç›k
alanlara olan ilgi her geçen gün artmaktad›r18 ve bu nedenle canl›l›k kentlerin
rekabet gücünü artt›ran bir kaynak olarak görülmektedir. Dolay›s›yla kentsel
aç›k alan tasar›m›nda bireylerin gereksinimlerine cevap vermek ve canl›l›¤› sa¤lamak da önem tafl›maktad›r.
Bu çal›flmada kentsel kimlik elemanlar›n›n sürdürülmesi için meydan›n ifllevsel
ve canl› olmas› da bir zorunluluk olarak görülmüfltür. Literatürde kentsel canl›l›¤› oluflturan çeflitli bileflenler tan›mlanm›fl olmakla birlikte,19 bu çal›flmada Firidin ve Ensici-Aksel’in20 Montgomery’den21 faydalanarak oluflturduklar› üç ana
bileflen kullan›lm›flt›r. Buna göre aktiviteler, davran›flsal ö¤eler ve mekânsal kurgu bir kentsel mekânda canl›l›¤› sa¤layan parametrelerdir. (fiekil 2) Aktivite ile
belirtilmek istenen, mekânda yer alan ifllevlerin birbirini desteklemesi, çeflitlili¤i ve kiflilerin ihtiyaçlar›na hitap edebilmesidir.
Davran›flsal ö¤eler bireyin davran›fl› ile mekân aras›ndaki iliflkiyi ifade eden,
okunabilirlik, imgelenebilirlik, duyusal deneyim ve kifliselllefltirme gibi biliflsel
süreçlere ba¤l›d›r. Mekânsal kurgu ise mekân›n eriflilebilirli¤i, geçirgen oluflu,
ölçek ve nirengilerin varl›¤› gibi fiziksel özellikleri kapsamaktad›r.22 (Firidin ve
Enflici-Aksel, 2006)
Sonuçta kentsel kimlik elemanlar›n›n sürdürülmesi ve tasar›ma yön vermesi ile
canl›l›¤›n da sa¤lanmas› sonucunda oluflan kentsel mekânlar›n, bireylerin s›kça
tercih etti¤i mekânlar oldu¤u söylenebilir. (Piazza del Campo-Siena, Piazza San
Pietro-Roma, Ortaköy Meydan›-‹stanbul gibi).
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1940 öncesi Mihrimah Sultan Camii ve Üsküdar sahili (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, s. 13)

2. Üsküdar Meydan› ve Tarihsel Geliflimi
Günümüzde Üsküdar Meydan› olarak adland›r›lan kamusal aç›k alan, Üsküdar
ilçesinde, ‹stanbul Bo¤az›’n›n Marmara Denizi’ne aç›lmaya bafllad›¤› kesimde,
denizden yaklafl›k 1m yükseklikte,24 Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi,
III. Ahmed Çeflmesi, Yeni Valide Camii ve Külliyesi, Selman A¤a Camii ve iskelelerle çevrelenen bir konuma sahiptir. 2004 y›l›ndaki Marmaray (tüptünel) kaz›lar› bafllayana kadar bu mekân önemli bir dü¤üm noktas› olmufltur. Meydan,
yo¤un bir yaya ve tafl›t trafi¤ine maruz kald›¤› için büyük bir göbek, baflka bir
ifadeyle beton bir trafik adas› görünümündedir. Meydan› gün boyu hareketli ve
yo¤un bir ticaret bölgesi çevrelemektedir. Ancak ilerleyen Marmaray altyap› çal›flmalar› ile neredeyse meydan›n tümü kapat›lm›fl, yaya ve tafl›t ak›fl› s›n›rl› çözümlerle Hakimiyet-i Milliye Caddesi’nde daralt›lm›fl ve meydana ç›kan kimi
yollar iptal edilmifltir. Halen süren çal›flmalar esnas›nda tarihe ›fl›k tutacak eski
eserlerin kaz› alan›nda bulunmas› ile bunlar›n incelenmesi için yap›lan çal›flmalar bir yandan inflaat alan›n›n kapat›lmas›n› geciktirmekte bir yandan da Üsküdar’›n bir liman olmufl olma olas›l›¤›n› güçlendirerek geçmiflin bilinmeyenlerini ortaya koymaya çal›flmaktad›r.
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3. Analiz
Üsküdar, ‹stanbul’un fethi ile öne ç›kan yerleflim alanlar›ndan biri olmufltur.
Ancak “Üsküdar, ‹stanbul karfl›s›nda her zaman ayr› bir kent gibi görünmüfltür.”25 Yerleflim karakterindeki k›y› band›, ‹stanbul’da kay›klarla sa¤lanan ulafl›mda k›y›lar›n kay›klar›n yanaflmas›na uygun olmamas›, yamaçlar›n dikli¤i ve
buralar› aflmak için ç›k›fllar›n yetersizli¤i, Salacak’tan sonra saray alanlar›n›n
engellemesi, k›y›n›n lodos rüzgâr›na aç›k oluflu bir yönden Üsküdar’›n avantaj›
bir yönden de dezavantaj› olmufl, geliflimi s›n›rl› ve az müdahale ile gerçekleflmifltir.26 Bu özellikleri ile Üsküdar, fetihden bu yana do¤all›¤›n› ‹stanbul’un baflka semtlerine göre daha fazla koruyabilen bir yap›ya sahiptir.
3.1. Kentsel kimlik elemanlar›
Bu çal›flmada Ocakç›’n›n27 ta›mlad›¤› ve tasar›ma indirgedi¤i üç anahtar kentsel
kimlik eleman› üzerinden incelenme yap›lm›flt›r.
a. Ba¤lant›lar-ana yol sistemleri: Tarihsel süreçte geliflimini Ba¤dat yoluna do¤ru yönlendiren ve sahil yolunun tamamlanmas› ancak 1980’li y›llarda mümkün
olabilen Üsküdar, günümüzde Anadolu yakas›ndaki Bo¤aziçi yerleflmelerinin
ve E-5 karayolu (eski Ankara yolu) ba¤lant›l› tüm çevre yerleflmelerin kentle
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Üsküdar Meydan›’ndan bir kesit

ba¤lant›s›n› sa¤lamaktad›r. Güneydo¤udan gelen arter Hâkimiyet-i Milliye Caddesi, iskelelerin önünde meydana ulaflmakta ve Pafla Liman› Caddesi ad›n› alarak kuzeye Beykoz’a yönelmektedir. Bu nedenle kaz› öncesinde meydanda çok
say›da düzensiz otobüs ve dolmufl dura¤› yer almaktayd›. Öte yandan ‹stanbul
yönüne giden deniz tafl›mac›l›¤› da gün boyu yo¤un biçimde meydana aç›lan iskelelerden sa¤lanmaktad›r.
Sonuçta Üsküdar Meydan› 24 saat hareketlili¤in hâkim oldu¤u, hem yaya hem
tafl›t trafi¤inin yükünü tafl›maya çal›flan bir dü¤üm noktas›d›r. Marmaray projesi tamamland›ktan sonra meydan›n trafik yükünün daha da artaca¤› düflünülmektedir. Halen kaz› alan› hemen hemen meydan›n tümünü kaplamaktad›r.
Proje bitiminde meydan›n bütünüyle bir trafik adas› görünümü ve kullan›m› almas› meydan›n kimliksizleflmesine neden olacakt›r. Meydan eriflilebilirli¤in
sa¤land›¤› ancak trafik ile bo¤ulmad›¤› bir düzenlemeye gereksinim duyacakt›r.
Aksi halde Üsküdar Meydan› yaln›zca tafl›t trafi¤ine hizmet eden yap›sal tan›mlama ve fonksiyonelli¤i olmayan bir dü¤üm noktas› olarak kalacakt›r. Toplutafl›m araçlar› meydan›n içine girmek yerine, ring yaparak, k›sa süreli duraklama
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ile yolcu indirerek, mekân› sakinlefltirmelidir. Meydan otobüs ve dolmufllar›n
park alan› olmaktan ç›kar›lmal›d›r.
b. Noktalar-merkezler: Bu bafll›kta kentlerdeki önemli k›r›lma noktalar›, meydanlar, transfer merkezleri, ana terminaller, nirengi noktalar› de¤erlendirilebilir.
Üsküdar Meydan›nda meydana kimli¤ini kazand›ran tarihi yap›lar nirengi noktalar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Baflta bütün ihtiflam›yla meydana cephelenen Mihrimah Sultan Camii ve Külliyesi gelmektedir. Meydan›n di¤er önemli
nirengi noktas› III. Ahmed Çeflmesi ve Yeni Valide Camiidir. Ayr›ca meydan›n
denize aç›lan ucundaki iskeleler de bir nirengi ögesi olarak de¤erlendirilebilirler. Bu ögeler bireylerin meydandaki yönlenmesini sa¤layan, buluflma-toplanma
gibi eylemler için referans oluflturan ögelerdir. Kaz› öncesinde var olan bu nirengilere Marmaray Projesi ile toplumun kollektif belle¤ine girecek tüptünelin
kullan›m›na ait mekân parçalar› da eklenebilir. Bu kimlik elemanlar›, bireylerin
biliflsel haritalar›n›n oluflturulmas›nda, kimlik ve yer duygusunun artt›r›lmas›nda ve toplumsal belle¤in güçlenmesinde etkin rol oynarlar. Ayn› zamanda canl›l›¤›n sa¤lanmas›nda da katk›da bulunurlar. Bu ögeler sayesinde mekân›n im567
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gesi ve okunabilirli¤i güçlenir. Günümüz Üsküdar Meydan›nda varl›¤›n› sürdüren bu ö¤eler gelcekte de meydana kimlik kazand›rmay› sürdürmelidir. Hatta
trafik karmaflas› ile bo¤ulan III. Ahmet Çesmesi trafik yükünün meydandan al›nmas› ile daha da ön plana ç›kabilir. Bir zamanlar deniz kenar›nda olan bu çeflme mevcut trafi¤in azalt›lmas› ya da kald›r›lmas› ile bütün mimari detaylar› ve
ihtiflam› ile daha belirgin olacakt›r. Bu ba¤lamda görsel kirlilik yaratan reklam
panolar› ile firmalara ait tabelalar da dikkate al›nmal›d›r. Referans noktalar›yla
yar›fl›r gibi konumland›r›lm›fl abart›l› büyüklükteki reklam panolar› estetik de¤erlerin de dikkate al›nd›¤› belediyenin gösterece¤i büyüklüklere indirgenmelidir (örnek: Mihrimah Sultan T›p Merkezi, Yöre Market vb).
c. Bölgeler: Meydandaki kullan›m türleri ve bunlara ait mekânlar incelendi¤inde Üsküdar Meydan› yo¤un bir ticaret aktivitesine sahne olmaktad›r. Meydanda
yer alacak ana ifllev hem mekân›n kimli¤ini yans›tacak hem de canl›l›¤›n› sa¤layacak nitelik tafl›mal›d›r. Ticaret aktivitesi meydana canl›l›k kazand›rmakla birlikte düzensiz, kullan›m çeflitlili¤i gelifligüzel geliflmifl daha ziyade günlük al›flverifle ve yiyecek tüketimine olanak vermektedir. Tarihi mekânlara uygun olmayan düzenlemeler ile bu alanlar kendi kimlikleri olmayan yanl›fl bir kullan›ma
maruz kalm›fllard›r. Gelecekte yine ticaret aktivitesinin yer ald›¤›, kültürel ve
sosyal aktivitelerin de yer buldu¤u ve mekânla uyumlu geliflti¤i bir yap›sal düzen kurulmal›d›r. Meydan›n aktivite aç›s›ndan boflalt›lmaya ve sadelefltirilmeye
ihtiyac› vard›r. Bireylerin durup dinlenebilece¤i, Bo¤az’› seyredebilece¤i seyir
noktalar› tasarlanmal›d›r. Tarihi mekânlara verilecek ifllevler tekrar gözden geçirilerek bu k›ymetli alanlar›n haketti¤i kullan›mlara olanak verilmelidir. Restorasyon çal›flmalar› titizlikle sürdürülmelidir (örnek: Mimar Sinan’›n hamam›n›n
markete dönüfltürülmesinde karfl›lafl›lan sorunlar)
3.2. Canl›l›k Ö¤eleri
Çal›flmada Firidin ve Ensici-Aksel’in tan›mlad›¤› canl›l›k elemanlar› incelenmifltir.
a. Aktiviteler: Üsküdar Meydan›nda öncelikle mekâna özgün bir aktivite yani
mekândaki kimlik elemanlar›n›n varl›¤›yla o mekâna özgü geliflen bir ifllevden
bahsedilemeyece¤i görülür. Çünkü meydan yo¤un bir tafl›t ve yaya trafi¤ince sar›lm›fl, adeta büyük bir trafik adas›, süratle gelip geçilen bir büyük boflluk gibidir. Meydan› çevreleyen ticaret aktivitesi ise meydandaki yap›sal düzenle
uyumlu olmayan; her biri sonradan eklenen birimler gibi durmaktad›r. Meydanda canl›l›¤›n bileflenlerinden aktivite, tan›ml› ve mekânla uyumlu de¤ildir. Hatta meydan› saran trafik problemi nedeniyle ço¤u kez bireyler meydanda referans
noktalar›n› alg›lamadan, bir ulafl›m arac›ndan di¤erine koflturmaktad›r.
Bir kentsel alanda, o alana “ruh” veren aktivitenin do¤ru belirlenmesi, o alan›n
do¤ru tasar›m›nda ilk ad›md›r. Bu anlamda Montgomery28 aktivitenin; çeflitli,
sokak yaflam›na özgü, geleneksel yap›y› öne ç›karan, insanlara serbest çevreyi
izleme olana¤› veren, kafe kültürüne sahip ve çekici niteli¤inin olmas› gerekti568
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¤ini vurgulamaktad›r. Üsküdar Meydan›nda bu tan›ma uygun belirgin bir aktivite bulunmamaktad›r.
b. Davran›flsal ö¤eler: Bu bafll›k incelendi¤inde, mekânda referans noktalar›n›n
varl›¤›na ra¤men, kullan›c› üzerinde aidiyet ve sahiplenme duygular›n› gelifltirmeye yeterli tasar›m›n olmad›¤› görülmektedir. Bunun nedeni s›n›rlar›n net olarak çizilememesi ve mekân›n kolay ayg›lanabilir olmay›fl› ile ilgilidir. Mekânda
önemli bir tarihi gelenek veya kiflinin duyusal deneyimlerini oluflturan çeflitlilik (malzeme, doku, siluet, renkler, göstergeler, kokular vb.) oluflmam›flt›r. Buna
karfl›n meydanda iskeleye yönelifl, yollar›n denize aç›lmas› ve bunu destekleyen
parsel düzeni, kullan›c› bireyin meydanda yönlenmesini kolaylaflt›rarak, okunabilirli¤e katk›da blunmaktad›r.
c. Mekânsal kurgu: Bir yerin canl›l›¤›n›n artt›r›lmas›nda rol oynayan bileflenlerden biridir. Üsküdar Meydan›nda eriflilebilirlik, uyarlanabilirlik, nirengiler ayr›
ayr› düflünüldü¤ünde var olan ancak birliktelikleri düflünülmemifl fiziksel ö¤eler olarak de¤erlendirilebilir. Meydan hem arkadaki mahallelerden hem civar
yerleflmelerden eriflilebilir bir özellikte olmakla birlikte, özellikle toplu tafl›m
araçlar›n›n düzensiz sirkülasyonu sonucu bir kaos oluflmaktad›r. Yap› sto¤unun
uyarlanabilir tasarlanm›fl olmas› olumlu bir özellikken, Tarihi Hamam (Mimar
Sinan’›n) gibi yap›lara seçilen yanl›fl kullan›m türleri mekân›n canl›l›¤›n› ve
kimli¤ini negatif etkilemektedir. Ayn› flekilde eskiden hamam olan bugün market olarak kullan›lan yap› da mekânda kullan›m türü aç›s›ndan uyumsuzluk yaratmaktad›r. Benzer biçimde nirengi ögelerinin var oldu¤u gözlenmekte ancak
bunlar›n etkileri ifllevlerin çeflitlili¤indeki uyumsuzluk ile yaya ve tafl›t sirkülâsyonundaki problemler nedeniyle zay›flamaktad›r.

Sonuç ve Öneriler
Üsküdar Meydan› hem kentsel kimlik hem de canl›l›k aç›s›ndan incelendi¤inde, de¤eri yeterince anlafl›lamayan bir kamusal aç›k mekân konumundad›r.
Meydan yanl›fl kullan›mlar ve tasar›mlar ile kimli¤ini önemli ölçüde kaybetmifl,
büyük bir boflluk ve trafik adas› gibi görünmekte, canl›l›¤a ait ö¤eler ise meydanda kaybolmufl hissi vermektedir. Asl›nda ‹stanbul genelinde meydanlar düflünüldü¤ünde ço¤unlukla araç trafi¤ini kolaylaflt›ran buna karfl›n kentin toplumsal yap›s›n›n merkezinde olamam›fl mekânlar karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
ba¤lamda Üsküdar Meydan› canl›l›k ve kentsel kimlik aç›s›ndan zengin bir potansiyeli olan ancak bunu tasar›ma do¤ru yönlendirememifl bir niteliktedir.
Özellikle Marmaray Projesi, Üsküdar Meydan›n›n kentsel yaflama kazand›r›lmas›nda önemli bir geliflmedir. Bu sayede meydan bütüncül ve yeni bir kentsel tasar›m ile kimlikli ve canl› bir mekân olabilecektir. Bu ba¤lamda kentsel tasar›mda gelifltirilecek stratejilerin flu ö¤eleri içermesi gerekli görülmektedir:
• Halihaz›rda meydan›n s›n›rlar› belirsizdir. Oysa meydan fiziksel olarak iyi tan›mlanmal›, büyük bir aç›kl›k ve boflluk gibi alg›lanmamal›, s›n›rlar› do¤ru tes569
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pit edilmelidir. Bunun için tarihi yap›lar› s›n›r almak bile yeterlidir.
• Meydandaki referans noktalar›n›n tasar›mda ön plana ç›kar›lmas› gereklidir.
Meydan›n hâlihaz›rdaki yo¤unlu¤u düflürüldü¤ünde, tarihi binalar›n bulundu¤u cephelerde siluet çal›flmalar› yap›ld›¤›nda, bu yap›larla yar›flmayan, sade yap› düzenleri, boflluklar ya da do¤al peyzaj elemanlar› kullan›larak referans noktalar›n›n kullan›c›lar taraf›ndan alg›lamas› sa¤lanacakt›r.
• Meydanda ifllevsellik sa¤lanmal›, bu ba¤lamda sosyal ve kültürel aktivitenin
öne ç›kar›lmas› düflünülmelidir. Marmaray kaz›s›nda bulunan eserler bu amaçla
kullan›labilir, bir aç›k hava sergisi ve müze (örne¤in tarihi hamam düzenlenerek)
meydanda yer alabilir. ‹fllevsel çeflitlilik mekân›n gece gündüz kullan›m› aç›s›ndan da önemlidir. Bu nedenle birbiriyle uyumlu aktivitelere yer verilmelidir.
• Meydanda yaya ve tafl›t trafi¤i yeniden ele al›nmal›, meydan›n yayalar›n transit geçifl için kulland›klar› bir mekân olmas› ve tafl›t trafi¤inin meydan› çepeçevre sarmas› önlenmelidir. Toplu tafl›m araçlar› için durak ve cepler yap›lmal› ancak uzun süreli tafl›t bekletilmesi engellenmelidir. Mümkünse tafl›t trafi¤inin arka yollara aktar›lmas› da sa¤lanmal›d›r. Meydan yayalaflt›r›lmal›d›r.
• Meydanda yerin ruhu (genius logi) bir baflka ifadeyle o yeri di¤er yerlerden
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ay›ran temel nitelikler oluflturulmal›d›r. Bu ba¤lamda New York’un Times Square’inin, ‹talya’n›n San Pietro veya Piazza Navona’s›n›n, Rusya’n›n K›z›l Meydan’›n›n, Londra’n›n Trafalgar Meydan›n›n, Fransa’n›n Concorde veya Etoile
Meydanlar›n›n birbirlerinden farkl› yer ruhuna sahip olduklar›, kentin markalaflmas›na ve pazarlamas›na katk›da bulunduklar› unutulmamal›d›r.
• Günümüzde kullan›c› memnuniyetinin ve halk›n planlamaya kat›l›m›n›n da
tasar›ma önemli katk› sa¤lad›¤› bilinmektedir. Bu ba¤lamda kullan›c› görüfllerine yer verilmesi de faydal› olacakt›r.
• Meydanda var olan kalabal›kl›k canl›l›k olarak alg›lanmamal›, do¤ru aktivitelerin seçilmesiyle mekândaki bireylerin aidiyet duygular› ve biliflsel özellikleri
gelifltirilmelidir. Baflka bir ifadeyle bir yere kofluflturan kullan›c›lar yerine amac› belirli olan kullan›c›lar hedef kitle olmal›d›r. Kullan›c›lar›n özellikle Üsküdar
Meydan›na bu belirli amaç için gelmeleri sa¤lanmal›d›r.
• Meydanda estetik unsurlar unutulmamal›, özellikle bina cepheleri, tabela, reklam panolar›, tente, kent mobilyalar› vb. gelifligüzel geliflmelere b›rak›lmamal›d›r.
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Tarihi ve do¤al güzellikleri bak›m›ndan dünyan›n en güzel flehirlerinden biridir
‹stanbul. Yap›laflma yönünden de sürekli de¤iflen bir flehirdir. ‹stanbul’un Anadolu yakas›n›n en önemli ve güzel ilçesi olan Üsküdar da bu de¤iflime ayak uydurmaktad›r. De¤iflim, modern hayata uyum sa¤lamak, konforlu bir yaflam sürmek herkesin iste¤idir. Ancak, bu yeniden yap›lanmayla birlikte, tarihi yap›lar›
ve çevreyi de korumak o ölçüde önemlidir. Kültür miras›m›z olan tarihi yap›lar›n ço¤u art›k sadece resimlerde, gravürlerde, foto¤raflarda, kartpostallarda, an›larda kalm›flt›r. Birçok sanatç›n›n f›rças›ndan, kaleminden kâ¤›tlara, tuvallere
aktar›lan flehir görünümleri, mimari resimleri görsel belge de¤eriyle ‹stanbul’un
geçmifline ›fl›k tutmaktad›r.
Üsküdar’da mimari alanda yaflanan de¤iflimler çok h›zl›d›r. Bugün birçok an›tsal yap› y›k›l›p yok olmufl, ya da de¤iflime u¤ram›flt›r. Resimlerde, foto¤raflarda
bunun say›s›z örne¤ine rastlanmaktad›r. Gerek Türk sanatç›lar, gerekse yabanc›
sanatç›lar›n resimlerinde Üsküdar’›n tarihi yap›lar›n› görmek mümkündür.
Küçük Çaml›ca Tepesi’nde, yamaçta yer alan Çilehane/Musalla Mescidi, meflrutas› ve flad›rvan›, Türk resminin önde gelen ismi olan Hoca Ali R›za (1858-1930)
ve Osman Asaf (Bora)’n›n (1869-1935) resmetti¤i yerler aras›ndad›r. Gerek kendi bünyesi, gerekse çevresindeki de¤iflimlerle, Çilehane/Musalla Mescidi, su kuyusu ve flad›rvan›, Hoca Ali R›za ve Osman Asaf’›n ya¤l›boya resimleriyle belgelenir.
XIX. yüzy›l eseri olan, kiremit kapl› e¤imli çat› örtülü, befl pencereli, dörtgen yap›ya 1958 y›l›nda bir minare eklenmifltir. Mehmet Nermi Haskan, mescidin yerinde, Aziz Mahmut Hüdayi Efendi’nin Bursa’dan ‹stanbul’a geldi¤inde, ailesini
bar›nd›rmak için iki odal› bir yap› yapt›rd›¤›n› ve bunun alt›nda ya da civar›n-
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Foto.1- Çilehane Mescidi, flad›rvan› ve su kuyusu. (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 159)

V

Res.1- Hoca Ali R›za, Manzara, 1930 öncesi, tuval üzerine
ya¤l›boya, 92.5 x 130.5 cm, Ankara Devlet Resim ve Heykel
Müzesi. (Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 53)

Res.2- Resim 1’den ayr›nt›. Çilehane/Musalla Mescidi olan yap› ve su kuyusu ile flad›rvan

da toprak alt›nda ayr›ca bir çilehanesinin oldu¤unun rivayet edildi¤ini ve 1690
tarihlerinde fieyh Selami Efendi taraf›ndan mescidin yeniden yapt›r›ld›¤›n›, günümüzdeki fleklini de avludaki kuyu ve flad›rvan›n tarihlerine göre, 1865’te alm›fl olabilece¤ini belirtir.1 Reflat Ekrem Koçu, yap›n›n XVII. yüzy›lda fleyh Aziz
Mahmut Hüdai taraf›ndan çilehane olarak yapt›r›ld›¤›n› ve ölümünden sonra
mescit olarak kullan›ld›¤›n› bildirir.2 Mescit, 2004-2005’te kapsaml› bir restorasyon geçirmifltir. Yap› grubunun biraz ilerisine, 1990’l› y›llarda yeni Çilehane Camisi yapt›r›lm›flt›r.
fiad›rvan, Sadrazam Yusuf Kâmil Pafla taraf›ndan 1874’te yapt›r›lm›flt›r. Üzerinde ta’lik hatl› ve 1291 tarihini veren kitabesi olan oval formlu, mermer flad›rvan›n kitabenin oldu¤u ön cephesinde iki muslu¤u vard›r. Eski foto¤raf›nda ve Hoca Ali R›za’n›n resminde görüldü¤ü gibi, flad›rvan›n üst k›sm›nda mermer bir
küre bulunuyordu. fiad›rvan›n suyu da arkas›ndaki kuyudan temin ediliyordu.
Kuyunun mermer bilezi¤inde Sultan Mahmud’un kad›nlar›ndan Üçüncü Aflubican Kad›nefendi taraf›ndan 1868’de yapt›r›ld›¤›n› belirten bir kitabe vard›r. Hoca Ali R›za’n›n resminde, mermer flad›rvan›n arkas›nda görülen madeni aksam,
bu kuyunun dekoratif ç›kr›¤›d›r.
Hoca Ali R›za’n›n Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki “Manzara” ad574
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Foto.2- Çilehane Mescidi, 10 Haziran 1943. ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 5294

Foto.3- Çilehane Mescidi, flad›rvan, 10 Haziran 1943. ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 5295

l› ya¤l›boya resmi, Çilehane Mescidi, flad›rvan› ve çevresinin 1930 öncesi görünümünü belgelemesi aç›s›ndan önemlidir. Günümüzde resimdeki yeflillik alan
kalmam›flt›r. Yap›ya da 1958 y›l›nda bir minare eklenmifltir. Hoca Ali R›za’n›n
ya¤l›boya resminde, dikdörtgen yap›n›n solundaki toprak yolda, bir figür de yer
al›r. Sanatç›n›n Tavilo¤lu Koleksiyonu’nda yer alan daha küçük boyutlu bir resmi daha vard›r ve bu resmin kopyas› gibidir.3
Yap›lan son düzenlemelerle yap›n›n girifl taraf›na mermer bir flad›rvan eklenmifl
ve önceki flad›rvan› ve su kuyusu da yap› bütünlü¤ünden ayr›lm›flt›r. fiad›rvan
ve su kuyusu, üst k›sma yap›lan konutun bahçe duvar› gerisinde kalm›flt›r. Son
onar›mlarda, minareye kurflun kapl› külah eklenmifl, flerefeye ahflap kaplama
yap›lm›fl, yap›n›n kiremit kapl› çat›s›na izolasyon malzemesiyle kaplanm›flt›r.
Yap› grubu ve çevresi Osman Asaf’›n resminde de ayn› görünümü sergiler. Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu’nda yer alan, sa¤ altta eski yaz› imza ve tarih olan ya¤l›boya resim, Hoca Ali R›za’n›n ya¤l›boya resminin hemen hemen
ayn›s›d›r. Aralar›ndaki en büyük farkl›l›k, Hoca Ali R›za’n›n resminde, yap›n›n
solundaki toprak yolda yürüyen bir figür olmas›d›r. Birbirinin kopyas› niteli¤indeki iki resimde de dikdörtgen planl›, kiremit kapl› e¤imli çat› örtülü yap›, sa¤daki flad›rvan, su kuyusu, a¤açlar ve di¤er unsurlar ayn›d›r. Muhtemelen iki sanatç› birlikte aç›k havada çal›flm›flt›r. Yak›n arkadafl olduklar› ve aç›k havada
birlikte resimler yapt›klar› bilinen Osman Asaf ile Hoca Ali R›za’n›n birbirine
benzeyen, ayn› yerden görünüm sunan resimleri vard›r.4
Osman Asaf (Bora), 1889 y›l›nda Sanayi-i Nefise Mektebi’nden mezun olan ilk
resim ö¤rencileri aras›nda yer alm›flt›r. 1909’da Üsküdar’da kurulan “Osmanl›
Ressamlar Cemiyeti”nin kurucular›ndan biri olan Osman Asaf, bu cemiyetin yay›n organ› “Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Mecmuas›”nda derginin müdürlü¤ü
görevini üstlenmifltir. Çeflitli okullarda resim ö¤retmenli¤i yapan sanatç›, Üsküdarl› Hoca Ali R›za’n›n etkisinde ve hayranl›¤›nda kalm›flt›r.
Osman Asaf’›n baz› peyzaj resimlerini, yak›n dost oldu¤u Hoca Ali R›za ile birlikte yapt›¤› bilinmektedir. Aç›k havada, renkli bir palet ile çal›flan sanatç›, do¤alc› bir yaklafl›m ile izlenimci ›fl›k ve renk etkili resimler yapm›flt›r. Resimleri,
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Foto.4- Çilehane Mescidi, su kuyusu, 10 Haziran 1943. ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 5296

Foto.5- Çilehane Mescidi, 2004

Foto.6- Çilehane Mescidi, minare, 2004

Foto.7- Çilehane Mescidi, minare, Nisan 2006

izlenimci paletin renklerine, güçlü bir ›fl›k kullan›m› ve do¤alc› bir anlat›ma sahiptir. Özellikle mimari resimlerinde, güçlü bir desen hâkimdir ve bu yönüyle
resimleri görsel belge niteli¤i tafl›maktad›r. Onun peyzajlar›, gözleme dayal› titiz bir çal›flman›n ürünüdür. Çaml›ca’daki eski K›s›kl› Çeflmesi ve Çilehane Mescidi’ni betimleyen resmi, onun mimariyi yans›tan eserleri aras›ndad›r.
K›s›kl› Meydan›’nda yer alan eski K›s›kl› Çeflmesi, Hamdi Kenan (1870-?) ve Osman Asaf’›n resimleriyle günümüze ulaflm›flt›r.
Günümüzdeki, kitabedeki tarihi 1914 (H.1333) olan K›s›kl› Çeflmesi, K›s›kl›’da
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Foto.8- Çilehane Mescidi, Nisan 2006

Foto.9- Konut bahçesi içinde kalan Çilehane Mescidi flad›rvan› ve su kuyusu, Nisan 2006

Foto.10- Konut bahçesi içinde kalan flad›rvan, 2006

Res.3- Osman Asaf, Peyzaj, 1317/1901-1902, tuval üzerine
ya¤l›boya, 37 x 55 cm, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu. (Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, 89)

Abdullah A¤a taraf›ndan yapt›r›lan K›s›kl› Camisi’nin avlu köflesinde, ana yol
üzerinde yer al›r.5 Cami, 1927’de tamir edilmifltir. Osmanl›’n›n son dönem Klasik mimari örneklerinden biri olan mermer çeflmenin kitabedeki tarihi, çeflmenin yenilenme tarihidir. Konyal›, çeflmeyi ilk olarak K›s›kl› Camisi’nin banisi,
Sultan III. Murad’›n Bostanc› Bafl›s› Abdullah A¤a’n›n yapt›rd›¤›n›,6 Mehmet
Nermi Haskan ise Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ndeki bir vakfiyeye dayanarak çeflmenin ilk olarak Çelebi Sultan Mehmet’in kendi fleyhi olan ‹vaz Fakih Efendi’ye
iki Çaml›ca aras›n› mülk olarak vermifl oldu¤unu, ‹vaz Fakih Efendi’nin bu yerleri vakfetti¤ini ve ilk çeflmenin onun taraf›ndan yap›lm›fl olma ihtimali oldu¤unu7 belirtir. Eski K›s›kl› Çeflmesi ve K›s›kl› Camisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde yer alan Hamdi Kenan (1870?) taraf›ndan resmedilen 1902 tarihli “Çaml›ca’dan Manzara” adl› resimde görülür. Sol alt köflede Osmanl›ca “Hamdi Kenan” yazan resimde, K›s›kl› Meydan›’nda yer alan K›s›kl› Çeflmesi ve K›s›kl› Camisi/Abdullah A¤a Camisi resmedilmifltir. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ilk mezunlar› aras›nda yer alan Hamdi
Kenan, Üsküdar K›s›kl›’daki çeflme ve camiyi betimledi¤i tablosunda da görüldü¤ü gibi, perspektif kurallar›na ba¤l›d›r ve güçlü desen anlay›fl›yla resmini
meydana getirmifltir.
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Res.4- Hamdi Kenan, Çaml›cadan Manzara, 1902, tuval
üzerine ya¤l›boya, 130 x 90 cm, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi 536/1493
(Mimar Sinan Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu, 178)

V

Foto.11- K›s›kl› Çeflmesi ve K›s›kl› Abdullah A¤a Camisi,
2007

Okulun ilk mezunlar› aras›nda yer alan ve yaflam› hakk›nda fazla bilgi bulunmayan Hamdi Kenan, di¤er arkadafllar› gibi d›fl gerçekli¤e ba¤l› kalarak resimler
yapm›flt›r.
Hamdi Kenan’›n ya¤l›boya tablosunda, ortada genifl saçakl›, önünde teknesi
olan sivri kemerli, klasik tarzda bir çeflme, tafl döflemeli bir set üzerinde yer al›r.
Arkas›nda a¤açlar ve gerisinde diyagonal yerlefltirmeyle beyaz minaresi de görülen cami, solda tek katl› ahflap bir ev ve geri planda mavi gökyüzü devam eder.
Çeflmenin sa¤›nda ayr›ca günümüze ulaflamayan bir tulumba görülür.
Ya¤l›boya resimde görülen çeflme, günümüzdeki çeflmeden önceki çeflmenin görünümü olmal›d›r. Sivri kemerli çeflme, üzerinde iki elibö¤ründe ile tafl›nan, oldukça genifl, kenarlar› süslemeli ahflap saçakl› bir üst örtüyle birlikte oldukça
ayr›nt›l› resmedilmifltir. Hatta çeflme aynas›nda zincirlerle ba¤l› iki su tas› bile
resimde yer al›r. Günümüzde çeflmenin solundaki alan lokanta olarak kullan›lmakta, tafl döfleli yerlerin yerini ise asfalt yol alm›flt›r. K›s›kl› Meydan›’nda döneminde küçük bir meydan çeflmesi olarak ifllev gören K›s›kl› Çeflmesi, günümüzde duvara bitiflik, ana yol üzerinde ifllevini sürdürmektedir. Ayr›ca cami de
günümüzdeki camiden daha farkl›d›r, günümüzdeki caminin tamir öncesi eski
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Foto.12- K›s›kl› Çeflmesi, 10 Haziran 1943, ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 5292

Res.5- Resim 4’ten ayr›nt›

halidir. Caminin 1920’lerdeki görünümünü sunan bir resimle Hamdi Kenan’›n
tablosundaki cami, genel yap› itibariyle uyum içerisindedir.
Osman Asaf’›n özel koleksiyonda bulunan suluboya “Çaml›ca’dan K›s›kl› Çeflmesi” adl› resminde de yine ayn› yap› resmedilmifltir. Sol altta, 1330 tarihi ve
eski yaz›yla aç›klamas› olan suluboya resimde, K›s›kl› Meydan› betimlenmifltir.
Meydanda ortada yer alan, genifl saçakl›, dikdörtgen çeflme, Hamdi Kenan’›n
ya¤l›boya resminde de görülen, kitabedeki tarihi 1914 (H.1333) olan K›s›kl› Çeflmesi’nden önceki çeflmedir. Önünde tulumbas› da yer alan çeflme, yandan resmedilmifltir.
Günümüzde önünde tulumba olmayan çeflmenin gövdesi mermerdir ve üst örtüsü de farkl›d›r. Resimdeki elibö¤ründelerle tafl›nan genifl saçak yerine, mermerden çeflme geniflli¤inde daha basit, saçaks›z bir çat› sistemi vard›r. Osman
Asaf’›n 1911 tarihli resminde görülen çeflme, Hamdi Kenan’›n resmindeki çeflme ile ayn›d›r. Çeflmenin gerisinde ise bir k›sm› günümüze özgün olarak ulaflamayan iki katl› ahflap evler yol boyunca s›ralanm›flt›r.
Hamdi Kenan’›n ve Osman Asaf’›n resimleri, eski K›s›kl› Çeflmesi ve K›s›kl›
Meydan› ile buran›n 1900’lü y›llar›n bafl›ndaki durumunu belgeleyen görsel belge de¤eri vard›r.8
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Res.6- K›s›kl› Camisi, H. Glûch, 1920, Konstantinopl. (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 242)

V

Res.7- Osman Asaf, H.1330/M.1911, Çaml›ca’dan K›s›kl›
Çeflmesi, ka¤›t üzerine suluboya, 26 x 34 cm. (P Osmanl›
Sanat Eserleri Tablo ve Hat Müzayedesi “Namik”, 14 May›s
2000, 12, r.25.)

Asker Ressamlar Kufla¤› ve Hoca Ali R›za ekolü sanatç›lar›ndan olan Üsküdarl›
Cevat (Göktengiz)’in (1875-1939) resmetti¤i ve günümüze orijinal olarak ulaflmayan yap›lardan biri, Bülbüldere-Ba¤larbafl› yolundaki Bülbülderesi/Feyziye
Camisi’dir. Türk suluboya resim sanat›n›n önde gelen isimlerinden biri olan ve
genelde peyzaj resimleriyle tan›nan Üsküdarl› Cevat, yaflad›¤› yer olan Üsküdar’›n çok say›da de¤iflik görünümünü aktaran resimler yapm›flt›r.
Bülbülderesi/Feyziye Camisi, Bülbüldere-Ba¤larbafl› yolunun sa¤›nda, Selanikliler Soka¤›’n›n bafl›ndad›r. H.1300/M.1882-1883 y›l›nda Selânikliler taraf›ndan
yapt›r›lm›fl, bugünkü fleklini ise 1956-1957 y›llar›nda Selanikli Dilber kardefller
ile Kayserili Taflç› Turan Kavrem taraf›ndan yapt›r›lan tamirle alm›flt›r.9 Bu tamiratla beraber, esas cami yan›ndaki mihrapl› k›s›m ilave edilerek, yap› adeta
yan yana iki camiye dönüfltürülmüfltür. Bülbüldere-Ba¤larbafl› yoluna aç›lan
cümle kap›s› kapat›lm›fl, d›fl avluya abdest bölümü yap›lm›flt›r.10
Üsküdarl› Cevat, 1932 tarihli Bülbülderesi Mescidi adl› ya¤l›boya resminde, Üsküdar’daki Feyziye/Bülbülderesi Camisi’ni resmetmifltir. Yeflil ve kahverengi
tonlar›n›n egemen oldu¤u resimde, birinci planda etraf› çevrili dörtgen alan
içinde bir mezar tafl› yer al›r. Ayr›ca burada, uzun kahverengi iki direk, düfley
olarak resmi ikiye bölmüfltür. Sa¤›nda, yine düfleyli¤i vurgulayan bir a¤aç ve solunda bu düfleyli¤i dengeleyen beyaz minare yükselir. Yeflillikler içinde yer alan
mescidin k›sa gövdeli, beyaz boyal› ve flerefesi demir parmakl›kl›, üzerindeki saça¤› tafl›yan sütunlar› ve küçük kubbesi ile farkl› bir minare yorumu sunan minare, kahverengiler, yefliller ve geri plandaki mavi gökyüzü içinde hemen göze
çarpar. ‹zlenimci tarz›n paleti ve serbest f›rça darbeleriyle resmini meydana getiren sanatç›, Bülbülderesi Mescidi’nin ve ahflap minaresinin eski halini resmetmifltir. Yap›n›n anayol üzerinden görülen eski bir foto¤raf›nda minare ya¤l›boya
resimdeki ile ayn›d›r. Günümüzdeki cami ise resim ve foto¤raftakinden oldukça farkl›d›r. Yeniden yap›lan cami ve minaresi betonarmedir. Ayr›ca ya¤l›boya
resimde mescit önünde görülen küçük mezarl›k da yine mahalle sakinleri taraf›ndan günümüzdeki haline getirilmifltir. 11 Buras› Asadar Baba Türbesi olarak
geçen aç›k türbedir ve içinde Celveti sikkeli bir flahide yer al›r.12
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Res.8- Üsküdarl›
Cevat Göktengiz,
Bülbülderesi Mescidi,
1932, mukavva üzerine
ya¤l›boya, 35 x 27cm,
Özel Koleksiyon.
(Üsküdarl› Cevat Resim
Sergisi 28 Ekim-28 Kas›m
1991)
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Foto.13-Bülbülderesi Mescidi, kartpostal. (Souvenir of Üsküdar Hat›ras›, 96)

Foto.14-Feyziye /Bülbülderesi Camisi ve Asadar Baba Türbesi. Ekim 2007

Foto.15- Eski Salacak Vapur ‹skelesi’nden Salacak Camisi.
(Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, 62)

Foto.16- Eski Salacak Vapur ‹skelesi’nden Salacak Camisi.
(Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, 63’ten ayr›nt›)

Üsküdar’da Salacak sahilinde, günümüze ulaflmayan yap›lardan biri olan Salacak/Teflrifatç› Camisi, pek çok sanatç›n›n Salacak manzaras› sunan resminde görülebilmektedir. Cami, Salacak vapur iskelesi yan›nda, Salacak ‹skele Soka¤›n›n
sa¤ köflesinde, deniz kenar›nda yer al›yordu. Baflta Halil Pafla (1852-1939) olmak
üzere, Yüzbafl› Nuri, Dr. Ahmet Hikmet Hamdi Bey (1872-1931) ve Hikmet Onat
(1882-1977)’›n Salacak resimlerinde minaresiyle birlikte cami olarak görülen yap›, Türk ressamlar d›fl›nda, ‹talyan ressam Fausto Zonaro (1854-1929)’nun da
resmetti¤i yap›lar aras›ndad›r. Cami, daha geç tarihli olan, Hikmet Onat, Nazl›
Ecevit (1900-1985), Celal Uzel (1901-1965), Hasan Vecih Bereketo¤lu (18951971) ve fieref Akdik (1899-1972)’in resimlerinde ise minaresiz, iki katl› bir yap› olarak belirir.13
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.14
‹brahim Hakk› Konyal›, yap›n›n kadro harici b›rak›ld›¤› için sat›ld›¤›n› ve Üsküdar’dan ‹stanbul’a su geçirecek hatt›n bafl›nda bulundu¤u için 1974 y›l›nda su
yollar› idaresi taraf›ndan istimlâk edildi¤ini belirtir.15 Konyal›, ayr›ca yap› hak582
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Foto.17- Salacak. (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, I, 305)

k›nda flu bilgiyi aktar›r: “Tarihi Salacak bilhassa yaz›n çok serin güzel manzaral› bir yer oldu¤undan zevk ehlince pek makbul bir yer say›l›rd›. Sahil meyhanelerle dolmufltu. Dindar ve Müslüman Salacak’l›lar cami ve ma’bedlerin 50 metre kadar yak›nlar›nda sarhoflluk (sekir) verici içki sat›lmas›n› yasaklayan kanunnameden de faydalanmak için buraya teflrifatç› Akif Mehmed Efendi taraf›ndan
bir mescid yap›lm›flt›.16 Yap›n›n banisi olan Teflrifati Akif Mehmet Bey, Mirimiran’dan olan Ebubekir Pafla’n›n o¤ludur. Kayserili Ali Pafla’n›n torunu olan Ebubekir Pafla, Sadrazam ‹vaz Mehmet Pafla’n›n kethüdas› ve damad›d›r. Akif Mehmet Bey, Enderun’a girmifl ve 1156/1743’te teflrifatç› olmufltur. Ayn› y›l görevden al›nm›fl ve 1744’te affedilerek küçük evkaf muhasebecili¤ine tayin olmufl ve
1755’te tekrar teflrifatç›l›k görevine dönerek Ekim 1766’ya kadar oniki y›l bu hizmette kalm›flt›r. 1 Zilhicce 1181/19 Nisan 1768’de vefat etmifltir.17 Haskan’›n bildirdi¤ine göre cami, Teflrifatç› Akif Mehmet Beyefendi taraf›ndan, ikinci defa
getirildi¤i teflrifatç›l›k görevinde bulundu¤u s›rada, 1761 tarihinde yapt›r›lm›fl
ve 7 Muharrem 1176/29. 7. 1762’de de ilk defa evkaf›n›n kitâbetine, Amcazâdesi Köleli Mehmet Paflazâde Mehmet Bey’in tayinini istemifltir. (Osmanl› Arflivleri Evkaf Defteri I, No: 137) Evahir-i Za 1175/20 Haziran 1762 tarihli hükümden,
Akif Efendi’nin, bu camiyi ilk defa yapt›rmad›¤›, daha önceden var olan harap
bir mabedi, padiflah izni alarak tamir ettirdi¤i ve vazife tayini yapt›rd›¤› anlafl›l›r. Mabedin kim taraf›ndan ve hangi tarihte yap›ld›¤› bilinmemektedir.18
Günümüze ulaflmayan yap›y›, Salacak görünümleri sunan baz› foto¤raflar ve resimler sayesinde tan›mak mümkündür. Türk resminin önde gelen isimlerinden
Halil Pafla, Salacak sahilini ve buradaki yap›lar› resimlerine aktarm›flt›r. ‹stanbul’dan çeflitli görünümler sunan peyzajlar›nda, do¤a kadar mimari de önemlidir. Asker ressamlar kufla¤›ndan olan sanatç›, 1914 kufla¤› sanatç›lar›yla ayn› süreçte aç›k havada resimler yapm›flt›r. Çengelköy, Fenerbahçe, Bostanc›, Salacak,
Bo¤az manzaralar›n›n baflta oldu¤u ‹stanbul görünümleri yan› s›ra, Ankara ve
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Res.9- Halil Pafla, Peyzaj, tuval üzerine ya¤l›boya, 62.5 x 97
cm, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi. (Ankara Resim
ve Heykel Müzesi, 46)

V

Foto.18- Eski Salacak ‹skelesi ve Salacak Camisi. (Bir Ulu
Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, 79)

Foto.19- Salacak sahili, 2007

Res.10- Salacak Camisi, Resim 9’dan ayr›nt›

Foto.20- Salacak Camisi, Foto.18’den ayr›nt›

M›s›r, Nil peyzajlar›yla haf›zalarda yer edinmifltir.
Halil Pafla’n›n Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki ya¤l›boya resminde, Salacak k›y›lar› resmedilmifltir. Ifl›¤›n ve rengin öne ç›kt›¤› izlenimci nitelikteki resimde, ön planda deniz ve kay›klar›n bar›na¤› olan kayal›k liman ve daha
geride sa¤ tarafta, Salacak k›y›lar› ve buradaki yap›lar s›ralan›r. Deniz k›y›s›nda
da minaresiyle birlikte günümüze ulaflmam›fl olan Salacak/Teflrifatç› Camisi be584
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Res.11- Halil Pafla, Peyzaj, 1936, tuval üzerine ya¤l›boya, 25
x 33 cm, Özel Koleksiyon. (Halil Pafla, 146)

Res.12– Salacak Camisi, Resim 16’dan ayr›nt›

yaz minaresiyle belirir. Halil Pafla’n›n ya¤l›boya tablosunda da görüldü¤ü gibi,
deniz k›y›s›nda, sar› boyal› olarak görülen Salacak Camisi, dikdörtgen planl›,
kâgir ve pencere aç›kl›klar› yuvarlak kemerlidir. Yap›n›n üzeri kiremit kapl› çat› örtülü olup sol taraf›nda kurflun kapl› bir minaresi vard›r. Resimde, caminin
biraz yukar›s›nda yükselen tek minare ise günümüzde de varl›¤›n› koruyan Fatih Sultan Mehmet Camisi’ne19 aittir. Halil Pafla’n›n resmi, günümüze ulaflamayan cami için görsel belge de¤erine sahiptir.
Halil Pafla’n›n özel koleksiyonda yer alan daha geç tarihli olan izlenimci nitelikteki 1936 tarihli bir baflka ya¤l›boya resminde de Salacak’taki Salacak ‹skelesi ve
k›y›da beyaz minaresi, sar› boyal› cephesiyle Salacak Camisi aç›kça görülür.
Salacak sahilini ve buradaki yap›lar› resmeden bir di¤er sanatç›, asker ressamlardan Yüzbafl› Nuri olmufltur. Yüzbafl› Nuri’nin Halil ‹brahim ‹per Koleksiyonu’ndaki 1898 tarihli ya¤l›boya resminde, sa¤ tarafta deniz k›y›s›nda, kiremit
kapl› çat› örtülü, dörtgen planl› ve kurflun kapl› minareli Salacak Camisi gerçe¤e uygun olarak resmedilmifltir. Ahflap iskelesiyle eski Salacak ‹skelesi ve K›z
Kulesi de resimde yer alm›flt›r. Caminin arkas›ndaki evler ve yukar›s›ndaki minare de Halil Pafla’n›n resimleriyle ayn› görünümü sergiler.
Salacak Camisi, Hoca Ali R›za’dan resim dersleri alan ve dostlar› aras›nda yer
alan Doktor Ahmet Hikmet Hamdi Bey’in 1909 tarihli bir ya¤l›boya resmiyle de
belgelenir.
Türk sanatç›lar yan›nda, ‹talyan ressam Fausto Zonaro da Salacak k›y›lar›n› ve
Salacak Camisi’ni resmetmifltir. Uzun y›llar yaflam›n› ‹stanbul’da sürdüren, ‹stanbul’u köfle bucak an›tsal yap›lar›yla, törenleriyle, gündelik yaflam›yla resimlerine aktaran ve Sultan II. Abdülhamid taraf›ndan Osmanl› Saray Ressam› olarak 1896 y›l›nda “Ressam-› Hazret-i fiehriyari” unvan› ile atanan20 Fausto Zonaro’nun resimlerinde de deniz kenear›ndaki cami, kiremit kapl› e¤imli çat› örtülü ve sar› boyal›, minaresi ise beyaz boyal› olarak yer al›r.
Salacak Camisi gibi, günümüze ulaflmayan yap›lardan biri olan eski Salacak ‹skelesi de Salacak manzaras› sunan resimlerde görülebilmektedir. Halil Pafla,
Yüzbafl› Nuri, Dr. Hikmet Hamdi Bey, Hikmet Onat, Nazl› Ecevit, fieref Akdik,
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Res.13- Dr. Ahmet Hikmet Hamdi Bey, Salacak’tan, 1909,
tuval üzerine ya¤l›boya, 46 x 65 cm, Özel Koleksiyon. (Resim Tarihimizden: Galatasaray Sergileri 1916-1951, 138139’dan ayr›nt›)

V

Res.14- Fausto Zonaro, Salacak, ‹stanbul 1891-1910, tuval
üzerine ya¤l›boya, 82.5 x 135.5 cm, TBMM Milli Saraylar
Resim Koleksiyonu. (Do¤umunun 150. Y›l›nda Osmanl› Saray Ressam› Fausto Zonaro, 141)

Hasan Vecih Bereketo¤lu, Celal Uzel gibi pek çok isim, pitoresk bir görünüm sunan Salacak k›y›lar›n›, hem do¤a, hem de mimarisiyle resimlerine aktar›rken,
Salacak sahilinin ayr›lmaz parças› olarak iskele de bu resimlerde yer alm›flt›r.21
Salacak Camisi gibi, eski resim ve foto¤raflar›ndan tan›nabilen Salacak ‹skelesi,
denizin burada s›¤ olmas›ndan dolay› ahflap ayaklarla bir köprü gibi denize uzanan vapur yanaflma mahalli ve ahflap kulübe fleklinde iskele binas›ndan oluflur.
Sahilde, Salacak Camisi’nin ayakta oldu¤u süreçteki foto¤raflarda, ahflap iskele
binas›, köprü gibi uzanan vapur yanaflma mahalli ucunda görülür. 1940’l› y›llarda Salacak Camisi, ibadethane kullan›m›ndan ç›kar›larak konut olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Minaresi kald›r›lan ve iki katl› bir bina görünümü kazanan
yap›n›n bu görümünün yer ald›¤› foto¤raflarda ise iskele binas›n›n yolcu bekleme salonu yine ahflap olarak, ama köprü gibi uzanan ahflap bölümün sahile yak›n k›sm›nda yer al›r. Salacak ‹skelesi, Üsküdar-Harem aras›nda uzanan sahil
yolu düzenlemesi s›ras›nda ortadan kald›r›lm›flt›r.22
Günümüze iskelenin sadece ahflap yolcu bekleme bölümü ulaflm›flt›r. Üzeri kiremit kapl› çat› örtülü olan ahflap yolcu bekleme salonu, Üsküdar-Harem yolu
üzerinde, Salacak Sahili Güzellefltirme ve Bal›kç›lar›n› Koruma Derne¤i Lokali
ve çay oca¤› olarak kullan›lmaktad›r.
Salacak sahilindeki vapur iskelesi, caminin konuta dönüflmüfl hali ve çevresi,
Hikmet Onat, Celal Uzel, Nazl› Ecevit’in resimlerinde görülebilir.
Celal Uzel’in resminde, önceki resimlerde Salacak sahilindeki sar› boyal› cami
olan yap›n›n minaresi kald›r›lm›fl, iki katl› olmufl ve maviye boyanm›flt›r. Ahflap
köprü gibi denize uzanan iskelenin de ahflap yolcu bekleme salonu kara taraf›na yaklaflm›flt›r. ‹stanbul Ö¤retmen Okulu’nda fievket Da¤’›n ö¤rencisi olan sanatç›, çeflitli okullarda resim ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. Celal Uzel, izlenimci nitelikte, do¤aya ba¤l› olarak ‹stanbul’un birçok köflesini, an›tsal yap›lar›yla birlikte
resimlerinde belgelemifltir. Galatasaray Sergilerine, Devlet Resim ve Heykel sergilerine kat›lan sanatç›, ilk resim bilgisini ald›¤› Üsküdarl› Cevat ve fievket
Da¤’›n etkisinde kalm›fl ve gözleme dayal›, gerçe¤e ba¤l›, izlenimci nitelikte,
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Res.15- Fausto Zonaro, Eski Salacak Camisi, ‹stanbul 18911910, tuval üzerine ya¤l›boya, 66 x 44.5 cm, Özel Koleksiyon. (Do¤umunun 150. Y›l›nda Osmanl› Saray Ressam› Fausto Zonaro, 89)

Foto.21– Salacak sahilinde, Dernek lokali ve çay oca¤› olarak kullan›lan Salacak ‹skelesi’nin yolcu bekleme salonu,
2007

Res.16– Yüzbafl› Nuri, Salacak, 1898, tuval üzerine ya¤l›boya, 37 x 95 cm, Özel Koleksiyon. (Türk Resim Sanat›n›n Bir As›rl›k Öyküsü, 104-105)

aç›k havada çal›flm›flt›r. ‹stanbul görünümleri içinde, Hikmet Onat gibi Kurba¤al›dere baflta olmak üzere Fenerbahçe, Bo¤aziçi, Üsküdar, Salacak yer al›r.
Salacak ve buradaki yap›lar, izlenimci kufla¤›n önde gelen isimlerinden Hikmet
Onat taraf›ndan da resimlere aktar›lm›flt›r. Asker ressamlar ve 1914 Kufla¤›/Türk
‹zlenimcileri sanatç›lar›ndan olan sanatç›, ‹stanbul’u hem do¤al güzellikleri,
hem de mimarisiyle resimlerine tafl›m›flt›r.
Hikmet Onat imzal› olan 1960 tarihli ya¤l›boya resminde, Salacak sahili resme587
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Foto.22- Eski Salacak ‹skelesi. (Bir Ulu Rüyay› Görenler
fiehri Üsküdar, 79)

Foto.23- Eski Salacak ‹skelesi. (Bir Ulu Rüyay› Görenler
fiehri Üsküdar, 67’den ayr›nt›)

Res.17- Celal Uzel, Salacak’ta Sabah, 1952, tuval üzerine
ya¤l›boya, 54 x 46 cm, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu. (Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, 637)

Res.18- Hikmet Onat, Salacak, 1960, tuval üzerine ya¤l›boya, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu (Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, 190)

dilmifltir. Hikmet Onat’›n izlenimci nitelikteki, renk tufllar›yla oluflturdu¤u ve
sa¤ alt köflede “Hikmet Onat 1960” yaz›l› olan bir resminde, Salacak’taki evler,
yal›lar ve denize uzayan Salacak ‹skelesi ve konuta dönüfltürülmüfl olan bina
resmedilmifltir.
Salacak’› resimlerine aktaran sanatç›lardan biri, Fatma Nazl› Ecevit olmufltur.
Nazl› Ecevit’in Salacak’ta bir evi oldu¤u ve buradan Salacak resimleri yapt›¤› bilinmektedir. Sanatç›n›n 1959 ve 1967 tarihli iki resmi, iskele ve çevresi belgelenir.
Üsküdar fiemsipafla’da günümüze ulaflmayan yap›lar aras›nda, fiemsipafla Camisi yan›nda yer ald›¤› bilinen, eski Reji Binalar› olan Tekel Tütün Depolar› da Üsküdarl› Cevat, Cevat Erkul (1897-1981), Hasan Vecih Bereketo¤lu, Hikmet Onat,
Bedia Güleryüz (1903-1991) gibi birçok sanatç›n›n resminde varl›¤›n› sürdürmektedir. Jacques Pervititch’in 1930 tarihli haritas›nda, fiemsi Pafla Caddesi
üzerinde, fiemsi Pafla Camisi ile Maliye ve Nüfus fiubesi aras›nda, Pafta no.61,
ada no.601’de Duhan Tütün fiirketi (Tabacs Stè Douhan)23 olarak geçen bu ya588
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Foto. 24- Kartpostal. Salacak sahili. (Souvenir of Üsküdar
Hat›ras›, 174’ten ayr›nt›)

Res.19- Nazl› Ecevit, Salacak’tan, 1959, tuval üzerine ya¤l›boya, 55 x 65 cm, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu.
(Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, 203)

Res.20- Nazl› Ecevit, Salacak ‹skelesi’nden K›zkulesi, 1967,
tuval üzerine ya¤l›boya, 50 x 73 cm, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu. (Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu,
207)

Foto.25- Eski Salacak ‹skelesi ve K›z Kulesi. (Souvenir of
Üsküdar Hat›ras›, 106)

p›, 1980’lerdeki meydan düzenlemesi, Üsküdar-Salacak-Harem sahilyolu yap›m
çal›flmalar› s›ras›nda y›kt›r›lm›flt›r. Bu aç›dan resimlerin görsel belge de¤eri
önem kazanmaktad›r.
Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu’nda, yap›y› gösteren çeflitli resimler vard›r.24 Bunlar aras›nda koleksiyonda, Cevat Erkul’un ya¤l›boya “K›fl-‹stanbul” ve
Hasan Vecih Bereketo¤lu’nun ya¤l›boya “Harem ‹skelesi” ad›n› tafl›yan resimleri, yap› ve çevresi hakk›nda bilgi verir.
Üsküdarl› Cevat’›n 1930 tarihli fiemsipafla Tekel Depolar› resmi de, Üsküdar’da
günümüze ulaflmayan Tekel Deposu’nu betimler. Resmin birinci plan›nda, deniz ve kay›klar, solda tekel deposu’nun bir k›sm› ve fiemsipafla/Kuflkonmaz Camisi diyagonal olarak yer al›r.
Üsküdar’da Ba¤larbafl›’nda Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki fieyhülislam Arif
Hikmet Bey Sebili, Kartalbaba Tekkesi ve yan›ndaki yap›lar, Hoca Ali R›za ve
Üsküdarl› Cevat gibi Üsküdarl› iki ressam taraf›ndan resmedilen yap›lar aras›ndad›r.25
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Res.21- Jacques Pervititch Sigorta Haritalar›nda, Duhan Tütün fiirketi. (Jacques Pervititch Sigorta Haritalar›nda ‹stanbul, 258’den ayr›nt›)

V

Foto.26- fiemsipafla Tekel Depolar›, kartpostal. (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, 53)

fieyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili, 105. Osmanl› fieyhülislam› Arif Hikmet
Bey taraf›ndan 1858’de yapt›r›lm›flt›r. Cephe sebilleri grubuna giren ve Ampir
üslup özellikleri gösteren yap›, ba¤l› bulundu¤u duvardan yar›m yuvarlak olarak d›fla taflar. Yap›n›n üzeri çimento s›val› bir kubbe ile örtülüdür ve arkas›nda
dörtgen planl› su haznesi vard›r. D›fla taflk›n ön cephesi ve iki yandaki içbükeyd›flbükeylerle hareketlendirilmifl duvarlar tamamen mermer kapl›d›r. Bu duvarlarda, sövelerinin köfle noktalar›na kabartma olarak çiçek ifllenmifl olan Ampir
karakterli madeni flebekeyle örtülü birer dörtgen pencere aç›kl›¤› vard›r. Sebilin
hemen yan›nda, içinde Arif Hikmet Bey’in de mezar›n›n bulundu¤u bir hazire
yer al›r. Nuhkuyusu Caddesi ve Kartal Baba Caddesi’nin birleflti¤i köflede yer
alan hazirenin, iki caddenin birleflti¤i köfle kesilerek buraya flimdi silinmifl olan
Sultan Abdülmecid’in tu¤ras›n›26 tafl›yan bir madalyon ve perde motifleriyle
süslü mermer çeflme yerlefltirilmifltir.
Hoca Ali R›za’n›n resminde, soldan sa¤a do¤ru; ç›kmal›, üç katl› bir konut, ortada kubbe örtüsüyle birlikte, iki pencere aç›kl›¤› görülen sebil, hazire duvar› ve
devam›nda iki katl›, üzeri kiremit kapl› çat›l› bir yap› ve ahflap konutlar s›ralan›r. Hazirenin devam›ndaki üzeri kiremit kapl› e¤imli çat› örtülü iki katl› yap›,
Kartal Ahmet Baba Tekkesi Mescidi’dir. Kadirî Tekkesi olan yap›n›n alt kat› tür590
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Foto.27- Üsküdar-Befliktafl Vapur ‹skelesi’nden fiemsipafla,
2007

Res.22- Cevat Erkul, K›fl-‹stanbul, tuval üzerine ya¤l›boya,
Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu. (Türkiye ‹fl Bankas›
Resim Koleksiyonu, 212)

Res.23- Hasan Vecih Bereketo¤lu, Harem ‹skelesi, tuval
üzerine ya¤l›boya, Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu.
(Türkiye ‹fl Bankas› Resim Koleksiyonu, 582)

Res.24- Üsküdarl› Cevat, 1930, fiemsipafla Tekel Depolar›,
tuval üzerine ya¤l›boya, 25 x 29cm, Özel Koleksiyon. (Üsküdarl› Cevat Resim Sergisi 28 Ekim-28 Kas›m 1991)

be, üst kat› mescit olarak kullan›lan semahane idi. 1942’de iki kat aras›ndaki döfleme çat› çökmüfl ve yap› yeniden yapt›r›lm›flt›r.27 Mehmet Nermi Haskan, yap›n›n sa¤›nda Nuhkuyusu Caddesi üzerindeki cumbal› iki katl› ahflap yap›n›n
fleyh evi oldu¤unu ve 1976’da y›kt›r›ld›¤›n› belirtir.28 Dolay›s›yla Hoca Ali R›za’n›n resminde hazirenin ilerisinde görülen yap›lar, Kartal Baba Tekkesi’nin
önceki hali ve fleyh evidir. ‹ki katl›, dikdörtgen pencereli, kiremit kapl› e¤imli
çat›s› olan mescit, günümüzde de suluboya resimdekine benzemektedir.
Sebilin günümüzde, metal do¤rama caml› pencerelerle kapat›lm›fl olan pencere
aç›kl›klar›nda, Hoca Ali R›za taraf›ndan yap›lm›fl olan suluboya resminde, altta
sütun kemer sisteminden oluflan su verme aç›kl›klar› da görülen madeni flebekeler oldu¤u görülür. Ancak, sebilin iki yan›ndaki mermer kaplamal› duvarlardaki pencere aç›kl›klar› görülmemektedir. Resimde yol seviyesindeki yap›, günümüzde yol seviyesinden oldukça yukar›da, bir podyum üzerinde yer al›r ve
önüne de büyük bir otobüs dura¤› yerlefltirilmifltir. Ahflap cumbal› evlerin yerinde ise betonarrme, çok katl› apartmanlar yer al›r.
Sanatç›, suluboya resminin sa¤ üst k›sm›na eski yaz›yla “Üsküdar Nuh Kuyusunda fieyhülislam Arif Efendi Türbesi”, fleklinde bir not düflerek, nerenin resmini yapt›¤›n› belirtmifltir. Sanatç›n›n, baz› resimlerine, neresinin resmini yap591
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Foto.28- fiemsipasa Cami ve Tütün Deposu, ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 3945

V

Res.25- Hoca Ali R›za, Nuh Kuyusu’nda fieyhülislâm Arif
Efendi Türbesi, 1930 öncesi, ka¤›t üzerine suluboya, 13 x
19.5 cm, Yap› ve Kredi Bankas› Resim Koleksiyonu

t›¤› dair yazd›¤› el yaz› notlar›yla da ayr›ca bu belgeci yönünü vurgulam›flt›r.
Ayn› yöntem, onun ekolünde olan Osman Asaf için de geçerlidir.
Hoca Ali R›za’n›n eskiz boyutundaki bu küçük suluboya resmi, sebil ve çevresinin eski görünümü aç›s›ndan görsel bir belge niteli¤ine sahiptir. Bugün oldukça yo¤un bir trafi¤e sahne olan Nuhkuyusu Caddesi’nin eski halini gösterir. Sanatç›n›n ayn› yeri gösteren bir baflka resmi daha vard›r.
Üsküdarl› Cevat’›n da ayn› yeri ve yap›lar› resmetti¤i suluboya resmi vard›r. Sanatç›, Hoca Ali R›za gibi fieyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili’ni ve Nuh Kuyusu
Caddesi’ni resmetmifltir. Diyagonal olarak, sol alt köfleden bafllayarak resmin sa¤›na do¤ru, evler, kubbe örtülü sebil, a¤açl›kl› hazire, iki katl› Kartal Baba Tekkesi ve hemen yan›nda fleyh evi ile iki, üç katl› ahflap cumbal› evler devam eder.
Üsküdar’da günümüze ulaflmayan yap›lar aras›nda, Karacaahmet’te Miskinler
Tekkesi de yer al›r. Hoca Ali R›za, Osman Asaf ve Süheyl Ünver yap›y› resimlerine tafl›m›fllard›r. Ayr›ca, Süheyl Ünver de 1915’ten 1930’a kadar onbefl y›l kadar ö¤rencisi oldu¤u ve beraber resimler yapt›¤›29 Hoca Ali R›za’n›n resminden
hareketle ayn› yap›lar› resmetmifltir. ‹lk cüzzam (lepra) tecrithânesi olan Miskinler Tekkesi, Karacaahmet – ‹brahim A¤a Bulvar› üzerinde bugün de var olan
‹sa A¤a Çeflmesi’nin gerisinde yer al›yordu. Günümüze ulaflmayan Miskinler
Tekkesi, Miskin Dede’nin iste¤i üzerine Yavuz Sultan Selim taraf›ndan 1514 y›l›nda ‹ran seferine ç›karken infla ettirilmifltir.30 Tavanlar›, dam› ve zemini ahflap
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Foto.29- Nuhkuyusu’nda fieyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Kartalbaba Tekkesi Mescidi, 2004

Foto.30- fieyhülislam Arif Hikmet Bey Sebili ve Kartalbaba
Tekkesi. (Bir Ulu Rüyay› Görenler fiehri Üsküdar, 167)

Res.26- Hoca Ali R›za, Üsküdar’da fieyhülislam Arif Efendi
Türbesi, karton üzerine suluboya, 13 x 20 cm. (56. Artium
Sanatevi Bahar Müzayedesi Katalo¤u, 7 May›s 2006, 147,
resim no.137)

Res.27- Üsküdarl› Cevat, Sokak, ka¤›t üzerine suluboya, 12
x 17 cm, Özel Koleksiyon. (Su Resimleri: Süleyman Seyyid’den Günümüze Türk Resminde Suluboya, 40)

olan tekke, çok tamir geçirmifltir. 1810 y›l›nda Sultan II. Mahmud döneminde
hazine Vekili Ali A¤a taraf›ndan yeniden yap›l›rcas›na büyük bir onar›mdan geçirilmifl ve mescit ile birlikte 1843 y›l›nda da Sultan Abdülmecid taraf›ndan tamir ettirilmifltir. 1923 y›l›nda Miskinler Tekkesi boflalt›lm›fl ve harap halde kald›ktan sonra, öncelikle bina ve mescidin dam› ve tavan› çökmüfl, sonras›nda yak›lmak üzere tahtalar› tafl›nm›fl ve en son duvar ve temel tafllar› sökülerek yeri
düzlefltirilmifltir.31 Salim Yorganc›o¤lu, mescidi, dokuz hücresi, çeflmesi, hamam›, çamafl›rhanesi, bahçesi, avlusu, tulumbal› kuyusu, haziresi ve sekiz mermer
sadaka tafl› olan tekkenin hücre say›s›n›n, 1810’daki onar›mda yirmiye ç›kar›ld›¤›n›, tulumbal› kuyunun 1887’de yapt›r›lm›fl oldu¤unu ve 1927’ye kadar faal
olan tekkenin, 1938’de ç›kan yang›nla kül olup, E-5 Karayolu yap›m› s›ras›nda
tamamen ortadan kald›r›ld›¤›n› bildirir.32 U¤ur Derman da tarikatla bir ilgisi olmayan bu tekkenin Leprozöri yani, miskinler (cüzaml›lar) için bir tecrithane oldu¤unu vurgulay›p, önündeki sadaka tafllar›yla 1957’deki istimlaka kurban oldu¤unu belirtir.33
Osman Asaf, 1338/1922 tarihli resminde, sol alt köfledeki eski yaz›dan anlafl›ld›¤› üzere, Karacaahmet’te günümüze ulaflmayan Miskinler Tekkesi/Dedeler Mescidi’nden bir görünüm sunmufltur. Birinci planda mezar tafllar›n›n ve üç servi593
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Res.28- Osman Asaf, Karacaahmet Miskinler Dergâh›,
1338/1922, ka¤›t üzerine guaj, 36x26cm, Özel koleksiyon.
(Su Resimleri: Süleyman Seyyid’den Günümüze Türk Resminde Suluboya, 47)

V

Res.29- Miskinler Tekkesi. (“Üsküdar’da Miskinler Tekkesi’nin Y›k›lmadan Önce Son Durumunu Gösteren Bir Resim”, Dirim, 1948, 19)

nin yer ald›¤› resimde, orta planda duvar gerisinde sar› boyal›, tek katl›, dikdörtgen pencereli ve üzeri e¤imli çat› örtülü bir yap› görülür. Çat›da, yap›n›n arkas›nda kalan ve tepesi alemli ve kurflun kapl› külah› olan minaresi, flerefeden itibaren yükselir. Arka planda ise serviler yer al›r. Osman Asaf’›n resminde, yap›
mezarl›k yönünden görülmektedir.
Miskinler Tekkesi ve Mescidi ile Haf›z ‹sa A¤a Çeflmesi özgün konumlar›yla Hoca Ali R›za taraf›ndan resmedilmifltir. Resimde, iki yanda sadaka tafllar›, solda
bir servi arkas›nda Haf›z ‹sa A¤a Çeflmesi, sa¤ tarafta mezar tafllar› ve iki servi
arkas›nda Osman Asaf’›n resmindeki gibi e¤imli çat› üzerinden flerefeden itibaren minaresiyle birlikte mescit görülür. Mescidin son cemaat yeri ahflapt›r ve kap›s› ana yola bakar. Mescidin sa¤›nda ve gerisinde aflhane ve miskinlerin bar›nd›¤› büyük bir bina yer al›r.34 Haskan, Hoca Ali R›za’n›n resmi için flu aç›klamalar› yapar: “Üsküdarl› Ressam Ali R›za Bey, 1930 tarihinde, bu tekke ve müfltemilât›n›n çok güzel bir resmini yapm›flt›r. Bu resimde görüldü¤üne göre, Ba¤dat
Caddesi’nden ayr›lan k›sa bir yol, bizi Miskinler Tekkesi Mescidi’ne götürmektedir. Bu k›sa yolun iki yan›na sadaka tafllar› konmufl olup sa¤ taraf›nda mezarl›k, sol taraf›nda ise bugün de mevcut olan Haf›z ‹sa A¤a Çeflmesi vard›r. Çeflmenin yan›nda bir sundurma görülmektedir. Bu çeflme ile mescit aras›nda tek
katl›, beflik çat›l› bir bina bulunmaktad›r.
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Res.30- Hoca Ali R›za, Karacaahmet’te Miskinler Tekkesi,
Süheyl Ünver Arflivi. (Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, C.1,
281)

Res.31- Süheyl Ünver, Üsküdar Leprozerisi –Miskinler Tekkesi- Ressam R›za Bey’den, 1957. (A. Süheyl Ünver’in ‹stanbul’u, 232)

Foto.33- Haf›z ‹sa A¤a Çeflmesi ve Miskinler Tekkesi’nin oldu¤u yer, 2007

Foto.34- Haydarpafla’da Saraçlar Namazgâh›. (Osmanl› Devri fiehir ve Menzil Yollar›nda ‹stirahat ve ‹badet Yerleri (Namazgâhlar), Resim.9)

Son cemaat yerinin ahflap oldu¤u resimden anlafl›lan mescidin, kap›s› k›sa yola
bakmaktad›r. Sa¤ taraf›ndaki tafl minaresi k›sa ve güdüktür. Mescidin sa¤ taraf›na ve gerisinde aflhane ile miskinlerin bar›nd›¤› büyük bir bina bulunmaktad›r.
Sa¤ taraftaki aflhane üzerinde ise befl baca vard›r.”35
Süheyl Ünver, Miskinler Tekkesi hakk›nda çeflitli yaz›lar yazm›fl ve Ressam Hoca Ali R›za’n›n yap› ve çevresiyle ilgili resimlerini de belge olarak de¤erlendirmifltir. “…etraf› yeflil s›val› ahflap kap›s›, mescidi, minaresi önünde yatan dedesi, yanlardaki cüzaml›lara mahsus odalardan eser bile kalmad›. E¤er resim hocam Üsküdarl› rahmetli üstad ressam Ali R›za bey 1330 (1912) de oradan geçerken d›fl resmini yapmam›fl olmasayd›, y›k›l›rken plan›n› almay›p ve teferreatunu da foto¤rafla tesbit etmeseydik Türk T›b Tarihine bir vesika b›rakamayacakt›k.”36 Ünver, ayn› makalesinde yap› ve çevresinin çizimini de yay›nlam›flt›r.
Resmin sa¤ alt k›sm›ndaki eski yaz› notta, “Ressam Ali R›za Bey merhumun resminden 1330 Üsküdar’da Miskinler Yurdu” yaz›l›d›r.
Süheyl Ünver’in 1957 tarihli resmi de Hoca Ali R›za’n›n resmindeki görünümü
sergiler. Tüm bu resimler, günümüze ulaflmayan Miskinler Tekkesi ve Miskinler Tekkesi/Dedeler Mescidi için görsel belge de¤eri tafl›rlar.
Miskinler Tekkesi gibi, Haydarpafla’daki Saraçlar Çeflmesi, Kahvesi ve Namaz595
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Res.32- Hoca Ali R›za, Haydarpafla Saraylar Kahvesi ve Çeflmesi, 1930 öncesi, ka¤›t üzerine suluboya, 38 x 24 cm, Milli Kütüphane Resim Koleksiyonu 265. albüm no:5/6

V

Res.33- Leonardo de Mango, Haydarpafla, 1897, tuval üzerine ya¤l›boya, 37 x 53 cm, Özel Koleksiyon. (Beyo¤lu’nda
Bir Oryantalist Leonardo de Mango, 156)

gâh› günümüze ulaflmayan yap›lar aras›ndad›r. Resimlere konu olan yap›lardan
olan Saraçlar Çeflmesi, Namazgâh› ve kahve, Hoca Ali R›za’n›n resimlerinde görülür. Çeflme, namazgâh ve kahve Leonardo de Mango (1843-1930) taraf›ndan
da resmedilmifltir. Günümüze ulaflmayan çeflme, Saraçlar Çeflmesi Soka¤› (Dr.
Eyüp Aksoy Caddesi) üzerinde bir menzil çeflmesiydi. Sol taraf›nda, Haydar Pafla mezarl›¤› yer alan ve ön k›sm›ndan Seyyid Ahmed Deresi’nin akt›¤› Saraçlar
Çeflmesi’nin arka k›sm›nda bir ç›nar a¤ac› alt›nda namazgâh ile kahve de vard›.
Mermer ayna tafl› ve kitabesi olan çeflmenin önündeki tekne d›fl›nda iki yan›nda da hayvanlar için birer tekne bulunuyordu. Saraçlar kâtibi Abdullah Efendi’nin yapt›rd›¤› çeflme, kitabesine göre 1776 tarihli idi. Yap›, 1956 y›l›nda buradan geçirilen kara yolu düzenlemesi ile toprak alt›nda kalm›flt›r.37 U¤ur Derman, tarihi ‹stanbul için adeta suikast olan 1956-1957 istimlakleri s›ras›nda Karayollar› ‹daresi taraf›ndan toprak alt›nda b›rak›ld›¤›n› bildirir.38 Eski Karacaahmet’ten ‹brahima¤a’ya giden eski Ba¤dat Yolu üzerindeki çeflmenin üst k›sm›ndaki namazgâh, çeflme ile birlikte 1776’da yapt›r›lm›flt›r.39 Çeflme, namazgâh ve
kahveden oluflan yap› grubu, çok ifllek bir güzergâh üzerinde oldu¤undan döneminde oldukça meflhurdu. Ancak günümüzde bu pitoresk köfle, üzerinden geçen bulvar nedeniyle resimler sayesinde tan›nabilmektedir.
Milli Kütüphane Tablo Koleksiyonu’nda “Haydarpafla Saraylar Kahvesi ve Çeflmesi” ad›yla kay›tl› olan tamamlanmam›fl suluboya resimde, Haydarpafla’daki
günümüze ulaflmayan Saraçlar Çeflmesi, Namazgâh› ve kahvesi resmedilmifltir.
Karakalem çizim üzerine suluboya ile renklendirme yapan sanatç›, çeflme, çeflmenin iki yan›ndaki tafl duvar ve kahvenin bir k›sm›n› boyam›fl, kahvenin iki
yan›ndaki a¤açlar boyanmam›flt›r.
Hoca Ali R›za, 1898’den itibaren on y›l kadar kahve yak›n›ndaki ‹brahima¤a Mahallesi’nde ahflap bir konakta yaflam›flt›r. Kendisi de yazl›k ve k›fll›k olan kahvenin müdavimlerinden olan sanatç›, buradaki kahve ve odalar›n›n, kahve eflyalar›n›n çeflitli resimlerini yapm›flt›r. Döneminde meflhur bir k›r kahvesi olan yer,
genelde kalabal›k olup, çeflmenin suyundan da çok kifli yararlanm›flt›r. Yol çal›flmalar› s›ras›nda, bu tarihi yer, çeflme ve kitabesi buldozerlerle tahrip edilmifl
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Res. 34- Hikmet Onat, Manzara, 1955, tuval üzerine ya¤l›boya, 48 x 58 cm, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi 2438-9799

Foto.35- Çengelköy’de Ç›narl› Camii, 6 A¤ustos 1946, ‹stanbul Arkeoloji Müzeleri Foto¤raf Arflivi 605 R.51-4

ve çeflme yok olmufl, as›rl›k ç›narlar da kesilmifltir.40 Hoca Ali R›za’n›n birçok
resmi, yok olup giden çeflme ve kahve için görsel belge de¤eri tafl›r.41
Haydarpafla’daki Saraçlar Çeflmesi, kahve, namazgâh ve mezarl›k Leonardo de
Mango’nun ya¤l›boya tablosunda da ayr›nt›l› olarak görülür. Sanatç› figürlere de
yer verdi¤i resminde, bu yap› grubu çevresindeki gündelik yaflam› aktarm›flt›r.
Çeflme bafl›ndaki insanlar, tekneden su içen hayvan, kahvede oturan insanlar,
sat›c›lar dönemini yans›t›r.
Çengelköy’de tarihi Ç›naralt› meydan›ndaki Ç›narl›/Hamdullah Pafla Camisi/Çengelköy Mescidi de y›llar içinde de¤iflime u¤ram›flt›r. Çengelköy Mescidi,
Kufla¤›/Türk ‹zlenimcilerinden büyük usta Hikmet Onat’›n f›rças›ndan tuvale
aktar›larak eski haliyle belgelenmifltir. Ayr›ca Eren Eyübo¤lu (1913-1988) da yap› ve çevresini resmeden sanatç›lardand›r.
Halk aras›nda önündeki ç›nardan dolay› Ç›narl› Camii olarak adland›r›lan Çengelköy Mescidi/Hamdullah Pafla Camisi, Kaptan-› Derya Abdullah Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.42 Dörtgen planl›, kâgir ve üzeri çat› örtülü olan yap›n›n tek
flerefeli bir minaresi vard›r.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi’ndeki, sol alt köflede, “Hikmet Onat 1955” olarak imza ve tarih bulunan izlenimci
tarzdaki ya¤l›boya resimde, sa¤ alt köflede bir k›sm› görülen kay›ktan dolay› deniz kenar›nda oldu¤u düflünülen bir mescit resmedilmifltir. Yine resmin sa¤›nda yer alan ve kompozisyonda düfley etki yaratan büyük ç›nar a¤ac› da bu yap›n›n Çengelköy’de deniz kenar›nda, Ç›naralt› Meydan› denilen meydandaki, Ç›narl› Camii oldu¤unu gösterir. Yap›, resimde dikdörtgen planl›, tek katl›, yuvarlak kemerli pencereli, kiremit kapl› e¤imli çat› örtülü ve üst k›sm› ahflap olan bir
minareye sahiptir. Reflat Ekrem Koçu, 1964 y›l› Temmuz’unda bu ahflap bodur
minarenin filiz yeflili boyal› oldu¤unu belirtir.43 Ya¤l›boya resimde de minare
yeflil boyal›d›r.
Bugün de ayakta olan ihtiflaml› ç›nar›n gölgesinde kalan yap›, resimdekinden
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Foto.36- Çengelköy’de Ç›narl› Camii ve tarihi ç›nar, 1969,
Ara Güler, (Souvenir of Üsküdar Hat›ras›, 125)

Foto.37- Çengelköy Ç›naralt› Meydan› ve Ç›narl› Camii,
2006

Res.35- Çengelköyü’nde Ç›narl› Camii. (‹stanbul Ansiklopedisi, C.7, 3916)

Res.36- Eren Eyübo¤lu, Çengelköy, 1945. (“‹stanbul’un Adlar› 6”, Antik & Dekor, S.43, 179)

farkl› olarak günümüze ulaflm›flt›r. Cami, 1960’l› y›llardaki bir foto¤rafta, onar›lm›fl görülmektedir. Resimdekinden farkl› olarak, Bo¤az’a do¤ru aç›lan ahflap girifl kap›s›n›n önüne camekânl› bir bölüm eklenmifl ve minaresinin flerefesinden
itibaren üst k›sm› de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r. Koçu’nun ‹stanbul Ansiklopedisi’nde
yer alan yap›n›n çiziminde de öndeki ulu ç›nar arkas›nda, Hikmet Onat’›n resmindeki minare ve ön cephe görülmektedir.
Cami, halk›n giriflimleriyle 1963 y›l›nda tamir edilmifltir.44 1970’de camiye
imam olarak atanan Nurettin Menekfle zaman›nda yedi y›ll›k bir çal›flmayla 73
metrekarelik cami, 170 metrekareye büyütülmüfl ve minaresi saç, flerefesi de
çinko ile kaplanm›flt›r.45 Bu arada, caminin meydana bakan girifl cephesine son
cemaat yeri niteli¤inde bir bölüm eklenmifltir. 1999 y›l›nda bu ön bölüm, tu¤la
örgülü ve yuvarlak kemerli pencereli olarak yeniden yapt›r›lm›flt›r.
Hikmet Onat’›n izlenimci nitelikteki ya¤l›boya resmi, yap›n›n 1955’teki durumunu gösteren görsel belge de¤erine sahiptir.
Eren Eyübo¤lu’nun 1945 tarihli resminde de, Çengelköy’deki tarihi ç›nar ve ahflap minaresiyle birlikte cami görülür.
Bahsedilen örnekler yan›nda, daha pek çok ya¤l›boya, suluboya resim, gravür
gibi çeflitli kaynaklarda, y›k›l›p yok olan, de¤iflime u¤rayan yap›lar, sokaklar bel598
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gelenmektedir. Kültür miras›m›z olan an›tsal yap›lar›n, tarihi çevrenin korunmas› ve gelecek nesillere aktar›lmas› konusunda bu ya¤l›boya ve suluboya resimlerin görsel belge olarak tarihimize, kültürümüze ›fl›k tuttu¤u çok say›daki
örnekte görülmektedir.
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Temel ihtiyaçlar›m›zdan biri olan bar›nma, tarihin her döneminde insano¤lunun karfl›laflt›¤› sorunlar›n en önemlilerinden biri olmufl ve içinde bulundu¤umuz yüzy›lda da olmaya devam etmektedir. ‹nsanlar bu ihtiyaçlar›n› ülkelerin
sosyo-ekonomik koflullar›, kültür ve geleneklerine ba¤l› olarak çözümlemeye çal›flm›fllard›r. Bu nedenle ülkeden ülkeye farkl›l›k gösteren yap›laflma ve konut
flekilleri ortaya ç›km›fl, baz› ülkelerde basitçe dizayn edilmifl yap› ve konutlar,
baz›lar›nda ise büyük ve lüks yap› ve konutlar bask›n olmufltur. Geliflmifl bat›l›
ülkelerde yap›laflma ve konutlarda yatay yap›laflmaya geçilmifl iken, refah düzeyi düflük geliflmemifl ve geliflmekte olan ülkelerde arsa ve di¤er maliyetler dikey
yap›laflma biçimlerini ortaya ç›karm›flt›r.1
Bugün, özellikle dünyan›n geliflmemifl ülkelerinin büyük metropollerinde bar›nma acil çözüm bekleyen sorunlar›n bafl›nda gelmektedir. Onbinlerce insan
bu metropollerin sokaklar›nda hayat›n› sürdürmekte ve hatta geliflmifl ülkelerde
dahi herhangi bir evi bark› olmayan insanlar›n say›lar› toplumsal düzeni tehdit
eder boyutlara ulaflm›fl bulunmaktad›r. Ülkemizde de çok çeflitli nedenlerle sokaklarda yaflamakta olan çocuk ve yetiflkin say›s› son y›llarda h›zla artm›flt›r. ‹stanbul ve di¤er büyük kentlerimizde ortaya ç›kan h›rs›zl›k, gasp ve yaralama gibi suçlar›n faillerinin ço¤unlu¤unu ise sokakta yaflayanlar oluflturmaktad›r. Bu
nedenle bar›nma merkezi ve yerel yönetimlerin üzerinde hassasiyetle e¤ilmeleri gereken bir konudur. Çünkü huzurlu ve mutlu bir aile hayat›, altyap› ve üstyap› imkanlar›na sahip sa¤l›kl› bir çevre ve konutta sa¤lanabilir. Literatürde genifl anlamda konut insanlar›n refah›, mutlulu¤u için zorunlu tüm çevre tesislerini ve hizmetlerini kapsayan, di¤er bir ifadeyle fiziksel bir bar›nak olmaktan ziyade, altyap› (yol, su, elektrik vb.) ve üstyap› (e¤itim, sa¤l›k, ticaret alanlar›) hizmetleriyle bütünleflen genifl bir çerçeve içinde ele al›nmaktad›r.2
Türk insan› için konut ve çevresi oldukça önemli bir yaflam alan›d›r. Halk›m›-
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z›n büyük bölümü ve özellikle de ev kad›nlar› günlük yaflam›n›n büyük bölümünü evlerinde geçirmektedir. Ayr›ca, Türk toplumunda konutlar sadece bar›nma gereksiniminin karfl›land›¤› bir alan olarak kalmam›fl, ahenkli-sa¤l›kl› aile
hayat›n›n geçirildi¤i mekânlar olmufllard›r. Bu boyutuyla ele al›nan konutun
önemi daha da artmaktad›r. Öyle ki Türk insan› için konutlar, günün çok büyük
bir bölümünün içinde geçirildi¤i, do¤um ve ölümlerin yafland›¤›, çocuklara ilk
temel terbiyenin verildi¤i, ibadetlerin yap›ld›¤›, yafll›lar›n ve hastalar›n bak›ld›¤›, komfluluk ve misafirlik iliflkilerinin kuruldu¤u s›cak yuvalard›r. Ayr›ca, konutlar bireylerin yaflam›n› sürdürebilmek için s›¤›nd›¤› bir bar›nak, temel bir gereksinim iken, flartlar›n de¤iflmesi ve geliflmesiyle, dünyada ve ülkemizde, sosyal bir güvence ve ekonomik yat›r›m arac› haline gelmifltir.3
Bu nedenle yaflan›lan mekân›n ve çevresinin nitelikleri, di¤er bir deyiflle kentleflme ve flehirleflmenin biçimi bireyin yaflam› üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu çal›flmada, ‹stanbul’un merkez ilçelerinden biri olan Üsküdar’daki yap›laflman›n özellikleri incelenerek, bu ilçedeki yaflam biçimine yap›laflman›n etkilerine iliflkin ipuçlar› elde edilmeye çal›fl›lacakt›r.
Üsküdar’da yap›laflma iki ana bölümde ele al›nacakt›r. ‹lk bölümde ülkemizde
uygulamaya konulan konut politikalar› çerçevesinde 2000 y›l› bina say›m› sonuçlar›na göre Üsküdar ilçesindeki yap›laflman›n genel özellikleri ele al›nacakt›r.4 ‹kinci bölümde ise belediyeler taraf›ndan verilmekte olan inflaat ruhsatnameleri ve iskân belgelerine göre y›llara göre yap›laflmaya iliflkin bilgiler verilecektir.5 Böylece yap›laflma biçiminde ortaya ç›kan anlay›fl de¤ifliklikleri de ortaya konulmufl olacakt›r.
Üsküdar’daki yap›laflma binalar›n say›lar›, yüzölçümleri, kullan›m amac›, kim
taraf›ndan yapt›r›ld›¤›, bina sahipli¤i, binalardaki inflaa sistemi ve kullan›lan yap› malzemesi cinsi, kat, daire ve oda say›lar›, binalar›n özellikleri, ›s›tma ve at›k
sistemi ile konutlar›n özellikleri çerçevesinde ve ayr› ayr› mahalleler düzeyinde
incelenecektir. Yine Üsküdar’daki yap›laflman›n özellikleri, di¤er ilçe belediyeleri, ‹stanbul ve Türkiye geneli ve ortalamalar› ile karfl›laflt›rma yap›larak ortaya
konulacakt›r.
Ayr›ca, inflaat ruhsatnameleri ve yap› kullanma izin belgelerine göre her y›la ait
veriler de¤erlendirilerek y›llara göre yap›laflmadaki de¤ifliklikler de ele al›nacakt›r. Konunun hem ruhsat ve hem de iskan verilen yap›lar aç›s›ndan incelenmesi yap›laflmada meydana gelen de¤iflikliklerin ayr›nt›l› bir flekilde izlenebilmesi
amac›n› tafl›maktad›r. 1990-2002 döneminde yaflanan ekonomik krizler ile 17
A¤ustos ve 12 Kas›m 1999 depremlerinin inflaat sektörüne etkilerine dikkat çekilecektir.
Üsküdar’daki yap›laflma iki ana bölümde ele al›nm›flt›r. ‹lk bölümde 2000 y›l›
bina say›m› sonuçlar›na göre ilçede bulunmakta olan binalara ait bilgilere yer
verilmifltir.
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A. 2000 Y›l› Bina Say›m Sonuçlar›na Göre
Üsküdar’da Yap›laflma
1. Binalar
Ülkemizde 1965, 1970, 1984 ve 2000 y›l›nda bina say›m› yap›lm›flt›r.6 Bu çal›flmada 2000 y›l› say›m verileri esas al›nm›flt›r. Bina Say›m›n›n temel amac› ülkemizdeki “bina stoku ve niteliklerini” belirlemek olup, belediye teflkilat› olan
3.200 belediye ile 1999 y›l›nda belediye olan fakat belediye teflkilat› kurulmam›fl 12 yerleflim birimi olmak üzere toplam 3.212 il, ilçe, bucak ve köy belediyelerinin “belediye s›n›rlar› içindeki binalarda” tamsay›m yöntemiyle gerçeklefltirilmifltir. Bu say›mda, ülkedeki mevcut binalar›n envanteri ç›kar›lm›fl, binalar›n özellikleri ayr›nt›l› bir flekilde ortaya konulmufltur. Bu amaçla, say›mda içinde insan yaflay›p yaflamad›¤›na, imar mevzuat›na ayk›r›l›¤›na bak›lmaks›z›n tamamlanm›fl tüm binalar kapsama al›nm›flt›r.
2000 Y›l› Bina Say›m› amaçlar›;
* Ülkemiz s›n›rlar› içindeki bina stoku ve niteliklerini belirlemek,
* Karar organlar›n›n alaca¤› ekonomik ve sosyal tedbirlere ›fl›k tutacak temel verileri elde etmek,
* Uluslararas› karfl›laflt›rmalar yapabilmek,
* Milli gelir hesaplamalar›na temel veri seti oluflturmak,
* Plans›z flehirleflmeden do¤an hava kirlili¤i, gürültü gibi çevre sorunlar›n›n yo¤unlaflt›¤› bölgelerin bir foto¤raf›n› ortaya koymak,
* Nüfus ve göç hareketleri ile ortaya ç›kan konut gereksinimleri konusunda daha tutarl› tahminler yapabilmek için gerekli bilgi bankas›n› oluflturmak,
* Kent sorunlar›n›n tespiti ve çözüm yollar›n›n üretilmesi için gerekli olan veri
setini oluflturmakt›r.7
1984 ve 2000 y›llar›nda yap›lan bina say›mlar› incelendi¤inde, 1984 y›l›na göre
2000 y›l›na gelindi¤inde ülkemizdeki bina stokunun önemli miktarlarda artt›¤›
görülecektir. Öyle ki, belediye say›s›n›n 1.699’dan 3.212’ye yükseldi¤i bu dönem içinde bina say›s› 4.387.971’den %78,6 oran›nda artarak 7.838.675’e, konut
say›s› ise %128,8 oran›nda artarak 7.096.277’den 16.235.830’a yükselmifltir.Ülkenin en büyük kenti ‹stanbul’da ise belediye say›s› 24’den 73’e ç›km›fl ve bu belediyelerin s›n›rlar› içindeki bina say›s› %72,1, konut say›s› %146,2 oran›nda
artm›flt›r. Gerçekten, 1984 y›l›nda ‹stanbul genelinde 24 belediye bünyesinde
505.224 bina, 1.378.115 konut var iken, 2000 y›l›nda belediye say›s› 73’e, bina
say›s› 869.444’e, konut say›s› ise 3.393.077’ye ç›km›flt›r.8
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Öte yandan, ülkemizdeki binalar›n büyük ço¤unlu¤unu, bar›nma ihtiyac›n›n giderilmesi için kullan›lan konutlar oluflturmaktad›r. Kullan›m amac› konut olan
binalar, tüm binalar›n ülke genelinde, 1984 y›l›nda %80,1, 2000 y›l›nda
%74,9’unu, ‹stanbul’da 1984 y›l›nda %73,4, 2000 y›l›nda %70,4’ünü meydana
getirmektedir. Üstelik kullan›m amac› konut olan binalar›n pay›, “ço¤unlu¤u konut” ve “ço¤unlu¤u konut d›fl›” binalarla birlikte %90’lara ulaflmaktad›r. Tümü
iflyeri olan binalar›n oran›, ülke genelinde %9,7 (1984 y›l›nda) ve %10,3 (2000
y›l›nda), s›ras›yla ‹stanbul’da %8,4 ve %7,8’dir. E¤itim ve kültür, sa¤l›k, resmi
daire ve dini faaliyetler için kullan›lan binalar›n say›s› ise oldukça azd›r.

Di¤er bir konu ise ülke geneli ve özellikle ‹stanbul’da çok katl› yap›laflman›n giderek artmakta olmas›d›r. Nitekim, toplam binalar içinde bir ve iki katl› binalar›n pay› azal›rken, 3 ve üzeri katl› binalar›n pay› artmakta ve daha fazla tercih
edilmektedir. 1984 y›l› say›m›na göre ülke genelindeki binalar›n %58,4’ü 1,
%28,7’si 2, %6,5’i 3, %2,9’u 4, %2’si 5, 0,8’i 6 katl› iken, bu grubun pay›, 2000
y›l›nda s›ras›yla %46,2, %29,2, %10,6, %5,6, %4,1, %2,2 olarak de¤iflmifltir. Görüldü¤ü gibi, ülke genelinde bir katl› yap›lar›n toplam yap›lar içindeki pay› azal›rken, özellikle 3 ve üzeri çok katl› yap›lar›n pay›nda ciddi bir art›fl olmufltur.
Ancak, ülke genelinde halen 2 katl› bina yap›m› yayg›nd›r.
2000 y›l› bina say›m› sonuçlar›na göre, ‹stanbul’da 869.444 bina bulunmaktad›r.
Bu binalar›n 43.192’si Üsküdar s›n›rlar› içinde yer almaktad›r. ‹lçe, ‹stanbul’un
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Gaziosmanpafla (%8,1), Ümraniye (%7,4), Küçükçekmece (%5,3) ve Büyükçekmece’den (%5,1) sonra en fazla binaya sahip 5. ‹lçesidir. Ayr›ca, Pendik, Kad›köy ve Ba¤c›lar en fazla binan›n bulundu¤u di¤er yerleflim birimleri iken, en az
binan›n bulundu¤u ilçeler, ‹stanbul’daki binalar›n %1’inden az›na sahip olan
Adalar, fiile ve Çatalca’d›r.

Tablo 1: ‹lçelere Göre Bina ve Daire Say›lar›

Daire say›lar› Üsküdar’›n ‹stanbul’un önemli yerleflim alanlar›ndan biri oldu¤unu ortaya koymaktad›r. ‹l genelindeki dairelerin %5,3’ü Üsküdar’dad›r. Daire say›s› en fazla s›ras›yla Kad›köy, Gaziosmanpafla, Küçükçekmece ve Ümraniye’dedir.

Grafik 1: Baz› Mahallelere Göre Binalar›n Da¤›l›m› (%)
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Üsküdar’da bulunan 43.192 binan›n mahallelere göre da¤›l›m› ele al›nd›¤›nda,
binalar›n %63’ünün 54 mahallenin sadece 16’s›nda bulundu¤u görülecektir. Di¤er bir ifadeyle, Üsküdar ilçesinde bina bak›m›ndan büyük 16 mahalle vard›r.
Bu mahalleler içinde ise Bahçelievler baflta olmak üzere Yavuztürk, Bulgurlu,
Esatpafla, Ünalan ve Örnek mahalleleri, bina say›s›n›n, di¤er mahallelere göre
çok daha yüksek oldu¤u yerleflim alanlar›d›r. Öyle ki, sadece Bahçelievler mahallesinde, ‹lçedeki binalar›n %7,7’si vard›r. Bahçelievler’de 3.313 bina var
iken, grafikte en az paya (2,6) sahip olan Cumhuriyet mahallesinde 854, Emniyet mahallesinde 865 bina bulunmaktad›r.
Grafikte yer almayan mahallelerin bir ço¤undaki ortalama bina say›s›, 200700’ler civar›nda olup, en az binan›n bulundu¤u Aflç›bafl› mahallesinde 96, Arakiyeci Hac› Mehmet mahallesinde 124, Hayrettin Çavufl mahallesinde 130, Tembel Hac› Mehmet mahallesinde 154, Vaniköy’de 169, ‹nk›lap ve Ayazma mahallelerinde ise 195’er bina vard›r.
2. Kulan›m Amac›na Göre Binalar
Üsküdar’daki mevcut binalar›n büyük bir bölümü, konut olarak kullan›lmaktad›r. Öyle ki, toplam binalar›n dörtte üçünden fazlas› sadece konut yerleflimi için
yap›lm›fl iken, içinde konutlar›n yer ald›¤›, “konut ve konut d›fl› kar›fl›k binalar›n” oran› %15,3’tür. Buna karfl›l›k, kullan›m amac› konut d›fl›ndaki binalar›n
oran› %10’lar›n alt›ndad›r. Bu grup içinde ise ticari amaçla kullan›lan 2.483
(%5,7) binan›n bulundu¤u görülmektedir. Sanayi; e¤itim ve kültür; sa¤l›k, sosyal ve spor; resmi daire ve dini binalar›n say›lar› ise 100-200’ler civar›ndad›r.
Öyle ki, ‹lçede 196 resmi daire, 194 dini bina, 143 sanayi tesisi olarak kullan›lan bina bulunmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle Üsküdar, konut türü yap›laflman›n
bask›n oldu¤u bir ikamet yeri niteli¤indedir.

Tablo 2: Kullan›m Amac›na Göre Üsküdar’da Binalar
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Grafik 2: Baz› Mahallelere Göre Konutlar›n Da¤›l›m› (%)

‹lçedeki, 43.192 binan›n 32.922’si konut (ev ve apartman olarak ikamete ayr›lm›fl yap›lar) olarak kullan›lmaktad›r. Konut türü binalar›n, en fazla bulundu¤u
mahallelere göre da¤›l›m› ele al›nd›¤›nda, binalar›n da¤›l›m›nda oldu¤u gibi,
Bahçelievler, Yavuztürk, Esatpafla, Örnek ve Bulgurlu mahallelerinin en fazla
konuta sahip oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Konut ve konut d›fl› kar›fl›k binalar ise Bulgurlu ve Ünalan mahallesinde yo¤un
olarak bulunmaktad›r. 2000 Bina Say›m›nda hem konut ve hem de ticari, sanayi, e¤itim ve kültür vb. faaliyetlerde kullan›lan binalar, “konut ve konut d›fl› kar›fl›k binalar” s›n›fland›rmas› içinde yer alm›flt›r. Bu anlamda, gerek bina ve gerekse konut say›s› bak›m›ndan önemli büyüklü¤e sahip Bahçelievler mahallesinde binalar›n çok daha az k›sm›n›n konut ve konut d›fl› kar›fl›k yap›lar oldu¤u
görülecektir.

Grafik 3: Baz› Mahallelere Göre Konut ve Konut D›fl› Kar›fl›k Binalar›n Da¤›l›m› (%)
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Grafik 4: Baz› Mahallelere Göre Ticari Binalar›n Da¤›l›m› (%)

Konu ticari yap›lar bak›m›ndan de¤erlendirildi¤inde farkl› bir manzara ile karfl›lafl›lmaktad›r. Konut ve konut d›fl› kar›fl›k yap›lar›n daha fazla bulundu¤u mahallelerde, ticari yap›lar›n oldukça az oldu¤u görülmektedir. Örne¤in, Bahçelievler mahallesindeki 3.313 binan›n sadece 39 adeti ticari yap›d›r. Buna karfl›l›k, toplam konutlar›n sadece 1,4’ünün bulundu¤u Selimiye mahallesinde, ‹lçedeki 2.483 ticari yap›n›n 217’si bulunmaktad›r. ‹lçede ticari faaliyetlerin yo¤un
olarak bulundu¤u di¤er önemli mahalleler; Selmana¤a, Altunizade, Bulgurlu,
Gülfem Hatun, Örnek, Kepçedede, Kuzguncuk ve Ünalan mahalleleridir.

Grafik 5: Baz› Mahallelere Göre Sanayi Faaliyetinde Bulunulan Binalar›n Da¤›l›m› (%)

Üsküdar’da sanayi faaliyetlerinde bulunmak amac›yla kullan›lan bina say›s› ise
oldukça azd›r. ‹lçedeki toplam 43.192 binan›n, sadece 143 adedinde sanayi faaliyetinde bulunulmaktad›r. En fazla sanayi faaliyetinde bulunan binalar›n yer
ald›¤› mahalleler; Ünalan (19), Ac›badem (14), Yavuztürk (14), Esatpafla (12),
Bulgurlu (10) ve Küplüce (9) dir. Bu grafikte yer alan 19 mahallenin d›fl›ndaki 9
mahallede de, 1’er adet sanayi faaliyeti yap›lan bina vard›r. Yani, 28 mahallede
sanayi faaliyeti vard›r.
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Benzer flekilde, gerek e¤itim ve kültür, gerek sa¤l›k, sosyal ve spor alanlar›nda
faaliyette bulunmak amac›yla kullan›lan bina say›s› da çok fazla olmay›p 200’ler
civar›ndad›r. Üsküdar’da e¤itim ve kültür hizmetinde kullan›lan 212 bina vard›r. Bunlar; Altunizade (20), Bulgurlu (20), Selamiali (19), Havuzbafl› (11), ‹cadiye (9), Selimiye (8), Ac›badem (7), Burhaniye, Ferah ve Selmana¤a (6’flar), ‹hsaniye, Ünalan, Beylerbeyi, Hac›hesna Hatun, Kepçedede ve K›s›kl› (5’er) mahallelerinde di¤er mahallelere göre daha fazla say›da bulunmaktad›r. Grafikte
yer alan 16 mahallede, ‹lçedeki e¤itim ve kültür faaliyetinin yürütüldü¤ü binalar›n %61,3’ü bulunmaktad›r.
Sa¤l›k, sosyal ve spor alanlar›nda faaliyette bulunulan bina say›s› ise 183 olup,
bu nitelikteki binalar›n %78,7’si grafikteki 14 mahallededir. 183 binan›n 53’ü
(%29) ise sadece Özel Say›m Bölgesinde, 15’i (%8,2) Altunizade’de bulunmaktad›r.

Grafik 6: Baz› Mahallelere Göre E¤itim ve Kültür Faaliyetinde
Bulunulan Binalar›n Da¤›l›m› (%)

Grafik 7: Baz› Mahallelere Göre Sa¤l›k, Sosyal ve Spor Faaliyetinde
Bulunulan Binalar›n Da¤›l›m› (%)
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Grafik 8: Baz› Mahallelere Göre Resmi Dairelerin Da¤›l›m› (%)

‹lçedeki resmi daireler, birkaç mahallede ve özel say›m bölgesinde toplanm›fl
durumdad›r. 196 adet resmi dairenin 114 tanesi grafikte yer alan 2 mahalle ve
özel say›m bölgesindedir. Ayr›ca, 31 mahallede daha resmi daire bulunmaktad›r. Resmi daire bulunmayan mahalle say›s› ise 21’dir. Özel Say›m Bölgesi (65)
ile Selimiye (20) ve Vaniköy (29) Üsküdar ilçesinde, resmi ifllemlere iliflkin faaliyetlerin yap›ld›¤› binalar›n bulundu¤u önemli mahallelerdir. Öyle ki, toplam
bina say›s› Özel Say›m bölgesinde 171, Vaniköy’de 169’dur. Veriler, bu iki yerde resmi dairelerin toplam binalar içindeki önemini ortaya koymaktad›r.
Üsküdar’da 4 mahalle d›fl›ndaki tüm mahallelerde dini binalar yer almaktad›r.
Dini binalar ‹lçeye yay›lm›fl durumdad›r. Di¤er bina türlerine göre dini binalar›n topland›¤› belirli mahalleler bulunmamaktad›r. Ancak, yine de birkaç mahallede di¤erlerine göre nispeten daha fazla say›da dini bina bulunmaktad›r. Örne¤in, Bulgurlu’da 13, Kuleli’de 9, Ünalan’da 8, Bahçelievler, Gülfem Hatun ve
Küplüce’de 7’fler, Altunizade, Kepçedede, Selimiye ve Yavuztürk’te 6’flar, grafikte yer alan di¤er mahallelerde 5’er dini bina vard›r.

Grafik 9: Baz› Mahallelere Göre Dini Binalar›n Da¤›l›m› (%)
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3. Bitifl Y›l›na Göre Binalar
Üsküdar’da yap›laflman›n, özellikle, yüzy›l›n son on y›l›nda biçimlendi¤i görülmektedir. ‹lçedeki binalar›n yaklafl›k üçte biri 1990-2000 döneminde bitirilen
binalar iken, tüm binalar›n %82,5’i 1970-2000 döneminde tamamlanm›flt›r. Bu
özelli¤i ile Üsküdar’daki yap›laflman›n, son y›llarda flekillendi¤i ve nispeten daha yeni bir bina stokuna sahip olundu¤u söylenebilir.
Konu mahalleler ölçe¤inde ele al›nd›¤›nda, birçok mahalledeki yap›laflma, 19702000 döneminde ortaya ç›kmakla birlikte, binalar›n ço¤unlu¤unun veya önemli
bir k›sm›n›n 1950-70 döneminde tamamland›¤› mahallelerin de bulundu¤u anlafl›lmaktad›r. Nitekim, Emek, Ahmetçelebi, Abdullaha¤a, Arakiyeci Hac› Cafer,
Barboros, Kandilli, Kepçedede, Kuzguncuk, Selmana¤a, Vaniköy mahallelerindeki binalar›n minimum %40’tan fazlas›n›, 1970’lerden önce tamamlanan binalar oluflturmaktad›r. Di¤er bir ifadeyle bu mahalleler, daha yafll› binalardan
oluflmaktad›r. Buna karfl›l›k, tüm binalar›n %90’lardan fazlas›n›n 1970-2000 döneminde tamamland›¤› mahalleler; Ünalan, Ac›badem, Bahçelievler, Bulgurlu,
Cumhuriyet, Emniyet, Esatpafla, Fetih, Güzeltepe, Hasippafla, Kirazl›tepe, Küçüksu, K›s›kl›, M. Akif Ersoy ve Yavuztürk mahalleleridir.

Tablo 3: Bitifl Y›l›na Göre Üsküdar’da Binalar
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Tablo 4: Bitifl Y›l›na Göre Mahallelerde Binalar

Bitirilme y›l›na göre binalar›n mahallelere da¤›l›m› 1990-2000 dönemi itibariyle incelendi¤inde, baz› mahallelerdeki tüm binalar›n›n %30’lardan fazlas›n›n bu
dönemde yap›ld›¤› görülecektir. Yap›laflmada son y›llarda h›zl› bir geliflmenin
yafland›¤› mahalleler ise; Altunizade, Bahçelievler, Burhaniye, Cumhuriyet, Emniyet, Fetih, Güzeltepe, Hasippafla, K›s›kl›, M. Akif Ersoy, Vaniköy ve Yavuztürk’tür.
4. Yapt›rana ve Say›mdaki Sahipli¤ine Göre Binalar
Üsküdar’daki binalar›n %92,1’i özel sektör taraf›ndan yapt›r›lan binalard›r. Binalar›n sadece %2,4’ü kamu kesimi, %4,8’i ise yap› kooperatifi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Kamu kesimi taraf›ndan yapt›r›lan binalar›n nispeten önemli miktarlarda oldu¤u yerler Özel Say›m Bölgesi ile ‹nk›lap, Abdullaha¤a, Selimiye ve Vaniköy’dür.
Özel Say›m Bölgesinde binalar›n neredeyse tamam› (%91,8) kamu kesimi tara612
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f›ndan yapt›r›lm›flt›r. Özel say›m bölgesi, ‹lçedeki 196 resmi dairenin 65’inin,
183 sa¤l›k, sosyal ve spor binas›n›n 53’ünün bulundu¤u bir bölgedir.

Tablo 5: Yapt›rana Göre Üsküdar ve Mahallelerde Binalar

Yap› kooperatifleri taraf›ndan yapt›r›lan binalar›n önemli miktarlarda oldu¤u
mahalleler ise; Altunizade, Bahçelievler, Barboros’tur. Barboros mahallesi, yap›
kooperatiflerinin yo¤un olarak faaliyette bulundu¤u bir bölge olmufl ve mahalledeki binalar›n %68,2 gibi önemli bir bölümü, yap› kooperatifleri taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Bu mahalledeki 683 binan›n 657’sinin ev veya apartman olarak
infla edilen konutlar olmas›, yap› kooperatiflerinin mahalledeki faaliyetini ve faaliyet türünün konut oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
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Tablo 6: Say›mdaki Sahipli¤ine Göre Üsküdar’da Binalar

Üsküdar’da binalar›n büyük ço¤unlu¤u özel sektör taraf›ndan yapt›r›ld›¤› gibi,
say›m an›nda bina sahipli¤inin ço¤unlu¤unu da özel sektör temsil etmektedir.
Öyle ki, ilçedeki binalar›n %96,9’unun say›m an›ndaki sahibi özel sektördür. Binalar›n mülkiyetini elinde bulunduran kimseler özel flah›slard›r. ‹lçedeki binalar›n sadece %2,2’si kamu kesiminin mülkiyetindedir.
Mahalleler ölçe¤inde konu irdelendi¤inde, sadece ‹nk›lap (%17,9), Abdullaha¤a
(%12,9), Selimiye (%19,5) ve Vaniköy (%24,9) mahalleleri binalar›n bir k›sm›n›n kamu kesiminin mülkiyetinde bulundu¤u mahallelerdir. Ayr›ca, Özel Say›m Bölgesindeki binalar›n %91,8 gibi büyük bir bölümü kamu kesimine aittir.
Di¤er mahallelerin birço¤unda kamunun mülkiyetinde bulunan binalar›n, toplam binalar içindeki pay› oldukça azd›r. Öyle ki, 39 mahallede kamu kesimi,
toplam binalar›n %3’lerden daha az›na sahiptir.
5. Bina ve Konutlar›n Kat, Daire ve Oda Say›lar›

Tablo 7: Kat Say›s›na Göre Üsküdar’da Binalar
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Üsküdar, yatay yap›laflman›n nispeten korundu¤u ve dikey yap›laflman›n ise
çok rahats›z edici düzeye ulaflmad›¤› bir ilçedir. ‹lçede, binalar›n %89,9’unu 5
ve daha az katl› binalar meydana getirmektedir. 10 kat ve üzeri binalar toplam
binalar›n %0,4’ünü meydana getirmekte iken, nispeten çok katl› olarak nitelenebilecek olan 7-9 katl› binalar tüm binalar›n sadece %1,9’unu oluflturmaktad›r.
K›sacas› Üsküdar’da çok katl› binalar az say›dad›r. Nitekim, 43.192 binan›n
977’si 7 ve daha çok katl› binalard›r.
Mahalleler itibariyle de¤erlendirildi¤inde 7 kat ve üzeri binalar›n yo¤un bulundu¤u bir mahalleye rastlan›lmamaktad›r. Sadece Altunizade’de tüm binalar›n
%4’ü 10 kat ve üzeri, %6,7’si 7-9 katl›d›r. 5-6 katl› binalar›n %40’lardan fazla oldu¤u mahalleler ise; ‹cadiye, ‹hsaniye, Ac›badem, Aflç›bafl›, Arakiyeci Hac› Cafer, Arakiyeci Hac› Mehmet, Hac› Hesna Hatun, Hayrettin Çavufl, Kepçedede,
Murat Reis, Pazarbafl›, Selamiali, Solaksinan, Tabaklar, Tavfli Hasan ve Valide-i
Atik mahalleleridir.

Tablo 8: Kat Say›s›na Göre Mahallelerde Binalar
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1-4 katl› binalar da ço¤unlukta olup, bu nitelikteki binalar›n toplam binalar›n
%80’lerden fazlas›n› meydana getirdi¤i mahalle say›s› ise az›msanmayacak miktardad›r. Nitekim, 18 mahallede 1-4 katl› binalar, toplam binalar›n %80’lerinden
fazlad›r.
Öte yandan, baz› mahallelerde sadece az katl› binalar yer almaktad›r. Örne¤in
Emek mahallesindeki 280 binan›n 243’ü 1, 30’u 2, 5’i ise 3 katl›d›r. Yine Esatpafla’daki binalar›n %38,9’u 1, %19,2’si 2, %17,1’i 3 katl›d›r. Benzer flekilde, Örnek
mahallesindeki binalar›n %43,4’ü tek katl› binalard›r.

Tablo 9: Daire Say›s›na Göre Üsküdar’da Daireli Bina ve Daire Say›s›

2000 Bina Say›m›na göre Üsküdar’da 39.499 binada 178.577 daire vard›r. Bina
bafl›na düflen ortalama daire say›s› 4.5 dairedir. 3.645’i konut d›fl› bina ve 48’i
daire olup olmad›¤› bilinmeyen toplam 3.693 binada daire bulunmamaktad›r.
Binalar›n yaklafl›k dörtte biri (%24,8) 1 daireli olup, toplam binalar›n %69,8’i
dört ve daha az daireli, di¤er bir ifadeyle az katl›d›r. Gerçekten, toplam dairelerin %34,5’i 4 ve daha az daireli binalarda yer almaktad›r. Di¤er bir ifadeyle, 4 ve
daha az daireli 27.585 binada, 61.541 daire bulunmaktad›r.
Özellikle, dairelerin büyük ço¤unlu¤u, 10-15 ve 16 ve üzeri daireli binalarda yer
almaktad›r. Binalar içinde %11,9’luk bir pay› temsil eden bu grubun, daireler
içindeki pay› tam %40’t›r. Yani, 10-15 ve 16 ve üzeri daireli 4.720 binada,
71.444 daire bulunmaktad›r. Bina say›s› bak›m›ndan en küçük grubu oluflturan
16 ve üzeri daireli 1.656 binada ise tam 36.908 daire bulunmaktad›r. K›saca ifade edilecek olursa dairelerin büyük ço¤unlu¤u, çok daireli, çok katl› binalardad›r.
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Tablo 10: Mahallelere Göre Bina ve Binalardaki Konut ve Dairelerin Da¤›l›m› (%)

Daire, konut ve binalar›n mahallelere göre da¤›l›m› ele al›nd›¤›nda, genelde her
üç grupta ve özellikle konut ve daire grubunda sahip olunan paylar›n birbirine
yak›n oldu¤u görülecektir. Ancak, az daireli konutlar›n yo¤un oldu¤u mahallelerin dairelerdeki pay› düflük, çok daireli konutlar›n yer ald›¤› mahallelerin dairelerdeki pay›n›n ise nispeten daha yüksek oldu¤u söylenebilir. Nitekim, az
katl›, dolay›s›yla az say›daki daireli bina ve konutlar›n yo¤un oldu¤u Emek,
Esatpafla ve Örnek mahallelerinin sahip oldu¤u bina ve konut pay›, dairelerdeki pay›ndan büyüktür. Ayn› husus, Bahçelievler, Ferah, Kirazl›tepe, Küplüce,
Kuzguncuk ve Yavuztürk mahalleleri için de sözkunusudur. Buna karfl›l›k çok
katl›, dolay›s›yla çok daireli bina ve konutlar›n yo¤un oldu¤u mahalleler için
tersi durum geçerlidir. Örne¤in, Ac›badem, ‹lçedeki bina ve konutlar›n %1,6’flar›na, dairelerin ise %4,2’sine sahiptir. Yine, dairelerdeki pay›, konut ve binalar617
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daki pay›na göre yüksek olan baz› mahalleler; ‹cadiye, ‹hsaniye, Altunizade,
Bulgurlu, Murat Reis, Selamiali, Valide-i Atik ve yap› kooperatifleri taraf›ndan
yap›lan konutlar›n çok say›da oldu¤u Barboros mahalleleridir. Barboros mahallesi, toplam dairelerin %4’üne sahip iken, toplam konutlar›n sadece %1,7, toplam binalar›n ise %1,6’s› bu mahallede bulunur. Bu da Barboros mahallesindeki binalar›n çok daireli ve çok katl› binalar oldu¤unu göstermektedir.

Tablo 11: Oda Say›s›na Göre Üsküdar’da Binalardaki Konut ve Daireler

Üsküdar’da binalardaki konut ve dairelerin büyük ço¤unlu¤u 3-4 odadan oluflmaktad›r. Bu niteli¤iyle Üsküdar’daki konut ve daireler, Türk ailesinin nispeten
genifl ve çok odal› mekanlarda yaflama iste¤ini ortaya koymaktad›r. Öyle ki, toplam dairelerin %46,3’ü 3, oldukça yüksek olup, %45,4’ü ise 4 odal›d›r. Buna karfl›l›k 5 ve özellikle de, 7 ve daha üzeri say›da odaya sahip bulunan daire say›s›,
önemli miktarlardad›r. ‹lçedeki, dairelerin %3,6’s› 5, %0,8’i 7 ve daha fazla odal›d›r.
Konu mahalle düzeyinde incelendi¤inde, ‹lçe genelinde oldu¤u gibi, dairelerin
büyük ço¤unlu¤unun mahallelerde de 3-4 odal› oldu¤u görülmektedir. Toplam
daireler içinde, iki odal› dairelerin pay›n›n nispeten yüksek oldu¤u mahalleler
çok az say›da olup, bunlar Aflç›bafl›, Hayrettin Çavufl, Kuzguncuk ve Tabaklar
iken, 5 odal› daireler ‹mrahor Salacak, Altunizade, Küçüksu ve özellikle de Vaniköy mahallelerinde önemli oranlardad›r. Vaniköy’deki 200 dairenin, 76’s›
(%38) 5 odal›d›r. Yine, Arakiyeci Hac› Mehmet, Bahçelievler, Abdullaha¤a, Beylerbeyi, Vaniköy ve Kandilli 6 ve 7 odal› dairelerin nispeten yo¤un oldu¤u yerleflim birimleridir. Ancak, baz› mahallelerdeki toplam daire say›s›n›n oldukça
az oldu¤u dikkate al›nmal›d›r.
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Tablo 12: Oda Say›s›na Göre Mahallelerde Daireler

Tablo 13: Tafl›y›c› Sistemi ve Yap› Malzemesi Cinsine Göre Üsküdar’da Binalar
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6. Tafl›y›c› Sistemi ve Yap› Malzemesi Cinsine Göre Binalar
Üsküdar, modern sistemler ile binalar›n yap›ld›¤› bir yerleflim birimidir. Binalar›n %80’e yak›n›nda tafl›y›c› sistem olarak iskelet (karkas) kullan›lmaktad›r. Tafl›y›c› sistem olarak y›¤ma (kagir) daha az tercih edilmektedir. Tafl›y›c› sistemi
gerek iskelet ve gerekse y›¤ma olan binalarda kullan›lm›fl bulunan yap› malzemesi ise, büyük ölçüde tu¤lad›r. Toplam binalar›n %85,7 (%75,3+10,4), tafl›y›c› sistemi iskelet olan binalar›n %94,4, y›¤ma olan binalar›n %52,7’sinde tu¤la
kullan›lm›flt›r. Y›¤ma binalarda nispeten briket de tercih edilmifltir. Nitekim, tafl›y›c› sistemi y›¤ma olan binalar›n %30,3’ünde yap› malzemesi brikettir.
7. Binalar›n Özellikleri, Is›tma Sistemi ve Kullan›lan Yak›tlar
Üsküdar ilçesinde binalar›n neredeyse tümü, binalar›n temel niteliklerinden kabul edilen borulu su tesisat›na sahiptir. Bu su tesisat›na sahip olmayan binalar›n oran› sadece %1,6’d›r. Mahalleler içinde ise ‹nk›lap ve Gülfem Hatun mahallelerinde borulu su tesisat› bulunmayan binalar›n nispeten yüksek orana sahip
oldu¤u görülmektedir. Öyle ki, ‹nk›lap mahallesindeki binalar›n %19’unda, di¤er bir ifadeyle 195 binan›n 37’sinde borulu su tesisat› yoktur. Gülfem Hatun

Tablo 14: Binalar›n Özellikleri
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mahallesindeki 271 binadan yine 37’sinde (%13,7) bu tesisat bulunmamaktad›r.
Do¤algaz›n ise, Üsküdar ve mahallelerinde yayg›n olarak kullan›ld›¤› görülmektedir. ‹lçe genelindeki binalar›n yar›dan fazlas› do¤algaz tesisat›na sahiptir. Do¤algaz tesisat›na sahip olmayan binalar›n yo¤un oldu¤u mahalleler ise; baflta Vaniköy ve Kandilli olmak üzere, Yavuztürk, Küçüksu ve Kirazl›tepe’dir. Do¤algaz
tesisat›, yayg›n olarak, ‹hsaniye, Ac›badem, Ayazma, Ahmet Çelebi, Arakiyeci
Hac› Mehmet, Barboros, Emniyet ve Hac› Hesna Hatun, Tabaklar ve Tavafli Hasan mahallelerindeki binalarda bulunmaktad›r.
S›cak su ise, Üsküdar’daki binalar›n çok küçük bir bölümünde yer alan bir özelliktir. ‹lçedeki binalar›n %13,5’inde s›cak su tesisat› vard›r. S›cak suya sahip binalar›n oran›, Arakiyeci Hac› Mehmet mahallesinde %76,6, Tabaklar’da %68,3,
Hac› Hesna Hatun’da %60,1, Aflç›bafl›’nda %57,3, Pazarbafl›’nda %48,5, Beylerbeyi’nde %48,4, Burhaniye’de %48,3, Tembel Hac› Mehmet’de %46,8, Altunizade’de %44,5, Gülfem Hatun mahallesinde %43,2’dir.
Asansör ve yang›n merdiveni ise Üsküdar’daki binalar›n birço¤unda bulunmamaktad›r. Öyle ki, ‹lçedeki binalar›n sadece %3,4’ünde asansör, %1,2’sinde ise
yang›n merdiveni vard›r. Bu noktada ‹lçedeki çok katl› binalar›n pay›n›n da çok
yüksek olmad›¤› hat›rlanmal›d›r. 7-9 katl› binalar›n toplam binalar içindeki pay› sadece %1,9, 10 ve üzeri katl› binalar›n pay› sadece %0,4’tür. Asansörün özellikle 7 ve üzeri katl› binalar›n yo¤un olarak bulundu¤u Altunizade (%27,2), Ac›badem (%25,3) ve 5-6 katl› binalar›n toplam binalar›n %35’ini oluflturdu¤u Barboros’taki (%20,9) binalar›n önemli bir k›sm›nda kullan›ld›¤› görülmektedir.
Kapal›/aç›k garaj bulunan binalar›n oran› ise az›msanmayacak düzeyde olup,
Üsküdar’daki binalar›n %16,6’s›nda, yaklafl›k her alt› binadan birinde kapal›/aç›k garaj vard›r. Baz› mahallelerde ise binalar›n yar›s›ndan fazlas›nda garaj
bulunmaktad›r. Öyle ki, Ac›badem, Altunizade, Vaniköy’deki binalar›n %62’lerden, Kandilli, Abdullaha¤a, Barboros, Bahçelievler, Beylerbeyi, Bulgurlu, Havuzbafl› ve Hasippafla’daki binalar›n dörtte ve genellikle üçte birinden fazlas›nda kapal› veya aç›k garaj bulunmaktad›r.
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Tablo 15: Binalar›n Is›tma Sistemi
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‹lçedeki binalardaki ›s›tma sistemi ise soba ve kat kaloriferi a¤›rl›kl›d›r. Binalar›n %45,1’i soba, %35,6’s› kat kaloriferi ile ›s›t›lmaktad›r. Sobalarda; gaz, elektrik, odun, kömür vb. yak›tlar kullan›l›rken, bina içi kalorifer sistemi tekbir binan›n ›s›t›lmas›, merkezi kalorifer sistemi, birden fazla bina için kurulmufl sistemdir. Bilindi¤i gibi kat kaloriferi (kombi vb.) ise ba¤›ms›z birimlerin (daire, iflyeri
vb) ›s›t›lmas›n› sa¤lar.
Is›tma sistemi olarak bina içi ve merkezi kalorifer sistemi kullan›m› çok yayg›n
de¤ildir. ‹lçedeki binalar›n toplam %6,8’inde bu iki sistem kullan›lmaktad›r. Öte
yandan, ilçe düzeyinde yaklafl›k her on binadan birinde karma sistem vard›r.
Ancak, bask›n ›s›tma metodu soba ve kat kaloriferidir.
Ayn› hususlar, mahalleler için de geçerli olmakla birlikte, baz› mahallelerde baz› ›s›tma sisteminin çok daha fazla yayg›n oldu¤u dikkati çekmektedir. Örne¤in,
Emek (%96,4), Yavuztürk (%85,4), Kirazl›tepe (%79,4), Küçüksu (%74,8), Esatpafla (%62,8) ve M. Akif Ersoy’da (%60,6) binalar›n büyük bir k›sm›nda soba
›s›tma sistemi kullan›lmakta iken, ‹hsaniye (%80,2), ‹mrahor Salacak (%73,7),
Ayazma (%75,4), Arakiyeci Hac› Mehmet (%73,4), Arakiyeci Hac› Cafer (%72,3)
ve Tabaklar (%68) mahallesinde kat kaloriferi yayg›n bir ›s›tma sistemidir.
Öte yandan, Ac›badem, Kandilli ve Beylerbeyi bina içi kalorifer, Altunizade ve
Barboros merkezi kalorifer sisteminin, binalar›n nispeten önemli bir bölümünde tercih edildi¤i mahallelerdir.
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Tablo 16: Binalarda Is›nma Amaçl› Kullan›lan Yak›t Cinsi

Üsküdar’daki binalar›n yar›ya yak›n›nda kullan›lan yak›t cinsi do¤algazd›r. Öyle ki, ‹lçedeki binalar›n %46,2’sinde do¤algaz kullan›lmakta, bu yak›t cinsini, binalar›n yaklafl›k üçte birinde (30,3) kullan›lan kömür izlemektedir. Di¤er yak›t
türlerini kullanan binalar›n ise daha s›n›rl› miktarlarda oldu¤u görülmektedir.
Zaten, bu iki yak›t türü, toplam binalar›n %76,5’inde tercih edilmektedir. Tüp
gaz, elektrik ve akaryak›t çok az say›daki binada kullan›l›rken, odun ve kömürodun kullanan binalar›n pay› nispeten yüksektir.
Binalarda ›s›nma amaçl› kullan›lan yak›t cinsinin, binan›n ›s›tma sistemiyle büyük ölçüde ba¤lant›l› oldu¤u görülmektedir. Nitekim, Üsküdar’da ›s›tma sistemi
olarak kat kaloriferi, bina içi kalorifer sistemi ve merkezi kalorifer sistemine sahip (bir k›sm›nda kömür, fuel oil yak›labilir) binalar›n toplam binalar içindeki
pay› %42,4, ›s›nmak için do¤algaz kullan›lan binalar›n oran› %46,2’dir. Ayr›ca,
›s›tma arac› olarak soban›n kullan›ld›¤› binalar›n oran› %45,1, yak›t cinsi olarak
kömür (%30,3), odun (%3,1), tüp gaz (%2), elektrik (%1,3), kömür-odun (%4,7)
kullan›lan binalar›n oran› %41,4’dür.
Öte yandan, binalar›n büyük k›sm›nda ›s›tma sistemi soba olan baz› mahallelerde özellikle, kömür kullan›m› yayg›nd›r. Nitekim, Emek’teki binalar›n %86,8,
Yavuztürk’teki binalar›n %80,3, Kirazl›tepe’deki binalar›n %59,9, Küçüksu’daki
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binalar›n %68,3, Esatpafla’daki binalar›n %48 ve M. Akif Ersoy’dakilerin
%51,2’sinde ›s›nma arac› kömürdür. Do¤algaz ise yine kat kaloriferi, bina içi sistem ve merkezi sistemin yayg›n oldu¤u binalarda tercih edilmektedir. Nitekim,
özellikle kat kaloriferine sahip olan binalar›n yo¤un olarak bulundu¤u, ‹hsaniye (%83,2), ‹mrahor Salacak (%80,4), Ayazma (%80), Arakiyeci Hac› Mehmet
(%79,8), Arakiyeci Hac› Cafer (%71,4) ve Tabaklar (%72,5) mahallesinde do¤algaz ›s›nma arac›d›r. Ayr›ca, ›s›nma amac›yla do¤algaz kullanan binalar›n oran›,
Ac›badem, Hac› Hesna Hatun, Barboros, Ahmetçelebi ve Emniyet mahallelerinde %70’lerin üzerindedir.
8. Binalar›n Fiziki Durumu
Üsküdar ‹lçesindeki bina stokunun dörtte üçünden fazlas› iyi durumda olup,
herhangi bir tadilata ihtiyac› yoktur. Bunda, binalar›n büyük bir ço¤unlu¤unun
1970 ve özellikle de 1990 y›l›ndan sonra yap›lm›fl olmas›n›n yan› s›ra yap› sistemi ve kullan›lan yap› malzemesi türleri, bölgesel iklim özellikleri ve bina sahiplerinin gelir seviyelerinin etkili oldu¤u düflünülmektedir. Di¤er bir ifadeyle
‹lçe, nispeten yeni ve fiziken sa¤lam binalardan oluflmaktad›r. Üstelik ‹lçe genelindeki binalar›n yine %16,7 gibi önemli bir bölümü basit tadilat ve tamiratlarla (yap›larda, derz, iç ve d›fl s›va, boya, badana, oluk dere, do¤rama, döfleme ve
tavan kaplamas›, s›hhi tesisat tamirleri, çat› onar›m ve kiremit aktarma ifllemi)
yenilenebilecek durumdad›r.
Ancak, esasl› tamirat ve tadilat (yap›lardaki tafl›y›c› unsurlar› etkileyen veya
brüt inflaat alan›n› de¤ifltiren ifllemler) gereken binalar›n oran› %5,1’tir. Harap
ve y›k›lmas› gereken binalar›n say›s›n›n hiç de az olmad›¤› görülmektedir. ‹lçedeki binalar›n yaklafl›k %1’i (0,9) bu durumdad›r.
Bina sto¤unun durumu, mahalleler itibariyle incelendi¤inde, özellikle Emek
mahallesindeki binalar›n oldukça büyük bir bölümünün, tamir ve tadilata ihtiyac› bulunan binalardan meydana geldi¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim, bu mahalledeki binalar›n yaklafl›k %70’inin basit (%46,8) ve esasl› (%22,5) tadilata ihtiyac› bulunmaktad›r. Beylerbeyi’ndeki binalar›n ise yaklafl›k %60’› için basit
(%47,8) ve esasl› (%12) tamirat ve tadilat gerekmektedir. Yine, bina stokunun
nispeten eskimifl bulundu¤u mahalleler; Hac› Hesna Hatun, Pazarbafl›, Fetih,
Hasippafla, ‹cadiye, Ferah, Cumhuriyet, Hayrettin Çavufl ve Kandilli’dir. Emek’te
oldu¤u gibi Kandilli mahallesindeki binalar›n da beflte birden fazlas›n›n esasl›
tamir ve tadilata ihtiyac› vard›r.
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Tablo 17: Binalar›n Fiziki Durumu

Harap ve y›k›lmas› gereken binalar›n yo¤un oldu¤u mahalleler de görülmektedir. Örne¤in, Pazarbafl›ndaki binalar›n %8,1’i, Hayrettin Çavufl’ta bulunanlar›n
%7,7’si, Abdullaha¤a mahallesinde bulunan binalar›n %5’i harap ve y›k›lmas›
gereken binalard›r.

B. ‹nflaat Ruhsatnameleri ve Yap› Kullanma ‹zin Belgelerine
Göre Üsküdar’da Yap›laflma
1. Yeni Ve ‹lave Yap›lar
1990-2002 y›llar› aras›nda belediyeler taraf›ndan verilmekte olan ruhsatlara göre yap›lacak yeni ve ilave yap› miktar› ülke genelinde azalmakta, ‹stanbul ve Üsküdar’da ise artmaktad›r. Ancak, bu 10 y›ll›k süreçte 5 Nisan Krizi ve 1999 y›l›nda yaflanan depremlerin inflaat sektörünü önemli ölçüde etkiledi¤i görülmektedir. Gerçekten, her y›l ruhsat verilen yap›lacak yeni ve ilave yap› miktar› 5 Nisan Kararlar›’n›n uygulamaya konuldu¤u 1994 y›l›ndan sonra azalmaya bafllam›fl, ancak as›l büyük azal›fl 1999 ve 2000 ve özellikle 2001 y›llar›nda meydana
gelmifltir. Nitekim, ruhsat verilen yap› say›s› 1998 y›l›nda ülke genelinde
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116.235, ‹stanbul’da 22.946 iken, 2000 y›l›nda ülke genelinde 79.140’a, 17 A¤ustos depreminde zarar gören ve deprem kufla¤›nda yer alan ‹stanbul’da ise oldukça fazla azalarak 9.096’ya inmifltir. 2001 krizini takip eden 2002 y›l›nda ise ruhsat verilen yap› say›s› yar› yar›ya azalm›flt›r.
1990-2002 döneminde inflaat ruhsatnamelerine göre ülke genelinde 1.477.193,
‹stanbul genelinde 142.659 binaya inflaat izni verilir iken, Üsküdar’da inflaat›na
bafllanmas› için ruhsat al›nan bina say›s› 6.120’dir. Yine bu dönemde, ülke genelinde 1.222.495, ‹stanbul genelinde 40.012, Üsküdar’da ise 1.412 yap› için iskan belgesi verilmifl, di¤er bir ifadeyle bu miktarda yap› tamamlanm›flt›r. Buna
göre 1990-2002 döneminde ‹stanbul’da ruhsat belgesi verilen yap›lar›n %4,3’ü,
iskan belgesi verilen yap›lar›n %3,5’i Üsküdar belediyesi s›n›rlar› içindeki yap›lard›r. Bu oranlar, 37 ‹lçe ve belde belediyesinden oluflan ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi içinde Üsküdar’›n inflaat hareketlili¤i bak›m›ndan ortalaman›n üzerinde de¤ere sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Her y›l ortalama 413 yeni ve
ilave yap› ruhsat› verilen ilçede, en fazla yap›laflma talebinin oldu¤u y›l 1991,
en az yap›laflma talebinin oldu¤u y›l 2002’dir. Öte yandan, ‹lçe, ekonomik kriz
ve tabii afetlerden ‹stanbul geneline benzer flekilde etkilenmifl ve ortalama 470
olan y›ll›k ruhsat talebi say›s› 2002 y›l›nda 155’e inmifltir.

Tablo 18: Yap›lar

‹lçede, en fazla iskan belgesi (205) 2000 y›l›nda, en az iskan belgesi (42) ise
2002 y›l›nda verilmifltir. ‹stanbul genelinde iskan verilen yap› say›s›n›n çok
azald›¤› 1999 ve 2000 y›l› d›fl›nda bu flehirde iskan verilen yap›lar›n genelde
%2-3’ler civar›ndaki k›sm› Üsküdar Belediyesi taraf›ndan iskan verilen yap›lard›r. Bu pay, 1999’da %5,3, 2000’de %9,8’dir. 2002 y›l›nda ise yine %2,8’dir.
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Tablo 19: Üsküdar’da Kullan›m Amac›na Göre Yap›lar

‹lçede yap›laflman›n konut merkezli oldu¤u görülmektedir. Gerçekte, insanlar›n
bar›nma ihtiyac›n› karfl›layan konutun, yap› türleri içinde birinci s›rada yer almas› ola¤an olup, gerek ülke geneli ve gerekse ‹stanbul’da benzer bir durum söz
konusudur. Konut üretimi; s›nai, ticari, s›hhi ve sosyal, kültürel, dini, idari yap› türlerine göre oldukça yüksektir. 1990-2002 döneminde Üsküdar’daki yap›lar›n ruhsat belgelerine göre %93,8’i, iskan belgelerine göre %88,5’i konuttur. Di¤er taraftan ‹lçedeki s›nai yap›laflman›n tamamen bitti¤i buna karfl›l›k ticari yap›lar›n ise s›n›rl› da olsa yap›lmaya devam etti¤i söylenebilir. Nitekim, 1990’l›
y›llar›n ortalar›ndan beri s›nai yap›lar için ruhsat veya iskan talebinde bulunulmam›flt›r. Ticari yap›lar ise, konuttan sonra en fazla infla edilen yap›lar olarak
dikkati çekmektedir. 1990-2002 döneminde 272 ticari yap› için ruhsat, 90 ticari
yap› için iskan belgesi verilmifltir. Buna karfl›l›k 1990-2002 döneminde ‹stanbul’da ruhsat belgesi verilen ticari yap› say›s› 5.807, iskan belgesi verilen ticari
yap› say›s› 2.402’dir. Buna göre bu ‹l’de ruhsat belgesi verilen ticari yap›lar›n da
%4,7’si, iskan belgesi verilen ticari yap›lar›n %3,7’si Üsküdar’da bulunmaktad›r.
Üsküdar’›n ‹stanbul’da ruhsat ve iskan belgesi verilen ticari yap›lar içindeki pay›, toplam yap›lar ve konutlarda sahip oldu¤u oranlara yak›nd›r. Bu durum,
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mevcut istatistiki veriler çerçevesinde Üsküdar’›n ticari yap›laflma bak›m›ndan
da ‹stanbul ilçeleri içinde önemli bir yere sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
S›hhi, sosyal ve kültürel yap›lar ile dini yap›lar›n paylar› ise çok düflüktür. Üsküdar’da 1990-202 döneminde 26 adet s›hhi ve sosyal yap›, 28 adet kültürel yap› ve 13 adet dini yap› için ruhsat düzenlenmifltir. Ayn› dönemde ‹stanbul’da
396 s›hhi-sosyal yap›, 300 kültürel yap›ya ruhsat belgesi verilmifltir. S›hhi-sosyal yap›lar, sosyal yap›, kültürel yap›lar ise okul ve ilgili tesisler a¤›rl›kl›d›r.
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Girifl
H›zl› kentleflme sonucu kent çekirde¤ini oluflturan merkez, kendini tan›mlayan
yaflam tecrübelerinin yans›mas› olarak karfl›m›za ç›kar. H›zl› nüfus art›fl›, k›rsal
nüfusun kentsel nüfusa dönüflümü, kenti göç al›r konuma getirmifltir. Geliflen
ve de¤iflen insan yerleflimleri ça¤dafl geliflmelerden etkilenmektedir. Nüfus
yo¤unlu¤unun artmas› sonucu yeni yerleflim alanlar› aç›lmas› gerekmekte, tarihi merkezler ele al›n›p sürdürülebilirlik kavram› içinde irdelenmedi¤inde köhnemekte, köhneyen tarihi çekirdek ancak marjinal kesimin yaflam alan› haline
gelerek, özgün kullan›c›lar›n› yitirmektedir.
Bu çal›flmada kentlerdeki rölatif eskime ele al›narak, tarihi binalar›n yer ald›¤›
kentsel dokunun rehabilitasyonunda aç›k alan düzenlemeleri ve promenatlar›n
önemi vurgulanarak, Filibe kentinde Filibe Ulu Camii, Roma kal›nt›lar› ve
ça¤dafl yaflam›n birlikteli¤i ele al›nm›flt›r. Çal›flman›n sonucunda ise tarihi ve
kültürel de¤erlerin de¤erlendirilmesinde Üsküdar’da son tarihi buluntular›n›n,
yeni kentsel düzenlemeye kat›l›m› ile ulafl›labilecek önemli veriler, örneklemel-
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erle de¤erlendirilmifltir. Bu de¤erlendirmelerde sürdürülebilirlik kavram› yan›
s›ra tarihi merkezin canland›r›lmas› önerilerinde, ça¤dafl yaflam gereksinimlerinin tarihi dokuyu bozmadan, ona öykünerek nas›l sürdürülebilirlik içinde
ele al›nmas› gere¤i, ça¤dafl yaflam içinde önceki yaflamlar›n elde etti¤i de¤erlerin
bozulmadan güncel yaflama içinde korunmas› sorunu ve de¤er unsurlar›na
sahip kent mekânlar›n›n özgünlü¤ünü art›raca¤› gerçe¤i ile yaflama kat›l›m›,
sürdürülebilirlik- koruma-ça¤dafl yaflam üçgeni içinde araflt›r›lm›flt›r.

1. Üsküdar’›n k›sa tarihi geçmifli
Antik kaynaklara göre, kentin ad› ‹lkça¤’da Khrysopolis (Alt›n flehir) olarak
geçmektedir(RE 1899). Bölgede, daha Geç Klasik-Erken Helenistik dönemleri
içeren M.Ö. IV. yüzy›lda, Khrysopolis isimli antik kentin varl›¤› belirtilmektedir. Bu tarihî bilgilere göre, bo¤az›n Asya k›y›s›nda gümrük niteli¤inde bir ifllevi de olan antik bir liman kenti bulunmaktad›r. Üsküdar yerlefliminin geçmiflini alg›layabilmek için isminin dayand›¤› tarihi olgular› incelemek gerekir. Bu
ba¤lamda, Üsküdar kelimesinin etimolojik incelemelerinde farkl› görüfller
bulunmaktad›r. S. Ay›ca, Üsküdar kelimesi hakk›nda bilinen tarihi bilgileri
derleyen bir çal›flma yapm›flt›r. Ay›ca, yabanc› kaynaklarda söz edilen
Skoutarion kelimesinin, Roma Devrinde Scutun denilen kalkan› tafl›y›c› askerlere Scutarii denildi¤ini ve dolay›s›yla bu s›n›ftaki askerlerin bölgede bir k›fllas›
olmas› olas›l›¤›n› yinelemektedir1. Bölge, XII. yüzy›lda Skoutarion olarak
tan›nmaya bafllam›flt›r. Nitekim 1203’te ‹stanbul önlerine gelen Haçl› ordusundan Geoffory de Villehardouin’in an›lar›nda buraya Escutaire denilmektedir.
Roma Devrine ait Scutarii teriminin yüzy›llarca sonra birdenbire yer ad› olarak
ortaya ç›kmas› olas›l›¤› zay›f görünse de, Bizans Devrinde esas› Farsça’dan gelen
bu kelime, zaman içinde de¤iflerek Üsküdar fleklini alm›fl olabilir.
Osmanl› döneminde Bo¤az’›n Anadolu yakas›n›n en önemli yerleflim merkezlerinden biri haline gelen Üsküdar; XVI. ve XVIII. yüzy›llar› aras›nda, Osmanl›
ordusunun Asya yönünde yap›lan seferlerin bafllang›ç noktas› olarak bo¤az›n en
hareketli noktas› konumundad›r.2
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 tarihi merkezin konut yerleflimi özelli¤ini günümüzde kaybetme¤e bafllad›¤› ve tarihi merkezin ticari
ifllevle yüklenmekte oldu¤u ile karfl›lafl›l›r.3

2- Üsküdar kaz›lar›nda bulunan arkeolojik ve
mimari buluntular
“Üsküdar-Marmaray Arkeolojik Kurtarma Kaz›lar›” 2004 y›l›nda ‹stanbul
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Arkeoloji Müzeleri Müdürlü¤ünce bafllat›lm›fl ve bu müdürlükte görevli uzmanlar ile kaz›lar sürdürülmüfltür. Kaz›lar Nisan 2006 tarihiyle 13-15 serbest arkeolog ve 65 ile 120 iflçi aras› de¤iflen iflçi ile birlikte yürütülmüfltür. Üsküdar meydan›n›n geçmiflte birçok uygarl›¤a zemin oldu¤u düflüncesi, yap›lan kaz›lar ile
kan›tlanmaktad›r. T.C. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Kültür Varl›klar› ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 2007 y›l›nda yay›nlanan, 2006’da Alanya’da 24-26
Nisan tarihinde gerçekleflen 15. Müze Çal›flmalar› ve Kurtarma Kaz›lar›
Sempozyum Kitab›nda arkeolog fiehrazat Karagöz’ün “Marmararay Projesi
Üsküdar Meydan› Aç-Kapa ‹stasyonu Arkeolojik Kurtarma Kaz›lar›” isimli
tebli¤inde Üsküdar meydan›nda Erken ve Geç Roma dönemi, Erken Osmanl› ve
Geç Bizans, Geç Osmanl› ve Cumhuriyet Devri buluntular›na ulafl›ld›¤› ifade
edilmektedir.
2-1. Erken Bizans ve Geç Roma Dönemleri
Üsküdar meydan›nda, bu dönem kal›t› olarak, yap›m tekni¤i Bizans Dönemi
mimarisine ait özellikleri tafl›d›¤› arkeologlarca ifade edilen dikdörtgen planl›
bir binadan söz edilmektedir. Apsisli olan bu bina kal›nt›s›n›n d›fl çevre duvarlar›n›n temellerini s›n›rlayan, yak›n tarihe kadar yap›lan binalar›n da temel
kal›nt›lar› ile kapland›¤› görüldü¤ü, yak›n tarihte ortadan kald›r›lm›fl kent
dokusu temelleri alt›ndan, ortaya ç›kar›lan antik kal›nt›lar›n, Üsküdar tarihine
yeni bilgiler sa¤layacak nitelikte oldu¤u uzmanlarca belirtilmektedir. Ayr›ca bu
yap› yak›nlar›nda ayn› yap›m özelli¤i gösteren kare planl› di¤er bir yap›n›n da
temel duvarlar› ortaya ç›kar›ld›¤› ifade edilmektedir.4
2-2. Erken Osmanl› ve Geç Bizans Dönemleri
Üsküdar Meydan›’ndaki orta refüj kaz›lar›nda mekânlar›n içinden ve mekân
d›fl›ndaki dolgu topraktan s›rl›-s›rs›z Osmanl› Dönemine ait çanak-çömlek
parçalar›, ithal porselen ve seramikler, geç döneme ait cam parçalar›, bol miktarda lüle parçalar›, ‹znik ve Kütahya ifli çini ve seramik parçalar›, bol miktarda
flamdan parçalar› ile az miktarda Osmanl› ve Bizans Dönemi’ne ait grafiti çanakçömlek parçalar› toplanm›flt›r.5 Bu da bize bölgenin Erken Osmanl› ve Geç
Bizans’a da ev sahipli¤i yapt›¤›n›n göstergesi olmufltur.
2-3. Geç Osmanl› ve Cumhuriyet Devri
Üsküdar Meydan›’ndaki kaz›larda XIX. yüzy›l ortas›ndan XX. yüzy›l sonuna
kadar çeflitli amaçlarla kullan›lan mekânlar›n (depo, dükkân, ma¤aza gibi) temel
duvarlar›n›n tespit edildi¤i ifadesi, eski Üsküdar Meydan›’na iliflkin yak›n
geçmifl ve geç Osmanl› Dönemi’ne ait belgeler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.6
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3. Üsküdar Arkeolojik Buluntular›n›n Koruma Tüzüklerdeki
Yeri ve Üsküdar Meydan› ve Yak›n Çevresi Kentsel Tasar›m
Projesi
3.1. Üsküdar ‹skele Meydan›nda Bulunan Arkeolojik Bulgular›n Ulusal ve
Uluslararas› Korumayla ‹lgili Tüzüklerdeki Yeri
Üsküdar iskele meydan› kaz›lar›nda ele geçen buluntular, yaln›z Türkiye’nin
de¤il tüm insanl›¤›n geçmifline ait bulgulard›r. Bu kaz›larda bulunan arkeolojik
ve tarihi eserlerin; tüm insanl›¤›n geçmifline ait oldu¤u gere¤i, bu miras›n uluslar aras› tüzüklerle tan›mlanan koruma gerekçeleri, arkeolojik miras, arkeolojik
miras›n yönetimi ve de korunmas› alt bafll›klar›nda ele al›nm›flt›r
3.1.1. Arkeolojik miras:
Temel verileri arkeolojik yöntemlerle elde edilen buluntu “Arkeolojik miras”
insan varl›¤›n›n her türlü izini kapsamakta ve her tür insan etkinli¤ini yans›tan
yerleri, terk edilmifl yap›lar›, toprak ve su alt›ndaki sitler de dâhil olmak üzere
her tür kal›nt›y›, bunlarla iliflkili tafl›nabilir tüm kültürel malzemeyi içermektedir.7
Bu nedenle geçmiflteki insan etkinliklerinin temel belgesini oluflturan arkeolojik miras›n, arkeolog ve di¤er bilim adamlar›n›n onu günümüz ve gelecek kuflaklar›n yarar›na incelemesi ve yorumlayabilmesi için korunmas› ve do¤ru yönetimi flartt›r.8
3.1.2. Arkeolojik Miras›n Yönetimi:
Arkeolojik miras hakk›nda bilgi toplama ifllemi s›ras›nda, araflt›rman›n hedefi
olan arkeolojik verilerin yok edilmemesi temel ilke olarak ele al›nmakta, bu
nedenle müdahaleler korumaya yönelik yönü veya bilimsel bak›mdan gerekli
olanla s›n›rl› kalmaktad›r. Dolay›s›yla arkeolojik alan›n tümünü kazmak yerine,
mümkün olabildi¤ince zarar vermeyen tekniklerle araflt›rma, yerden ve havadan
belgeleme ve örnek alma yöntemleri teflvik edilmekte, belgelenecek ve
korunacak veriler aras›nda bir tercih yapma zorunlulu¤u ortaya koydu¤u, hatta
bazen bir an›t›n tümüyle ortadan kalkmas›na neden olabildi¤i için, kaz› yapma
karar›, durum ayr›nt›l› olarak gözden geçirildikten sonra ele al›nmaktad›r.
Kaz›lar kentsel büyüme, soygun ve do¤al bozulma gibi etkenlerden zarar
ebilece¤i gerekçesi ile an›t ve sitlerde ivedilikle yap›lmaktad›r.9
Antik eserlerin gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›¤› kaz› ve araflt›rmalarda, topraktan ç›kan
kal›nt›lar›n düzenlenmesi ve in-situ (su alt› buluntular›nda) b›rak›lacak olan
sanat eserlerinin sürekli olarak korunmas› çabalar›n› kapsayan “kurtarma”
çal›flmas› derhal ve sistemli bir flekilde gerçeklefltirilmektedir.10
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Washington Tüzü¤ü 1987, Carta Del Restaura: 1931 tüzüklerinde arkeolojik
buluntulara ulafl›m çal›flmalar› sonras›nda da hassasiyetin devam etmesi gere¤i,
bu eserlerin korunmas› ve yönetimi üzerinde de uzmanl›k gerektirdi¤i vurgulanmaktad›r.
3.1.3. Arkeolojik Miras›n Korunmas›:
Tarihî Alanlar›n Korunmas› ve Ça¤dafl Rolleri Konusunda Tavsiyeler, Nairobi
1976 ve Carta Del Restaura 1931 tüzüklerinde tarihî alanlar›n ça¤lar boyunca,
sosyal, dinî ve kültürel etkinliklerin çeflitlilik ve zenginli¤inin en somut
tan›klar›n› oluflturduklar›, korunmalar›n›n ve ça¤dafl toplumsal yaflant›ya
kat›lmalar›n›n kent ve arazi planlama ve gelifltirmesinin temel ö¤elerinden birisi
oldu¤u göz önüne al›narak, hangi döneme ait olursa olsun sanat de¤eri ve tarihi an›s› olan tüm de¤erler korunmas›, gere¤i vurgulanm›flt›r.11 “Carta Del
Restaura 1931” tüzü¤ünde an›t› oluflturan farkl› dönemlerin hiçbirinin yok
edilmemesi, bilim adamlar›n› yan›ltacak eklemelerin yap›lmamas› ve analitik
araflt›rmalar s›ras›nda gün›fl›¤›na ç›kan malzemenin da¤›t›lmamas› iste¤i,
mimar›n an›t› bir sanatsal ifllevle iliflkilendirmek ve mümkün oldu¤unda bir
anlat›m birli¤ine getirme yaklafl›m›, kentlilerin kendi görüfl, an› ve özlemleriyle
kent ruhundan kaynaklanan arzular› ve son olarak yönetim kurallar› ile kullan›m›na iliflkin kaç›n›lmaz taleplerin dikkate al›nmas› gere¤i sunulmufltur.12
1964 tarihli Venedik Tüzü¤ü’nün 15. maddesine kentte tarihi geçmifli anlatan
y›k›nt›lar›n, mimari unsurlar›n ve buluntular›n sürekli olarak korunmas› için
gerekli önlemler al›nmas› gere¤i paralelinde, an›t›n anlafl›lmas›n›
kolaylaflt›racak ve anlam›n› hiç bozmadan aç›¤a ç›kartacak her çareye baflvurulmas› önerilmektedir.13
1976 tarihinde, Tarihi Alanlar›n Korunmas› ve Ça¤dafl Rolleri Konusunda
Tavsiyeler Nairobi’de haz›rlanan tüzükte, tarihî alanlar ve çevreleri, her türlü
tehlikeye karfl› etkin biçimde korunabilmesi gere¤i, özellikle özgünlüklerini
zedeleyebilecek uygun olmayan kullan›mlar›n, gereksiz eklerin, yanl›fl veya
duyars›z de¤ifliklikler gibi zararl› etkenlere veya her türlü kirlenmenin zararlar›na karfl› korunabilmelerinin uzmanlar›n duyarl›l›¤› ile olabilece¤i belirtilmektedir.14
1999 tarihli Tarihi Ahflap Yap›lar›n Korunmas› ile ‹lgili ‹lkeler Tüzü¤ü’nde, her
dönemin ahflap yap› tasar›m› ve yap›m tekni¤i, dünyan›n kültürel miras›n›n bir
parças› olarak önem gösterilmekte, ahflap yap›lar›n hizmet ettikleri topluluklar›n kültürel izlerini de tafl›d›klar› ve günümüz yaflam koflullar›nda gittikçe
azalarak, yok olduklar› belirtilmekte, bu nedenle de toprak alt›nda kalm›fl her
türlü mimari kal›tlar›n da kültürel bellek için veri olabilece¤i iflaret edilmektedir.15
3.2. Marmaray Çal›flmalar›, Üsküdar Meydan› ve Yak›n Çevresi Kentsel
Tasar›m Projesi Sonras› Yeni Düzenlemenin De¤erlendirilmesi
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Üsküdar’›n yeniden yap›lanmas›nda yerel topluluklar›n ortak hedefler do¤rultusunda örgütlenmeleri, mahalle planlar›; yerel özellikler, talep ve sorunlar
potansiyelleri belirleyerek daha çok hemflehrinin fiziki geliflime katk› koymas›
sa¤lanmal›d›r. Yerel konular tan›mlanarak, eylem plan› gelifltirmek için mahalle
esasl› çal›flmalar yap›lmal›d›r. Planlama sürecinde gerekli olan verileri toplamak, toplulu¤u organize etmek ve kat›l›m ortam›n› yaratmak, planlama ve
de¤iflim çal›flmalar› içinde yer almal›d›r. Genifl alanlar› kapsayan planlamalarda, kat›l›m›n imkâns›zlaflmas›, plan üretim aflamas›nda s›k›nt› oluflturmaktad›r.
Kentsel uygulamalara kat›l›m, hemflehrilerin çal›flmalarda söz sahibi olmas›
sonucu; sahiplenme, koruma, yaflatma konular›nda bilinçlenmelerine de katk›
koymaktad›r. Kiflinin yaflad›¤› çevreyi tan›mas›, bildi¤i çevrede yaflamas› mutlulu¤unu artt›racakt›r. Tarihi çevrelerin yap›land›r›lmas›nda, bölgeye gelecek yeni
düzenlemelerde;
Do¤al eflikler
Yapay eflikler
Yerleflme dokular›
Bölgede yaflayan bireylerin sosyo-ekonomik yap›lar› göz önüne al›nmal›d›r.
Kuvvetli iletiflim ortam›n›n oldu¤u, sorumluluklar›n paylafl›ld›¤›, topluluklar›n
ilgisini artt›racak mekanizmalar›n geliflti¤i ortamlar için halk›n e¤itildi¤i ortamlar; Belediyenin yat›r›m program› ile ilgili kararlarda yönlendirici olarak,
hemflehrilerin ilgisinin uzun süreli olmas› yan› s›ra yaflam kalitelerini de
artt›racakt›r.16
Sirel’ler 2006 y›l›ndaki IV. Üsküdar Sempozyumu’nda sunduklar› tebli¤lerinde
“Üsküdar’›n planlamas›n›n yak›n çevresi ile ilgili geliflmeleri yads›yan parçac›
bir tutumla ele al›nd›¤›n›” ifade ederler, ayn› çal›flmada yeni düzenleme sonras›
Üsküdar’›n geçmifl uygulamalarla zaten önemli ölçüde bozulmufl olan tarihi
kentsel dokusu, söz konusu plan ile yeniden ve büyük ölçekli bir parçalanma ve
de¤iflime u¤rayaca¤›n› iflaret etmektedirler. Ayr›ca bölgenin yer üstü ve yeralt›
kültür ve tabiat varl›klar›n›n tam bir envanteri, bu envanterin sonucuna göre
ilgili Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’nun koruma ile ilgili
ilke ve kriterlerinin saptanmas›, bölgenin sit alan› olarak belirlenmesi konusunun tart›fl›lmas› gere¤i sav›n› ileri sürerler. Bu çal›flma kapsam›nda “Üsküdar
Meydan› Kentsel Tasar›m Projesi” hakk›nda da afla¤›daki hususlar›n alt›n›
çizmektedirler.17
◆ Ticari alanlar›n a¤›rl›kl› oldu¤u, zemin alt›ndaki ilk kattaki dolafl›m alan›nda;
Üsküdar merkezindeki yaya hareketlerinin devaml›l›¤›n› sa¤lamaya yönelik bir
çaba görülmemektedir.
◆ Zemin alt›ndaki di¤er üç kat›n binek otolar› için park alan› olarak ayr›lm›fl
olmas›, Üsküdar merkezine özel araç ak›m›n› teflvik edecek ve trafik yükü
artarak ak›c›l›k olumsuz etkilenecektir. Bu durumu önlemek için toplu
tafl›mac›l›¤›n teflviki ve özel araç kullan›m›n›n k›s›tlanmas› gerekmektedir.
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◆ Zemin alt›nda yap›lacak dört katl› inflaat nedeniyle (Resim 1-2) uygulamadaki teknik ve mali güçlükler yan›nda uzun sürecek inflaat süreci nedeniyle Üsküdar merkezinin ulafl›m› ve yaflam› olumsuz olarak etkilenecektir
Sirel’ler çal›flmalar›n›n son bölümünde, Üsküdar özelinde; ülkemizde benzer
alanlar için örnek teflkil edebilecek bir “planlama – tasar›m – uygulama”
çal›flmas›n› gerçeklefltirme f›rsat› halen mevcut oldu¤unu belirterek, Üsküdar’›
geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi hak etti¤i nitelikli mekânsal düzene kavuflturmak için; tüm kamu kurumlar›, bilim ve meslek kurulufllar› ile eflgüdüm
içerisinde ivedilikle çal›flmalara devam edilmesi gere¤ini belirtirler.
Sirel’lerin çal›flmalar›nda ifade ettikleri gibi tarihi merkezi kapsayan projelendirme çal›flmalar›nda tüm dünyada, merkezi, yerel yönetim, bilim ve meslek
kurulufllar› eflgüdüm içerisinde çal›fl›rlar. Özellikle Türk hükümeti’nin 1983’te
UNESCO’ya baflvurarak, ‹stanbul’un Dünya Kültür Miras› Listesi’ne al›nmas›n›
istemesi sonucu tarihi yar›madan›n yan› s›ra, Beyo¤lu, Üsküdar, Sar›yer ve
Bo¤azlar’› kapsayan bir bütün içinde ‹stanbul 1985 y›l›nda UNESCO’nun dünya
kültürel miras listesine al›nm›flt›r.
Ancak, ‹stanbul’un Dünya Kültürel Miras listesinde kalabilmesi için üç koflul
gereklidir. Birincisi; Koruma imar plan›n›n tamamlanmas›, ikincisi; eserlere
yat›r›m için mevzuat düzenleri, üçüncüsü de tek bir muhatap kurum.19
Günümüzde halen ad› geçen koruma plan›n›n olmamas› nedeniyle, ‹stanbul
“Tehlikede Olan Kültürel Miras” listesine al›nabilir.20
Bu nedenle Üsküdar’a yap›lacak her müdahale için tüm kamu kurumlar›, bilim
ve meslek kurulufllar›n›n efl güdüm içinde çal›flt›¤› uygulamalar› incelemek
yerinde olacakt›r. Bu nedenle çal›flmada Bulgaristan’›n Sofya kentinde metro
uygulamas›nda metro güzergâh›nda yer alan VI. yüzy›l kal›tlar›n›n projeye etkisi ve yeni düzenlemeleri ile birlikte Bulgaristan’›n di¤er bir tarihi kenti olan
Filibe’de yap›lm›fl mimarî kal›tlar›n kent yaflam›ndaki de¤erlendirmeleri alt
bafll›kta sunulmufltur.

4. Ça¤dafl Uygulamalarda Tarihi Buluntular›n Yeri: Sofya
(Serdica Metrosunun Do¤u Ç›k›fl›)-Filibe(Knize Alexander
Batemmberg Yaya Aks›)
‹nsanl›k tarihi boyunca insano¤lu yerleflmeyi ve yerleflmede düzeni akl›na
koydu¤u devirde dahi an›tlar› koruma kayg›s›n›n varl›¤›n› gösteren örneklerin
bulunabilece¤ini düflünmemizi mümkün k›lar. Genel anlam›yla an›tlar(mimarî
yap›lar-sanat, mimari, bilimsel ve kültürel vas›flar› olan nesne, yap›t, yerleflme
ve bölgeler), özellikle ilkel toplumlarda, geçmiflin temsilcileri olmaktan çok
birer simge olarak kabul edilmifltir. Simge olufllar›ndan ötürü an›tlar›n korunmas› faaliyetlerinin bafll›calar›n›n da, de¤iflik güdümlü siyasi nedenler
oldu¤unu düflünmek do¤rudur. Bu nedenler toplumda gücü temsil eden dini
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veya baflka tutumlarla harekete geçirilmifl olabilir. Ancak an›tlara yap›lan, korumayla ilgili müdahale fleklen, devrinin sanat ve estetik anlay›fl› içinde geliflmifl
ve buna ba¤l› de¤iflimler göstermifltir. Tarihi ve kültürel mirasa yap›lan her türlü
müdahale toplumsal de¤erlendirmenin göstergesidir. Tarih içinde günümüzdeki gibi bir koruma olmasa da, uygarl›k tarihi boyunca, tarihi an›tlar›n, din,
pratik, estetik nedenlerle de olsa zaman›n an›t anlay›fl› içinde korunduklar›
izlenir. Ça¤›m›zda tarihi an›tlara tarihi deliller olarak bak›lmaktad›r. ‹kinci
Dünya Savafl› s›ras›nda yitirilen ve zarar gören pek çok an›t, yak›n çevresi ve yer
ald›¤› yap› grubu ile birlikte de¤erlendirilmifltir. Bu e¤ilimde geleneksel tutumun ve ‹kinci Dünya Savafl›’n›n tahribine karfl› ç›kan davran›fl›n yan› s›ra, modern mimarl›k ve flehircili¤in genel ak›m› içinde ortaya ç›kan de¤iflik de¤erlendirmenin etkisi aç›kça belirmifl ve ilgiyi çekmifltir. Ünlü tasar›mc› Saarinen
mimaride ve kentsel düzenlemelerde insan ölçe¤inin önemini savunur. ‹zleyen
ve izlenen unsur olarak, yayalar›n ve alg›lamalar›n›n dikkate al›nmas› gere¤ini
çal›flmalar›nda vurgular. Tarihi ve kültürel miras›n korunmas›n›n e¤itim de,
k›yaslama, de¤erlendirmede gerekli, insan ölçüsüne ba¤l› ölçek için laz›m gelen
katalog ve kaynak teflkil etti¤ini, toplum yaflam›nda da ‘modern’i mahkûm
etmeden ve geçmifli bozmadan, çirkinlefltirmeden ve yok etmeden, gelecekle
ba¤lant› yani süreklilik sa¤lanmas› gere¤ini ileri sürer.21
Geleneksel yap›lar›n; toplumun özelliklerini yans›tan ve çekici bir ürün olarak
kabul edilir ve toplumun ça¤dafl yaflam›n›n ilgi oda¤› ve hepsinden önemlisi
toplumun geçmiflinin bir belgesidirler. Bu yap›lar, toplumca paylafl›lan bir yap›
gelene¤i, çevreye uygun yöresel veya bölgesel bir kimlik, üslup, biçim ve
görünüfl tutarl›l›¤› veya geleneksel yap› türlerine ba¤l›l›k, anonim olarak
aktar›lan geleneksel tasar›m ve yap› ustal›¤›, ifllevsel sosyal ve çevresel k›s›tlamalara etkin olarak cevap verebilme, geleneksel yap›m sistemlerinin ve zanaatlar›n etkin uygulamas›, gibi ay›rt edici özellikler tafl›rlar. Geleneksel yap›,
toplumun gereksinimleri sonucunda, insan eli ile infla edilerek, kent yaflam›nda
yer alm›flt›r. ICOMOS’un Ekim 1999’da Meksika’da yap›lan 12.Genel
Kurulu’nda kabul edilen Geleneksel Mimari Miras tüzü¤ünde de korunmas›
gereklili¤inin vurguland›¤›, bu yap›lar gerek tümü ile korunmas› gerek toprak
alt›ndan ç›kan kal›tlar›n›n araflt›rmac›lara sa¤lad›¤› belge nitelikleri ile kültürel
miras aç›s›ndan önemlidirler.22
An›tlar›n korunmas› ve ça¤dafl yaflamla ba¤daflt›r›lmas› meselesi, örf ve gelene¤i
farkl› ve güçlü bir safha olarak kabul etmek gerekir. Çünkü kar›n toklu¤u insan
yaflam› için yeterli de¤ildir, geçmiflle ilgili devaml›l›¤›n verdi¤i ba¤l›l›k ve
emniyet hissine ihtiyaç oldu¤u, insanlar›n zaman içerisinde deneyimle gelifltirdi¤i mekânsal düzenin uygunlu¤u ve güzelli¤inin geçmiflle devaml›l›k sa¤lad›¤›,
tarihin bir hikâye ve efsane olmad›¤›, insan›n yarat›c›, güdücü vas›flar›n› ortaya
ç›kard›¤› olay ve eserler dizisi oldu¤unu da kabullenmek gereklili¤i ileri
sürülmektedir. Geçmiflle düzenli bir ilgi kurman›n yap›c› taraflar›n› gözlemek,
bunlar› sa¤layan ortamlar› ak›ll›ca bir seçimle korumak, çok kere “kötü
yeniyi”önlemek için, ça¤›m›z örnekleriyle o ortamlar› tamamlayarak
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ba¤daflt›rmak, benlik ve kiflilik kazand›r›c›, insan› ba¤lay›c› bir tutum olarak
gösterilmektedir.23
1950’ler sonras› dini, milli, siyasi ve artistik nedenlerle, belgeler halinde tek tek
korunmas›na çal›fl›lan an›tlara, çevre yaratan gruplar halinde, sembolik
ayr›m›na önem vermeden daha çok insan yap›s› olarak insan ölçüsü veren, yaflama için gerekli emniyetin devaml›l›¤›n› mümkün k›lan unsurlar olarak
bak›ld›¤›, uluslararas› tüzüklerde karfl›m›za ç›kmaktad›r.24
Zaman›n süreklili¤i içinde mimar, yaflam› ve çevreyi güzellefltirmeye çal›fl›rken
bunu geçmifle ve gelece¤e ba¤layan devaml›l›k içinde yapabilir. Bunu iyi bir
flekilde yürütebilmesi içinde “geçmifli ve flimdiki zaman› en iyi flekilde anlam›fl”
olmal›d›r.25 Büyüme ve modernleflme ad› alt›nda, neyi yok etti¤ini bilmeden
yap›lan yeni düzenlemeler tarihi ve kültürel mirasa ciddi zararlar vermemelidir.
Arkeolojik miras bütün insanl›¤›n mal›d›r. Dolay›s›yla korunmas› için gerekli
mekânsal düzenlemenin sa¤lanmas› her ülkenin görevidir.
Endüstrileflme ve h›zl› nüfus art›fl› kentsel de¤iflimlerin etkisiyle günümüz
dünyas›nda tarihi kent mekânlar› ve kentsel alanlar tehdit alt›ndad›r. Kültürel,
sosyal ve hatta ekonomik kay›plara neden olan ve geri dönüflü olmayan bu
durum karfl›s›nda ICOMOS (Uluslar aras› An›tlar ve Sitler Konseyi) Venedik
Tüzü¤ü’nü tamamlamak üzere, tarihi kentler ve alanlarla ilgili bir uluslar aras›
tüzük haz›rlamay› gerekli görmüfltür. Bu tüzükle tarihi kentlerin ve alanlar›n
korunmas› ile ilgili ilkeler, hedefler ve yöntemler tan›mlanmaktad›r. Tüzük tarihi kent ve bölgelerdeki özel ve kamusal yaflam alanlar› aras›nda uyum
sa¤lamay› ve bu alanlarda mütevazi boyutlarda da olsa var olan ve insan
belle¤ini oluflturan kültürel de¤erlerin korunmas›n› desteklemeyi hedeflemektedir. UNESCO’nun “Tarihi Alanlar›n Korunmas› ve Ça¤dafl Rolü Konusunda
Tavsiye” (Varflova-Nairobi 1976) karar›nda ve baflka birçok uluslar aras› belgede
ortaya konuldu¤u gibi, “tarihi kent ve kentsel alanlar›n korunmas›” deyimi tarihi kent ve kentsel alanlar›n yasal koruma alt›na al›nmas›, bak›m› ve restorasyonu için gerekli ad›mlar›n yan› s›ra, gelifltirilmeleri ve ça¤dafl yaflama
kat›lmalar› için gerekli uyarlamalar› da kapsamaktad›r.26
4.1. Sofya
1966 y›l›nda bafllayan arkeolojik kaz›lar, metro istasyonu’nun inflas›na kadar
devam etmifltir. 1971 y›l›nda yürütülen restorasyon çal›flmalar›ndan sonra, arkeolojik alan metro inflas›n›n Serdica do¤u geçifline entegre edilmifltir. VI. yüzy›la
dayanan arkeolojik buluntular›n duvarlar›n›n bir k›sm› do¤u geçiflinde sergi
unsuru olarak de¤erlendirilmifltir. 1700 metrekarelik bir alan› kapsayan arkeolojik alan Sofya merkezinin önemli bir nirengi noktas›d›r. Bu alan metro
çal›flmalar›n›n tamamlanmas› ile birlikte halka aç›lm›fl ve Sofya’n›n kültürel turizmi’nin en önemli alan› haline gelerek adeta kentin kalbi konumu alm›flt›r.
Bu proje Kültür Bakanl›¤›’n›n, Sofya Belediyesi, Sofya Müzesi’nin deste¤i ile
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yürütülmüfl, arkeolojik alan›n sergilenmesi ve restorasyonu Uluslararas›
Koruma Örgütüne üye mimar, arkeolog ve restoratörler taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir. Projenin kente katk› koydu¤u, kentin kalbi niteli¤ini kazanmas›
beraberinde, kentliye kültürel ve maddi olarak getiri de sa¤lam›flt›r. Geçici
sergiler, müze alan›, seminer alanlar›, kitap tan›t›m›, tiyatro aktiviteleri, caz
geceleri, kültürel tart›flmalar, turistik al›fl-verifl, antikac› dükkânlar› vb alanlar
projenin getirisi olarak kent yaflam›nda yer alm›flt›r. ‹nsanl›¤›n geçmifline ait
bulgular›n araflt›r›lmas› ve sergilenmesinde, merkezi ve yerel yönetimin iflbirli¤i
yan› s›ra Uluslararas› deste¤in önemi yan› s›ra kent yaflam›na katk› koyan bir
düzenlemeye de bu çal›flma sonucunda ulafl›lm›flt›r.
4.2. Filibe
Antik dönem, Osmanl› ve modernist dönemin mimari kal›tlar›n› bar›nd›ran
Bulgaristan’›n önemli kentlerinden birisi olan kentin, ça¤dafl yeni kentsel
düzenlemelerinin, uluslar aras› tüzüklerdeki öneriler yönünde ele al›nm›fl
oldu¤u görülür. Sözü edilen mimarl›k örneklerini bar›nd›ran Kniaz Alexander
Batemberg-ulafl›m aks›n›n bu uygulaman›n önemli bir örne¤idir. Bu aks›n bir
ucunda Osmanl› dönemi kal›t› Sofya Ulu cami- Antik dönem katl› Roma
Stadyumu yer al›r. Roma stadyumu ve Sofya Ulu Camisini yer ald›¤› meydan›,
ise sosyalist dönem yap›s› olan Posta Binas›’n›n yer ald›¤› meydana ba¤layan
Kniaz Alexander Batemberg aks› bir promenat olarak karfl›m›za ç›kar. Antik
dönem kal›nt›lar›n üzerindeki bu promenat›n, iki yan›ndaki kent duvar›n›
tan›mlayan binalar›n zeminlerinin alt›nda da devam etmektedir. Bu alanda yeni
infla edilen ça¤dafl yap›lar›n, özellikle al›fl-verifl merkezi vb kullan›mlar›nda,
binalar›n fleffaf zemin düzenlemeleri ile ziyaretçilerin kentin antik dönemini
alg›lamalar›na imkân verilmektedir.

5. Sonuç
1976 y›l›nda Nairobi’de gerçekleflen Uluslar aras› toplant› sonucu haz›rlanan
“Tarihi Alanlar›n Korunmas› ve Ça¤dafl Rolleri Konusunda Tavsiyeler”
tüzü¤ünde, ça¤›m›z›n kentlerinin benzerleflme ve kifliliksizleflme tehlikeleri
karfl›s›nda oldu¤u, kent kimliklerinin temel tafllar›n› ve kültürel varl›klar›n›n
ifadesini bulan insanlar ve toplumlar için, geçmifl günlerin bu yaflayan
tan›klar›n› hayati önem tafl›d›¤› göz önüne al›nmas› gere¤i belirtilmektedir. Bu
olgunun gerçekleflmesinde yerel yönetimlerin rolü kaç›n›lmazd›r. Bu nedenle
1975 tarihli, Amsterdam Bildirgesi’nde yerel yetkililerin kültürel miras›n korunmas›nda özel ve yayg›n sorumluluklar›n›n önemi, “yerel yönetimler tarihî
çevrelerde (ister arkeolojik olsun, ister kentsel ve k›rsal kesimdeki kal›tlar olsun)
yeni yaflam alan› tasar›m› veya rehabilitasyonu çal›flmalar›nda, bütünleflik koruma ilkelerini uygularken, mevcut toplumsal ve fiziksel gerçeklerin süreklili¤ini
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Üsküdar Meydan›’nda Marmaray Çal›flmalar›

de hesaba katmak zorundad›rlar” sözü ile vurgulanm›flt›r.
Mimarl›k miras›n›n gelecek kuflaklara yans›t›lmas›n›n, halklar›n ortak tarihlerinin ve geleceklerini tan›ma bak›m›ndan veri olmas› nedeniyle önemlidir.
Tarihî ve mimarî miras›n kaybedilmesi o an için s›k›nt› yaratmasa da gelecek
kuflaklar için s›k›nt› kayna¤› oldu¤u ve bu günkü mirasa en az bir bin y›lda
ulafl›ld›¤› bundan daha iyisi için de en az bir bin y›l yaflan›lmas› gere¤i uluslar
aras› bir çal›flma ve yay›n olan 2001 y›l›nda yay›nlanan Avrupa Mimarl›k ve
Yar›n kitab›nda ifllenmektedir.
Bu nedenle 1975 tarihinde yay›nlanan Amsterdam Bildirgesi,34
◆ Tasar›mc›lar›n tüm alanlar›n ayn› olmad›¤› bilincinden hareketle, yerin kendi
özel niteliklerine tasar›mlar›n› ele al›nmak zorunda olduklar›n›n,
◆ Tarihî miras›n estetik ve kültürel de¤erlerinin gerektirdiklerini bilinmesi eski
mimarl›k kompleksleri için özel hedef ve planlama kurallar›n›n benimsenmesine yol açmas›,
◆ Bölgesel planlama politikalar›nda, kültürel miras›n korunmas›n› hesaba katmas› ve ona katk›da bulunmas›
gere¤ini irdeler.
Lewis’e göre “Davran›fllar›yla tarihi geliflimin ve kar›fl›m›n bir ifadesi olan insanlar ve meydana getirdikleri kümeler” kesin olarak bilinmeyen bir amaca,
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gelece¤e do¤ru hareket halindedirler. Öyle ki geçmiflin yo¤un hazm› ile yutuculu¤u ve gelece¤in yap›c›l›¤›, insan ve toplumun her an dayand›¤› iki ana kaynak
olmufltur.
Bunlar›n ikisinin de itilip at›lamayaca¤› aç›kt›r. Böyle olunca da yarat›c›l›¤› bu
gerçeklere uygun olarak düflünmek, geçmiflten insan gelece¤ini flekillendiren
diyalekt için an›tlar›n nas›l de¤erlendirilece¤i ve yeni yaflam alan› düzenlemelerinde ele al›n›fllar›, toplumsal düzeyimizin de gelecekte göstergesi olacakt›r.35
Gelece¤e nitelikli kent mekânlar› ve mimari kal›tlar b›rakabilmek için
gelece¤imizi planlayan politikalar üretmek ve hayata geçirmek gereklidir. Bu
nedenle yerel yönetimler, koruma planlar› ile ilgilenen gruplar›n görüfllerini
araflt›rarak, kulland›klar› dan›flma tekniklerini gelifltirmeli ve planlaman›n ilk
aflamalar›ndan itibaren bu görüflleri hesaba katmal›d›rlar. Halk› bilgilendirme
çabalar›n›n bir bölümü olarak, yerel yetkililerin kararlar›n› aç›kça anlafl›l›r bir
dil kullan›larak halka sunmal› ve böylece yörede yaflayanlar bu kararlar›n
nedenlerini ö¤renip, tart›fl›p de¤erlendirebilmelidir. Avrupa Kentsel fiart›nda
yukar›daki ifade ile sözü edilen uygulamalarda kent merkezlerinin, kültür ve
tarih miras›n›n önemli simgeleri olarak korunmalar› gere¤i yinelenmektedir.36
Tarihsel merkezlerin, paha biçilmez mimari miras ö¤eleri olan binalar›, kent
mekânlar› ve sokak modelleriyle, geçmiflle bugün ve gelecek aras›nda ba¤lant›
kurduklar› gerçe¤i, onlara tarihsel bellek niteli¤i kazand›r›r. Bir kentin kimli¤ini
ve belle¤ini sürdürmesini sa¤layan kal›c› önemdeki ö¤elerin flekillendirdi¤i
mirastan olan kentsel mimari, bulundu¤u yerin, topografyas›n›n ve ikliminin
ürünü olan do¤al ö¤elerin yan› s›ra, insan becerisinin, sanat ve kültür de¤erinin
ürünü olan ö¤eleri de içerdi¤inden kent dokusunun önemli ve yeri doldurulamaz bir parças›d›r, kentin ve onun sakinlerinin kimli¤i aç›s›ndan yaflamsal
önemdedir. Günümüz ve gelecek kuflaklar›n kimli¤inin oluflturacak bu mekânlar dünya halklar› aras›nda dayan›flma duygusunun oluflmas›nda önemli bir role
sahiptir. Kentsel miras, Avrupa Mimari Miras Sözleflmesi’nin 1. maddesinde
belirtildi¤i gibi, an›tlardan bina gruplar›ndan ve sit alanlar›ndan oluflur. Tarihi
merkezlerde varl›¤›n› hissettiren kentsel bask›ya getirilecek çözüm, yo¤un ve
farkl› geliflmelere a¤›rl›k veren geleneksel yaklafl›m ile h›zl› de¤iflim ve geliflimi
gözeten ve büyük ölçeklerin kullan›lmas›n› öngören yeni yaklafl›mlar aras›nda
dikkatli bir denge kurulmas›n› gerektirmektedir. Yeni geliflmelerin tarihi alanlarla nas›l ba¤daflt›r›laca¤›, Avrupa’da ve dünyan›n di¤er bölgelerinde kent
merkezlerinin karfl› karfl›ya bulundu¤u temel bir mimari sorundur. Tarihi
binalar› koruma yöntemleri oluflturulurken, kent merkezlerine yerlefltirilen yeni
bina ve alan düzenleme tasar›mlar› üzerinde dikkatle durulmal›d›r. Bununla
birlikte mimari yeniliklerin özendirilmesi de göz ard› edilmemelidir. Kentin
biçiminin geliflmesinde ayr›nt›ya dikkat edilmesi, geçmiflin izinin yok
edilmemesi, geçmifl ile gelece¤in aras›ndaki kültürel iletiflim ve sürekli¤in
devam›nda önemli bir rol oynayacakt›r.
Yerel yönetimler, kentsel miras›n korunmas›n› ve sürdürülmesini sa¤lamak ve
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bunun sorumlulu¤unu üstlenmek bak›m›ndan çok elveriflli konumdad›rlar.
Tarihi merkezlerin ve sit alanlar›n›n yap›s›, uyumlu bir toplumsal dengenin
sa¤lanmas›na yard›mc› olur. Eski kentlerimiz, çok çeflitli faaliyetlerin geliflmesine elveriflli koflullar› sa¤layarak toplumsal bütünleflmeye olanak tan›m›flt›r.
Eski bir binan›n, yerleflimin korunmas›yla, bir yörenin karakteri korunmufl ve
gelifltirilmifl olur.37
Yukar›da sözünü etti¤imiz ve uygulama Sofya ve Filibe örnekleri ile vurgulanan
geliflimin bir baflka örne¤i olarak Atina metrosu çal›flmas› da bu anlamda irdelenebilir. 10 Nisan 2006 tarihinde Atina Metrosu kaz›lar›na dair verdi¤i konferans›nda ki konuflmas›ndan önemli bir al›nt›y› fiehrazat Karagöz flu flekilde ifade
etmektedir.
Bazen kaz›lar›n verdi¤i sonuçlara göre projenin de¤ifltirildi¤i, örne¤in,
Keramikos’taki kaz›larda ortaya ç›kan de¤erli buluntulardan dolay›, oradaki
metro istasyonundan vazgeçilerek, Arkeologlar taraf›ndan 6 y›l boyunca kaz›lan
65.000 metre karelik bir alanda arkeolojik çal›flma sonland›r›ld›ktan sonra,
metro tüp geçit inflaat çal›flmalar› bafllat›lm›flt›r.
‹stanbul Metropolitan Yerlefliminin ulafl›m›n›n ö¤esi olacak Marmaray Üsküdar
ç›k›fl› ve tüp geçidi ba¤lant›s›nda, kaz›lar sonucunda elde edilen buluntular›,
mimari kal›tlar› yerlerinden sökmeden, metro projesine entegre edecek metro
projesi ve çevre düzenlemesinde gerekli revizyonlara yer verilerek, kentin
kazanm›fl oldu¤u tarihi de¤erleri, bu anlay›fl ile kent yaflam›na kat›larak bir
müze niteli¤inde sergilenmelidir. Aksi takdirde ‹stanbul’un ulafl›m sorunu
çözmek yan› s›ra, Kültürel ve Tarihi Mirasa gerekli hassasiyet gösterilmedi¤i
için kent UNESCO’nun “Tehlikede Olan Kültürel Miras” listesine al›nmas›na
katk› sa¤layacakt›r.38 Türkiye’den henüz hiçbir belediyenin imza koymad›¤›
Avrupa Kentsel fiart›’nda “Gelecek geçmiflin pahas›na kurulamaz ve kurulmamal›d›r” ifadesi düflündürücü olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.39
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Üsküdar’›n Kültürel ve Tarihsel
Dokusunun fiehir Müzesi Projesi’ne
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Kültürü gelecek kuflaklara tafl›makla görevli müzeler toplumun kültürel kimli¤i
için de gereklidir.
Müzeler, de¤er biçilmez eserleri, muhteflem mekânlar›, tarihsel ve sanatsal aç›dan sunduklar› imkânlar ile öncelikle ziyaret edilmesi gereken mekânlard›r.
Hem kendi, hem de ülkenin tan›t›m›n› sa¤layan kurumlar olarak müzeler, e¤itim-araflt›rmaya kaynak sunarlar.
Kentleflme baz›nda modernli¤in yeniden tan›mlanmas› ve süregelen yaklafl›mlara kültürel ve sanatsal de¤erlerle karfl› ç›kabilmek için müzeler arac› olmufllard›r. Bize geçmifl ile gelece¤i ba¤layan yeni görseller sunmufllard›r. Tarihî miras›m›z›, s›n›rs›z çeflitlilikteki parametrelere göre de¤erlendirme imkan› sunan
müzeler, son y›llarda hükümet programlar›n›n da bir parças› olmufllard›r. Belediyeler de, müzeler arac›l›¤›yla çeflitli sanatsal ve kültürel de¤erlerin belgelenmesine destek vermifllerdir.
‹stanbul’un 2010 y›l›nda Avrupa Kültür Baflkenti seçilmesiyle de bu çal›flmalara h›z verilmifltir. Üsküdar Belediyesi de 2010 ad›yla projelerde yer alm›flt›r. Üsküdar’› yar›n için planlama çal›flmalar› aras›nda birkaç müze örne¤i önermek istedim.
Bu oturumda, modernli¤in, içerdi¤i karmafl›kl›¤› gözard› etmeksizin, kendi çeflitlili¤i içinde yeniden flehrin tarihini keflfetmemize yarayan kuramsal ve elefltirel analizlere yer verilecek müzelerin kurulma gereklili¤inden bahsedece¤im.
Üsküdar’da kentleflme baz›nda de¤iflimin yeniden ele al›nmas›na yönelik müze
projeleri içinde; Ulafl›m Müzesi, Mimarl›k Tarihi Müzesi, Adalet Müzesi, Sa¤l›k
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Müzesi, Metro, fiehir Müzesi aç›lmal›d›r. Ayr›ca Üsküdar’›n kültürel ve tarihsel
dokusunu yans›tan bir flehir müzesinin oluflturulmas›yla ilgili birikimlerimi de
paylaflmak istiyorum.
Son günlerde bas›ndan “Üsküdar 2010’a haz›rlan›yor. Yok olmaya yüz tutmufl
tarihî eserler restore edip, sosyal hayata kazand›r›l›yor” haberlerine s›kça rasl›yoruz. Bu çal›flmalar kapsam›nda öncelikle aç›lmas› planlanan müzelere göz att›¤›m›zda Üsküdar s›n›rlar› içinde 6 yeni müzenin inflas› için start verildi¤ini,
Milli Mücadele Müzesi, Ulafl›m Müzesi. Müzik Müzesi, Sümerbank Müzesi, Fatih Sultan Mehmed Müzesi, Cüzzamhane ve Tebhirhâne’nin de bu projeler aras›nda yer ald›¤›n› duyuyoruz. 2007 y›l›nda tamamlanan Ba¤larbafl› Kültür Merkezi’nde Ulafl›m Müzesi’nin kurulmas› çal›flmalar› halen sürmektedir.
Aç›lmas› planlanan ulafl›m ya da tafl›t müzeleri örneklerini Dünya’n›n hemen
her flehrinde görmek mümkündür.

Ulafl›m Müzesi
Seyahatla ilgili tüm tarihsel de¤iflimi sergileyen müzeler olarak, toplu tafl›ma
araçlar›n›n geliflimini sergiler. Toplu tafl›ma araçlar›n› geliflimiyle, genifl çeflitlilikte koleksiyona sahip müzeler olarak; rayl› sistem, h›zl› tren deniz ve hava
araçlar›n›n da yer ald›¤›, ulafl›m tarihçesinin devaml› de¤iflen yüzünü sergilerler. Delhi, New York, Paris, Shanghai, Yokohama, Minnesota, Birmingham,
Manchester, Ireland National Transport Muzesi ve Tokyo Eski Ulafl›m Müzesi
bu guruptaki müzelere örnek verilebilir. Yeniden düzenlenerek Kas›m 2007’de
aç›lacak iddal› müzelerden biri de London Transport Museum’dur. Ziyaretçilere yönelik simulator aletleri ile ulafl›m araçlar› kullanabilece¤i, çeflitli interaktif
sergileme odalar› oluflturulmufltur.

Metro Müzesi
Tarihsel kültürel ve ticari de¤iflimin h›z›n› ve moderli¤in de¤iflimini sergileyen
müzeler aras›nda son y›llarda Metro Müzeleri de yer almaktad›r. Metro müzeleri iki gurupta kurumlaflmaktad›r. Birinci gurup metronun çal›flma sisteminin yerald›¤› tarihsel geliflimi sergileyen müze türleridir. U-Bahn Metro Müzesi, Metro Tarihi Müzesi bu guruba örnektir.
Moskova ve Atina Metro Müzesi, metro inflaatlar› s›ras›nda ç›kan kal›nt›lar›n
sergilendi¤i ikinci gurup metro müzelerine örnektir. 2005 y›l›nda 70. y›l›n› kutlayan Moskova Metrolar› eflsiz mimari yap›lar›, duvar, tavan, sütun, heykel,
merdiven ve holleri ile ünlüdür. Sovyet mimarisinin eflsiz örneklerini sergileyen
Moskova Metrosu paleontoloji aç›s›ndan da eflsiz buluntulara sahiptir. Dünyan›n en güzel metrolar› ünvan›na sahip Moskova Metrosu 11 network ve 160 istasyonu ile hery›l yenisi aç›larak eklenmekte ve büyümektedir.
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Atina Metro Müzesi arkeolojik kal›nt›lar ile ulafl›m›n birleflti¤i müze olarak ilgi
çekicidir.
Metro kaz›lar› s›ras›nda eflsiz arkeolojik eserler, dinazor fosilleri, eski flehir kal›nt›lar›n›n sergilendi¤i metro istasyon müzesi ile ünlüdür. Metro içinde düzenlenen müzede, caml› dolaplar içinde buluntular sergilenirken, Bizans, Roma, erken dönem Yunan yerleflim örneklerinden izler sergilenmektedir.
Ülkemizde de son y›llarda metro istasyonu yap›m› s›ras›nda ortaya ç›kart›lan tarihi kal›nt›lar “metro-müze” nin kurulmas›n›n zorunlu hale getirmifltir. Üsküdar
da Metro kaz›lar› s›ras›nda ç›kar›lan arkeolojik bulgular›, tarihi kal›nt›lar› bulundu¤u yerde sergilenmeli anlay›fl›yla dünyada da örne¤i olan metro istasyonu içinde ‘metro-müze’ aç›lmal›d›r.

Adalet Tarihi Müzesi
2000’li y›llarda sosyal bir kurum olarak görülen müzelere sosyal adaleti teflvik
için görevler yüklenmifltir. Yarg›, zindan, kule ve korku müzeleri de adalet sistemini yans›tan müzeler olarak kurulmufltur. Özellikle Ortaça¤ yarg› sistemini,
ihtilal ve ihtilal s›ras›ndaki baz› idamlar›n canland›r›ld›¤› müzeler son y›llarda
yayg›nd›r. Karanl›k zindan hücreleri, mahzenlerde çeflitli ›fl›k, ses efektleri ve
multi medya düzenlemeler yer al›r. Londra, Edinburg Korku Müzeleri, Nottingham Robin Hood’s Müzesi bu tür yarg› müzelerine örnek verilebilir. 1993 y›l›nda Magosa’da aç›lan Nam›k Kemal Korku Müzesi, ‹stanbul Yedikulehisar Müzesi, Amenas Zindan› da bu örnekler aras›ndad›r.
Üsküdar’da Fatih Sultan Mehmet’in yarg›land›¤› Mahkeme Binas› olarak bilinen
ve restore edilen bina, müze olarak fonksiyonland›r›ld›¤›nda bu tür müze gruplar› aras›nda yer alacakt›r.

Mimarl›k Tarihi Müzesi
Üsküdar’da kentleflme baz›nda mimari de¤iflimin yeniden ele al›nmas›na yönelik müze projeleri aras›nda; mimari geliflimi yeniden düflünmek ve yeniden infla etmek için Mimarl›k Tarihi Müzesi kurulabilir. Sanal ortamda konut mimarisi ve konut kültürü, çevresel çal›flmalarla birlikte yeralmal›d›r. Evler, semtler
Üsküdar’›n kimli¤ini oluflturan yap› tafllar›ndand›r. Görsel aç›dan zengin ve etkin sergileme yöntemleri kullanarak konu üç boyutlu tasar›mlar fleklinde sergilenmelidir. Deprem Simülasyon Merkezi olarak sahildeki platform fonksiyonland›r›labilir. Müzenin ana sergileme alan›n›n ortas›nda deprem simülasyon
alan› yarat›labilir. Kronolojik ve tematik olmak üzere ›fl›k, ses ve hareket alternatif kurgulardan yararlanarak, Üsküdar’›n geçirdi¤i depremler, deprem öncesi
ve deprem sonras› görüntüler ile flehrin de¤iflimi verilebilir.
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Moskova Metrosu

Üsküdar bölgesinin; kültürel, tarihi ve ço¤rafi aç›dan sahip oldu¤u zenginlikleri göz önünde bulunduruldu¤unda, kültürlerin buluflma noktas› olan bu müzelere ihtiyaç vard›r. Bu oturumda, “modern”i, içerdi¤i karmafl›kl›¤› gözard› etmeksizin, kendi çeflitlili¤i içinde Üsküdar’›n geçirdi¤i de¤iflimi yeniden görmeyi öneren kuramsal ve elefltirel analizlere yer verecek flehir müzesi kurulmal›d›r.
fiehir müzeleri insanlar›n yaflam tarzlar›n›n, inançlar›n›n, geleneklerinin, k›saca geçmiflinin sergilendi¤i mekânlard›r. Bu müzeler, ulusal kültürün süreklili¤ini sa¤lama ve kültürü gelecek kuflaklara tafl›makla görevli olup, toplumun kültürel kimli¤i için de gereklidir. fiehir müzesinin kurulma gereklili¤i flehir müzeleri, toplum iliflkisini art›rmas› aç›s›ndan önemlidir.
Halk›n flehircilik konusunda bilinçlenmesine kaynak oluflturur. fiehircilikle ilgili araflt›rma yaparak, bilimsel yorumlar ç›karmay› sa¤lar. Kültürel ve bilimsel
benzerliklerin ve farkl›l›klar›n keflfedilmesini sa¤lar. Zengin tarihi geçmifle tan›kl›k etmelerine yard›m eder.
Yurt d›fl›nda flehrin tarihini yans›tan flehir ya da kent müzelerin kurulmas› son
y›llarda gittikçe artmaktad›r. Belediyeye ba¤l› yönetim organ› içinde flehir müzeleri yap›lanm›flt›r.
Paris, Roma, Londra, Lüksemburg, Liverpool, New York, Moskova, Pekin, fiam,
Kahire, Tebriz, Semerkant, Taflkent, Oslo Kent Müzesi kent kültürü ile bir ulusun de¤erlerini yans›tan müzeler olarak kurulmufllard›r. Norveç Kent Müzesi ,
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‹sveç Stockholm Müzesi, Tokyo Modern Sanat fiehir Müzesi, Viyana fiehir Müzesi, mimarisi ve kültürel zenginli¤i müzede, flehrin genel tarihinden kesitler
fleklinde sergilenmektedir. 5.000’den fazla sergilenen eser say›s› ile Köln fiehir
Müzesi bu gruptaki en büyük müzelerden birisidir.
fiehir müzesi; kaybolmakta olan yada varl›¤›n›n sürdüren etno¤rafik unsurlar›n
de¤erlendirildi¤i kurum olarak önemlidir. 2007 y›l›nda ülkemizde flehir müzeleri say›sal olarak incelendi¤inde müzecilik aç›s›ndan durum pek parlak olmasada aç›lmas› planlanan pekçok flehir müzemiz vard›r.
Bursa Kent Müzesi, ‹zmit Elektronik Kent Müzesi, ‹zmir Kent Arflivi ve Müzesi,
Karabük, Kayseri, ‹zmir, Kastamonu, Edirne ve ‹stanbul flehir müzeleri vard›r.
Pekçok belediye taraf›ndan da flehir müzeleri kurma çal›flmalar› sürmektedir.
Erzurum fiehir Müzesi Kültür ve Dokümantasyon Merkezi, Çank›r› fiehir Müzesi, Sakarya fiehir Müzesi, Nezih Eldem fiehir Müzesi, Antalya Kent Müzesi, Kayseri Kent ve Mimar Sinan Müzesi, Safranbolu, Mu¤la, Samsun, Eyüp Belediyesi Nezih Eldem fiehir Müzesi, Üsküdar fiehir Müzesi aç›lma çal›flmalar› süren
müzelere örnektir.

Üsküdar fiehir Müzesi
Üsküdar flehir müzesi, flehrin görsel hikâyesini anlatacakt›r. Üsküdar günümüze kadar pekçok tarihi olaya tan›kl›k etmifl, pekçok tarihi kiflili¤e ev sahipli¤i
yapm›flt›r. Sufiler, erenler, yat›rlar, sanatç›lar, sultanlar olmak üzere pekçok kiflinin yolu Üsküdar’da kesiflmifltir. Üsküdar flehir müzesi geçmifli daha alg›lanabilir ve anlafl›l›r flekilde aktarabilmesi için her katta ayr› ayr› içeri¤e sahip olmal›d›r.
Bu amaçla Üsküdar’›n bugünü ve gelece¤ini konu alan, tarih, sanat, mimarl›k,
kültürel ve demo¤rafik özellikler, sa¤l›k, iktisadi ve sosyal hayat gibi çeflitli konu bafll›klar› flehir müzesi projesinde yer almal›d›r. Halk›n ticaret ve gündelik
yaflam› her yönüyle kendine has özelli¤i, kurulacak müzede bir arada sunulmal›d›r. Kronolojik oldu¤u kadar tematik bir mant›¤› da içeren müzede, kentin tarihsel süreçte geçirdi¤i önemli de¤ifliklikler, yaflanan krizler ve geliflmeler ele
al›nmal›d›r. Ancak kenti ve kent kültürünü tan›mak, araflt›rmak ve ö¤renmek isteyenlerin gidebilecekleri bir müze olmal›d›r. Bu aç›dan da; kurulacak fiehir
Müzesi’nde Arfliv ve Araflt›rma Merkezi de oluflturulmal›d›r. Yaflam kalitesini
yükseltmek, kültürel de¤erlerin benimsenmesine yard›mc› olmak amac›yla “Üsküdar fiehir Müzesi” kurulufl çal›flmalar›na h›z verilmelidir. Öncelikle müzenin
kurulufl aflamas›nda durum saptamas› ile ilgili çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Arkeolojik envanter çal›flmas›, etno¤rafik envanter çal›flmas› kentsel mimari doku ile ilgili envanter çal›flmas› sözlü ve yaz›l› tarihin belgelenmesi ile ilgili envanter çal›flmas› yap›lmal›d›r.
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Envanter çal›flmalar›nda müzenin arflivi oluflturulmal›d›r. Sözlü ve yaz›l› tarihin
belgelenmesi ile ilgili envanter çal›flmas› yap›lmal›d›r. fiehrin kültür kimli¤inin
kaybolmas›na yol açmadan geleneksel ve modern sentezlerden oluflan her türlü
görsel malzemenin sergilendi¤i müzede yaflayan tarihi sunum yan›nda, canl› tarihe tan›kl›k etmifl kiflilerin de aktar›mlar›ndan yararlan›lmal›d›r. Prof. Dr. Ahmet Yüksel Özemre gibi pekçok kifli bu konuda yaflayan kaynaklardand›r.
fiehir Müzesi’nin Kurulma Gere¤i Proje Olarak De¤erlendirildi¤inde;
-Projelendirme ve fizibilite konular› araflt›r›lmal›d›r.
-Üsküdar ve civar›n›n fiziksel, tarihsel ve kültürel yap›s› araflt›r›lmal›d›r.
-fiehir müzesi için mekân tesbiti yap›l›p, sergileme projesi haz›rlanmal›d›r.
Öncelikle müze binasi için yer saptanmal›d›r. Çeflitli etkinlikler ve müze çal›flmalar›n› destekleyecek mekânlara ihtiyaç vard›r. Bu amaçla sosyal hizmet ve
paylafl›m alanlar› oluflturulmal›d›r.
Ziyaretçilerin daha fazla müzede kalmalar›n› sa¤layacak mekânlar tasarlanmal›d›r.
fiehir müzesinde yer alacak malzemelerin tespiti ve temini çal›flmalar›na biran
önce bafllanmal›d›r. Oluflturulacak flehir müzesi, özellikle mimari eserlerin maketleri yan›nda, görsellerinin de sergilendi¤i, aç›klay›c› bilgi panolar›n›n yer ald›¤›, modern sesli ve görsel sergileme yöntemleri kullanarak tasar›m yap›lmal›d›r.
-Bu tür müze komleksine verilecek fonksiyonlar araflt›r›lmal›d›r.
-Kurulufl modeli oluflturulmal›d›r.
-Kurulacak müze için koleksiyonun oluflumu, iflgücü ve finansal kaynaklar belirlenmelidir.
Müze projeleri için kontrol merkezi oluflturulmal›d›r. Müzelerin kurulmas› uzmanl›k iflidir ve bu alanda uzman kiflilerle ortaklafla çal›fl›lmas› zorunludur. Gerek proje esnas›nda, gerekse uygulama aflamas›nda profesyonel kadronun oluflturulmas› ve çal›flmalar› denetlemesi müzenin kurulufl aflamas› için önemlidir.
‹stanbul’un esnafl›¤›na, tüccarl›¤›na, zanaatkarl›¤›na ve sanat›na kadar inen çok
yönlü birlikte yaflamaya dayal› bu anlay›fl hakim oldu¤u Üsküdar flehri, kendine özgü de¤erleriyle, gelecek kuflaklara aktarmada kurulacak flehir müzesi
önemli rol üstlenecektir. Kentin hemen her alan›nda kendine özgü özelliklerin
kaybolmas›n› önleyecek e¤itim kurumu ifllevini sürdürecek bu tür müzelerin
kurulmas› zorunluluktur. Bilimsel müzecilik aç›s›ndan bu müze ile; flehrin etno¤rafik özelli¤i, tarihi ve kültürel yap›s›n›n geliflim ve de¤iflimi sergilenecektir.
Farkl› yaflamlar›n, farkl› kültürlerin birlikte yaflad›¤›, birbirlerini etkiledi¤i bir
kent olarak Üsküdar fiehir Müzesi, as›rl›k tarihe ev sahipli¤i yapacakt›r.
Özellikle geçmifli çok eskilere dayanan yaflam tarz›, kültürel yap›s›, sosyal ve
ekonomik faaliyetleri sonucu bir çekim alan› oluflturarak, geçmifl ile bugün aras›nda kültür köprüsü kuracakt›r. Sonuç olarak; Üsküdar’da böyle bir müzenin
kurulmas›, geçmiflin görsel malzemeyle yeniden sunumu e¤itim, kültür ve tari650

Ü S K Ü D A R ’ I N
K Ü L T Ü R E L
V E
T A R ‹ H S E L
D O K U S U N U N
fi E H ‹ R
M Ü Z E S ‹
P R O J E S ‹ ’ N E
U Y A R L A N M A S I

Paflaliman› eski tütün
depolar›

hin aktar›m›nda önemli bir bofllu¤u dolduracakt›r. Yetifltirdi¤i sanatç›lar›, bilginleri ile bilimin ve sanat›n merkezi olan flehir, bu müzeyi çoktan hak etmifltir.
K›saca zengin kent kültürü ile Üsküdar’da bir ‘fiehir Müzesi’ oluflturulmas› gere¤i art›k bir zorunluluk olarak kendini hissettirmektedir.
Üsküdar’›n geçmifl de¤erleriyle birlikte, kentsel de¤ifliminde sergilendi¤i bir müzeyi kurmak ve gelecek kuflaklara b›rakmak için harcanacak çaba herfleye de¤ecektir. Oluflturulacak müze projesinin en k›sa zamanda hayata geçirilmesi dile¤imle, sayg›lar sunar›m.
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‹stanbul Üniversitesi

‹stanbul ve Üsküdar’›n en önemli simgesi ve halk tahayyülünde ve nesilden nesile aktar›lan efsaneleri ile edebiyatta önemli bir yere sahip olan K›z Kulesi, ‹stanbul tarihi içerisinde müstesna bir yerde sahiptir. Tarih boyunca ‹stanbul Bo¤az›’na hâkim olan gerek Bizans ve gerekse Osmanl›lar, K›z kulesi efsanesini
kendi edebiyatlar›ndan ve tarihlerinden gelen ö¤elerle adeta yeniden yazm›fllard›r.1 Burada meselenin edebî ve efsanevî boyutu d›flar›da b›rak›larak K›z Kulesi’nin k›sa bir tarihi yan›nda, deniz trafi¤indeki yeri, fener olarak hizmet vermesi, çeflitli flenlik ve kutlamalara mekân olmas› ve XVIII. yüzy›lda geçirdi¤i baz›
tamiratlar hakk›nda k›sa de¤erlendirmelere yap›lacakt›r.

Kulenin K›sa Tarihi
K›z Kulesi’nin Bizans döneminde gümrük noktas› olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir. ‹stanbul’un fethine bizzat flahit olan tarihçi Tursun Bey’in nakletti¤ine göre, kule Fatih taraf›ndan bo¤az›n giriflini koruma amac›yla fetihten sonra yeniden infla ettirilmifltir. Tursun Bey, “… ve ‹stanbul liman› a¤z›na mukâbil, Anatol› yakas›nda, deniz içinde dökündi tafl aras›nda bir muhkem kal‘a yapt›rd›, ve
toplar vaz‘ eyledi ki, at›ldukça liman içinde gemi turgurmaz” diyerek ‹stanbul liman›n›n güvenli¤inin kule ile pekifltirildi¤ini belirtir.2 Nitekim kulenin bo¤az›
koruma ve gözetim alt›na almak amaçl› olarak yap›ld›¤› binan›n konumu ve
mazgal deliklerinin konumundan da anlafl›lmaktad›r. Kulenin girifl kap›s› Üsküdar taraf›na bakmakta ve do¤u taraf› hariç her üç taraf›nda da toplam yedi adet
top mazgal› bulunmaktad›r. Bu mazgallar Sarayburnu ve bo¤az› tarassut alt›na
almak için, kuzey ve bat›daki alt› tanesi duvarlara 90 derece, güneydeki bir tanesi ise daha e¤ik bir aç› ile infla edilmifltir.
XVII. yüzy›l›n meflhur seyyah› Evliya Çelebi ise kuleyi Battal Gazi efsanesiyle
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iliflkilendirerek anlatmaya bafllar3 ve efsanenin Üsküdar ve K›z Kulesi ile ilgili
bölümlerinden sonra kuleyi flöyle tasvir eder: Derya içre karadan bir ok menzili
ba‘îd câr-gûfle bir musanna‘ kule-i bâlâd›r kaddi kâmil seksen z›râ‘d›r, cirmi iki
yüz ad›md›r. ‹çinde yedi kat hücreleri ve âb-› hayât suyu matar-› rahmetden cem‘
olur sah›rn›cd›r.4 Dizdâr› Çelebi Cüce ve yüz neferât› ve leb-i deryâda ejder-i
heft-ser gibi k›rk pâre balyemez toplar› ve mazgal delikleri ve mükemmel cebhânesi vard›r.5 Evliya Çelebi tasvirinde kuleyi gayet muhkem bir kale gibi tasvir
etmeye çal›flm›flt›r. Bu tasvirde dikkat çeken en önemli iki nokta Çelebi’nin kule neferat›n›n say›s›n› 100 kifli ve kulede bulunan balyemez topu say›s›n› da 40
olarak belirtmesidir.
Çelebi’nin verdi¤i bu bilgilerin arfliv belgeleri ve yeni yap›lan araflt›rmalarla karfl›laflt›r›lmas› K›z Kulesi’nin hakk›ndaki bilgilerin daha do¤ru de¤erlendirilmesini sa¤layacakt›r. Kulenin kaplad›¤› alan düflünüldü¤ünde her iki verinin de Evliya Çelebi’nin taraf›ndan abart›ld›¤› daha iyi anlafl›l›r. Nitekim 1623-1624 tarihli bir kayda göre kulede toplam yevmiyeleri 40 akçe olan 6 nefer bulunmaktad›r.6 1647 y›l›na ait bir mevacib kayd›nda ise, toplam neferat say›s› belirtilmemekle birlikte, tüm neferâta günlük 46 akçeden 3 ayda toplam 4140 akçe ödendi¤i görülmektedir.7 Bu miktar›n ayn› tarihlerde donanmada görev yapan yeniçerilerin mevacibleri ile karfl›laflt›r›lmas›yla, kule neferat›n›n say›s›n›n 6 veya 7
olabilece¤i anlafl›lmaktad›r.8 1790 y›l›nda ise, kulede bir dizdar yönetiminde bi654
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ri t›marl›, yedisi yevmiyeli olmak üzere toplam 9 nefer görev yapmaktad›r9.
XVII. ve XVIII. yüzy›la ait tüm bu bilgiler birlefltirilince kule neferat›n›n say›s›n›n en fazla 9 olabilece¤i ortaya ç›kmaktad›r. Hizmet s›n›flar›na göre ise, XIX.
yüzy›l bafllar›nda kule de dizdardan baflka bölükbafl›, topçu, kandilci (fenerci)
ve kule ustas› olarak nitelendirilen görevliler bulunmaktayd›.10
Evliya Çelebi’nin varl›¤›ndan bahsetti¤i 40 adet balyemez topu ile ilgili olarak
ise, Osmanl› topçulu¤u ve top döküm teknolojisi hakk›nda son zamanlarda yap›lan çal›flmalar incelendi¤inde K›z Kulesi gibi nispeten küçük bir alanda 40 topun bulunmas›n›n mümkün olamayaca¤› anlafl›lmaktad›r. 1576 tarihli bir kayda göre, K›z Kulesi’ndeki kullan›lamaz durumdaki 14 prang› topu Tophane’ye
teslim edilmifl ve yerine 3 adet yeni prang› topu verilmesi emredilmifltir.11 Öte
yandan hem savunma ve hem de flenlik ve kutlama amaçl› top at›fllar›n›n yap›ld›¤› kulede bulunan mazgal say›s› da top say›s› konusunda bize bir fikir verebilir. XVIII. yüzy›l Frans›z seyyah› Grelot’un gravürlerinde K›z Kulesi’nde bulunan yedi adet mazgaldan alt›s› aç›kça görülmektedir. Evliya Çelebi’nin varl›¤›ndan bahsetti¤i Balyemez toplar› ise, 6 ila 27 kg. a¤›rl›¤›nda gülle atabilen kale
muhafaza ve muhasara toplard›r.12 Seddülbahir kalesinin 1660 y›l›ndaki yeniden tahkimat›ndan sonra toplam 13 adet balyemez ve Sultanhisar kalesinde ise,
17 adet balyemez topu bulundu¤u tespit edilmifltir.13 Tüm bu veriler de¤erlendirildi¤inde K›z Kulesi gibi oldukça küçük bir alanda balyemez toplar›n›n varl›¤› kabul edilebilir olmakla birlikte, say›s›n›n 40 adet olmas› pek mümkün görünmemektedir. XVIII. yüzy›l ile birlikte savunmadan ziyade daha çok kutlama ve
flenliklerde top at›fl›na14 mekân olan K›z Kulesi’nde sadece mazgallarda de¤il,
kule etraf›nda da toplar›n›n bulunduruldu¤u görülmektedir.15 Tüm bu tarihsel
veriler de, Evliya Çelebi’nin belirtti¤inin aksine kulede ancak yedi adet mazgal
topu ve kule d›fl›nda da bir miktar flenlik topunun bulundu¤unu ortaya koymaktad›r.
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K›z Kulesi’nin Deniz Trafi¤indeki Yeri ve Fener Olarak
Hizmet Vermesi
‹stanbul Bo¤az›’n›n Marmara Deniziyle birleflti¤i iki kara ve iki denizin kesiflim
noktas›nda önemli stratejik bir mevkide bulunan K›z Kulesi, tarih boyunca çeflitli flekillerde kullan›lm›flt›r. Osmanl›lar taraf›ndan K›z Kulesi, Kulle-i Bahriye
ve Kulle-i Duhter gibi isimlendirmelerle de nitelenen16 kule, bulundu¤u nokta
itibariyle Üsküdar-Salacak’ta karadan yaklafl›k 200 metre aç›ktad›r. Bu co¤rafi
konumu itibariyle de Karadeniz’den gelen ak›nt›n›n en kuvvetli oldu¤u noktadad›r. Helmuth Von Moltke’ye göre bu noktadaki Bo¤az ak›nt›s› 3 çeyrek Alman
Mili h›z›ndad›r.17 Günümüz ölçümlerine göre ise, K›z Kulesi önündeki bo¤az
ak›nt›s› mevsim ve kuzey rüzgârlar›n›n durumuna göre 3 ila 6 mil aras›nda seyretmektedir.18 Bu süratli ak›nt› nedeniyle K›z Kulesi önü deniz trafi¤inde tehlikeli bir nokta olarak kabul edilmektedir. Gerek bo¤aza girifl yapacak ve gerekse
bo¤azdan ç›kacak gemiler için uygun rüzgâr ve hava flartlar›n› beklemek ve oldukça kontrollü bir geçifl yapmak gerekmektedir. Evliya Çelebi Karadeniz’den
gelen ak›nt› sebebiyle ‹stanbul’dan Üsküdar’a geçecek kay›klar›n ilk önce Befliktafl’a kadar gidip ard›ndan Üsküdar’a geçmek zorunda olduklar›n›, özellikle lo-
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dos rüzgâr›n›n hâkim oldu¤u günlerde Üsküdar-‹stanbul aras› deniz yolunun oldukça tehlikeli oldu¤unu ifade eder.19 XVII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ‹stanbul’u
tasvir eden Frans›z seyyah J. Grelot, Marmara’dan Bo¤aza girecek gemiler için
K›z Kulesi’nin önemli bir noktada bulundu¤unu, girifl yapan geminin rotas›n›
mutlaka kuzeydo¤u istikamette K›z Kulesi’ne do¤ru çevirerek Bo¤aza girifl yapmas› gerekti¤ini aksi takdirde bo¤azdan gelen kuvvetli ak›nt›ya kap›larak Sarayburnu’na do¤ru savrulaca¤›n› belirtir.20 1835 y›l›nda tam da bu noktadan kay›k
ile karfl›ya geçerken bir f›rt›naya yakalanan Miss Pardoe ise, K›z Kulesi’nin kay›k ve gemi geçiflleri için oldukça tehlikeli bir noktada bulundu¤unu ve birçok
deniz kazas›n›n K›z Kulesi yak›nlar›nda meydana geldi¤ini ifade eder.21
Deniz trafi¤i itibariyle bu denli tehlikeli bir noktada bulunan kuleye, XVIII. yüzy›l bafllar›nda bir fener kuruldu¤u görülmektedir. Marmara’dan Bo¤az’a girecek
ve Karadeniz taraf›ndan gelip Bo¤az’dan ç›k›fl yapacak olan gemilerin, geceleri
Sarayburnu ve civar›n› görmekte zorlanmalar› ve olas› kazalar›n önüne geçilmesi için III. Ahmed zaman›nda, Haziran-Temmuz 1719 tarihinde kulenin kuzey
taraf›na bir kandil kulesi eklenerek, kule fener olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r.22 Böylece daha güneyindeki Fenerbahçesi Feneri23 ve XVIII. yüzy›l sonlar›nda infla edilecek olan Ah›rkap› Feneri ile birlikte K›z Kulesi feneri de bo¤az trafi¤ini yönlendirmeye bafllam›flt›r. Fenerdeki kandilde yak›t olarak zeytinya¤›
kullan›lm›flt›r. XVIII. yüzy›l müverrihi Silahtar F›nd›kl›l› Mehmed A¤a, fener
için 4 k›yyelik zeytinya¤›n›n tersaneden tayin edildi¤ini belirtmektedir.24 XIX.
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yüzy›la ait arfliv belgelerine göre ise, yaz geceleri için gecelik 2 k›yye, daha uzun
olan k›fl geceleri için ise gecelik 4 k›yye zeytinya¤› verilmekteydi.25
Fener kulenin kuzey köflesinde bulunmaktayd›. Fenerin kandil fitilinin tutuflmas› nedeniyle May›s 1721 tarihinde bir gece kulede yang›n ç›km›fl ve kandil
ya¤danl›¤›n›n ahflap olmas› nedeniyle yang›n k›sa sürede büyümüfltür.26 Bu
yang›nda kulenin ne kadar›n›n zarar gördü¤ü konusunda bilgilerimiz s›n›rl›d›r.
Fakat yang›ndan sonra Fenerbahçesi ve Karadeniz bo¤az›ndaki di¤er fenerlerde
de oldu¤u gibi kulenin daha sonraki muhtemel bir yang›na karfl› kârgir olarak
yeniden yap›lmas› uygun bulunmufl ve camlar›n›n çerçevesi mermerden, çat›s›n›n ise kubbeli ve kurflun kaplamal› olarak inflas›na karar verilmifltir. K›sa sürede bitirilen bu infladan sonra kule 31 May›s 1721 tarihinde yeninden fener olarak hizmete girmifltir.27 Bununla birlikte fenerin zaman zaman hizmet d›fl› kald›¤› da görülmektedir. Nitekim Venezuelal› General Miranda, 5 Eylül 1786 tarihinde Üsküdar’dan kiralad›¤› bir kay›¤a binerek K›z Kulesi’ni gezmifltir. Onun
anlatt›klar›na nazaran kule o tarihte hemen hemen hiç yanmayan bir fenere sahiptir.28
K›z Kulesi, yukar›da say›lan bu ifllevsel kullan›mlar› yan›nda Osmanl› döneminde özellikle flenliklerde ve kutlamalarda top at›fllar›na da sahne olmufltur. Cülus,
bayram, veladet-i hümayun,29 donanman›n sefere ç›k›fl› ve dönüflü,30 padiflahlar›n saltanat kay›¤› ile bo¤az gezintileri (binifl-i hümâyûn)31 gibi tören, flenlik ve
kutlamalar yan›nda; elçi kabulleri32 gibi diplomatik törenlerde de K›z Kulesi’nde
top at›fllar› yap›lmaktayd›. Ramazan Bayram›’n›n ilan› ve kutlamalar› s›ras›nda
arife günü bayram›n ilan› için bir nevbet, bayram günlerinde ise üçer nevbet olmak üzere Sarayburnu, Tophane, Tersane, Kurflunlu Mahzen, Yedikule ve K›z
Kule’sinden top at›larak bayram kutlamas› yap›lm›flt›.33 Tüm bu kutlamalar için
XVIII. yüzy›lda kuleye cebehane-i amireden y›ll›k üç kantar barut verilmekteydi.34 Bu tür belli bir olaya ba¤l› kutlamalar yan›nda, Yedikule, Eyüp, Kas›mpa658
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fla, Galata, Tophane, Befliktafl, Rumeli Hisar›, Yeniköy, Rumeli Kava¤›, Beykoz,
Anadolu Hisar›, Üsküdar ve K›z Kulesi’nde hergün sabah ve akflam vakitlerinde
mehter vurulmas›n›n gelenek haline gelmiflti.35
Bu ifllevsel kullan›mlar› d›fl›nda kulenin Sultan I. Abdülhamid taraf›ndan bir tenezzüh mekân› olarak kullan›ld›¤› da görülmektedir. Zaman zaman tebdilen36
veya resmen kuleyi teftifl37 etti¤ini bildi¤imiz I. Abdülhamid, 19 Haziran 1785’te
alaturka saat ile gece saat 3,5’a kadar mehtap seyredip yine kay›k ile saraya dönmüfltür.38
Kulenin zaman içinde beklenmedik misafirleri de oldu¤u görülmektedir. Bunlar
çeflitli nedenlerle gözden düflen ve sürgün veya siyaseten katl için ‹stanbul’dan
uzaklaflt›r›lmas› gereken kimselerdir. XVIII. yüzy›l Darüssaade A¤alar›n’dan
Moral› Beflir A¤a, hakk›ndaki rüflvet, iltimas ve görevini kötüye kullanma iddialar› neticesinde Sultan I. Mahmud taraf›ndan Temmuz 1752 y›l›nda ilk önce
sürgün edilmek üzere kuleye hapsedilmifl ve ard›ndan burada katledilmifltir.39
Bir K›zlar A¤as›’n›n K›z Kulesi’nde idam› ise talihin garip bir cilvesi olsa gerektir.40 Sürgün hadisesi ise, yine XVIII. yüzy›lda, Sadrazam Hekimo¤lu Ali Pafla’n›n flahs›nda gerçekleflmifltir. Sultan III. Osman, devlet yönetim ve flehzadelerin katli konusunda anlaflmazl›¤a düfltü¤ü Hekimo¤lu Ali Pafla’y› May›s 1755
tarihinde siyaseten katl maksad› ile K›z Kulesi’ne göndermifl, fakat daha sonra
araya Valide Sultan’›n girmesi ile Ali Pafla affedilerek K›br›s’a sürgün edilmifltir.41

K›z Kulesi’nin Geçirdi¤i Tamiratlar
Mimari özellikleri itibariyle kule, deniz seviyesinde olup oldukça küçük bir kaledir. Bugün etraf›nda (kuzeyde ve bat›da üçer tane, güneyde ise bir tane olmak
üzere) yedi adet mazgal›, do¤u ve güney taraf›ndaki iki adet kap›s› vard›r ve kule tepesinde pencereli ve etraf› balkonlu barok tarz› bir köflkü bulunmaktad›r. II.
Mahmud devrinde (1832) esasl› bir tamirat geçirmifl ve bugünkü halini alm›fl42
olan kulenin, ilk inflas› 12. yüzy›la kadar tarihlendirilmektedir.43 Kulenin, tarihi süreçte belirli aral›klarla tamir edildi¤ini tespit edebilmekteyiz. Fatih zaman›nda yeniden infla edildi¤ini gördü¤ümüz44 kule, kaynaklarda küçük k›yamet
olarak da nitelenen 1509 depreminde45 ‹stanbul’un di¤er önemi yap›lar›yla birlikte a¤›r flekilde hasar görmüfl ve Mimar Hayreddin b. Murad taraf›ndan tamir
edilmifltir.46
Arfliv verilerine göre, XVIII. yüzy›l ile XIX. yüzy›l’›n ilk y›llar›n› kapsayacak flekilde kulenin belli periyotlarla düzenli olarak tamir edildi¤i görülmektedir. Kulenin en fazla tamirat gerektiren bölümleri r›ht›m yap›lar› ile kule külah›ndaki
kurflunlard›r. R›ht›mlar›n f›rt›nal› günlerde sert dalgalara maruz kalmas› ve kule külah›ndaki kurflunlar›n da yine fliddetli f›rt›nalarda yerinde koparak denize
düflmesi nedeniyle, kulenin özellikle yaz aylar›nda periyodik olarak bak›ma
al›nmas›n› gerekmifltir. Tespitlerimize göre, Kas›m 1766 tarihli deprem tamirat›
659

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

d›fl›ndaki tamiratlar›n tamam› yukarda say›lan çevresel nedenlere dayal› periyodik bak›mdan kaynaklanan tamiratlard›r.
Di¤er miri binalarda oldu¤u gibi K›z Kulesi’nin tamirat› iflleri de XVIII. yüzy›lda Hassa Mimarbafl› ve maiyetindeki mimarlar taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.
Tamirata bafllanmas› için ilk olarak kule dizdar› tamirat›n gereklili¤ini belirten
bir arzda bulunur ve bu arz sonunda mimarbafl›n›n tamir ile görevlendirilirdi.
Mimarbafl› da kendisi veya görevlendirece¤i bir mimar halifesi taraf›nda kulenin
genel bir keflfini gerçeklefltirerek binan›n neresinin, ne flekilde tamir edilmesi
gerekti¤i ve bu tamir sonunda ne kadar masraf edilece¤ini gösteren bir tamir keflif defteri haz›rlard›. Söz konusu keflif defteri defterdara sunulduktan sonra, defterdar taraf›ndan tamir için gerekli mabla¤›n nereden ve nas›l temin edilece¤i
belirlenirdi.47 Genelde belirtilen mebla¤›n daha da afla¤›s›nda bir fiyata kulenin
Mimarbafl› taraf›ndan tamir edilmesi hakk›nda hüküm ç›kar›ld›¤› görülmektedir.48 Haz›rlanan keflif defterinin bir sureti de gerçekleflen tamirat ve yap›lan
masraflar›n uygunlu¤u yönünden gerekli kontrollerin yap›labilmesi için bafl
muhasebe kalemine kaydedilirdi. Tamir için gerekli keflif bedelleri Hassa Mimarbafl› veya onun atayaca¤› bir mimar halifesinin inflaata bafllamas›ndan önce
bir miktar peflin olarak verilebilece¤i gibi49 bazen de hiç para verilmeyip tamir
sonunda tam bir ödeme de yap›labilirdi.50
Bu k›sa aç›klamadan sonra kulede gerçekleflen belli bafll› tamiratlar› s›ras› ile
flöyle belirtebiliriz.
1. Tamirat: Nisan 1761 tarihli tamir keflfine göre, kulenin kurflun kaplamalar›
ile kule üstündeki balkon saçaklar› yenilenmifl ve balkon korkuluklar› mefle a¤ac›ndan yeniden yap›lm›flt›r. Pencerelerin gerekli bak›mlar›, kule kap›s› ve fener
ya¤ odas›n›n gerekli tamiratlar›, dalgalar›n fliddeti ile bozulan güney, do¤u ve
güney-do¤u taraflar›ndaki r›ht›mlar›n tamirat› yap›lm›fl ve güney taraf›ndaki demir kap› yenilenmesi planlanm›flt›r.51 Fakat bu tamirat Hassa Mimarbafl› el-Hac
Ahmed A¤a’n›n ölümü üzerine bitirilemeden yar›m kalm›flt›r.
2. Tamirat: 1761 y›l› tamirat›n›n yar›m kalmas› ve kulenin zaman içinde daha
da harap olmas› nedeniyle acilen tamiri gerekmifl ve Nisan 1764 tarihinde keflfi
gerçeklefltirilmifltir. Bu keflifte 2.566 kuruflluk bir tamir keflfi ç›kar›lm›flt›r ve bu
mebla¤ 2.300 kurufla indirilerek tamir gerçeklefltirilmifltir. Bu tamiratta; kulenin
kuzey, güney, güney-bat› ve kuzey-do¤u taraflar›ndaki r›ht›mlar›n›n bak›m› yap›lm›flt›r. Kule üzerinin kurflun kaplamalar›n›n yenilenmesi, kulenin ve fenerci
odas›n›n pencerelerinin tamirleri, kule içerisindeki merdiven basamaklar›n› tamiri, kule etraf›nda bulunan toplar›n kötü hava flartlar›nda korunmas› için sütunlu ve sakfl› korunaklar inflas›, do¤u ve güney taraflar›na aç›lan kap›lar›n demir aksamlar›n›n tamiri. Top mazgallar›n›n kapaklar›n tamiri ve nöbetçi odas›n›n kiremitlerinin yenilenmesi gerçeklefltirilmifltir. Bu tamirat›n mimar› Hassa
Mimarbafl› Mehmed Tahir A¤a’d›r.52
3. Tamirat: Kas›m 1766 tarihli bu tamirat, 22 May›s 1766 tarihinde meydana gelen ‹stanbul depreminden53 sonra gerçeklefltirilmifltir. Depremden yaklafl›k 40
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gün sonra kulenin tamirat› için Defterdar ve Hassa Mimarbafl›’na emir verildi¤ini görmekteyiz.54 20 Ekim itibariyle binan›n keflfi gerçeklefltirilmifl ve 15 Kas›m
1766 tarihinde de tamirat bitirilmifltir.55 Bu tamiratta bina içerisindeki ba¤lama
kirifllerinin keresteleri yenilenmifl, çat› k›s›mlar›nda zarar gören döfleme tahtalar› ve kiremitler de¤ifltirilmifltir. Duvardaki çatlaklar›n s›va tamiratlar› yap›lm›fl, külahtaki kurflun eksikleri tamamlanm›fl, mazgallar›n kapaklar› mefle a¤ac›ndan yeniden yap›lm›fl ve hasar gören merdiven elemanlar› yenilenmifltir. Tamir masraf› olarak 440 kurufl harcanm›flt›r. Mimar› Hassa Mimarbafl› Mehmed
Tahir A¤a’d›r.56
4. Tamirat: Tamirata Temmuz 1785 tarihinde bafllam›fl ve Aral›k 1785 tarihinde bitirilmifltir. Mimar› Hassa Mimarbafl› Haf›z ‹brahim A¤a’d›r. Hazinenin s›k›nt›l› oldu¤u bir döneme denk düflen tamirat oldukça dar bir çerçevede gerçekleflmifl ve 1.700 kurufl harcanm›flt›r. Tamiratta kule etraf›ndaki tüm r›ht›mlar›n
gerekli bak›m ve düzeltmelerinin yap›ld›¤› ve kule üstündeki kurflun kaplamalar›n eksiklerinin tamamland›¤› anlafl›lmaktad›r.57
5. Tamirat: Tamirat keflfi Temmuz 1803 tarihinde Hassa Mimarbafl› ‹brahim Kâmi Efendi taraf›ndan gerçeklefltirmifltir58. Fakat keflif s›ras›nda kule külah›ndaki
kurflunlardan 1.224 k›yye kurflunun eksik oldu¤u tespit edilmifl ve bu kadar çok
miktarda kurflunun nas›l kayboldu¤u hakk›nda tahkikat yap›lmas› istenmifltir.
Temmuz 1803’te bafllay›p Eylül 1803’te biten ve Bostanc›bafl›’n›n nezaretinde
yürütülen tahkikatta, sab›k ve o s›rada görev yapan dizdar, bölükbafl›, topçu,
kandilci, usta ve neferat›n sorgulanmas›nda, kule külah›ndaki kurflunlar›n f›rt›nal› havalarda yerineden koparak denize düfltü¤ü ve bu kurflunlar› denizden ç›karman›n mümkün olmad›¤› ifade etmifllerdir. Bu durum üzerine kurflunlar›n
korunmas› hakk›nda daha dikkatli davran›lmas› ve binan›n herhangi bir yerinde meydana gelecek bir tahribatta Bostanc›bafl›’na haber verilerek hemen tadilata giriflilmesi konusunda baflta dizdar olmak üzere tüm kule neferat› sorumlu tutulmufltur. Tahkikat Eylül 1803’te bitti¤i için yaklaflan k›fl sebebiyle inflaat ertelenmifltir.59
Bu tamirat›n keflfinde; kule külah›ndaki eksik kurflunlar›n yenilenmesi, kule
içerisindeki sarn›c›n temizli¤i ve bak›m›, fenerci odas›n›n pencere çerçeve ve
camlar›n›n tamiri, fener odas›n›n çat› ve kiremitlerinin bak›m›, fener odas›ndaki ayd›nlatma çerçevesinin daha da geniflletilerek mefle kerestesinden yeniden
yap›lmas›, fenere 70’lik cam tak›lmas›, güney taraf›ndaki duvar yüzüne ketenli
harç ile s›va yap›lmas›, do¤u ve güney do¤u taraflar›ndaki r›ht›mlar›n bak›m› ve
güney-bat› taraf›ndaki liman›n temizlenmesi, kulenin d›fl cephesinin üç kat boya ile boyanmas› öngörülmüfltür. Tamirat için toplam 6.219 kurufl de¤er biçilmifltir.
D‹PNOTLAR
1 K›z Kulesi ve di¤er K›z Kuleleri/Kaleleri hakk›nda daha genifl etimolojik ve efsanevi de¤erlendirmeler için

bk. Tuncer Baykara, K›z Kulesi, Efsaneden Tarihi Gerçe¤e, Ankara 2004.
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2 Tursun Bey, Târîh-i Ebü’l-feth, (haz. M. Tulum), ‹stanbul 1977, s. 75.
3 Evliya Çelebi, Seyahatnâme (haz. O. fi. Gökyay), ‹stanbul 1996, I, 201.
4 XIX. yüzy›l’a ait bir tamirat kayd›nda da bu kuyudan bahsedilmektedir. bk. BOA. Cevdet Belediye (C. BLD.)
1137, (21 Ra. 1218/11 Temmuz 1803).
5 Evliya Çelebi, a.g.e., s. 204.
6 Bu 6 neferat; günlük 20 akçe yevmiye ile bir sertopî, ve gündelikleri 3 ila 5 akçe aras›ndaki di¤er 5 neferât-

tan ibarettir, BOA Maliyeden Müdevver Defter (MAD.) 7456, s. 14. Bu defter eksik bir yoklama defteri olup,
tarihi tespit edilememekle birlikte; içindeki derkenarlar›n en erken tarihlisi 1033/1623-1624 tarihi oldu¤u için
en erken bu seneye tarihlenebilir.
7 BOA ‹bnü’l-Emin Bahriye (‹E. BH.) 344, (7 Ca. 1057/10 Haziran 1647).
8 XVII. yüzy›lda Osmanl› donanmas›ndaki yeniçerilerin maafllar› ile ilgili olarak bk. ‹dris Bostan, Osmanl›
Bahriye Teflkilât›: XVII. yüzy›lda Tersâne-i Âmire, Ankara 1992, s. 236.
9 BOA Hatt-› Hümayun (HAT.) 180/8118 (29 Z. 1204 / 12 Eylül 1790). XVIII. yüzy›l sonlar›nda ‹stanbul’da ya-

flam›fl ve ‹stanbul’daki birçok sanat eserinin esasl› birer tasviri ç›karm›fl olan Cosimo Comidas De Carbognano
(Kozmos Kömürciyan)’a göre ise kulede 17 zaimden oluflan bir garnizon bulunmaktad›r. bk. Cosimo Comidas
De Carbognano (Kozmos Kömürciyan), 18. Yüzy›l›n Sonunda ‹stanbul (çev. E. Özbayo¤lu), ‹stanbul 1993, s. 41.
10 C. BLD. 1137, (21 R. 1218 / 11 Temmuz 1803).
11 Salim Aydüz, Tophâne-i Âmire ve Top Döküm Teknolojisi, Ankara 2006, s. 392 ve 395; Prang› toplar› daha
çok kale savunmalar›nda kullan›lan toplar olup 150 gr. a¤›rl›¤›nda mermi atabilen bir çeflit büyük tüfek s›n›f›ndan toplardand›r, Gábor Ágostos, Barut, Top ve Tüfek, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Askeri Gücü ve Silah Sanayisi (çev. T. Akad ), ‹stanbul 2006, s. 124.
12 Aydüz, ayn› eser, s. 357, Ágostos, ayn› eser, s. 111-112.
13 Osmanl› kale kuflatmalar›ndaki di¤er balyemez toplar›n›n say›s› hakk›nda bk. Aydüz, ayn› eser, s. 356-359.
14 fienliklerde at›fl yap›lan toplar ise daha çok darbzen, kolonborna türünden orta büyüklükteki toplard›r. Aydüz, ayn› eser, s. 470. Toplar› büyüklüklerine göre s›n›fland›r›lmalar› ile ilgili olarak bk. Ágostos, ayn› eser, s.
92-126.
15 Nitekim 1764 tarihli tamir kayd›nda kule d›fl›nda bulunan toplar›n kötü hava flartlar›ndan muhafazas› için

korunaklar yap›ld›¤› görülmektedir. “Kule-i merkûm havlisinde mevcûd toplar› sayf [u] flitâdan h›fz içün sütunlu ve tabanl› cedîd sundurma sakf› [yap›lmas›]” C. BLD. 4117, (12 fi. 1177/14 Nisan 1764). Bu belgeden 30 y›l
sonras› için Ermeni müellif Carbognano, kule etraf›nda sadece 6 adet büyük topun oldu¤unu belirtir. Cosimo
Comidas De Carbognano (Kozmos Kömürciyan), 18. Yüzy›l›n Sonunda ‹stanbul (çev. E. Özbayo¤lu), ‹stanbul
1993, s. 41.
16 “Bahriye Kulesi” (‹E. BH. 344); “Kulle-i Bahriye” (BOA Cevdet Bahriye (C. BH.) 11114) ve “Kulle-i Duhter”

(MAD. 8947, s. 304). ‹lk devir Osmanl› kaynaklar›nda ise henüz K›z Kulesi ad›na rastlanmaz; “Kal‘a-i Hümâyûn ki Üsküdar önündeki deryâ içindeki kulledür”, V. L. Ménage, “Edirne’li Ruhi’ye Atfedilen Osmanl› Tarihinden ‹ki Parça”, Ord. Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’ya Arma¤an, Ankara 1976, s. 326.
17 Helmuth Von Moltke, Moltke’nin Türkiye Mektuplar› (çev. H. Örs), ‹stanbul 1969, s. 76.
18 K›z Kulesi önündeki günümüz deniz ak›nt›s› hakk›nda beni ayd›nlatan, K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ü
Gemi Trafik Hizmetleri yetkilisi Kapt. Olcay Özgürce’ye teflekkürü bir borç bilirim.
19 Evliya Çelebi, ayn› eser, c. I, s. 202.
20 Josephus Grelot, ‹stanbul Seyahatnamesi (çev. M. Selen), ‹stanbul 1998, s. 58.
21 “… f›rt›na bizi yakalad›¤›nda K›z Kulesi’ne ancak ulaflm›flt›k. Bütün Bo¤az’›n en tehlikeli noktas› buras›; çün-

kü burada Marmara Denizi’ne do¤ru ç›lg›n bir ak›nt› var. Asya da¤lar›ndan kopup gelen rüzgar da tam Üsküdar’da olanca fliddeti ile esmeye bafllar. Bu yüzden, bütün Bo¤az’da y›l boyunca kay›klar›na en fazla kaza geçirdi¤i yer K›z Kulesi yak›nlar›d›r.” Miss (Julia) Pardoe, fiehirlerin Ecesi ‹stanbul (çev. B. Büyükkal), ‹stanbul
2004, s. 446.
22 Raflid Efendi, Tarih, ‹stanbul 1153, III, vr. 75a, Silahtar F›nd›kl›l› Mehmed A¤a, Nusretnâme, (sdl. ‹. Par-

maks›zo¤lu), ‹stanbul 1969, II/II, 388.
23 Fenerbahçesi ve feneri hakk›nda bk. M. Münir Aktepe, “‹stanbul Fenerbahçesi Hakk›nda Bâz› Bilgiler” Ta-

rih Dergisi, XXXII/1979 (Ord. Prof. ‹. Hakk› Uzunçarfl›l› Hât›ra Say›s›), s. 349-372.
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24 Silahtar, ayn› eser, ‹stanbul 1969, II/II, 388.
25 C. BH. 12013, (19 S. 1216/1 Temmuz 1801). Zeytinya¤› mevsimine göre 3’er ayl›k dönemler halinde da¤›-

t›lmaktayd› 1 M.-30 Ra. 1220 /1 Nisan-28 Haziran 1805 tarihleri aras›ndaki 3 ayl›k yaz döneminde toplam
132,5 kurufl tutar›nda zeytinya¤› verilmifltir. C. BH. 11278, (10 B. 1220/4 Ekim 1805). Önceleri zeytinya¤› tersanedeki mahzen-i surbden (C. BH. 12013, (19 S. 1216/1 Temmuz 1801) verilirken bir süre sonra buradaki zeytinya¤›n›n yetersiz kalmas› üzerine sadece tutar›n›n tersane hazinesinde karfl›lan›p zeytinya¤›n›n piyasadan
tedariki yoluna gidilmifl ve Ocak 1805 tarihinde bundan da vazgeçilerek zeytinya¤› giderinin tamam›n›n hazine-i amireden karfl›lanmas›na bafllanm›flt›r (C. BH. 11905, (9 M. 1220/9 Nisan 1805). Bu belgeye göre yaz aylar›nda her gece 2 k›yyelik tüketim 177 günlük yaz süresi ile hesap edildi¤inde 354 k›yyeye tekabül etmektedir. K›fl aylar›nda ise bu miktar 4 k›yyelik tüketim ve 117 günlük k›fl süresi ile 708 k›yyeye ç›kmaktad›r. Bu
durumda 354 günlük bir hicri y›l boyunca kule fenerinde toplam 1062 k›yye (1361,5 kg.) zeytinya¤› tüketilmekteydi.
26 Raflid, ayn› eser, ‹stanbul 1153, III, vr. 75a.
27 Raflid, ayn› eser, ‹stanbul 1153, III, vr. 75a.
28 Venezuela’l› General Miranda’n›n Türkiye’ye Dair Hat›rat›, (haz. F. Car›m), [y.y.] 1965, s. 58.
29 Sultan I. Abdülhamid’in 28 Ocak 1781 y›l›nda do¤an k›z› Melek-fiâh Sultan ve 22 Ekim 1783 y›l›nda do¤an fiehzade Murâd Seyfullah’›n do¤um kutlamalar› için K›z Kulesi’nden yap›lacak top at›fllar› için Cebehâne’den barut istenmifltir. BOA. Cevdet Saray (C. SM.) 8189, (5 S. 1195/31 Ocak 1781); C. SM. 8996, (26 Za.
1197/23 Ekim 1783). Sultan I. Abdülhamid’i çocuklar› için bk. Fikret Sar›cao¤lu, Kendi Kaleminde Bir Padiflah›n Portresi Sultan I. Abdülhamid, (1774-1789), ‹stanbul 2001, s. 14-26.
30 Donanman›n tersaneden ç›k›p mutad oldu¤u üzere önce Befliktafl taraf›na yönelmesi ve ard›ndan Akdeniz’e

do¤ru aç›lmas› s›ras›nda da K›z Kulesi ve Tophane gibi mahallerden selamlamak maksad›yla top at›fl› gerçeklefltirilirdi. Bk. fiem’dânîzâde F›nd›kl›l› Süleyman Efendi, Mür’i’t-tevârih, (haz. M. Aktepe), ‹stanbul 1980, II/B,
26; Câbî Ömer Efendi, Câbî Târihi (haz. M. A. Beyhan), Ankara 2003, II, 995.
31 “Padiflah I. Mahmud, Befliktafl saray›ndan Topkapu’ya nakl-i hümâyûn buyurup kendüleri fülüka-i hümâyûn

ve Vâlide Sultân hazretleri sandal-i hümâyûna süvâr olup K›z Kulesi’nden ve Tophane’den ve Yal›köflkü’nden
toplar at›l›p istikbâl ile Vâlide Sultân hazretleri Topkapu’ya yanafl›p ve kendüleri Yal›köflkü’ne vüsûl…, fi 24. fi.
Sene 1224”. Câbî Ömer, ayn› eser, Ankara 2003, I, 551.
32 May›s 1576 tarihinde ‹stanbul’a gelen ‹ran elçisi Tokmak Han’›n karfl›lanmas› ve 30 kad›rga ile Üsküdar’dan ‹stanbul’a geçirilifline Kaptan-› derya K›l›ç Ali Pafla refakat etmifltir. ‹stanbul’a geçerken tam da kad›rgada
ikram edilen yeme¤e bafllanaca¤› s›rada K›z Kulesi ve Tophane’den aniden bafllayan top at›fl› ile elçilik heyeti neye u¤rad›¤›n› flafl›rm›flt›r. Stephan Gerlach, Türkiye Günlü¤ü (çev. T. Noyan, edt. K. Beydilli), ‹stanbul
2007, I, 335-336.
33 fiem’dânîzâde, ayn› eser, ‹stanbul 1978, II/A, 85. 1789 Ramazan ay›n›n son günü (24 Haziran 1789) akflam›
yeni ay›n görülmesi ile bayram›n bir gün önceden ilan› gerekmifl ve yats› namaz›n› müteakib K›z Kulesi ve di¤er yerlerden at›lan toplar ve kandillerle kuflat›lan minareler ile bayram›n geldi¤i halka duyurulmufltur. Taylesanizâde Hâf›z Abdullah Efendi Tarihi ‹stanbul’un Uzun Dört Y›l› 1785-1789 (haz. F. M. Emecen), ‹stanbul
2003, s. 393.
34 BOA. Cevdet Askeriye (C. AS.) 49509, (22 N. 1180); BOA. Cevdet Saray (C. SM.) 8189, (5 S. 1195); C. SM.

8996, (26 Za. 1197); C. AS. 53473, (25 L. 1199).
35 Evliya Çelebi, a.g.e., I, 297. Mehter hakk›nda ayr›ca bk. Nuri Özcan, “Mehter”, D‹A, Ankara 2003, XXVIII,

545-549.
36 12 L. 1203/6 Temmuz 1789 tarihinde I. Abdülhamid bir gece tebdilen K›z Kulesi’ne gitmifl, fakat kulede sa-

dece birkaç nöbetçi oldu¤unu ve dizdar›n›n adet edindi¤i üzere kuleden izinsiz ayr›ld›¤›n› görünce bu duruma sinirlenmifl ve dizdar› azlederek ve yerine Salacak ustas›n› atam›flt›r. Taylesanizâde, a.g.e., s. 399.
37 HAT. 179/7989, (29 Z. 1205/29 A¤ustos 1791). I. Abdülhamid, bu seferki geliflinde de kulede kimsenin olmad›¤›n› görmüfl ve durumu ‹stanbul Kaymakam›’na sorarak kule neferat›n›n say›s› hakk›nda kendisine bilgi
verilmesini istemifltir.
38 TSMA, E. 12360/17, vr. 12a. Söz konusu belge S›rkâtipleri ‹smâil Zihnî, Ebûbekir S›dkî, Bolevî ‹brâhim

Efendiler taraf›ndan kalem al›nan Rûznâme-i Sultân Abdülhamîd Han isimli bir rûzname metnidir. Bu kay›ttan beni haberdar eden ve kullanmam› sa¤layan Say›n Hocam Yrd. Doç Dr. Fikret Sar›cao¤lu’na teflekkür ederim. I. Abdülhamid’in tedil ve temafla gezileri için bk. Sar›cao¤lu, a.g.e.
39 ‹. Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, Ankara 1995, IV/1, 332. Moral› Beflir A¤a için bk. Ahmed Resmî Efen-
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di, Hamîletü’l-Küberâ (haz. A. N. Turan), ‹stanbul 2000, s. 74, Abdülkadir Özcan, “Beflir A¤a Moral›”, D‹A, ‹stanbul 1992, V, 555-556.
40 Nitekim müverrih ‹zzi, Beflir A¤a’n›n K›z Kulesi’nde idam›n› “letâif-i nevâdirü’z-zuhûr müsta¤ribedendir”

fleklinde izah eder. ‹zzi, Tarih, ‹stanbul 1199, vr. 277b.
41 Olaylar›n tafsilat› için bk. fiem’dânîzâde a.g.e, ‹stanbul 1976, I, 179-181; Uzunçarfl›l›, a.g.e., Ankara 1995,

IV/1, 338. Hekimo¤lu Ali Pafla hakk›nda bk. M. Münir Aktepe, “Hekimo¤lu Ali Pafla”, D‹A, ‹stanbul 1998, XVII,
166-168.
42 Çelik Gülersoy, “K›z Kulesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, V, 12.
43 Wolfgang Müler-Wiener, ‹stanbul’un Tarihsel Topografyas›, 17. Yüzy›l Bafllar›na Kadar Byzantion-Konstan-

tinopolis-‹stanbul (çev. Ü. Say›n), ‹stanbul 1998, s. 334, Çelik Gülersoy, “K›z Kulesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994, V, 12. Bununla birlikte Tuncer Baykara K›z Kulesi için infla tarihi olarak XV. yüzy›l› verir. bk. Baykara, a.g.e., s. 101.
44 Tursun Bey, a.g.e., s. 75.
45 1509 depremi ve Osmanl› tarihindeki di¤er depremlerle ilgili genel de¤erlendirmelerle için bk., N. N. Amb-

raseys - C. F. Finkel, “10 Eylül 1509 ‹stanbul Depremi”, Türkiye Günlü¤ü, s. 57, (Eylül-Ekim 1999), s. 58-62 ve
N. N. Ambraseys, C. F. Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas: A Historical Review, 1500-1800,
‹stanbul 1995.
46 V. L. Ménage, “Edirneli Ruhi’ye Atfedilen Osmanl› Tarihinden ‹ki Parça”, Ord. Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’ya Arma¤an, Ankara 1976, s. 326. Tarihçi Solakzâde 1509 depreminde hasar görüp tamir edilen yerler aras›nda K›z Kulesi’ni de zikreder. Solakzâde, Tarih, (TSMK. III. Ahmed 3078), vr. 164b.
47 fierafettin Turan, “Osmanl› Teflkilat›nda Hassa Mimarlar›”, Tarih Araflt›rmalar› Dergisi, I/1 (Ankara 1963),
s. 166.
48 Keflif defterleri üzerindeki muamele kay›tlar›nda aç›k olarak zikredilmemekle birlikte bafl muhasebede ke-

flif bedelinin çeflitli yönlerden sorguland›¤› bedellerin mümkün oldu¤unca afla¤› çekilerek masraflar› düflürüldü¤ünü tahmin edebiliriz. Nitekim keflif defterlerinin hemen hemen tamam›nda keflif bedelleri genelde afla¤›ya do¤ru yuvarlanarak mimarbafl›na tamirat› yapmas› emredilmektedir. Örne¤in, 27 Ra. 1175/26 Ekim 1761
tarihli K›z Kulesi tamir keflfinde Mimar A¤a taraf›ndan toplam 2.525,5 kuruflluk masraf önerilmifl ve bu masrafa mukabil 1.500 kurufl ile tamirin gerçeklefltirilmesi emredilmifl ise de 8 S. 1176/29 A¤ustos 1762 tarihli tezkire kayd›nda tamirat bedelinin 2.525,5 kurufltan 2.400 kurufla indirildi¤i görülmektedir, (BOA. Cevdet Maliye (C. ML.) 28211). 1785 tarihli tamirde de hazinenin s›k›nt›l› bir dönemde geçti¤i ifade edilerek mutlaka tamir edilmesi gerekiyorsa tamirat›n yap›lmas› ve masraflar konusunda oldukça dikkatli davran›lmas› istenmifltir. Nitekim keflif sonras›nda ç›kan toplam 1.951,5 kuruflluk masraf da 1.700 kurufla düflürülerek tamirat yap›lm›flt›r. C. BLD. 7036. (15 N. 1199/22 Temmuz 1785).
49 Temmuz 1785 tarihli tamir keflfinde Mimarbafl›’na toplam 1.700 kuruflluk masraf›n 500 kuruflu peflin olarak verilmifl ve ifl bitiminde de kalan 1.200 kurufl ödenmifltir. C. BLD. 7036, (15 N. 1199 / 22 Temmuz 1785).
50 C. ML. 28211, (11 S. 1176/1 Eylül 1762).
51 C. ML. 28211, (3 N. 1174/8 Nisan 1761).
52 C. BLD. 4117, (12 fi. 1177 / 14 Nisan 1764). Mehmed Tahir A¤a’n›n hayat› ve mimari faaliyetleri hakk›nda

bk. Muzaffer Erdo¤an, “Onsekizinci As›r Sonlar›nda Bir Türk Sanatkar› Hassa Baflmimar› Mehmed Tahir A¤a
Hayat› ve Mesleki Faaliyetleri”, Tarih Dergisi, X/1954, s. 157-180. Tarih Dergisi, XIII/1958, s. 161-170, Tarih
Dergisi, XV/1960, s. 25-46.
53 22 May›s 1766 depremi hakk›nda daha genifl bilgi için bk. Erhan Afyoncu-Zekai Mete, “1766 ‹stanbul Dep-

remi ve Toplum Yaflant›s›na Tesirleri”, Tarih Boyunca Anadolu’da Do¤al Afetler ve Deprem Semineri 22-23 May›s 2000 Bildiriler, ‹stanbul 2001, s. 85-92 ve Ambraseys-Finkel, a.g.e.
54 Kulenin tamir edilmesi için verilen emir tarihi, 22 Za. 1179/1 Haziran 1766’d›r. C. BH 11114.
55 C. BH 11114 (12. C. 1180/15 Kas›m 1766).
56 C. BH. 11114.
57 C. BLD. 7036, (15 N. 1199 / 22 Temmuz 1785).
58 C. BLD. 1137, (21 Ra. 1218 / 11 Temmuz 1803)
59 C. BLD. 1137.
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Yang›nla mücadelenin temel unsurlar›ndan birisi erken müdahaledir. Bunun
için de yang›n›n bafllad›¤› yerin zaman›nda ve do¤ru olarak tespiti gerekir. Osmanl› ‹stanbul’unda bu ifl için, XVIII. yüzy›ldan itibaren, bir nevi gözetleme istasyonu diyebilece¤imiz kuleler kullan›lm›flt›r. Belgelerde “kasr-› harîk”, “harîk
kulesi”, “yang›n köflkü”, “yang›n kulesi” gibi isimlerle zikredilen kulelerin ifllevi, yang›n›n yerini belirlemek ve çeflitli sembollerle görevlileri ve halk› derhal
bilgilendirmekti. ‹stanbul’da Galata, Bayezid ve ‹câdiye olmak üzere bafll›ca üç
yang›n kulesi kullan›lm›flt›r. Bunun yan›nda geçici sürelerle Davutpafla ve Selimiye k›fllalar›nda oluflturulan kulelerle, Süleymaniye gibi baz› selâtin camileri
minarelerinin de ihtiyaç halinde bu amaçla kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Cenevizliler taraf›ndan XIV. yüzy›lda infla edilmifl olan ve 1717 y›l›ndan itibaren, kulenin tavan›ndaki köse vurulmak suretiyle yang›nlar›n görevlilere haber
verilmesinde kullan›lan Galata Kulesi, bu anlamda ‹stanbul’un ilk yang›n kulesi say›lmaktad›r. Kendisi de birçok defa yan›p tamirat geçiren1 Galata Kulesi,
XIX. yüzy›l sonlar›na kadar bu ifllevini sürdürmüfltür. ‹stanbul’daki ikinci ve en
önemli kule, bugün ‹stanbul Üniversitesi’nin bahçesi içerisinde bulunan ve flehrin an›tsal yap›lar› aras›nda gösterilen Bayezid Harîk Kulesi’dir. Osmanl› baro¤unun ilk örneklerinden say›lan ve ad›ndan anlafl›laca¤› üzere, yang›n ilan› için
özel olarak infla edilen Bayezid kulesi, 1969 y›l›na kadar ifllevini devam ettirmifltir.2 Bu kulelerin her ikisi Avrupa yakas›nda bulunmakta ve Dersaadet ile Beyo¤lu cihetlerindeki yang›nlar› haber vermekte kullan›lmaktayd›.3
‹stanbul’un üçüncü yang›n kulesi ise Üsküdar’daki ‹câdiye Kulesi’dir. Vaniköy
s›rtlar›nda denizden 130 metre yükseklikteki Kenan Efendi Çiftli¤i’nin sahibi
Kenan, burada bir köflk yapt›rarak arazisiyle birlikte Sultan II. Mahmud’a hediye etmiflti. Pertev Pafla’n›n bina için kaleme ald›¤› tarih manzumesinin son m›s-
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ra›n›n ebced hesab›na göre 1833 y›l›na tekabül etmesi, köflkün inflas›n›n bu tarihte tamamland›¤›n› göstermektedir.4 Köflkün 1835 y›l›nda yanmas›5 üzerine,
II. Mahmud ayn› yerde yeni bir köflk infla ettirmifltir. ‹flte padiflah›n köflkü yeniden yapt›rmas›ndan, daha do¤rusu “nev-icâd” etmesinden dolay› köflke “‹câdiye” ad› verilir. Köflkün bulundu¤u tepe de ismini buradan al›r. Sultan Abdülmecid döneminde emlâk-› seniyye aras›nda yer alan ‹câdiye Köflkü, K›r›m Savafl› s›ras›nda ‹stanbul’a gelen müttefik ‹ngiliz subaylar›na tahsis edilmiflti. Savafl
bittikten sonra ‹ngilizlerin binay› terk etmelerinden bir hafta önce kasten yang›n ç›kartmalar› sonucu köflk tamamen yanm›flt›r.6 ‹ngiliz askerlerinin bu davran›fl›n›n sebebi hakk›nda kaynaklarda bilgi bulunmamakla birlikte, Azmi Özcan,
savafl›n ve özellikle savafl s›ras›nda yaflan›lan salg›n hastal›klar›n hat›ralar›n›n
silinmek istenmesinden dolay› böyle bir yola baflvurulmufl olabilece¤ini belirtir.7
‹câdiye Kulesi’nin boyutlar› ve hangi malzemeden infla edildi¤i hakk›nda bilgiden mahrumuz. Bunu belgeleyen günümüze ulaflm›fl foto¤raf, gravür gibi görsel
malzeme bulunmad›¤› gibi, konu üzerinde çal›flanlar›n da aç›klay›c› kay›tlar›
yoktur. Ancak ileriki y›llarda yap›lan düzenleme ve tamirler s›ras›nda köflk k›sm›n›n kargirden yap›ld›¤›na dair kay›tlara rastlanmaktad›r. Kulenin kullan›m›yla ilgili ilk bilgiler 1840 tarihlidir. “‹câdiye Kasr-› Humâyûn-› ferah-nümûnu kurbunda bu defa‘a bâ-irâde-i seniyye infla olunan tabyaya i‘lân-› harîk z›mn›nda
vaz‘ ve ta‘yin olunan toplar›n…” fleklinde devam eden ifadeden, kulenin, ad› geçen köflk yan›nda bir tabya olarak tasarland›¤› ve abidevî bir kule infla etmek yerine, mevkiin yükseltisinden yararlanmak amac›yla yetinildi¤i anlafl›lmaktad›r.
Bu bak›mdan çeflitli kaynaklarda gösterildi¤i üzere, köflkün kuleye dönüfltürüldü¤ü ifadesi yanl›fl gözükmektedir. Toplar›n tabyaya yerlefltirilmesinden sonra,
bunlar› idare edecek görevliler belirlenmiflti. Biri yüzbafl›, 5’i onbafl›, 6’s› çavufl
ve 12’si er olmak üzere Tophane-i Âmire alaylar›ndan seçilen 24 kifli ‹câdiye
tabyas›nda istihdam edildi. Ayr›ca yang›nlar› gözlemek ve yerini saptamakla yükümlü iki nöbetçi tayin edildi. Bunlar›n maafl miktarlar› ve günlük tay›n haklar› düzenlendi. Buna güre yüzbafl›ya 250, çavufllara 60’ar, onbafl›lara 50 ellifler,
erlere de 40’ar kurufl ayl›k ödenecekti. Nöbetçilerden birisi yüzbafl›n›n ald›¤›
miktarda, yani 250 kurufl maafl al›rken, ikinci nöbetçi 150 kurufl alacakt›. Bundan baflka, günlük olmak üzere yüzbafl› ve bafl a¤aya 2 çift, çavufllar›n her biri
ile ikinci a¤aya da 1’er çift ekmek verilecekti.8
Bu arada 1855 y›l›n›n sonlar›na ait bir belgeden, Üsküdar’daki Selimiye K›fllas›’n›n divanhanesi üzerinde önceki y›llarda bir yang›n kulesi infla edildi¤ini ö¤renmekteyiz. Bu tarihte eskimifl oldu¤u dile getirilen Seraskerlik tezkeresinde,
kulenin yerinin zaten bafllang›çta yanl›fl seçildi¤i öne sürülerek, tamir edilmesi
yerine baflka bir yere tafl›nmas›n›n daha uygun olaca¤› belirtilmektedir. Meclis
karar›n› da dikkate alan Sultan Abdülmecid, Seraskerli¤in talebini kabul etmifl
ve kulenin baflka bir yerde inflas› kararlaflt›r›lm›flt›r.9 Bunu izleyen tarihlerde Selimiye k›fllas›ndan yang›n ilan› yap›ld›¤›na dair kay›tlar bulunmamas› yang›n
kulesinin baflka bir yere nakledildi¤ini hat›ra getirmekle birlikte, kulenin yeni
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1835’te Beyaz›t Yang›n Kulesi’nden ‹stanbul ve Marmara (Gravürlerle Türkiye-‹stanbul, I, 18 )

yerinin neresi oldu¤u hakk›nda da net bir fikre sahip de¤iliz. Bunun yan›nda,
müteakip tarihlerin resmî arfliv belgelerinde ‹câdiye’deki tabya yerine “harîk kulesi” ifadesinin kullan›lm›fl olmas›, buras›n›n kuleye dönüfltürüldü¤ü fleklinde
yorumlanabilir. Nitekim seyahatname ve hat›ratlar ile gazete haberlerinde de
“‹câdiye Kulesi” kayd› kullan›lm›flt›r.
Kuleler infla edilirken bölgeye hâkim yüksek bir noktada bulunmas› ve birinin
görüfl alan›na giren sahan›n di¤eri taraf›ndan görülememesi esas al›nm›flt›r. Meselâ Eyüp civar› en belirgin olarak Galata kulesinden görülebildi¤i gibi; Yedikule, Yenibahçe ve Bo¤aziçi’nin Bebek’e kadar olan Rumeli sahilleri ile Kad›köy’den Vaniköy’e kadarki Anadolu sahilleri Bayezid Kulesi’nden gözlemlenmekte idi. Buna uygun olarak, ‹câdiye Kulesi de baflta Anadolu yakas›nda Vaniköy’den Beykoz’a kadar uzanan sahil olmak üzere, Rumeli yakas›nda Bayezid ve
Galata kulelerinden görülemeyen Arnavutköy ve Bebek’in yukar› kesimlerinde
meydana gelecek yang›nlar› izlemek amac›yla ‹câdiye tepesinde infla edilmiflti.
Rumeli kesimindeki yang›nlar çeflitli iflaretler arac›l›¤›yla oradaki kulelere ihbar
edilecek ve böylelikle yang›nlara müdahalede zaman kazan›lacakt›.10
Sermet Muhtar, ‹stanbul yang›nlar›n›n sakinlerini son derece bezdirdi¤ini, birkaç yang›n geçiren ahaliden ekseriyetinin, art›k ‹stanbul yakas›n› terk edip karfl›
tarafa yani Üsküdar’a göç etmek zorunda kald›¤›n› belirtir.11 Fakat yer de¤iflikli¤i çözüm getirmeyecek, artan nüfusa paralel biçimde Üsküdar’› da kas›p kavurmaya bafllayacakt›r. Sadri Sema, özellikle II. Abdülhamid döneminde Üsküdar’da hemen her gün yang›n meydana geldi¤ini kaydetmektedir. Nitekim döne667
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min günlük gazetelerine yans›yan haberler, yazar›n tespitini do¤rular niteliktedir. Anadolu yakas›nda en fazla yang›n ç›kan semtler ise Üsküdar’›n ard›ndan
Kuzguncuk, Kad›köy, Beykoz, Pendik, Sultantepe, Selams›z, Kandilli, Kabasakal,
Yelde¤irmeni gibi nüfusça kalabal›k olan mahalle ve köyler olarak s›ralanabilir.
Kulelerin yang›n ilan› iflini birbirlerinden ba¤›ms›z yürüttükleri, yaln›zca kendi
görüfl alanlar›na giren yang›nlar› duyurduklar› akla gelmemelidir. Zira kulelerin
üçü de birbiriyle koordineli ve uyumlu bir düzen içerisinde çal›flmakta idiler.
Çal›flma düzeninden bahsetmeden önce, kuleler personelinin hiyerarflik yap›lar› ve görev da¤›l›m› üzerinde durmak gerekir. Bunlar›n bafl›nda köflklüler gelir.
Vardiya sistemiyle çal›flarak gece gündüz ‹stanbul’u tarassut eden bu yang›n
ulaklar›na köflklü denilmesinin sebebi, nöbetlerini kulenin en üst k›sm›nda yer
alan köflkte tutmalar›d›r.12 Köflklülerin vazifesi, baflta itfaiye görevlileri olmak
üzere, hükümet yetkililerini ve ahaliyi yang›ndan haberdar etmekti. Daha ziyade Kazda¤l›, Alanyal› ve Bozk›rl› iriyar› ve enerjik kimselerden seçilen köflklülerin say›s› kulelere göre de¤iflmekte olup, II. Meflrutiyetin ilan›na kadar, Beyaz›t Kulesi’nde 20, Galata Kulesi’nde 18, Üsküdar karakolunda 6, Eyüp’te 5, ‹câdiye Kulesi’nde ise 3 köflklü bulunmaktayd›. Bunlardan birisi “bafl” unvan›yla
amir makam›nda görev yapar, di¤er birisi bunun yard›mc›s› say›l›rd›. Di¤erleri
ise çavufl ya da yang›n memurlar› olarak hizmet görürlerdi.13 Bunlara y›ll›k bir
tak›m elbise verilirdi. Bafl a¤aya 6, ikinci a¤aya 4, çavufla 3 ve neferlere de birer
çift ekmek verilirdi. Meselâ 1876 y›l›nda ‹câdiye’de a¤al›k makam›nda Sâd›k adl› birisi bulunmaktayd›.14 1906 y›l›nda 1.219 çifti Bâb-› Seraskerî, 248 çifti ‹câdiye nöbetçilerine olmak üzere iki kuleye tahakkuk eden ayl›k ekmek sarfiyat›
1.467 çift olarak gerçekleflmiflti.15 Köflklüler ellerinde k›l›ç tafl›rlar, bellerine toka takarlar ve ellerinde de “harbe” ad› verilen m›zra¤a benzer ucu demirli de¤nek16 tafl›rlard›.17 Köflklülerin k›yafetlerine gelince, bafllar›nda e¤ik fes bulunur,
asker biçimi k›sa ve kapal› yakal›, parlak dü¤meli k›rm›z› ceket giyerlerdi. Pantolonlar›n›n siyah ve bol paçalar›, karakaçan ad› verilen tulumbac› yemenisinin
üzerine dökülürdü. Dönemin b›çk›n külhanilerinden olan köflklüler, külhanbeyi modas›na uygun olarak, enli kol kapaklar›n›n k›vr›k y›rtmaçlar› alt›ndan sar›
atlas astar› gösterirlerdi.18 1898 y›l›ndaki düzenleme ile di¤er askerî görevlilerden ay›rt edilmesi ve tulumba müdürleri ile bütünlük sa¤lamas› amac›yla, kulelerdeki görevlilerin ceketlerine alâmet-i fârika konulmas› flart› getirildi. Buna göre, yang›n kulelerinde görev yapan alt› kifli, ceketlerinin kollar›na ya da omuzlar›na arma diktirecekti. Arma, çapraz duran iki k›l›c›n üst bofllu¤unda, aç›k k›sm› yukar› bakan hilal ortas›nda y›ld›z ve kabzalar›n ortas›ndan afla¤› sarkan iki
püskül olarak belirlenmiflti.19 Evi olmayan köflklüler, kendileri için özel olarak
yapt›r›lm›fl ko¤ufllarda kal›rlard›. Ramazan akflamlar› 15-20 kiflilik sofralarda iftar yeme¤i verirlerdi. Köflklüler baz› ayr›cal›klara sahip olduklar› gibi, birtak›m
muafiyetleri de vard›. Hemen hepsi sanat ve ticaretle u¤raflarak geçimlerini sa¤larlard›. Ancak yang›n vukuunda derhal ifllerini b›rak›p, yang›n› ihbar etmek
üzere görev yerlerine gitmekle yükümlü idiler. ‹flyerlerinden kuleye gidiflleri esnas›nda diledikleri ulafl›m arac›na ücretsiz binme haklar› vard›.20
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‹cadiye Kulesi’nden baflka
Üsküdar’›n bir di¤er yang›n
kulesi olarak kullan›lm›fl
olan Selimiye K›flla Kulesi

Tanzimat’tan önce yang›nlar›n ilan›nda davul kullan›l›rd›. ‹stanbul’un en eski
yang›n kulesi olan Galata’da önceleri davul çal›n›rken, hicrî 1208 (1793-1794)
y›l›nda meydana gelen tamirat s›ras›nda, davulun sesinin iyi duyulamad›¤› gerekçesiyle kuleye kös yerlefltirildi. Kulenin tavan›nda as›l› duran ve davulun sekiz, on kat› büyüklü¤ündeki bu araca vurulmak suretiyle yang›n ilan› yap›lmaya baflland›.21 Seyyah Dallaway, geceleri sokaklarda devriye gezen kolluk kuvvetlerinin alarm› al›r almaz, Yang›n var! naralar›yla halk› uyard›klar›n› yazar.
Bu arada padiflaha, aral›klarla üç defa yang›n haberi gönderilir, yang›n›n bir saat süreyi geçmesi durumunda padiflah bizzat yang›n yerine giderek söndürme
faaliyetine kat›l›rd›.22 Yine 1835-1836 y›llar›nda ‹stanbul’da bulunan Miss Pardoe, Serasker Kulesi’nin dört bir yanda pencereleri olan ve s›rça bir fenere benzeyen üst galerisinde düzenli olarak iki saatte bir nöbet de¤ifltiren yang›n gözcüleri bulundu¤unu; en küçük yang›nlar›n dahi gözcüler taraf›ndan flehrin farkl› mahallelerinden sorumlu tulumbac›lara bildirildi¤ini yazmaktad›r. Bu tarihlerde ‹stanbul’un her iki yakas›nda da s›k s›k yang›nlar meydana geldi¤i, yazar›n dikkatinden kaçmam›flt›r.23
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Yang›na yetiflmek için koflan tulumbac›lar (Gravürlerle Türkiye-‹stanbul, III, 43 )

Bayezid Kulesi’nin kargir olarak infla edildi¤i 1828 tarihinden önce ne gibi semboller gelifltirildi¤i bilinememekle birlikte, Süleymaniye minarelerinden birisinin geçici olarak kullan›ld›¤› s›rada ilan›n bayraklarla yap›ld›¤› hesaba kat›ld›¤›
takdirde, bu kulede de benzer bir yöntemin kullan›lm›fl olabilece¤i düflünülebilir. 1828 y›l›ndan sonra, Galata bölgesinin Beyo¤lu’na do¤ru geniflledi¤inden dolay› kös çalman›n yeterli olmad›¤› da göz önüne al›narak, kulelerdeki iflaret biçimleri de¤ifltirildi. Bundan sonra Galata Kulesi’ne gündüzleri bayrak, geceleri
fener as›lmas›; Bayezid Kulesi’nde de gündüzleri sepet as›l›p, geceleri fener yak›lmas› usulü getirildi.
Tanzimat’tan hemen sonra, gece veya gündüz meydana gelen yang›nlar›n yetkililerce vaktinde ö¤renilmesi ve derhal müdahale edilmesi amac›yla, yang›n kulelerinin çal›flma sistemi yeniden belirlendi. Buna göre Bayezid Kulesi’ne iki büyük fener yerlefltirildi. Geceleyin bir yang›n oldu¤unda Bayezid Kulesi’ndeki fenerlerden birisi yak›lacak ve bunu gören ‹câdiye görevlileri befl kere top atarak
Bo¤aziçi’ni haberdar edecekti. Toplar›n sesi Rumelihisar›’ndan iflitilince, buradakiler de “haber ald›k” anlam›nda befl top at›fl›yla karfl›l›k vereceklerdi. Hava
muhalefetinden dolay›, ikinci toplar›n sesinin Bayezid kulesinden duyulmad›¤›
takdirde, Rumelihisar›’ndan top at›lmadan önce, fener yak›lacakt›. Gündüz yang›nlar› s›ras›nda ise, kuleye k›rm›z› ya da beyaz renkli yuvarlak bir iflaret çekilecek ve bunu gören ‹câdiye Kulesi ile Rumelihisar› görevlileri yine top at›fllar›yla karfl›l›k vereceklerdi. Yang›n söndürülünceye kadar iflaretler yerlerinden
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kald›r›lmayacak ve fenerler söndürülmeyecekti.24 Bu iflaretler bir yerde yang›n
ç›kt›¤›n›n ö¤renilmesi bak›m›ndan büyük faydalar sa¤lam›flsa da, yang›n mahallinin tespiti konusunda yeterli olamam›flt›. Ayn› y›l›n sonlar›nda bu sorun da
çözüldü. Yang›n Bo¤aziçi’nde olursa bir, suriçinde (‹stanbul) olursa iki kandil
yak›lmas› kararlaflt›r›ld›.25 Bundan dört y›l sonra, haberleflme iflaretleri biraz daha gelifltirildi. Buna göre, gündüz yang›nlar›nda Bayezid Kulesi’ne suriçinde
olursa iki k›rm›z› iflaret; Bo¤aziçi ve Bilâd-› Selâse (Üsküdar-Eyüp-Galata)’de
olursa bir iflaret çekilecekti. Gece yang›nlar›nda ise, yukar›daki usule devam
edilecekti.26
‹lerleyen y›llarda Beyaz›t Kulesi’nin iflaretleri daha da gelifltirilmifl; gündüzleri
sepet ve bayrak gösterilmeye, geceleri de maytap veya fener yak›lmaya bafllanm›flt›.27 Yüzy›l›n sonlar›na do¤ru iflaretlerde daha zengin unsurlara yer verildi¤i
görülmektedir.28 Yang›n kuleleri hakk›nda de¤erlendirmelerde bulunan bat›l›
seyyahlar, zaman zaman fanteziye kaçan üsluplar›n› bu konuda da sergilemifllerdir. Meselâ Fontmagne, kulelerde çan çal›nd›¤›n› belirtirken, ‹câdiye’den at›lan toplar›n her birinin de, bir bölgeyi simgelemek üzere ayarland›¤›n› kaydeder. Buna göre flehir yedi bölgeye ayr›lm›fl, her bölgeye bir numara verilmiflti.
Dolay›s›yla yang›n›n ç›kt›¤› semte uzak bölgelerde oturanlar, kendilerini güvende hissederek rahatça uykular›na dalabilmekte idiler. Fontmagne Avrupa’da
böylesine iyi örgütlü bir alarm sistemi bulunmad›¤›n› ileri sürerek, kulelerden
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sitayiflle bahseder.29 Oscanyan ise, Fontmagne’nin görüflünü destekleyici ve
aç›klay›c› mahiyette, örne¤in 1884 y›l›nda alt› top at›fl›n›n Beyo¤lu’nu simgeledi¤ini belirtmektedir.30 Bununla birlikte arfliv kay›tlar› ve dönemin yerli tan›klar›n›n an›lar›nda, Fontmagne ve Oscanyan’›n görüfllerini destekleyen kay›tlara
tesadüf edilmedi¤ini, dolay›s›yla ad› geçen seyyahlar›n tasvirlerinin sa¤l›kl› olmad›¤›n› belirtmek gerekir.
XIX. yüzy›l›n sosyal hayat›na ›fl›k tutan müelliflerden Bal›khane Naz›r› Ali R›za
Bey, kule personelinin görev paylafl›m› ve kuleler aras›ndaki eflgüdüm hakk›nda doyurucu bilgiler vermektedir. Haberleflme sisteminde, örne¤in, Bayezid Kulesi personeli aras›ndaki konuflmalarda flifreler kullan›l›rd›. Kulenin tepesinde
bulunan köflklü, yang›n iflaretini gördü¤ünde ve top sesini duydu¤unda, derhal
kulenin en yetkilisi olan a¤ay› uyand›r›r ve: “–A¤a, bir çocu¤un oldu!” der. A¤a
ise: “–K›z m›, o¤lan m›?” diye sorar. Zira “erkek” Dersaadet’i, “k›z” ise Bilâd-› Selâse’yi simgelerdi. Derhal yerinden kalkan a¤a, dolaptan bir çanak maytab› ç›kar›p yakar ve ald›¤› cevaba göre, ‹câdiye Kulesi’ni bilgilendirir; buras› da top at›fllar›yla mukabelede bulunur ve ilan yap›lm›fl olurdu.31
Topçular ya kendileri do¤rudan do¤ruya yang›n› görürler veya kulelerdeki iflaretlerden anlarlard›. Top at›lmas› birçok fayda sa¤lard›. Görevliler sesi duyar
duymaz, köflklünün gelip haber vermesini beklemeden haz›rlan›rd›. Öte yandan
yang›n›n meydana geldi¤i semti ö¤renen ahali, akrabas›n›n can›n› ve mal›n›
kurtarabilmek düflüncesiyle yard›ma koflard›.32
Sultan Abdülhamid zaman›nda, padiflah›n yönetim anlay›fl› ve flüpheci kiflili¤i
gere¤i, yang›n ihbarlar› da bürokratik kurallara ba¤lanm›flt› ve onun izni olmadan top at›lmas› yasaklanm›flt›. Yang›n vukuunda önce Bayezid Kulesi’nden
Mabeyn’e gönderilen telgrafla Y›ld›z durumdan haberdar edilir, padiflah›n iradesi ç›kt›ktan sonra Bayezid’den ‹câdiye’ye iflaret çekilir ve daha sonra yedi pare top at›l›rd›. Bazen ‹câdiye Kulesi’nden de telgraf çekildi¤i olurdu. 1901 y›l›nda meydana gelen bir yang›n ‹câdiye köflklüsü Mehmed A¤a’n›n telgraf›na “fiimdi zuhûr eden harîk Rumelihisar›’nda mektep içerisindedir – Fî 3 A¤ustos sene
317”33 kayd›yla yans›m›flt›r.
Yang›n ilan› tamamland›ktan sonra köflklüler, ellerinde harbeler oldu¤u halde
koflarak kendi sorumluluklar› alt›ndaki m›nt›kaya giderler ve gündüz ise resmî
dairelerdeki abone34 devlet görevlileri ve memurlar›na; gece ise hem bunlara ve
hem de halka duyurulmak üzere mahalle bekçilerine yang›n›n yerini haber verirlerdi. Geceleri “iflkembe fener” ad› verilen muflambadan yap›lm›fl akordeon
biçimli fener tafl›rlard›.35 Tulumbac› ve kabaday›lar gibi, köflklülerin de kendilerince raconlar› vard›. Örne¤in bunlar yollarda koflturduklar› esnada kendilerine
“Yang›n nerede?” diye soruldu¤unda ya küfürle karfl›l›k verir ya da a¤›zlar›n› açmazlard›. Bu yüzden onlara “U¤urlar olsun day›” diye seslenmek gerekiyordu.
Bu seslenifle karfl›l›k yang›n›n semtini söylerlerdi.36 Geceleri, ayn› zamanda yang›n habercili¤i yapmakla da yükümlü olan mahalle bekçilerini bilgilendirirlerdi. Bekçiler haberi al›r almaz, gür sesleriyle sokak sokak dolafl›rlar; ellerindeki
sopalarla kald›r›mlara vurarak gürültü yaparlard›. ‹stanbul’un en öte noktas›nda
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küçük bir kulübe yansa, bütün flehir yan›yormuflças›na hayk›r›rlard›.37 Bekçi naralar›na ekseriyetle köpek ulumalar› kat›l›r, bunu aniden beliren gönüllü mahalle tulumbac›lar›n›n koflarken ç›kard›klar› gürültüler izlerdi.38 Bununla birlikte
köflklü ve bekçilerin semtin ad›n› yanl›fl telaffuz etmek, hiç isim belirtmemek gibi kusurlar› görülür, bu da flikayetlere sebep olurdu. Meselâ Basîretçi Ali Efendi 1875 y›l›ndaki bir yaz›s›nda, “…harîk zuhûrunda nerede oldu¤unun haber
al›nmas› müflkül olup hele nöbetçilerden –kâidesine muvâf›k olmazsa- olunan
suâle cevap almak mümkünâttan de¤il gibidir… kald› ki baz› mahallâtda bekçiler harikin nerede oldu¤unu söylemeyip yaln›z ‘yang›n var’ diyerek geçiyorlar.
Hatta ahibbâdan birisi hikâye ediyordu, dün gece Bo¤aziçi’nde Rumelikava¤›’nda zuhûr eden hariki bekçi baba yaln›z ‘Bo¤aziçi’nde yang›n var’ diyerek harikin mevki-i zuhûrunu ta‘yin etmeyerek herkes flüpheye dûçâr olup …” fleklinde
dile getirmifl ve bu türlü aksakl›klar›n giderilmesi için bekçi ve köflklülerin uyar›lmas› ricas›nda bulunmufltur.39
Bekçilik görevi ekseriyetle baflta Malatya ve Çemiflkezek olmak üzere Anadolu’nun do¤u bölgelerinden gelen kimseler taraf›ndan yürütülmekteydi. Bunlar
yörelerinin aksan›yla konufltuklar› için yapt›klar› ilanlar bazen anlafl›lmazd›. Kimi zaman da kendi aralar›nda çeliflkiye düflerler, her biri farkl› yeri ilan ederdi.
Bu durum yang›n görevlilerinin yanl›fl yerlere yönelmesine ve türlü kar›fl›kl›klara sebep olur, yang›n›n söndürülmesi gecikirdi. Örne¤in 1880 y›l›nda Tophane’de Karabafl mevkiinde meydana gelen bir yang›n› bekçilerin ço¤u Defterdar
Yokuflu ya da Bo¤azkesen olarak ilan etmifl, itfaiye neferleri yanl›fl yönlere da¤›lm›fllar, sonuçta müdahalede geç kal›nm›flt›. Tercümân-› Hakikat’teki bir makalede, ilan›n do¤ru ve tutarl› yap›lmas› hususunda köflklü ve bekçilerin s›k s›k
uyar›lmas› gerekti¤i dile getirilmifltir.40 Benzer bir aksakl›k da 1888 y›l›nda yaflanm›flt›r. ‹câdiye Kulesi’nden toplar at›lmas›n›n ard›ndan köflklülerin Kuruçeflme’de yang›n ç›kt›¤›n› hayk›rmalar› üzerine, yang›nlar konusundaki hassasiyetiyle bilinen II. Abdülhamid üç yaverini o cihete gönderir. Ancak yaverler herhangi bir yang›nla karfl›laflmad›klar› için saraya geri dönerler. Olay› ö¤renen padiflah, telgraf müdürü Vehbi’yi görevlendirerek durumun araflt›r›lmas›n› ister.
Vehbi’nin Seraskerlik’le yaz›flmas›ndan sonra olay aç›kl›¤a kavuflur: Kule nöbetçisi Kuruçeflme semalar›n›n bulutlu oldu¤u bir esnada, o bölgeden yans›yan bir
k›z›ll›¤› görür görmez bunu yang›n iflareti zannederek top atmaya bafllar. Köflklüler de Kuruçeflme’de yang›n ç›kt›¤›n› duyururlar. Ancak daha sonra bunun bir
yang›n iflareti de¤il, yak›lan gazlar›n saçt›¤› ›fl›nlardan kaynaklanan bir ayd›nl›k
oldu¤u ö¤renilince ifl iflten geçmifl olur. Yola ç›km›fl olan görevlileri tekrar döndürmek mümkün olmad›¤› beyan›yla, olay›n tamamen yanl›fl anlamadan meydana geldi¤i belirtilir.41 Böyle durumlarda zaman zaman cezaî yapt›r›mlara gidildi¤i görülmektedir. Meselâ 1889 y›l›nda Befliktafl’ta meydana gelen yang›n›n›n yeri konusunda Hoca Üveys Mahallesi bekçisini yanl›fl bilgilendiren Bayezid Kulesi nöbetçi mülâzimi Muhyiddin A¤a ile yard›mc›s› Hac› Murad A¤a cezaland›r›lm›flt›r.42
Yang›n›n bir noktada ç›kt›¤› halde, tüm flehre, hatta bo¤az›n öbür yakas›na du673
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yurulmas›ndaki maksat, bir yandan yang›n›n büyümesi ihtimaline karfl› halk›
teyakkuza geçirmek, di¤er yandan o bölgede yak›n› oturanlar› bilgilendirmekti.
Bunu, 1903 y›l›nda Fatih’te Sofular bölgesinde meydana gelen yang›n›, Üsküdar
sokaklar›nda ilan etmekte iken kalp krizi sonucu aniden ölen Köflklü Mehmed
A¤a’n›n43 dram›n› yazan Sabah gazetesinin haberinden anlamaktay›z.
Kulelerin çal›flma disiplini ve haberleflme sistemine ilgi duyan ecnebî seyyahlar,
iletiflimin h›zl›l›¤›ndan hayranl›kla söz etmektedirler. ‹lk görüflte, k›sac›k süre
içerisinde gerçekleflen haberleflmeyi telgraf sisteminin mükemmelli¤ine ba¤layan yabanc›lar, sonradan bunun telgrafs›z gerçekleflti¤ini ö¤rendiklerinde hayretlerini gizleyemezlerdi.44 K›r›m Harbi s›ras›nda efliyle birlikte ‹stanbul’a gelen
Lady Hornby, bir gece top sesleriyle irkilince, önce bunun Rus gemilerinin Bo¤az’dan geçifliyle ilgili bir kutlama töreni oldu¤unu düflünür, fakat daha sonra
top say›s› yediye ulafl›nca ‹câdiye Kulesi’nden yang›n alarm› yap›ld›¤›n› anlar.45
Yazar bir süre sonra top seslerine al›flt›¤›n› ve ilk zamanlardaki korkusunu yendi¤ini kaydetmektedir.46 Gerçekten kuleden top at›lmas› usûlü gündelik hayata
o kadar yerleflmiflti ki, örne¤in 1874 y›l›nda bir ay zarf›nda önemsiz küçük yang›nlar›n d›fl›nda yang›n meydana gelmedi¤i için hiç top at›lmam›fl, bu durum
halk aras›nda, top at›lmas› usulünün kald›r›ld›¤› yolunda söylentiler ç›kmas›na
sebep olmufltu.47 Kule görevlileri de yang›n konusunda o derece duyarl› hale
gelmifllerdi ki, gördükleri her duman› yang›n zannedip ilan etmekte idiler. Eyüp
vapurlar›n›n kullan›lm›fl kömür art›klar›n›n ortadan kald›r›lmas› amac›yla yak›lmas› sonucu ortaya ç›kan dumanlar› gören kule görevlileri, bunu yang›n olarak ilan etmifllerdi.48
‹ttihat ve Terakki’nin yönetimi ele geçirmesinden sonra bafllayan yozlaflma ve
çözülme döneminde, itfaiye yöntem ve tekniklerinin sorguland›¤›, ‹stanbul’da
uygulanan sistemi ça¤ d›fl› olarak niteleyen, ironiyle kar›fl›k elefltirilere rastlanmaktad›r. Meselâ Sermet Muhtar Alus, kuleler hususundaki görüflünü “Zannederim ki Avrupa’n›n hiçbir flehri, yang›n ilan› hususunda ‹stanbul derecesinde bir
teflkilata mâlik de¤ildir” cümlesiyle ifade eder.49 Son vakanüvis Abdurrahman
fieref ise, konuyu, ‹stanbul’un tan›nm›fl ailelerinden birine mensup bir zat›n Almanya’da yaflad›¤› bir hat›ras› etraf›nda de¤erlendirir. ‹stanbullu zat›n Berlin’de
bulundu¤u s›rada bir yang›n meydana geldi¤ini, itfaiyecilerin derhal yetiflerek
yang›n› bafllad›¤› odada söndürdü¤ünü, flehirde herhangi bir panik yaflanmad›¤› gibi, caddeden gelip geçenlerin yang›n›n fark›na dahi varmad›¤›n› naklettikten sonra, “Harîke bu kadar hürmetsizlik edilece¤ini tasavvur edemezdim. Ne kule var, ne top var, ne nöbetçi var, ne mahalle tulumbac›lar›n›n hây u hûyu, ne seyirci var. Adet yerini bulsun içün bir refikim ile beraber soka¤›n karfl› taraf›nda
durup atefl sönünceye kadar bekledik” dedi¤ini yazar.50 Telefonun sa¤lad›¤› kolayl›¤a de¤inen Osman Nuri ise, bu araç sayesinde karakollar›n yang›ndan an›nda haberdar olduklar›n›, fakat karakollar›n emri alt›ndakileri bilgilendirmek için
bir vas›talar› bulunmamas› nedeniyle ilan›n her tarafa ulaflmad›¤›ndan yak›narak, köflklü ve bekçi usulünün geçerli oldu¤u dönemlerde bu iflin daha iyi yap›ld›¤›n› savunacakt›r.51
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Belgelerde, ‹câdiye Kulesi’nin periyodik tamirinin yap›ld›¤›na, top, sancak ve
sepet gibi çok kullan›lmaktan y›pranan araç ve gereçlerin düzenli olarak de¤ifltirildi¤ine dair bilgiler bulunmaktad›r. Örne¤in 1848 y›l›nda kulenin baz› yerleri tamir edilmifl, eskiyen iflaret sepetleri yenileriyle de¤ifltirilmifltir.52 1859 tarihli bir baflka belge ise, kulenin y›pranan sancaklar›n›n yenilendi¤iyle ilgilidir.53
Yine sarf malzemelerinin tedariki kapsam›nda, toplarda kullan›lan patlay›c›
maddelerin takviyesine dair kay›tlar bulunmaktad›r.54 1900 y›l›nda, ‹câdiye’deki a¤›zdan dolma klasik toplar›n eskidi¤i düflüncesiyle, bunlar›n kald›r›larak,
yerine kuyruktan dolma modern toplar yerlefltirilmesi kararlaflt›r›ld›. Toplar gemiyle Üsküdar’a gönderildi¤i halde padiflah›n fikir de¤ifltirmesi üzerine r›ht›mdan geri dönülerek, II. Abdülhamid’in hususi yaveri Ferik Mehmed Pafla taraf›ndan Tophane’ye geri götürülmüfl, yang›nlar›n eski kaval toplarla ilan›na devam
edilmesi istenmifltir.55 Konuyla ilgili olarak Tophane Müfliri fiakir Pafla taraf›ndan Mâbeyn’e gönderilen yaz›dan, söz konusu toplar›n de¤ifltirilmesi hususunda padiflah ile fiakir Pafla aras›nda bir anlaflmazl›k yafland›¤› anlafl›lmaktad›r.56
‹câdiye Kulesi’ndeki yaz›flmalarda kullan›lan k›rtasiye giderleriyle ilgili bir belge, kulenin Meflrutiyetin ilan edildi¤i tarihe kadar ifllevini sürdürdü¤ünü göstermektedir.57 Kulelerin çal›flma sistemi, yukar›da izah edilen biçimiyle II. Meflrutiyetin ilan›na kadar devam etmifl, bu dönemde telefonun yayg›nlaflmas›yla birlikte iflaretler önemini yitirmifl, ‹câdiye’deki toplar da kald›r›lm›flt›r. Yeni düzenleme ile, resmî dairelerdeki tulumba müdürleriyle maiyetleri ve yang›n kulelerinde görev yapanlar›n Zaptiye Nezâreti’yle iliflikleri kesilerek fiehremaneti’ne
ba¤lanmas› kararlaflt›r›ld›. Bu kapsamda ‹câdiye kulesi çal›flanlar›n›n maafl ve
özlük haklar› da fiehremaneti’ne devredildi.58 ‹câdiye Kulesi lüzumsuz oldu¤u
gerekçesiyle 1911 y›l›nda feshedildi. Yang›n nöbetçilerinin oturduklar› kargir
köflk geniflletilerek rasathane fleklinde tasarland›. ‹smi Kandilli Rasathanesi olarak de¤ifltirilen kule,59 bundan sonra ifllev alan›n› de¤ifltirecek ve y›k›c› bir baflka afet olan deprem haberlerini ilan edecekti. Anadolu yakas›nda yaklafl›k bir
buçuk y›l süreyle top sesi duyulmam›flken, sonraki bir kararla bu usul iade edilmifl, kulenin Rasadhane’ye devrinden sonra top atma iflini Sal›pazar›’nda demirli bir karakol gemisi üslenmifltir.60 Top atma iflinin hangi tarihe kadar yürürlükte kald›¤› tespit edilememekle birlikte, köflklü ve bekçilerin ba¤›rmas› usulü
Cumhuriyet’in ilan›ndan sonra 12 ve 23 fiubat 1924 tarihli kararlarla kald›r›lm›flt›r.61
Bir baflka araflt›rmada izah edildi¤i üzere,62 Osmanl› hükümeti XIX. yüzy›ldaki
modernleflme çabalar›na ra¤men yang›nlardan korunma ve itfaiye alan›nda baflar›l› olamam›flt›r. Bunun nedenleri çeflitli olmakla beraber, ça¤dafl tekniklerin
tedariki için gerekli nakit konusundaki s›k›nt›y› baflta zikretmek gerekir. Bununla birlikte, yang›nlar›n ilan› konusundaki baflar›, bu iflin yüklü miktarda harcama gerektirmeyen gereçlerle yürütülmüfl olmas› ve köflklü ve di¤er görevlilerin
gözünü budaktan esirgemez bir anlay›flla ifllerine sar›lmalar›yla aç›klanabilir. Ek
olarak, as›rlarca ve kuflaktan kufla¤a yang›n afetiyle hemhal olan ‹stanbul ahalisinin tecrübesi, onlar› her an teyakkuz halinde kalmaya zorlam›fl ve bu kaza676

‹ C Â D ‹ Y E

O S M A N L I
D Ö N E M ‹ N D E
Y A N G I N
K U L E S ‹
V E
Ç A L I fi M A

S ‹ S T E M ‹

Yang›nzedelerle yak›ndan il¤ilenen II. Abdülhamid

n›mlar ço¤u zaman resmî müdahaleye gerek duyulmadan yang›n›n etkisiz hale
getirilmesinin yollar›n› ö¤retmifltir.
D‹PNOTLAR
1 26 Aral›k 1830 (11 B 1246), BOA, Cevdet Belediye, nr. 3249.
2 Bâb-› Seraskerî bahçesinde bulunmas›ndan dolay› Serasker kulesi olarak da adland›r›lan kulenin infla tarihi, XVIII. yüzy›l›n ortalar›na kadar uzan›r. A¤akapusu’nun da yand›¤› 1749 y›l›ndaki Küçükpazar yang›n›n›n
genifllemesini, ateflin vaktinde fark edilememesinden dolay› tulumbac›lar›n müdahalede gecikmesine ba¤layan hükümet, A¤akapusu’nun yeniden yap›m› s›ras›nda bina avlusunun bir köflesine ahflaptan bir yang›n kulesi yapt›rm›flt› (Reflat Ekrem Koçu, “Beyaz›t Yang›n Kulesi”, ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹stanbul 1960, IV, 2265).
Birkaç defa yanan ve her defas›nda ya tamir ya da yeniden infla edilen kule, nihayet II. Mahmud zaman›nda
yeniçeri teflkilat›n›n kald›r›ld›¤› günlerde y›kt›r›larak, Kirkor Amira Balyan’a yeniden yapt›r›ld›. Ancak daha
içerisindeki talafl ve tahta parçalar› bile temizlenemeden, yeniçeri art›klar›n›n koyduklar› kundak sonucu yeni kule tamamen yand›. Bunun üzerine 1828 y›l›nda, günümüze ulaflm›fl bulunan 85 metre yüksekli¤indeki
abidevî kule infla edildi. Tafl malzemeden infla edilen kulenin mimar› Senekerim Balyan’d›r (Pars Tu¤lac›, Osmanl› Mimarl›¤›nda Bat›l›laflma Dönemi ve Balyan Ailesi, ‹stanbul 1981, s. 235). Kulenin üstünü bafllang›çta
sivri uçlu ve genifl saçakl› çat› kapat›rken, 1849 y›l›nda bu bölüm kald›r›larak, yerine, dört yana bakan pencereli bir odac›ktan oluflan üç kârgir kat eklenmifltir (Cerîde-i Havâdis, nr. 485, 16 Receb 1266, s. 1; Osman Nuri, Mecelle-i Umûr-› Belediyye, ‹stanbul 1332, I, 1208; Semavi Eyice, Tarih Boyunca ‹stanbul, ‹stanbul 2006, s.
198; P. Tu¤lac›, a.g.e., s. 236).
3 Meselâ yeniçeri teflkilat›n›n kald›r›lmas›ndan sonra, y›k›lm›fl olan yang›n kulesinin yerine kargir bir kule in-

flas› düflünülmüfl, ancak bunun uzun zaman gerektirece¤i göz önüne al›narak yeniden ahflaptan inflas›na karar verilmiflti. ‹flte bu kulenin inflas› tamamlan›ncaya kadar, yang›nlar, Süleymaniye Camii’nin minarelerinden birisinde ilan edilmifltir (Ahmed Cevdet Pafla, Tarih-i Cevdet, ‹stanbul 1309, XII, 217).
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4 ‹nfla edildi¤i yerin havadar olmas› ve etraf›n›n güzel kokular yayan a¤açlarla çevrili bulunmas›ndan dolay›,

II. Mahmud buray›, “hekim girmez” olarak adland›r›lm›flt› (‹smail Hakk› Konyal›, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Üsküdar Tarihi, ‹stanbul 1977, s. 207-208; N. Ahmet Bano¤lu, Tarih ve Efsaneleri ‹le ‹stanbul, ‹stanbul 1966, s.
90; M. Celâlettin Atasoy, Kandilli’de Tarih, ‹stanbul 1982, s. 50).
5 Takvim-i Vekâyi, nr. 98, 19 Mart 1835/19 Zilkade 1250.
6 K›r›m Harbi’nde Rusya’ya karfl› Osmanl› Devleti’nin yan›nda yer alan ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan birlikleri için
‹stanbul’da birtak›m binalar k›flla olarak tahsis edilmiflti. Savafl›n bitiminde müttefik askerlerin payitahttan ayr›lmalar› s›ras›nda, kald›klar› k›fllalar›n hemen hepsinde ve bu arada Selimiye k›fllas›nda yang›nlar ç›km›flt›r.
Yang›nlar s›ras›nda, orduya ait yaz›flma evrak› da kül olmufltur (O. Nuri, a.g.e., s. 1208, n. 83). Müttefik askerler bahçedeki ceviz ve f›nd›k a¤açlar›n› da niflangah olarak kulland›klar› için, kurflun darbeleriyle parçalanan
a¤açlar daha sonra kurumufllard›r (‹. H. Konyal›, a.g.e., s. 208).
7 Florance Nighthingale hat›ralar›nda, bu salg›nlarda günde ortalama 60-70 olmak üzere yaklafl›k 7.000 ‹ngi-

liz’in öldü¤ünü yazar (Azmi Özcan, “K›r›m Savafl› S›ras›nda Üsküdar ve ‹ngiliz Askerleri, I. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, 23-25 May›s 2003, Ed. Z. Kurflun v.d¤r., ‹stanbul 2004, I, 109, n. 13).
8 13 Haziran 1840 (12 R 1256), BOA, Cevdet Belediye, nr. 6454. Baz› kaynaklarda söz konusu toplar›n Tophane müfliri Ahmed Fethi Pafla zaman›nda yerlefltirildi¤i ifade edilmifl ise de, belgenin düzenlendi¤i tarihteki
müflir Mehmed Reflid Pafla’d›r.
9 9 Haziran 1856 (3 L 1272), BOA, ‹rade Dahiliye, nr. 22840.
10 O. Nuri., a.g.e., s. 1209; Reflad Ekrem Koçu, ‹stanbul Tulumbac›lar›, ‹stanbul 1981, s. 395.
11 Sermet Muhtar Alus, “75 Sene Evvelki Yang›nlar”, Akflam, 4 A¤ustos 1932; buradan naklen S. M. Alus, Masal Olanlar, ‹stanbul 1997, s. 254.
12 Ahmet Kemâl Üçok, Görüp ‹flittiklerim (ed. Ercan fien), Ankara 2002, s. 288. Kelimenin kullan›m› halk aras›nda zamanla “köfllü” biçimine dönüflmüfltür.
13 ‹stanbullu Ahmed Ziya adl› bir memurun Sicill-i Ahvâl defterindeki kay›tta, “‹câdiye tabyas›nda harik me-

muru Halil A¤a’n›n o¤lu” ibaresi yer almaktad›r (26 Kas›m 1848/29 Z 1264), BOA, DH. SA‹Dd, nr. 29/475).
14 26 Ocak 1876 (29 Z 1292), BOA, DH. SA‹Dd, nr. 98/353.
15 “Bin üç yüz yirmi iki senesi Temmuz mâh›na mahsûben Bâb-› Seraskerî ve Üsküdar ciheti harik nöbetçilerine tahsis buyurulan ber-vech-i bâlâ 1.467 çift nân-› azizin pusulas›…” (13 Temmuz 1906/30 Haziran 1322,
BOA, ZB., nr. 708/34).
16 “Harbe: K›sa m›zrak tarz›nda bir çeflit silah. Yang›n kulesi görevlilerinin, yani köflklü denilen yang›n muhbir-

lerinin ellerindeki ucu demirli de¤nek.” (Muallim Nâci, Lügat-› Nâci, ‹stanbul 1995, s. 348). Harbe, baz› kaynaklarda “harbi” fleklinde yaz›l›rken, Cumhuriyet dönemi yazarlar› ise daha çok “karg›” kelimesini kullanmay› tercih etmifllerdir. Koçu, harbinin, “o devirde flöhreti cihan› tutmufl ‹stanbul’un sokak köpeklerine karfl›” kullan›ld›¤›n› belirtir (‹stanbul Tulumbac›lar›, s. 398).
17 Oscanyan, köflklülerin bir ellerinde de kalkan tafl›d›klar›n› kaydetmektedir (Oscanyan, “‹stanbul Yang›nla-

r›”, Tarih Dünyas›, sy. 38, 26 fiubat 1953, s. 1558), fakat di¤er kaynaklarda bununla ilgili bilgi bulunmad›¤›
için, bunu, tipik bir seyyah de¤erlendirmesi olarak nitelemek gerekir.
18 ‹hsan Birinci, “Tulumbac›lar”, Hayat Tarih Mecmuas›, sy. 9, Ekim 1965, s. 80; Sermet Muhtar Alus, “Yar›m
As›r Evvelki ‹stanbul’da Yang›n”, Resimli Tarih Mecmuas›, sy. 10, Ekim 1950, s. 387; A. Rag›p Akyavafl, Âsitâne, II, Evvel Zaman ‹çinde ‹stanbul (haz. B. Akyavafl), Ankara 2000, s. 118.
19 10 Nisan 1898 (19 ZA 1315), BOA, Y. MTV., nr. 175/257.
20 O. Nuri, a.g.e., s. 1203-1204; Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul
1993, I, 304.
21 Eremya Çelebi Kömürciyan, XVIII. As›rda ‹stanbul (trc. H. D. Andreasyan; yay. K. Pamukciyan), ‹stanbul

1988, s. 227.
22 James Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, London 1797, s. 73.
23 Miss Pardoe, fiehirlerin Ecesi ‹stanbul (çev. B. Büyükkal), ‹stanbul 2004, s. 161.
24 13 Nisan 1840 (10 S 1256), BOA, ‹rade Dahiliye, nr. 546; Takvîm-i Vekâyi, nr. 198, 3 May›s 1840/Gurre-i Rebîulevvel 1256.
25 22 Aral›k 1840 (27 L 1256), BOA, ‹. HD., nr. 1342; Takvîm-i Vekâyi, nr. 214, 3 Ocak 1841/10 Zilkade 1256.
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26 Takvim-i Vekâyi, nr. 278, 15 Aral›k 1844/4 Zilhicce 1260. ‹stanbul’u 1840’l› y›llar›n ortas›nda gezen Melco-

nian, kulenin tepesinde, üzerinde yald›zl› y›ld›zlar ve bir hilal ifllenmifl k›rm›z› bayrak as›l› bulundu¤unu,
kutsal Cuma günü d›fl›nda haftan›n alt› günü as›l› durdu¤unu belirtir (M. Miguirditch Melconian, Constantinople et le Bosphore, Paris 1845, s. 31-32). Ancak bu yang›n› iflaret eden bir simge de¤il, Osmanl›’n›n resmî
devlet bayra¤›d›r.
27 Théophile Gautier, ‹stanbul (çev. N. Berk), ‹stanbul ty., s. 239; O. Nuri, a.g.e., s. 1212-1213; Ayr›ca di¤er

yenilikler için bk. ‹stanbul ‹tfaiyesi 1714-1959, ‹stanbul 1959, s. 5; R. E. Koçu, Beyaz›t Yang›n Kulesi, s. 2668.
28 Top at›lmas› için ‹câdiye’ye Bayezid Kulesi’nden gündüz bayrakla ve sepetle iflaret verilirken, geceleri may-

tap yak›l›rd›. Bayezid Kulesi’nin ‹câdiye’ye bakan cephesinde bu ifl için özel bir yer mevcuttu. Yang›n Bo¤aziçi’nde vuku bulursa ‹câdiye’den de Bayezid Kulesi’ne maytapla iflaret verilirdi. Bununla birlikte havan›n kapal› ya da sisli oldu¤u durumlarda bir ihbar topu at›l›rd›. Rumeli sahilinde gece meydana gelen bir yang›n esnas›nda beyaz maytap, Anadolu yakas›nda meydana gelirse k›rm›z› maytap yak›l›rd›. Bayezid Kulesi görevlileri de maytab› gördüklerinde ayn› renkte maytap yakarak karfl›l›k verir, böylece ihbar› anlad›klar›n› bildirirlerdi. Ard›ndan da iflaret fenerleri as›l›rd›. ‹câdiye Kulesi’nde gündüz meydana gelen yang›nlarda Anadolu yakas› için bir k›rm›z› sepet, Rumeli taraf› için iki sepet çekilirdi. ‹stanbul bölgesinde gündüz yang›n ç›kt›¤›nda
Bayezid Kulesi’nin iki cephesine ikifler sepet, Bo¤aziçi, Üsküdar ve Beyo¤lu’nda olursa dört tarafa birer sepet
as›l›rd›. Galata kulesinin iflaretleri biraz daha farkl›yd›: Yang›n ‹stanbul bölgesinde ve gündüz meydana gelirse biri sar›, di¤eri k›rm›z› renkli iki bayrak; gece olursa altl› üstlü çift fener as›l›rd›. Yang›n Beyo¤lu, Üsküdar
ve Bo¤aziçi taraflar›nda olursa gündüz bayrak; gece ise Anadolu ve Rumeli’de olmas› durumuna göre beyaz
veya k›rm›z› renkte tek fener çekilirdi (O. Nuri, a.g.e., s. 1211).
29 Durand de Fontmagne, K›r›m Harbi Sonras›nda ‹stanbul (çev. G. Soytürk), ‹stanbul 1977, s. 126.
30 Oscanyan, a.g.m., s. 1557.
31 Bal›khane Naz›r› Ali R›za Bey, Eski Zamanlarda ‹stanbul Hayat› (haz. A. fi. Çoruk), ‹stanbul 2001, s. 47; O.

Nuri, a.g.e., s. 1210; R. E. Koçu, s. 2668.
32 O. Nuri, a.g.e., s. 1210-1211; Sadri Sema, Eski ‹stanbul’dan Hat›ralar, ‹stanbul 1991, s. 44; S. M. Alus, 75

Sene Evvelki Yang›nlar, s. 252; Selim Nüzhet Gerçek, ‹stanbul’dan Ben De Geçtim (haz. A. Birinci-‹. Kara), ‹stanbul 1997, s. 73. ‹câdiye Kulesi’nden yedi top at›lmas› usulü, ‹stanbullular aras›nda “Yedi ise yang›nd›r”
darb›meselinin ortaya ç›kmas›na neden olmufltur (S. M. Alus, 30 Sene Evvel ‹stanbul (haz. F. Il›kan), ‹stanbul
2005, s. 111).
33 16 A¤ustos 1901 (1 CA 1319), BOA, Y. PRK. fiH., nr. 11/68.
34 Köflklülerin abonmanlar› vard›. Yang›n yerini çabucak ve do¤ru ö¤renmek isteyen baz› devlet görevlileriy-

le, zenginler ve sigorta flirketleri nöbetçi a¤al›¤›na abone olurlard›. Köflklüler abonelerin çal›flt›klar› kurumlara ya da konaklar›na giderek yang›n yerini do¤ru bir flekilde haber verirler ve bu ifl karfl›l›¤›nda sabit ücret al›rlard› (Cemil Topuzlu, ‹stibdat Meflrutiyet Cumhuriyet Devirlerinde 80 Y›ll›k Hat›râlar›m, ‹stanbul 1951, s. 109;
Sadri Sema, a.g.e., s. 44; A. R. Akyavafl, a.g.e., s. 118).
35 ‹. Birinci, a.g.m., s. 80; S. M. Alus, a.g.m., s. 387.
36 Abdurrahman fieref, “‹stanbul’da Büyük Yang›nlar”, 1328 Sene-i Mâliyesine Mahsûs Musavver Nevsâl-i Os-

mânî, (Muharrirleri: Ekrem Reflad-Osman Ferid), Dördüncü sene, ‹stanbul 1330, s. 303; A. R. Akyavafl, a.g.e.,
s. 118.
37 M. M. Melconian, a.g.e., s. 32; Joseph Hutter, Von Orsova bis Kiutahia, Braunschweig 1851, s. 222; Abdur-

rahman fieref, a.g.m., ayn› yer).
38 Murad Efendi, Türkiye Manzaralar› (çev. Alev S. K›r›m), ‹stanbul 2007, s. 55.
39 Basîret, nr. 1476, 19 Mart 1875/11 Safer 1292; Basiretçi Ali Efendi, ‹stanbul Mektuplar› (haz. N. Sa¤lam), ‹s-

tanbul 2001, s. 397.
40 “Yang›n Hususundaki Yolsuzluk”, Tercümân-› Hakikat, nr. 480, 23 Ocak 1880/10 Safer 1297.
41 1 Eylül 1888 (24 Z 1305), BOA, Y. PRK. ZB., nr. 4/23.
42 Cezan›n türü ya da miktar› bilinememekle birlikte, mahkeme gideri olan 60 kurufl bunlara yüklenmifl, bu
arada Murad A¤a cinnet geçirip Bimarhane’ye yatm›fl olmas›ndan dolay› duruflmaya kat›lmad›¤›ndan hakk›ndaki karar g›yaben verilerek daha sonra adresine postalanm›flt›r (28 Haziran 1889/29 L 1306, BOA, DH. MTV.,
1632/114).
43 Evvelki gün saat yedi kararlar›nda Sofular Caddesi’nde vuku bulan harîki Üsküdar cihetinde ilana memur
olan Köflklü Ahmed A¤a nâm›nda biri Do¤anc›lar meydan›nda birkaç hatve ilerledikten sonra bîtâb düflerek
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füc’eten vefat etmifltir. (Sabah, nr. 5013, 9 Ekim 1903/17 Receb 1321).
44 Oscanyan, a.g.m., s. 1558.
45 Lady Hornby, K›r›m Savafl› S›ras›nda ‹stanbul (çev. Kerem Ifl›k), ‹stanbul 2007, s. 104.
46 a.g.e., s. 196.
47 “Harîk vukûunda ber-mu‘tâd at›lmakta olan topun at›lmas› men‘edilmifl oldu¤u havâdisi çend günden beri
fluyû‘ bulmufl ise de bunun kat‘â asl ve esâs› olmay›p elhamdülillâh bir mâha karîbdir harik vukû‘ bulmamakta ve zuhûr eden harikler ise ufak fleyler olup etrâfa i‘lân ve iflâ‘ay› hâcet k›lmaks›z›n itfâ edilmektedir.” (Basîret, nr. 1333, 25 Eylül 1874/10 fiaban 1291). Aflç› ‹brahim Dede, buna dair garip bir olay nakleder: Köflklü olmaya hevesli birisi, Bâb-› Seraskerî’ye baflvurarak yang›n kulesinde ifle bafllar. ‹stanbul’da gün afl›r› yang›n
meydana gelmekte oldu¤u halde, adam›n göreve bafllamas›ndan sonra, tuhaf biçimde flehirde yang›n ç›kmaz.
On befl yirmi gün geçtikten sonra, iflinden s›k›lan adam, merak ve heyecan›n› yenmek arzusuyla kendi evinde yang›n ç›karmaya karar verir. Hane halk›n›n hamama gitti¤i bir gün evine gelerek, odan›n orta yerinde yanmakta olan mangal› kilimin üzerine bafl afla¤› çevirir. Derhal kuleye dönerek, evinin bulundu¤u taraf› gözetlemeye bafllar. Bunun üzerine mesai arkadafllar› ayn› noktada durmamas›n›, di¤er yönleri de gözlemesini söylerler. O ise, bakt›¤› tarafta duman gibi bir fley hissetti¤ini belirterek, yerinden ayr›lmaz. Arkadafllar› “Burada
duman yoktur, senin gözüne öyle geliyor” dedikçe, o, iki saat boyunca bulundu¤u yerden k›m›ldamaz. Ancak
bekledi¤i dumanlar da bir türlü yükselmez. Buna hayret eden köflklü, hemen evine giderek oday› inceledi¤inde, sadece kilimin yand›¤›n› ve alevlerin kendili¤inden söndü¤ünü görür. Bunun üzerine yapt›¤›ndan piflmanl›k duyarak tövbe eder (Aflç› ‹brahim Dede, Aflç› Dede’nin Hat›ralar› (haz. M. Koç-E. Tanr›verdi), ‹stanbul 2006,
II, 857).
48 Basîret, nr. 1667, 24 Kas›m 1875/25 fievval 1292.
49 Sermet Muhtar Alus, “75 Sene Evvelki Yang›nlar”, Akflam, 4 A¤ustos 1932; buradan naklen S. M. Alus, Masal Olanlar, ‹stanbul 1997, s. 252.
50 Abdurrahman fieref, a.g.m., s. 303-304.
51 O. Nuri, a.g.e., s. 1212.
52 27 fiubat 1848 (21 RA 1264), BOA, ‹rade Meclis-i Vâlâ, nr. 2797. Onar›m için 4.101 kurufl harcanm›flt›r.
53 10 Haziran 1859 (8 ZA 1275), BOA, ‹rade Dahiliye, nr. 28686.
54 “… ‹câdiye mevki‘inde eyyâm-› flâdiyede ve i‘lân-› harik z›mn›nda endaht edilecek toplara muktezî mühimmât-› nâriyye bir ma‘unaya tahmil ve memuru topçu mülâz›m› Nuri Efendi’ye tevdî‘an bu sabah sevk olundu¤u…” (7 Kas›m 1899/3 B 1317), BOA, Y. PRK. ASK., nr. 155/71).
55 29 Ekim 1900 (5 B 1318), BOA, Y. PRK. ASK., nr. 164/104; Y. PRK. ASK., nr. 164/105.
56 fiakir Pafla’n›n yaz›s›n›n metni: “Sevgili Padiflah›m, Bu kullar› irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhîleri fleref-müteallik buyurulmaks›z›n hiçbir harekete ictisâr etmedi¤im gibi i‘ lân-› harike mahsus olmak üzere ‹câdiye tabyas›nda mevcûd bulunan a¤›zdan dolma toplar›n de¤ifltirilmesi dahi 24 Eylül sene 316 tarihiyle fleref-sudûr buyurulan irâde-i seniyye-i hazret-i padiflâhîleri muktezâ-y› celîlindendir. Mezkûr toplar›n gönderilece¤i 14
Teflrînievvel sene 1316 tarihinde baflkâtib bey kullar› vâs›tas›yla atebe-i seniyye-i hazret-i mülûkânelerine arz
olunmufl ve anbardan ç›kmak üzere bulundu¤u dahi 15 Teflrînievvel sene 1316 tarihinde arz edilmifl ve bu kere dahi ferman-› humâyûn-› hazret-i z›llullâhîleri muktezâ-y› celîlince mezkûr toplar geri al›nm›fl oldu¤u muhât-› ilm-i âlem-ârâ-y› hazret-i kiti-sitânîleri buyurulmak bâb›nda ve kât›be-i ahvâlde emr u ferman hazret-i veliyyü’l-emr ve’l-ihsân efendimiz hazretlerinindir.” (30 Ekim 1900/6 B 1318, BOA, Y. PRK. ASK., nr. 165/1).
57 “‹câdiye harîk kulesi içün mubâya‘a olunan divit esmân›…” (1 Haziran 1908/19 May›s 1324, BOA, ZB., nr.
483/67).
58 14 Temmuz 1909 (1 Temmuz 1325), BOA, DH. MKT., nr. 335/25.
59 O. Nuri, a.g.e., s. 1208; ‹. H. Konyal›, a.g.e., ayn› yer; Salah Birsel, Sergüzeflt-i Nono Bey ve Elmas Bo¤aziçi,

‹stanbul 1992, s. 307. ‹câdiye Kulesi’nin la¤vedildi¤i 1910’lu y›llarda Bayezid ve Galata kulelerinde kullan›lan
iflaretler için bk. O. Nuri, a.g.e., s. 1212-1213; R. E. Koçu, ‹stanbul Tulumbac›lar›, s. 396.
60 Abdurrahman fieref, a.g.m., ayn› yer; M. C. Atasoy, a.g.e., s. 50.
61 ‹stanbul ‹tfaiyesi 1714-1959, ‹tfaiye Müdürlü¤ü, ‹stanbul 1959, s. 3.
62 Kemalettin Kuzucu, “Széchenyi Pafla ve Osmanl› ‹tfaiyesinin Modernlefltirilmesi (1874-1922), Türk Kültürü ‹ncelemeleri Dergisi, sy. 14, ‹stanbul 2006, s. 31-52.
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1. Girifl
Geliflmekte olan ülkelerde, h›zl› nüfus art›fl› ve buna paralel olarak da artan
yo¤un yap›laflma ve plans›z kentleflme sonucunda kent ekosistemi ve kentsel
yaflam kalitesi bozulmaktad›r. Son 20 y›lda h›zl› ve plans›z bir kentleflme
sürecine giren ülkemizde, süregelen çarp›k yap›laflma, göç ve h›zl› nüfus art›fl›
sonucu do¤an›n tahrip edilmifl olmas› nedeniyle günümüzde kentler yaflanabilir
özelliklerini yitirmektedir. Yerleflim birimlerinin git gide metropol boyutlar›na
varan yo¤un yap› sistemlerinin oluflturdu¤u do¤adan tamamen kopuk yapay
alanlara dönüflmesi, kent insan›n› do¤al ortamlardan uzaklaflt›rmakta, monotonlaflt›rmakta, insan sa¤l›¤›n› ve yaflam kalitesini ciddi flekilde olumsuz etkilemektedir. Büyük boyutlara ulaflan çevre sorunlar› nedeniyle, özellikle çok fazla
nüfusu bar›nd›ran endüstri kentlerinde, kentteki ekolojik çevre geliflimini
sa¤lama yan›nda, estetik görünüm ve yaflam kalitesinin art›fl›n› gerçeklefltirmek
için kent orman›n›n önemi her geçen gün artmaktad›r (Serin ve Gül, 2006).
Kent ormanlar›, içinde yer ald›¤› kentlerin tarihi, mimari ve kültürel dokusu ile
organik ba¤ içinde olan ve ana dokusu a¤açlardan oluflan canl› ekosistemlerdir.
Bu ekosistemler, kent içindeki eski do¤al orman art›klar›ndan, koruluklardan,
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Sultan Abdülaziz
Av Köflkü

ya da do¤al ormanlar›n topluma sundu¤u ruh ve beden sa¤l›¤›n› koruma, yaflanabilir çevre koflullar›n› iyilefltirme ve böylece kent toplumunun fizyolojik ve
psikolojik moral düzeyini yükseltme yönündeki kolektif fayda ve
fonksiyonlar›n› görerek ve yaflayarak yararlanmalar›n› sa¤lamak için dikim yolu
ile sonradan kurulan yeflil kuflak a¤açland›rmalar›ndan oluflur.
Kent orman›n›n yasal tan›m› (Madde 4–¤); Geleneksel piknik anlay›fl›n›n
d›fl›nda, daha çok ormanlar›n sa¤l›k, spor, estetik, kültürel ve benzeri gibi sosyal
fonksiyonlar›n› halk›n hizmetine sunmak, ayn› zamanda teknik ormanc›l›k
faaliyetleri ile yöredeki flora ve faunan›n da tan›t›lmas› amac›yla metropoller,
iller ve büyük ilçeler gibi yerleflim yerleri bitifli¤inde veya civar›nda düzenlenen
alanlar› ifade eder. Bu ba¤lamdaki uluslar aras› kabuller, metropol büyüklü¤üne
göre kent merkezinden itibaren 25-50 km yar›çapl› daire içindeki tüm orman
alanlar›d›r.
Kent ormanlar›n›n topluma sundu¤u hizmetlerin bafl›nda çevreyi güzellefltirerek do¤al peyzaj›n estetik etkisini art›rmak ve sa¤lad›¤› çeflitli olanaklarla spor
ve e¤lence etkinlikleri için uygun bir ortam yaratmak gelir. Bunlar›n yan› s›ra
kent ormanlar›n›n, gürültüyü önleme, tozlar› emme, havay› temizleme, iklimi
iyilefltirme, çevresindeki yerleflim alanlar›n› sel ve taflk›nlardan koruma, erozyonu önleme gibi topluma sundu¤u çok say›da faydalar› bulunmaktad›r. Ço¤u
yerleflim alanlar› ile iç içe bulundu¤u için flehrin akci¤eri say›lan kent ormanlar›, çevre ve toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan normal ormanlardan daha büyük fonksiyonel de¤ere sahiptir.
Üsküdar Tapu Sicilinde Altunizade Mahallesi, 166 Pafta, 1143 Ada ve 15 Parsel
No ile kay›tl› mülkiyeti Hazineye, tasarruf hakk› Milli E¤itim Bakanl›¤›na ait
682

V A L ‹ D E B A ⁄

K O R U S U N U N

F O N K S ‹ Y O N E L

D E ⁄ E R L E R ‹

olan ve 1. Derece Sit alan› içinde yer alan 354076 m2 büyüklü¤e sahip
Valideba¤ Korusu yasal aç›dan kent orman› statüsündedir. Valideba¤ Korusu,
yaflanabilir çevre koflullar›n› iyilefltirme yönünde topluma sundu¤u kolektif
fayda ve fonksiyonlar›ndan ötürü, kent halk› için hayati öneme sahiptir.
Kent moza¤inin bir parças› olan Valideba¤ Korusu, bir taraftan kent peyzaj›n›n
görsel etkisini zenginlefltirirken bir taraftan da içinde bar›nd›rd›¤› huzurevi,
hastane, sanatoryum ile toplumun ortak sa¤l›¤›na, okullar ve izcilik kamp› ile de
e¤itim ve ö¤retimine olumlu katk›lar yapmaktad›r. Keza, Türk sinema klasikleri
aras›nda yer alan bir dizi filme sahne oluflturmas›ndan ötürü tüm halk›n
belle¤inde özel yer edinen tarihi Adile Sultan Kasr› ile Abdülaziz’e ait av köflkü
de bu koru içinde yer almaktad›r.
Bu bildiride, önce “Kent Orman›” kavram›n›n bilimsel ve yasal tan›mlar›
yap›larak, bu ormanlarda biyolojik süreklili¤i sa¤laman›n gere¤i aç›klanm›flt›r.
Valideba¤ Korusu’nun karbon ba¤lama, oksijen üretme ve toz tutma yoluyla
sa¤lad›¤› faydalar say›sal olarak ortaya konduktan sonra, koruda öne ç›kan konumsal fonksiyonlar›n nas›l belirlendi¤i somut örnekler üzerinde gösterilmifl
daha sonra da rekreasyon, toplum sa¤l›¤› ve estetik yönden do¤al çevreye ve
‹stanbul halk›na katk›lar› vurgulanm›flt›r.

2. Valideba¤ Korusu’nun Tarihsel Süreci
Plan ünitesinin ana parças›n› oluflturan Altunizade Mahallesi, 166 Pafta, 1143
Ada ve 15 Parsel No.lu 354 076 m 2 büyüklü¤ündeki Valideba¤ Korusu’nda tarihsel süreç, Sultan Abdülaziz taraf›ndan Osmanl› Hanedan›’na mensup Adile
Sultan ad›na mimar Niko¤os Balyan’a 1853 y›l›nda koru içinde yapt›r›lan Adile
Sultan Kasr› ile bafllar. Koru içindeki av köflkü, Adile Sultan taraf›ndan Sultan
Abdülaziz’in dinlenmesi amac›yla daha sonra infla ettirilir.
Adile Sultan Kasr›, Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda yetimler yurdu (Dar-ül Eytam)
olarak kullan›lm›flt›r. 27 May›s 1927 y›l›nda kas›r, dönemin Milli E¤itim Bakan›
Mustafa Necati Bey taraf›ndan Atatürk’ün emri ile 60 yatakl› prevantoryum
haline getirilmifltir. 22 Nisan 1928 tarihli T.B.M.M. Maarif Vekâleti bütçe
görüflmeleri toplant› tutana¤›nda Kasr›n prevantoryuma dönüfltürülme amac›
Mustafa Necati Bey taraf›ndan “Efendiler; geçen sene heyet-i âliyenizin kabul
buyurdu¤u bir tahsisat ile aç›lan prevantoryum tasavvur etti¤imiz flekilde ifas› ile
muvazzaf oldu¤u ifli bihakk›n yapm›flt›r. fiehit çocu¤u verem tehlikesinden kurtar›lm›flt›r. Prevantoryum bugünkünden fazla talebe ve muallim kabul edebilecek
flekilde tevsii için laz›m gelen tahsisat heyet-i âliyenize teklif edilmifltir.” biçiminde aç›klanm›flt›r.
Koruda bugün Huzurevi olarak kullan›lan bina, 1928 Y›l›nda aç›lan prevantoryumu ek binalar ile geniflletmek suretiyle hizmete sokulmufltur. Sanatoryum
1939 Y›l›nda, ‹hsan Mermerci çocuk prevantoryumu 1954 Y›l›nda hizmete girmifltir.
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Fiili kullan›m› Milli E¤itim Bakanl›¤› uhdesinde olan Valideba¤ Korusu’nun
tüm arazi ile birlikte bu bakanl›¤a resmen devri 26 Eylül 1957 tarihinde gerçekleflmifltir. Maliye Bakanl›¤› Milli Emlak Müdürlü¤ü bu tarihte Valideba¤
Korusunun tamam›n›n tahsisini Milli E¤itim Bakanl›¤›na yapm›flt›r. Daha sonra
1973 Y›l›nda Ö¤retmenler Hastanesi, 1974 Y›l›nda Valideba¤ Sa¤l›k Meslek
Lisesi, 1990 Y›l›nda ise Haydarpafla Lisesi hizmete sokulmufltur.
Valideba¤ Korusu, ‹stanbul III Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulunun 25.04.1996 tarih ve 8006 say›l› karar› ile 1. Derece Sit Alan› olarak
tespit ve ilan edilmifltir.

3. Valideba¤ Korusu’nun Biyolojik Çeflitlili¤i
Valideba¤ Korusu biyolojik aç›dan oldukça zengin bir do¤al hazineye sahiptir.
Korunun ‹stanbul gibi büyük bir metropolün göbe¤inde yer almas›, bu zenginli¤in önemini daha da artt›rmaktad›r. Prof. Dr. Ünal ASAN baflkanl›¤›nda, korunun Amenajman-Silvikültür plan›n›n haz›rlanmas› amac›yla 2006 y›l›n›n
A¤ustos ay›nda yap›lan envanter çal›flmalar›na göre koruda 44 adedi a¤aç, 13
adedi a¤açç›k ve çal› olmak üzere 57 adet de¤iflik türden oluflan toplam 6321
adet birey bulunmaktad›r. Y›ll›k otsu ve çiçekli bitki türleri bu say›ya dâhil
de¤ildir. A¤açlardan 13 adedi (5 Sak›z, 6 Mefle, 1 Ceviz, 1 Sö¤üt) an›tsal ve
korunmaya de¤er nitelik tafl›maktad›r.
Valideba¤ Korusu yaban›l hayat aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; 2000 y›l›n›n
A¤ustos Ay›nda, Ornitolog (Kufl Uzman›) Sn. Asaf ERTAN taraf›ndan koruda
yap›lan gözlem sonuçlar›, koruda ikisi Mart›, ikisi Kumru, üçü Karga olmak
üzere, 27 de¤iflik türde kufl (Güvercin, Yeflil Papa¤an, Kukumav, Ar›kuflu,
Akkuyruksallayan, K›z›lgerdan, Karatavuk, Sö¤üt Bülbülü, Ç›vg›n, Saksa¤an,
Çitkuflu, S›¤›rc›k, Serçe, ‹spinoz, Küçük ‹skete, Saka ) bulundu¤unu göstermifltir. Listenin bu türler ile s›n›rl› olmad›¤›, gözlemlerin bir y›ll›k zaman dilimine yay›lmas› halinde koruda bunlar d›fl›nda baflka türler ile de
karfl›lafl›labilece¤i bu uzman taraf›ndan ayr›ca belirtilmektedir.
Baz› göçmen kufllar›n ve özellikle de leyleklerin göç yollar› üzerinde yer alan
Valideba¤ Korusu 1980 y›l›na kadar göçmen kufllar›n u¤rak alan› olmufltur. Bu
y›llarda bafllayan yo¤un yap›laflmalar sonucunda korunun bu özelli¤inin 2000 li
y›llara do¤ru kayboldu¤u, yaban›l hayata duyarl› pek çok gözlemci taraf›ndan
ifade edilmektedir. Bu durum, 2006 y›l›nda yap›lan envanter çal›flmalar›
s›ras›nda da gözlemlenmifltir. 1979 Y›l›nda do¤al hayat› koruma çal›flmalar› bir
sürü do¤al varl›k gibi leylekleri de Afrika-Avrasya göçmen su kufllar›
anlaflmas›na göre soyu tehlike alt›nda olan varl›klar kategorisine alm›flt›r. Bu
karar, Valideba¤ Korusunun uluslararas› anlaflmalar aç›s›ndan da önemli bir
rezerv oldu¤unu göstermektedir.
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4. Valideba¤ Korusu’nun Fonksiyonel De¤erleri
Valideba¤ Korusu, kendi varl›¤› ile bir taraftan do¤al peyzaj›n oluflumunu
gerçeklefltirirken, bir taraftan da bulundu¤u yerdeki çevreyi çeflitli etkilere karfl›
korumaktad›r. Koru hem çevre halk› için koruyucu ifllev görmekte, hem de
içinde bar›nd›rd›¤› Adile Sultan Kasr› ile Abdülaziz’e ait av köflkü gibi tarihi
de¤erleri do¤an›n y›prat›c› etkilerine karfl› koruyucu ifllev görmektedir. Ayr›ca,
içinde bar›nd›rd›¤› huzurevi, hastane, sanatoryum ile toplumun ortak sa¤l›¤›na,
okullar ve izcilik kamp› ile de e¤itim ve ö¤retimine olumlu katk›lar
yapmaktad›r.
Bu ba¤lamda Valideba¤ Korusu’nun ‹stanbul halk›n›n yarar›na sundu¤u fayda
ve fonksiyonlar› afla¤›daki gibi s›ralamak mümkündür;
1-S›rtlarda oluflturdu¤u ilginç siluetler ve yamaçlarda sergiledi¤i renkli mozaiklerden kaynaklanan sürekli de¤iflim halindeki canl› güzellikleri ile do¤al peyzaj›
oluflturmak ve onun estetik etkisini artt›rmak,
2-Sahip oldu¤u görkemli tablolar ve kültür miras› ile, resim, müzik ve edebiyat
ile u¤raflan sanatç›lara ilham vermek ve böylece sanat ve kültürün geliflip
yayg›nlaflmas›na vesile olmak,
3-Çeflitli sportif aktivitelere, e¤lenme ve dinlenme biçimindeki rekreatif kullan›mlara olanak vermek ve keza kent gürültüsünü azaltmak suretiyle,
toplumun ruh ve beden sa¤l›¤›na katk›da bulunmak,
4-Ya¤mur sular›n›n yüzeysel ak›fl›n› geciktirmek suretiyle koru s›n›r›n›n alçak
kesimlerindeki yerleflim alanlar›n› sel ve taflk›nlardan korumak,
5- Arazi e¤iminin dik ve sarp oldu¤u vadi bafllang›c›nda toprak kaymas›na ve
erozyona mani olmak,
6- Bol oksijen üretmek, havada as›l› di¤er materyali süzerek hava kalitesini yükseltmek ve böylece koru içindeki sanatoryum ve prevantoryumda tedavi gören
hastalar›n iyileflme sürecini h›zland›rmak,
7-Atmosfer içindeki karbondioksiti emerek, sera etkisini geciktirmek ve böylece
küresel ›s›nman›n önlenmesine olumlu katk›da bulunmak,
8- Rüzgar h›z›n› kesmek, ba¤›l hava nemini yükseltmek ve böylece ekstrem
s›cakl›klar›n olumsuz etkilerini yumuflatmak suretiyle, iklim koflullar›n›
iyilefltirmek,
9-Sahip oldu¤u çeflitli bitki ve hayvan türü ile toplumda ve izcilik kamp›na
kat›lan genç beyinlerde do¤a bilinci ve sevgisinin oluflup geliflmesine vesile
olmak,
10-Çeflitli kufl türleri baflta olmak üzere, böcek ve hayvan türlerine yaflam ortam›
(Habitat) oluflturmak,
11-‹stanbul yöresinde do¤al olarak bulunmayan ancak 200 y›la ulaflan zaman
içinde çevre koflullar›na adapte olan çok say›da egzotik (Yabanc›) a¤aç türünün
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do¤a bilimleri yönünden yap›lacak araflt›rmalar› için laboratuar ifllevi görmek,
12-‹çinde bulunan tarihsel ve kültürel an›tlar› do¤an›n y›prat›c› etkilerine karfl›
korumak
13-Do¤al afetler s›ras›nda, yöre halk› için toplanma ve bar›nma mekân› olmak

5. Valideba¤ Korusu’nun Karbon Ba¤lama, Oksijen Üretme
Ve Toz Tutma Kapasitelerinin Hesaplanmas›
Korunun bir bütün halinde kendi varl›¤› ile meydana getirdi¤i fayda ve fonksiyonlar›n bafl›nda karbon birikimi yoluyla sera etkisi ve klimatik fonksiyona olan
katk›s› ile, oksijen üretimi ve kirli havay› süzme yoluyla toplum sa¤l›¤›na
yapt›¤› katk›lar gelmektedir. Dünya atmosferinde CO2 oran›n›n giderek yükselmesi, sera etkisi yapan di¤er gazlarla birlikte global iklim de¤iflimine ve
s›cakl›k art›fl›na neden olmaktad›r. Global iklim de¤ifliminin nedenleri üzerine
yap›lan araflt›rmalar, bu fenomen üzerinde CO2’nin etkisinin %55 - 80
oldu¤unu göstermifltir. Bütün bitkiler fotosentez yoluyla havadaki CO2’i alarak
organik madde üretmekte ve bunu daha sonra bünyelerinde gerçeklefltirdikleri
bir dizi kimyasal reaksiyonla di¤er organik maddelere dönüfltürmektedir. CO2
al›m›n›n bitkilerdeki yaprak miktar›na koflut artmas› ve di¤er bitki
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topluluklar›na oranla en fazla yaprak miktar›n›n da ormanlarda bulunmas›
nedeniyle CO2 tüketimi en fazla ormanlarda meydana gelmektedir. Bu gerçek
nedeniyledir ki, yeryüzündeki orman alanlar›n›n korunmas› ve a¤açland›rma
yoluyla geniflletilmesi, pek çok araflt›rmac› taraf›ndan global iklim de¤iflimini
geciktirmede en etkin yöntem olarak önerilmektedir (Asan 1995). Karbon birikimini saptamaya yönelik çal›flmalarda önce ormanda fotosentez yoluyla oluflan
bitkisel kütle miktar› f›r›n kurusu a¤›rl›k biçiminde saptanarak bu kütle içindeki karbon miktar› belirlenmekte, sonra da bu karbon miktar›na eflde¤er CO2
miktar› hesaplanmaktad›r. Belirli zaman dilimleri içindeki karbon bilançosu ise;
ormanlar›n üretti¤i bitkisel kütle ile bu kütleden kesim, yang›n vb. gibi çeflitli
nedenlerle eksilen bitkisel kütle fark›n› belirleyip birbirinden ç›karmak
suretiyle ortaya konmaktad›r (Asan 1999). Kent içinde ve civar›ndaki yeflil alanlar, kentlerin akci¤eri olarak tan›mlanmaktad›r. Örne¤in, 1600 m2 yaprak
yüzeyine sahip bir Kay›n a¤ac›n›n üretti¤i oksijenin, on kiflinin y›ll›k oksijen
gereksinimini karfl›lad›¤› belirlenmifltir (Asan ve ark., 2002). Ormanlar›n y›lda
üretti¤i oksijen miktar›n›n yeryüzü genelinde hektar bafl›na ortalama 8-13 tondur. Bu konuda yurdumuzda yap›lan bir araflt›rma, bir hektar büyüklü¤ündeki
bir Ladin orman›n›n duruma göre 2-20 ton/y›l oksijen üretti¤ini ortaya koymufltur (Gül 1998 ).
Oksijen üretimi yan› s›ra, toplum sa¤l›¤› fonksiyonunun bir di¤er önemli unsuru da ormanlar›n toz tutmas›d›r. Havay› kirleten maddelerin zehirli gazlar
yan›nda, toz, katran, de¤iflik metaller, fosfatlar, kireç, silis ve di¤er organik
madde partiküllerinden olufltu¤u bilinmektedir. Orman örtüsünün kirli havay›
tozdan ar›nd›rma fonksiyonu iki biçimde ortaya ç›kar ki bunlar; mekanik temizleme ve kondensasyonel etkidir. Mekanik temizleme, orman› oluflturan a¤aç ve
di¤er bitkilerin yap›sal özelliklerine ba¤l› olarak kirli havay› filtre etmeleridir.
Ormanlar›n toz tutma ve kirli havay› süzme kapasiteleri, kendilerini oluflturan
a¤aç türlerinin toplam yaprak yüzeyi ile yaprak flekline ba¤l›d›r. Di¤er önemli
bir etken de dikey ve yatay kapal›l›kt›r. Düfley kapal› form, ayn› yafll› ve tek katl›
ormanlara k›yasla havay› % 15–25 oran›nda daha iyi filtre etmektedir.
Bulgaristan’da yap›lan araflt›rmalar, baz› a¤aç türleri için toz tutma kapasitelerini ortalama de¤erler olarak Ladin için 30 ton/ha/y›l, Sar›çam, Kay›n ve Ihlamur
için s›ras›yla 35, 68 ve 42 ton/ha/y›l olarak vermektedir (Asan ve ark., 2002).
Valideba¤ Korusu’nun karbon birikimi, oksijen üretimi ve toz tutma kapasiteleri, her bir fonksiyonel de¤er için kendi tekni¤ine uygun biçimde hesaplanm›fl ve Tablo 1’de topluca gösterilmifltir.

6. Konumsal Orman Fonksiyonlar›n›n Belirlenmesi
Koru içerisinde sadece belirli alanlarda öne ç›kan fonksiyonel de¤erler, konumsal fonksiyon haritalar› ve arazi gözlemlerine dayan›larak belirlenmifltir. Bu
amaçla korunun her köflesi teknik olarak ayr›lan bölme ve bölmecikler itibariyle
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ayr›nt›l› biçimde incelenerek hangi fonksiyonel de¤erin veya fonksiyonel de¤er
gruplar›n›n öne ç›kt›¤›, giydirilmifl say›sal arazi modelleri yard›m›yla belirlenmifltir.
Fonksiyonel alanlar belirlenirken her bir fonksiyon di¤erlerinden ba¤›ms›z
olarak ele al›n›r ve her birisi için ayr› bir harita düzenlenir. ‹lgili fonksiyonun
öne ç›kt›¤› alanlar›n harita üzerindeki s›n›rlar› fonksiyon özelli¤ine göre de¤iflen
teknik ve bilimsel baz› göstergeler yard›m›yla do¤al hatlar ve bitki
topluluklar›n›n s›n›rlar› esas al›narak kendi haritas› üzerine geçirilir. ‹lgili
fonksiyonun o koruda söz konusu olup olmad›¤›, toplumsal talepler ve bu
teknik göstergeler yard›m›yla belirlenir. Plan ünitesinde söz konusu olan
fonksiyonel alanlar aç›klanan biçimde ayr›ld›ktan sonra bütün haritalar üst üste
çak›flt›r›l›r.
Yukar›da k›saca özetlenen sürecin temel altl›¤› Say›sal Arazi Modelleridir. Bu
amaçla öncelikle, 1/5000 ölçekli topo¤rafik haritalardan yararlan›larak Say›sal
Arazi Modelleri elde edilmifltir.
6.1. Su Koruma ve Hidrolojik Fonksiyon
Valideba¤ Korusu’nda hidroljik fonksiyon görecek alanlar do¤al su kayna¤›n›n
bulundu¤u derenin su toplama havzas› olarak belirlenmifltir. Böyle alanlar
topo¤rafik harita üzerine çak›flt›r›lan bitkisel konum haritas› üzerinde mavi renk
ile s›n›rland›r›ld›ktan sonra iç k›s›mlar› yine ayn› renk ile taranm›flt›r.
6.2. Toprak Koruma ve Erozyon Kontrolü Fonksiyonu
Valideba¤ Korusu’nun bir bölümü halen yo¤un bitki örtüsü ile kapl› oldu¤u
için, koru içinde afl›r› toprak tafl›nmas› ile karfl›lafl›lmamaktad›r. Ancak, gerek
yüksek arazi e¤imi ve gerekse topra¤›n kumlu ve kaba tekstürlü yap›s›, bitki
örtüsünün gevfletilmesi veya tahribi halinde özellikle dere vadisinin üst
taraflar›nda önemli toprak kay›plar›n›n olaca¤›n› göstermektedir. Bu nedenle,
koru alanlar›nda toprak koruma ve erozyon kontrol fonksiyonu öne ç›kan alanlar›n belirlenmesinde görünen fiili erozyon de¤il, gizli risk tafl›yan alanlar›n
ayr›lmas›na çal›fl›lm›flt›r.
Plan ünitesinde arazi e¤imi % 20 den fazla olan alanlar erozyon ve toprak koruma fonksiyonunun a¤›r bast›¤› alanlar olarak ele al›nm›flt›r. Bu amaçla plan
ünitesinin topo¤rafik modelleri üzerinde e¤im gruplar› oluflturulmufl ve e¤imi
%20 nin üzerinde olan alanlar bu fonksiyona ayr›lm›flt›r.
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6.3. Görsel Etki ve Estetik Fonksiyon
Valideba¤ Korusu’nda estetik fonksiyon görecek alanlar dört kategoride ele
al›nm›flt›r.
6.3.1. Siluet Etkisine Sahip Alanlar›n Belirlenmesi
1-Üzerine orto-foto giydirilmifl arazi modeline bilgisayar ortam›nda de¤iflik noktalardan farkl› aç›larla bakarak, koru alan›n›n hangi tepe ve s›rtlarda silüet etkisi b›rakt›¤› araflt›r›lm›flt›r.
2-Daha sonra arazi modeli üzerine bitkisel konum haritas› transfer edilerek, bir
önceki aflamaya göre silüet etkisine sahip oldu¤u anlafl›lan tepe ve s›rtlarda
hangi a¤aç ve a¤açç›k topluluklar›n›n bulundu¤u, ve bu topluluklardaki çap /
boy da¤›l›mlar›n›n hangi aral›kta de¤iflti¤i belirlenmifltir.
3-Silüet etkisine sahip tepe ve s›rtlardan, üzerinde halen görkemli (kal›n çapl›
ve uzun boylu) a¤aç gruplar› bulunanlar 1.derece silüet etkisine sahip alanlar,
üzerinde genç a¤açlar ya da a¤açç›k türleri bulanan alanlar ise 2. derece silüet
etkisine sahip alanlar olarak ayr›lm›flt›r.
6.3.2. Mozaik Etkiye Sahip Alanlar›n Belirlenmesi
1- Giydirilmifl arazi modeline bilgisayar ortam›nda de¤iflik noktalardan farkl›
aç›larla bakarak, koru alan›n›n özellikle ana karayollar›ndan bak›ld›¤›nda görüfl
alan› içinde kalan ön görünümdeki s›rt ve yamaçlar› belirlenmifltir.
2- Daha sonra arazi modeli üzerine bitkisel konum haritas› transfer edilerek, bir
önceki aflamaya göre öngörünüm alan› içinde kalan yamaçlar üzerindeki a¤aç ve
a¤açç›k topluluklar›n›n türü ve kar›fl›m oranlar› belirlenmifltir.
3-Öngörünüm alanlar›nda hem a¤aç türü (yaprakl› / ibreli ), hem de renk tonlar›
itibariyle kar›fl›k grup ve kümelerin bulundu¤u alanlar 1. derece mozaik etkiye
sahip alanlar; tamam› yaprakl› veya ibreli grup ve kümelerden oluflan alanlar ise
2. derecede mozaik etkiye sahip alanlar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r.
6.3.3. Estetik Perdeleme fieritleri
Valideba¤ Korusu s›n›rlar›n› oluflturan tafl duvarlar›n hemen bitifli¤indeki a¤aç
s›ralar› ile yine koru s›n›r›n› oluflturan duvarlar›n koru içine bakan taraflar›nda
bu plan çerçevesinde oluflturulacak fleritlerin bir bölümü estetik fonksiyon için
uygun görülmüfltür. Bu fleritlerin konumu, hem bilgisayar ortam›nda ve hem de
arazideki çal›flmalar s›ras›nda belirlenmifltir. Amaca uygun bulunan yerlerin
arazideki konumlar› fonksiyon haritas›na iflaretlenmifltir.
6.3.4. Panoramik (Manzara Seyir) Noktalar›n›n Belirlenmesi
Bulundu¤u konumda genifl bir panoramaya sahip olan ve yol ve patika ile
hemen ulafl›labilecek durumda bulunan noktalar dinlenme ve manzara
689

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Valideba¤ Korusu koflu yolu

seyretme amac›yla bakacak noktalar› olarak belirlenmifltir. Bu noktalar›n seçiminde de yukar›da aç›klanan prosedür izlenmifltir. Valideba¤ Korusu içindeki
dere vadisinin üst kesimleri ‹stanbul Bo¤az›’na, Marmara Denizi’ne ve kent
panoramas›na hâkim konumdad›r. Bu s›rt üzerinde baz› noktalar hem bilgisayar
ortam›nda ve hem de arazideki gerçek yerinde seçilerek belirlenmifltir. Yap›lan
inceleme ve de¤erlendirmede uygun bulunan yerlerin arazideki konumu
fonksiyon haritas›na iflaretlenmifltir.
6.4. Rekreatif Kullan›m ve Spor Alanlar›n›n Belirlenmesi
Plan ünitesi içinde ‹stanbul halk›n›n özellikle günün belirli saatlerinde gelerek
690

V A L ‹ D E B A ⁄

K O R U S U N U N

F O N K S ‹ Y O N E L

D E ⁄ E R L E R ‹

dinlendikleri kafeler, Ö¤retmen evi ve huzurevi bitifli¤indeki alanlar ve keza,
yürüyüfl yolu ve koflu parkuru olarak kulland›klar› mevcut ve mutasavver yol ve
patikalar ile koru güneyinde imar uygulamas› sonucunda kamuya terk edilen
yeflil alanlar üzerindeki spor kompleksleri bu amaçla ayr›lm›flt›r.
Halen uygulanagelen atefl yakarak yeme-içme ve e¤lenme biçimindeki piknik
anlay›fl› korunun gelece¤i aç›s›ndan sak›ncal› görüldü¤ü için, Valideba¤
Korusu’nda bu amaçla alan ayr›lmam›flt›r.
6.5. Ses ve Gürültüyü Önleme fieritleri
Hastane ve huzurevi civar›nda trafik gürültüsünün geldi¤i yönlerde ünite
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s›n›r›n›n hemen yan›ndaki estetik perdeleme fleritleri, ayn› zamanda ses ve
gürültüyü önleme zonu olarak ayr›lm›flt›r.
6.6. Yaban›l Hayat Fonksiyonu
Valideba¤ Korusu içindeki dere vadisi, sürekli akan kaynak sular› (mevcut kaynak suyu flu anda 2 m ötede kanalizasyona ak›t›lmaktad›r) ve halen tafl›d›¤› a¤aç
türleri (Diflbudak, Sö¤üt, Karakavak) dikkate al›nd›¤›nda, yüksek taban suyundan ötürü bu vadinin yak›n zamana kadar sucul bitki ve hayvan türlerinin
hâkim oldu¤u özgün bir sulak alan ekosistemine sahip oldu¤unu göstermektedir. Özellikle su kufllar› habitat› olarak Uluslararas› öneme sahip sulak alanlar›n
korunmas›n› içeren RAMSAR Sözleflmesi’nde sulak alanlar, do¤al veya yapay,
devaml› veya geçici, sular› durgun veya ak›nt›l›, tatl›, ac› veya tuzlu, denizlerin
gel-git hareketinin çekilme devresinde alt› metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan bütün sular, batakl›klar, sazl›klar biçiminde tan›mlanmaktad›r. Sahip
oldu¤u biyolojik çeflitlilik nedeniyle dünyan›n do¤al zenginlik müzeleri oldu¤u
var say›lan sulak alanlar; do¤al ifllevleri ve ekonomik de¤erleriyle yeryüzünün
en önemli ekosistemleridir. Sulak alanlar, yeralt› sular›n› besleyerek veya boflaltarak, taban suyunu dengeleyerek, sel sular›n› depolayarak, taflk›nlar› kontrol
ederek, k›y›larda deniz suyunun giriflini önleyerek bulunduklar› bölgelerin su
rejimini düzenlerler.
Sulak alanlar›n ekolojik yap›lar›, özellikle su kufllar› yönünden çok önemlidir.
Çünkü su derinli¤i günefl ›fl›¤›n›n dibine kadar ulaflarak fito ve
zooplanktonlar›n, su alt› ve su üstü bitkilerin, akuatik hayvanlar›n geliflmesine
imkân verir. Keza çok yeri saz ve kam›fl gibi su yüzeyinden yüksek bitkiler ile
kapl› oldu¤u için kufllar›n saklanmas›na, yuvalanmas›na ve bar›nmas›na çok
uygundur. Say›lan bu özelliklerinden ötürü sulak alanlar baflta bal›klar ve su
kufllar› olmak üzere birçok türün yaflamas›na olanak sa¤larlar.
Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Afrika k›talar› aras›ndaki geçifl noktas› üzerinde
bulunuflu, üç taraf›n›n farkl› ekolojik karakterdeki denizlerle çevrili oluflu, deniz
seviyesinden 5000 metreyi aflan yükseklik farkl›l›klar› ve k›r›k arazi yap›s›ndan
ötürü ortaya ç›kan iklim çeflitlili¤i vb gibi nedenler, Türkiye’yi sulak alanlar
bak›m›ndan bulundu¤u co¤rafyan›n en önemli ülkelerinden birisi konumuna
getirmifltir.
Anadolu’dan geçen dört göçmen kufl yolunun birisi ‹stanbul’dan ve Valideba¤
Korusu üzerinden geçmektedir. Hiç kuflkusuz, Valideba¤ Korusu, alansal
büyüklük ve fizyolojik durum itibariyle RAMSAR Sözleflmesine konu olacak
özelliklerden çok uzakt›r. Ancak, gerekli koflullar›n sa¤lanmas› halinde, korunun eski konuklar› için yeniden çekici hale getirilmesi ve dere vadisinde oluflturulacak küçük bir ekosistem yard›m›yla çok say›da bitki ve hayvan türüne
habitat ve nifller yaratmak suretiyle biyolojik çeflitlili¤in zenginlefltirilmesi
elbette mümkündür.
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Valideba¤ Korusu 1980 y›l›na kadar göçmen kufllar›n u¤rak alan› olmufltur. Bu
y›llarda bafllayan yo¤un yap›laflmalar sonucunda korunun bu özelli¤i 1999 y›l›ndan itibaren kaybolmufltur. Koru içindeki vadide bulunan do¤al su kayna¤›
ve etraf›ndaki aç›k alanlar›n bir bölümünün yeni bir düzenleme ile özel koruma
alt›na al›nmas› halinde, korudaki yaban hayat›n›n yeniden canlanaca¤› kuflkusuzdur. Valideba¤ Korusu’nun bu potansiyeli dikkate al›narak, koru içinde bir
bölüm alan›n sulak alan ekosistemi oluflturmak ve çeflitli bitki ve hayvan türleri için habitatlar yaratmak düflüncesiyle yaban›l hayat› koruma fonksiyonuna
ayr›lmas› uygun ve gerekli bulunmufltur. Vadi taban› bu amaca uygun koflullar› tafl›d›¤› için, fonksiyonel alan burada ayr›lm›flt›r. Fonksiyonel alan›n mutlak
koruma zonu dere vadisinin her iki taraf›nda 30 ar, tampon zonu ise bu fleritlerin devam›nda 20 fler (Toplam 50 m) metre olarak belirlenmifltir.
Valideba¤ Korusu’ndan beklenen fonksiyonlar, yukar›da 6 bafll›k alt›nda aç›kland›¤› gibi her bir fonksiyon ayr› ayr› ortaya konulduktan sonra, bunlar›n üst
üste çak›flt›r›lmas›yla korunun konumsal fonksiyon haritas› oluflturulmufltur.

7. Sonuç ve Öneriler
Yerleflim birimlerinin giderek yo¤unlaflan yap›laflmadan ötürü do¤adan tamamen kopuk yapay alanlara dönüflmesi, kent insan›n› do¤al ortamlardan uzaklaflt›rmakta, insan sa¤l›¤›n› ve yaflam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
Büyük boyutlara ulaflan çevre sorunlar› nedeniyle, özellikle çok fazla nüfusu
bar›nd›ran endüstri kentlerinde, kentteki ekolojik çevre geliflimini sa¤lama
yan›nda, estetik görünüm ve yaflam kalitesinin art›fl›n› gerçeklefltirmek için kent
orman›n›n önemi her geçen gün artmaktad›r.
Birinci Derece Sit alan› içinde yer alan ve 354076 m2 büyüklü¤e sahip
Valideba¤ Korusu yasal aç›dan Kent Orman› statüsündedir. Koru, hem çevre
halk› ve içinde bar›nd›rd›¤› Adile Sultan Kasr› ile Abdülaziz’e ait av köflkü gibi
tarihi de¤erler için koruyucu ifllev görmekte, hem de sahip oldu¤u çok say›daki
yerli ve yabanc› (egzotik) otsu ve odunsu bitki türü ile kufl ve sürüngenlerin
oluflturdu¤u faunan›n biyolojik çeflitlili¤e karfl›n bulunduklar› olumsuz koflullar
nedeniyle bizatihi kendileri korunmaya muhtaç konumda gözükmektedir.
Valideba¤ Korusu, yaflanabilir çevre koflullar›n› iyilefltirme yönünde topluma
sundu¤u kolektif fayda ve fonksiyonlar›ndan ötürü, kent halk› için hayati
öneme sahiptir.
Ana dokusu birer canl› olan a¤aç, a¤açç›k, çal› ve bitki türlerinden oluflan bu
korunun her canl› gibi bak›m ve korunmaya muhtaç oldu¤u bilimsel bir gerçektir. Tamamen çökme aflamas›na gelmeden önce bu korular›n gerekli bak›m,
onar›m ve yenilemesini ormanc›l›k bilim ve teknikleri çerçevesinde gerçeklefltirerek, bunlar›n biyolojik sürekliliklerinin garanti alt›na al›nmas› gerekmektedir.
Do¤a ve kültür miras›m›z olan Valideba¤ Korusunun bak›m ve korunmas›, hem
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6831, hem de 2863 say›l› kanunlar›n amir hükmüdür. Ormanc›l›k bilim ve
tekniklerini uygulayarak, tamamen çökme aflamas›na gelmeden önce hem
Valideba¤ Korusundaki a¤aç ve a¤açç›klardan oluflan topluluklar›n gerekli
bak›m ve yenilemesini gerçeklefltirmek, hem de koru içinde mevcut büyük
boflluklar için uygun bir bitkilendirme projesi ortaya koyarak korudan beklenen
fayda ve fonksiyonlar› en iyi sa¤layacak do¤al yap›n›n önce oluflturulmas›na,
sonra da bu yap›n›n biyolojik sürdürülebilirli¤inin garantilenmesine yönelik
teknik esaslar›n ortaya konmas›n› amaçlayan Amenajman-Silvikültür Plan›, ‹.
Ü. Orman Fakültesi ile Üsküdar Belediyesi aras›nda yap›lan bir protokol
gere¤ince, Prof. Dr. Ünal ASAN baflkanl›¤›nda oluflturulan bir heyet taraf›ndan
2006 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir.
Haz›rlanan bu plan, bu yasal zorunlulu¤un getirdi¤i do¤al bir sonuçtur. Ancak,
böyle bir zorunluluk olmasa dahi, “koruyarak yararlanma” gelecek kuflaklara
devretmek zorunda oldu¤umuz bu miras için kaç›n›lmazd›r. Hepimize düflen
görev bize miras kalan bu korunun yap›, kurulufl ve özelliklerini koruyarak ve
iyilefltirerek bizden sonraki kuflaklara ulaflt›rmakt›r.
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fiehir Müzesi’ndeki Üsküdar Çatmalar› ve
Selimiye Kumafllar›
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fiehir Müzesi Yöneticisi

‹nsanl›k tarihinin en eski sanatlar›ndan biri kuflkusuz dokuma sanat›d›r. Her
milletin sanat ve teknik yetene¤i do¤rultusunda dokumac›l›k sanat› geliflmifltir.
‹pekli kumafllar Osmanl› Devletinin en güçlü ve en karakteristik sanat ürünleri
aras›nda yer al›r. Diplomatik hediye olma özellikleriyle kumafllar, yurt d›fl›nda
Osmanl› egemenli¤ini temsil eder duruma gelmifl, yurt içinde de sanatsal
düflüncenin yay›lmas› için önemli bir araç ve ekonomide önde gelen bir de¤er
olarak kendilerini kabul ettirmifllerdir. Di¤er taraftan gerek malzeme gerekse
desen zenginli¤i bak›m›ndan dünya kumaflç›l›¤› içerisinde çok önemli bir yere
sahip olmufllard›r.

Üsküdar’da dokumac›l›k
Her yörenin geleneksel dokumas› oldu¤u tart›fl›lmaz bir gerçektir. Bu ba¤lamda
Üsküdar da bir çok el sanat› üretimi yan›nda dokumalar› ile de tan›nm›flt›r.
Bildirinin konusunu oluflturan Üsküdar dokumalar›n›n fiehir Müzesi’ndeki
örneklerine geçmeden önce Üsküdar’›n Türk kumafl sanat› içerisindeki yerini ve
önemini belirtebilmek için bafllang›çtan itibaren geliflimini gözden geçirmekte
yarar olacakt›r.
14. yy.dan itibaren dokundu¤u kaynaklardan tespit edilen Osmanl› kumafllar›
16.yy da desen, kalite ve iflçilik bak›m›ndan en güzel örneklerini vererek doru¤a
ulaflm›flt›r.18.yüzy›lda ise Osmanl› ‹mparatorlu¤unun siyasi ve ekonomik durumunun bozulmas› dokumac›l›k sanat›n› da etkilemifl ve bu sanatta gerilemeye
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yol açm›flt›r. Jakarl› Avrupa kumafllar›n›n Osmanl› pazarlar›na sürülmesiyle elle
çal›flan Osmanl› tezgahlar› talebi karfl›lamakta yetersiz kalm›fl ve saray bunun
üzerine dokumac›l›¤›n devam› ve canland›r›lmas› için baz› önlemler alm›flt›.
Bunlardan biri 1758 y›l›nda Sultan III.Selim’in babas› Sultan III. Mustafa
taraf›ndan yapt›r›lan Üsküdar Ayazma Cami yan›nda k›rk adet çatma atölyesi ve
loncas› ile caminin külliyesi içinde yer alan bükücü iflyerinin kurulmas›yd›.
Daha sonralar› III. Selim Üsküdar’da 1804 de Selimiye Camii külliyesi içinde
say›lar› yüzü geçen kumafl tezgahlar› yapt›rarak bir çarfl› meydana getirmifl ve
bunlar› camiine vakfetmifltir. Bu tezgahlar›n yerinde bu gün karfl›l›kl› iki park
vard›r ki, aras›ndan Selimiye k›fllas› caddesi geçmektedir. Çarfl›n›n park içinde
kalan namazgah› halen mevcuttur.1890da mevcut olan bu tezgahlar›n 1894 deki
büyük depremde y›k›ld›¤› san›lmaktad›r.
Selimiye’deki kumafl tezgahlar›na bükülmüfl iplik sa¤layan esnaf ise Selimiye
k›fllas›n›n bat›s›nda, Bükücüler han› soka¤›ndaki handa toplanm›fllard›.Bu
handa 1890 tarihinde y›k›lm›flt›r.
Çatmalar ilk olarak 1550 y›l›ndan sonra ‹stanbul da kurulan saray için dokuma
yapan ipekli dokuma atölyelerinde dokunmaya bafllanm›flt›r.Topkap› Saray›
koleksiyonunda bulunan kumafl ve elbiselere ait listelerde çatma‘dan yap›lm›fl
kaftanlar›n kay›tlar› bulunmaktad›r. 1605 tarihli belgede ise k›rm›z› kadife üzerine iki çatma alt›nl› döflek yüzü denilmesi, kadifenin özel bir dokuma flekline
çatma denildi¤ini gösteren belge olarak kabul edilmektedir.
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Müzesi içinden bir görünüm

Lale devrinde en de¤erli elbiselik kumafllar›n çatma kumafllardan yap›ld›¤›
Üsküdar’da 19.yy ikinci yar›s›nda 100 den fazla dokuma tezgah› bulundu¤u bilinmektedir.
Müsahipzade Celal, Eski ‹stanbul Yaflay›fl› adl› eserinde Üsküdar’daki dokumac›l›ktan söz ederken “Yüzden fazla tezgah bir çarfl› halinde çal›flmakta
imifl,1880 y›l›na kadar burada çatmadan baflka bir çok döflemelik ve elbiselik
kumafl dokunurdu” diye belirtmifltir.
1867 de kurulan “Kumaflç› Esnaf› fiirketi”nin kurulma çal›flmalar› s›ras›nda
Selimiye’deki eski kumaflç› dükkanlar›n›n ya da Ayazma camiindeki dokuma
atölyelerinin kullan›lmas› istendi¤ini Osman Nuri Ergin’in, Mecelle-i Umur-u
Belediye kitab›ndan ö¤renmekteyiz.
Böylece Selimiye’deki kumaflç› dükkanlar›n›n bu tarihte büyük kabul edilebilecek yap›lar olduklar› kadar, binalar›n›n da kullan›labilir durumda oldu¤u belgelenmektedir. Önceleri Üsküdar Ayazma Camii civar›nda ve sonra III. Selim
döneminde Üsküdar Selimiye Camii külliyesi içinde kurulan atölyelerde belli
bir sürede olsa kumafl sanat› canland›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Buralarda üretilen kumafllar›n geçen süreç içerisinde gözden düflmesiyle dokumac›larda mesleklerini b›rakm›fl, kullan›lmayan binalarda harap olarak ço¤u
y›k›lm›flt›r. Her ne kadar 1884 tarihinde yok olmaya yüz tutmufl bu sanat›n
yeniden canland›r›lmas› için çareler aranmas›na karar verilse bile dokuma hanlar›n›n yok olmas› engellenememifltir.
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‹brahim Hakk› Konyal›,1930 civar›nda Harem iskelesi çevresinde ipekli
kumafllar ve çatmalar dokunan hanlar bulundu¤unu belirtse de III.Selim’in
Selimiye’de kurmay› hedefledi¤i güçlü tekstil sanayinden ve bir zamanlar›n
dokumac› hanlar›ndan günümüze yaln›z Harem iskelesi yak›nlar›ndaki
“Bükücüler Han› Soka¤›” ad› ulaflm›flt›r.
III. Selim’in Selimiye civar›nda hem kumafl imalat› hem de yan sektörleri için
iflyerleri yapt›rmas› yerli kumafl dokunmas›n› teflvik etmenin ötesinde bir tekstil
sanayi merkezi oluflturmay› hedefledi¤ini göstermektedir.
Bu dönemde Üsküdar önemli bir tekstil merkezi durumunda olup burada kurulan dokuma atölyeleri Bursa da üretilen saten ve kadifelerle rekabet edecek
düzeydedir. Üsküdar’daki dokuma atölyelerinde, çatmalar özellikle de çatma
yast›k k›l›flar› ile o dönemle özdeflleflen ve “Selimiye” ad›yla tan›nan bir çeflit
çizgili ipekli kumafl da üretilmifltir.
Yukardaki bilgiler do¤rultusunda bak›ld›¤›nda, bu dönemde ad›n› III.Selim’den
alan “Selimiye” kumafl türünün ortaya ç›kmas›n›n rastlant› olmad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Bununla birlikte Üsküdar’› tarihteki dokuma merkezlerinden
biri olarak tan›mlamak çok do¤ru olacakt›r. Yaklafl›k 100 y›l dokumac›l›¤›n
merkezi olmufl Üsküdar’daki üretim teknolojiye direnemeyen ço¤u sanat dal›
gibi maalesef tarihe mal olmufltur.
Bu dönemden günümüze çok az örnek ulaflabilmifltir. Birkaç müze ve özel
koleksiyonda bulunan Üsküdar atölyelerinde yap›lm›fl Çatmalardan ve Selimiye
kumafllar›ndan örnekler fiehir müzesi koleksiyonunun da yer almaktad›rlar.
Bu son say›labilecek dokumac›lar›n üretimi olan Çatma ve Selimiye
kumafllar›n›n özelliklerini, fiehir Müzesi koleksiyonu ›fl›¤›nda yine bu ilçemizin
düzenlemifl oldu¤u böyle bir ortamda yak›ndan tan›mak isabetli olacakt›r.
Önce bu eserlerin sergilendi¤i mekan hakk›nda k›saca bilgilenmek gerekirse:

fiehir Müzesi
fiehir müzesi ilk olarak 1939 y›l›nda Beyaz›d Medresesi’nde “fiehir ve ‹nkilap
Vesikalar› Müze ve Kütüphanesi” olarak ziyarete aç›lm›flt›r. Geleneksel ve tarihi bir çok eser ve belgeyi toplayarak yurtd›fl›na kaç›r›lmaktan da kurtarm›fl olan
‹stanbul Belediyesi bu amaçla tarihi baz› yap›lar› da restore ettirerek müze haline getirmifltir. Ayni amaç do¤rultusunda da 1945 y›l›nda Saraçhane’de bulunan
Gazanfera¤a Medresesi restore edilerek “Belediye Müzesi” ad› ile aç›larak 1988
y›l›na kadar uzun bir süre faaliyetini sürdürmüfltür. 1988 y›l›nda ise müzenin
sergileme biçiminin ve teknik donan›m›n›n ça¤dafl bir anlay›flla ele al›narak de¤erlendirilmesi sonucu, bugün bulundu¤u Osmanl› ‹mparatorlu¤unun dördüncü büyük saray› olan, Y›ld›z Saray›’n›n Güzel Sanatlar Binas›na tafl›nm›flt›r.
“fiehir Müzesi” ad›yla yeniden hizmete aç›lan müze iki katl› uzun salondan
oluflmaktad›r.
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‹ki sergileme salonunda bulunan eserler belli bir konu birli¤i içinde vitrinlerde
ve çerçevelenmifl olarak duvarlarda sergilenmektedirler.
‹stanbul’un tek fiehir Müzesi olmas› nedeniyle de ayr› bir özelli¤e sahip olan
müzede genellikle 18-19. ve 20.yüzy›l bafllar›na tarihlendirilen ‹stanbul yaflam›na ait tarihsel, dinsel ve etnografik eserlerin yan› s›ra güzel sanatlar, geleneksel
sanatlar ve zanaatlarla ilgili eserler bulunmaktad›r.
Osmanl›n›n son, Cumhuriyet’in ilk y›llar›n›n ‹stanbul’unun sosyal hayat›n› yans›tan bu eserler aras›nda, tablolar, yaz› resimler, Y›ld›z ve Eser-i ‹stanbul damgal› porselenler, tarikat eflya ve alemleri, cam, porselen, madenden yap›lm›fl
günlük kullan›m ve süs eflyalar›, mühürler, cilt kal›plar›, Tophane lülecili¤i
ürünleri, kumafllar vb. ‹stanbul’un de¤iflik esnaf gurubuna ait.bir çok eser , çok
çeflitli örnekler bulunmaktad›r.
fiehir Müzesi kumafl koleksiyonunu oluflturan çok say›da ve çeflitli eser aras›nda 13 adet çatma ve 11 adet Selimiye kumafl› bulunmaktad›r. Müze koleksiyonlar›nda yer alan çatmalar ve Selimiye kumafllar› gerek renkleri, gerekse desenleri ile Üsküdar’daki dokuma atölyelerinde üretilmifl kumafllara iyi birer örnektirler.
Tarihi belgeler ve müzelerdeki örnekler Çatmalar›n önceleri giysi olarak daha
çok kullan›ld›¤›n› bize göstermekte, son dönemlerde ise yast›k yüzü, yorgan döflemelik olarak kullan›ld›¤› bilinmektedir.

Çatma
‹pek ve keten ipliklerle dokunmufl olan Çatma, a¤›r ve alt›nl›, kabartmal›, desenli, kadifenin özel bir çeflidi olan bir kumafl çeflididir.
Dokunduklar› yere göre Üsküdar Çatmas›, Bilecik Çatmas› veya Bursa Çatmas›
isimleri verilir. Bunlar›n III. Ahmet ve Damat ‹brahim Pafla zaman›nda dokunanlar›na “Ahmediye” denir.
Çatma desenlerinde iki esas göze çarpar. Biri genifl yüzeyde tekrarlanan monoton ana flema, di¤eri ise içini süsleyen detay kompozisyonlar›d›r. Detaylarda ayni
belirli ve s›n›rl› süsleme motifleri ile de¤iflik kompozisyonlar yarat›lm›flt›r.
Dikey dalgal› dal sistemi, oval madalyonlu desen, oval fleman›n de¤iflik varyasyonlar› belli bafll› flemalard›r. Bunlara y›ld›z ve ay gibi motifleri de eklemek gerekir. En çok görülen süslemeler üzüm dallar›, girlantlar ve çiçek buketleri motifleridir.
Üsküdar atölyelerinde dokunan yast›k yüzlerinin Türk rokokosu denilen süsleme üslubunda dokunduklar› ve geleneksel motif flemalar›ndan uzaklafl›ld›¤› görülmektedir. Desenlerdeki geometrik düzen de dikkati çeker.
Dört taraf› dolaflan muntazam düz bir hat ile ayr›lan bordür ile merkezde kontursuz eflkenar dörtgene yak›n bir flema içerisinde kal›p fleklinde istiflenmifl çiçekler Avrupa etkisinin bafll›ca iflaretleridir. Tasar›mlarda ço¤unlukla bitkisel
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motifler kullan›lm›flt›r. Bu dönemde yast›k yüzlerinde sevilen ve kullan›lan di¤er bir motif ayy›ld›zd›r.
‹rili ufakl› olarak kullan›lan ayy›ld›z motifleri kimi zaman kayd›rmal› eksen
üzerinde s›ralan›rken, bazen de bordürü oluflturmaktad›rlar
Çatmalarda naturalist usluptaki çiçekler kendi teknik imkanlar› içinde kendine
has flekil ve özellikler içinde uygulanm›flt›r.16.yy.dan sonra çatma desenleri tamamen kendine has süsleme motifleri ile di¤er ülke kumafl desenlerini etkilemifltir. Bu durum 18.-19. yy.da da sürmüfl Üsküdar çatmalar›n› uluslararas› bir
üne sahip olmas›n› sa¤lam›flt›r.
Nitekim Tahsin Öz’ün de belirtti¤i üzere 1855 y›l›nda Paris sergisine gönderilmek üzere Üsküdar Çatmalar›yla, Selimiye kumafllar›n›n sat›n al›nd›¤›n› bir vesikadan ö¤renmekteyiz.
Yeni bir desen anlay›fl› tafl›yan 19.yy. çatma yast›klar›nda ise gelenekler yine de
devam etmifltir. Süsleme motiflerinde 18.yy. ikinci yar›s›ndan itibaren di¤er sanat kollar›n› da etkisi alt›na alan bat› formlar› görülür. Ampir üslubu süslemeler, Türk zevkini yans›tacak flekilde yast›k yüzlerini süsler.
Çatmalarda kullan›lan renklerdeki çeflitlilik ve canl›l›k dikkat çekici olmakla
birlikte baflta k›rm›z› olmak üzere en fazla üç renk fildifli, yeflil ve iki cins klaptan kullan›lm›flt›r. Çatmalar›n zemini ço¤unlukla krem, aç›k sar›, desen ise sar›yeflil veya k›rm›z›- yeflil kadife ile dokunur. Detaylarda ise k›rm›z› ve yeflil kadife kullan›lm›flt›r.
Dokuma teknikleri yüzy›llar boyunca de¤iflmeme özelli¤i tafl›yan bu kumafllarda kullan›lan teknikler çok geliflmifl komplike ve yüksektir. Çatmalar saten zeminli oldu¤u gibi mefruflat için olanlar ve son devir kumafllar›n›n atk›lar› pamuk veya keten ipliktir. Son devir çatma yast›k yüzlerinde atk› ve çözgüde pamuk veya keten iplik kullan›lm›flt›r baz›lar›n›n da hem atk› hem de çözgüsünde
pamuk iplik kullan›lm›flt›r. Fakat atk›s›nda pamuk bulunan çatmalar›n hepsini
de geç devir olarak tarihlendirmek hatal› olur. Çatmalar›n havlar› daima ipektir
ve hav çözgü telleri aras›na yerlefltirilen takviye çözgülerle ve bunlar›n yüzeye
çekilip ayni seviyede kesilmesi ile yap›l›r.
Kumafllar›n cinsi ne olursa olsun kumafl sanat›ndaki desenler Türk ‹slam sanat›n›n geleneksel ana prensiplerini devam ettirir. Bu gelene¤in en baflta gelen
özelli¤i sonsuzluktur. Kumafllar›n hepsinde de bu özelli¤e uyuldu¤u görülür.
Di¤er bir özellik de figürsüz olufludur.

Çatma Yast›klar
Çatma dokumalar giysilerde ve döflemelik olarak kullan›lmas›n›n yan› s›ra
yast›k yüzleri olarak da yayg›n kullan›lm›flt›r. Dünyadaki müze ve özel koleksiyonlarda yer alan günümüze ulaflm›fl yast›k yüzlerinin Türk gelene¤i ve yaflam
biçimindeki yeri oldukça önemlidir. Saraylarda, konaklarda ve evlerde ki otur700
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ma sisteminde ikili veya dörtlü gruplar halinde kullan›lan yast›k yüzleri ayni
zamanda ihracat ürünü olarak Osmanl› ticaretinde önemli bir yer tutard›.
Çatma yast›klar belli ölçülerde dokunurdu ve karakteristik kapal› desen
özelli¤ine sahiptir.
fiehir Müzesi Koleksiyonundaki Çatmalar:

Çatma Yast›k Yüzü
Env. No: 3246
19.yy
99 x 53,5 cm
Koyu pembe zemin üzerine kahverengi, nefti renklerle desenlendirilmifltir.
‹nce konturlü bordür stilize çiçek motiflidir.
Ortadaki kontursüz oval madalyon yaprak ve çiçek motiflidir. Ayni motifler
köflelerde demet fleklinde yer al›r. Zeminde ise küçük motifler serpme olarak
yerlefltirilmifltir.
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Çatma Yast›k Yüzü
Env. No: 611
19.yy.
89 x 46,5 cm.
Merkezde eflkenar dörtgene yak›n bir flema içerisinde motifi ve onu çevreleyen
k›vr›ml› yapraklar, dört tarafta dolaflan kenar bordürü ise bitkisel motifli olup
stilize edilmifl k›vr›ml› yapraklarla oluflturulmufltur. Köflelerde de ayni tür
yapraklar buket olarak yerlefltirilmifltir.

Çatma Yast›k Yüzü
Env. No: 613
19. yy.
80 x 45 cm.
Bej rengi zemin k›rm›z› renkle desenlendirilmifltir. Merkezde ayy›ld›zlardan
oluflturulmufl oval madalyon köflelerde ise stilize yapraklardan buketler
bulunur. Madalyonun etraf›nda ise rozetler serpme olarak yerlefltirilmifltir. Çift
konturlu bordür ayy›ld›z motiflidir
702

fi E H ‹ R

M Ü Z E S ‹ ’ N D E K ‹
Ü S K Ü D A R
Ç A T M A L A R I
V E
S E L ‹ M ‹ Y E
K U M A fi L A R I

Çatma Yast›k Yüzü
Env. No: 3247
19.yy
123 x 65 cm.

Klaptanla dokunmufl krem rengi zemin, merkezde çiçek ve yaprak motifleriyle
çevrili madalyon bulunmaktad›r. Klasik yast›k flemas›nda olan iki uçtaki niflli
bordür yerine içleri çiçekli dal motifli biri genifl di¤eri ise ince ve konturlu, bordürler bulunmaktad›r. ‹ki uzun kenardaki bordür ise yine çiçek motiflidir.

Çatma Kumafl Parças›
Env. No: 3248
62 x 54 cm.
Bej zemin üzerine k›rm›z› renk ile desenlendirilmifltir. Birinden di¤erine aç›lan
ve sonsuza giden iri oval genifl konturlu madalyon flemas›ndad›r. Madalyonlar›n
her birinin içinde stilize edilmifl birer büyük karanfil motifi yer al›r.
Karanfillerin içleri de küçük lale ve karanfil motiflidir. Madalyon konturlerinde
ise küçük sümbüller bulunan bir su dolafl›r.
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Selimiye Kumafllar›
Selimiye çözgüsü ve atk›s› ipekten genellikle boyuna yollu küçük çiçekli, bazen
de kayd›rmal› eksen üzerinde sonsuza giden renkli, küçük desenli bir kumaflt›r.
Nohudi zemin üzerine kayd›rmal› çiçek deseni Selimiye kumafllar›n›n karakteristik özelli¤idir. Çiçeklerin dokuma tarz› iflleme görünümündedir. Çiçeklerde tel
kullan›lm›flt›r Dönemin kad›n giysilerinde de yayg›n olarak kullan›lan Selimiye
kumafllar› yollu ve serpme küçük desenlidir.
1758’den itibaren görülmeye bafllanan Selimiye kumafllar›n›n ilk imalat›n›n
Üsküdar Ayazma Camii avlusundaki tezgahlarda bafllad›¤› bilinmektedir. Fakat
Sultan III. Selim 1805 tarihinde yapt›rd›¤› Selimiye Camii civar›na kumafl tezgahlar› yapt›rm›fl bunlar› camiine vakfetmesiyle tezgahlarda bol miktarda
kumafl dokunmufltur.Bu tezgahlar›n kurucusuna izafeten kumafla “Selimiye”
denmifltir.Daha sonra bu isimle tan›nm›fl ve yayg›nlaflm›flt›r.
Selimiye Kumafl
Env. No: 3257
42 x 32 cm
19. yy.

Nohudi zemin üzerine turuncu, siyah,pembe,yeflil ve tel ile desenlendirilmifltir.
Zeminde çiçek demetleri kayd›rmal› eksen üzerinde s›ralanm›flt›r.
Koyu sar› zemin üzerine siyah ve sar› telle ile desenlendirilmifltir. Yaprak ve
çiçekler dikey dalgal› dal sistemi ile yap›lm›fllard›r.
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Selimiye Kumafl
Env. No: 3258
46,5 x 36 cm.
19.yy.
Selimiye Kumafl
Env. No: 3251
41 x 29,5 cm.
19.yy.

Selimiye Kumafl
Env. No: 3249
41,5 x 41 cm.

Pembe zemin üzerine yeflil, pembe, mavi ve sar› telle desenlendirilmifltir.
Boyuna yollu k›vr›ml› dal motifleri bir s›ras› bordürsüz,bir s›ras› da
Bordür içine yerlefltirilmifltir.(kumafl›n arkas› astarl›d›r.)
Sar› zemin üzerine mavi, siyah renk ve telle desenlendirilmifltir.
Boyuna yollu olarak çiçek ve yaprak motifleri k›vr›m dal biçiminde yerlefltirilmifltir.
Selimiye kumafl
Env. No: 3259
35 x 28 cm
Selimiye Kumafl
19. yy.
Env. No: 3253
72 x 45 cm.
19. yy.

705

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Koyu mavi zemin üzerine, yeflil ve sar› telle desenlendirilmifltir.
Yollu olarak dokunan kumafl bir s›ra sar› telli çiçekli ince bordür bir s›ra da
çiçekli k›vr›m dal motifleri yerlefltirilmifltir.
K›rm›z› zemin üzerine sar› telle desenlendirilmifltir.
Ayy›ld›z motifleri zeminde kayd›rmal› eksen düzeniyle yerlefltirilmifltir.

De¤erlendirme
Sonuç olarak flunu belirtmek gerekir ki kumafl sanat›n›n Üsküdar da sosyal iktisadi ticari ve sanatsal hayat›ndaki yeri di¤er sanat kollar›ndan çok fazlad›r.
Ads›z sanatç›lar yani dokuma iflçileri taraf›ndan üretilen kumafllar di¤er sanat
eserlerinden daha dayan›ks›z ve zamana karfl› dirençsizdir. Bundan dolay› da
yok olmaya daha çabuk mahkumdurlar. Günümüzde elimizde az say›da örnek
bulunmas›n›n nedenlerinden biride de kumafllar›n çeflitli sebeplerden özellikle
ticari ve hediyelik ürün olarak yurt d›fl›na gönderilmifl olmalar›d›r. Bundan
dolay› yurtd›fl›nda da bir çok müze ve özel koleksiyonda yer al›rlar.
fiehir Müzesi kumafl koleksiyonu içerisinde bulunan Üsküdar Çatmalar› ve
Selimiye kumafllar› 18. ve 19.yy. Türk kumafl sanat›na ›fl›k tutmas›n›n, yan› s›ra
yine ayni dönemden günümüze az say›da ulaflm›fl olmalar› bak›m›ndan ayr›
birer de¤erdirler.
Yukar›da tan›t›lmaya çal›fl›lan örneklerle Üsküdar’daki dokumac›l›¤›n dokuma
sanat› tarihi içerisindeki önemi gündeme getirilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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Üsküdar’›n Tarihi Haritalar›
‹ R F A N

D A ⁄ D E L E N

Araflt›rmac› - Yazar

Üsküdar topografyas›n› en iyi gözlemleyebilece¤imiz belgeler aras›nda haritalar
da yer almaktad›r. Tarihi seyir içersinde haritac›lar›n yapm›fl oldu¤u çizimler
zaman tünelinde flehrin yap›s›n›n de¤iflikli¤i ve geliflimi gözlemlenebilmektedir.
fiehrin dinamik yap›s›n›n hangi enlem ve boylamda geliflti¤ini, kamusal ve sivil
mimarinin hangi boyutta oldu¤unu, mimari eserlerini ve flehri oluflturan yap›
bloklar›n›n cins ve nev’ini tesbit etmek mümkündür.
Bu ba¤lamda Üsküdar bölgesine ait yapt›¤›m›z envanter çal›flmas›nda tespit etti¤imiz tarihi nitelikte olan haritalar mevcuttur. Bu haritalar içersinde Üsküdar’›n kadastral haritalar›, ifraz haritalar›, sigorta haritalar› vb. flehir planlar› bulunmaktad›r. Bu haritalar üzerinde tarihi yap›lar [Camiler, medreseler, çeflme ve
sebiller, mektepler, türbeler, mezarl›klar vb. kamusal binalar gözükmektedir.]
Bir bütün oluflturmas› anlam›nda Alman mavileri, Pervititch haritalar›, Necip
Bey haritalar› zikredilmeye de¤erdir.
Yaklafl›k 300 y›ll›k bir süreç içersinde bu yap›lar›n geçirmifl oldu¤u de¤ifliklikler, semtin sokak ve cadde yap›s›, binalar›n varl›klar›n›n sürdürüp sürdüremediklerini tespit etmek mümkün olmaktad›r.
Bu amaca binaen bu zamana kadar pek kullan›lmam›fl haritan›n gün yüzüne
ç›kmas› sa¤lanm›fl olacakt›r. Araflt›rmac›lar›n s›kl›kla baflvurduklar› bu nadir
haritalar›n özelde Üsküdar tarihi, mimarisi ve kentsel tasar›m› için yeniden ele
al›nmal› ve genifl anlamda tan›t›mlar›n›n yap›lmas› gereklidir.
Sempozyumun amac›na uygun olarak elimizdeki haritalar›n tan›t›m›n› yaparak
tarihi süreç içersinde özelde Üsküdar ilçesinin haritalar üzerindeki tarihi serüvenini anlatm›fl olaca¤›z.
‹lk önce ‹stanbul genelini gösteren ve Üsküdar’›n konumunu görece¤imiz birkaç
harita ile bafllayal›m.
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Georg, M.C. / Nova Mappa Maris Nigri et Freti Constantino Politani - Matth: Seutter S. / ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 445.

Bunlardan ilki, XVII. yüzy›l bir ‹stanbul haritas›d›r. Bu haritada C. M. Georg taraf›ndan çizilmifltir. Harita sur içi ‹stanbul’unun yerleflim yo¤unlu¤u aç›kça görülmektedir. Ve ayn› zamanda Üsküdar’da ciddi anlamda bir yerleflmenin olmad›¤› anlafl›lmaktad›r.
‹kincisi; Asl›nda Romanya’y› gösteren bir harita olmas›na ra¤men ‹stanbul ve
Üsküdar özelini ald›¤›ndan bir görsel olmas› bab›ndan buraya ald›m. Bu haritada da ‹stanbul, Bo¤aziçi ve Üsküdar’›n her ne kadar bugünkü fleklini göstermese de bir örnek olmas› anlam›nda burada zikre de¤erdir. Harita tarihi belli olmamakla birlikte XVIII. yüzy›l oldu¤u tahmin edilmektedir.
Üçüncü harita; I. Dünya savafl›nda Irak cephesinde 6. Türk Ordusu kumandan›
olan Goltz Pafla’n›n çizmifl oldu¤u ‹stanbul plan›d›r. 1888 - 1893 y›llar› ‹stanbul’unu gösteren harita 1896’da Berlin’de bas›lm›flt›r. Üsküdar’›n yerleflim yo¤unlu¤unu gözlemleyebiliriz. Semtlerin da¤›l›m›n›, ana arterleri, efl yükselti e¤rilerini, akarsular›, demiryollar›, çeflme, cami, mezarl›k gibi alanlar› göstermektedir.1
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Castaldo, Iacoba / Romanie (Quae olim Thracia dicta) (Vicinorumg Regionum, uti Bulgariae Walachiae, syrfiae etc. y.y. : y.y.
‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 449

Bir di¤er plan çal›flmas› ise 1835-39 y›llar›nda Türkiye’de görev yapan Sultan II.
Mahmud’un dan›flmanlar›ndan Prusyal› Mareflal Helmuth von Moltke (18001891)’dir. Moltke, ‹stanbul haritas› ve kent gelifltirme projesi haz›rlam›flt›. Harita 1:25.000 ölçeklidir ve ‹stanbul’da baz› imar plan› kararlar›n›n verilmesi için
bir altl›k oluflturmufltur. Von Moltke’nin haritas› o y›llarda ço¤alt›larak kullan›lm›flt›r. Osman Nuri Ergin’in Mecelle-i Umur-› Belediye’sinde bu plan›n içeri¤i
konusunda bize önemli ip uçlar› veriyor.2 Plan’da ana ba¤lant› yollar› ayr›nt›l›
bir flekilde gösterilmektedir. Üsküdar özelinde ise önemli camileri ve mekanlar› göstermektedir. Kent yap›lanmas›n›n hangi bölgelerde yo¤unlaflt›¤›n› da gözlemlemek mümkündür.
Bir di¤er plan ise Sultan I. Abdülhamid zaman›nda ‹stanbul’a gelen ve III. Selim
zaman›nda saray›n hizmetine giren Frans›z inflaat mühendisi François Kauffer,
kentin ilk bilimsel haritas›n› yapm›flt›r. Bu haritada Üsküdar’daki yap›laflman›n
hangi enlem ve boylamda oldu¤unu görmek mümkündür.
Buraya kadar gösterdiklerim küçük ölçekli ve geneli gösteren haritalard›. fiimdi
ise daha büyük ölçekli ve çok ayr›nt›l› haritalar› ele alaca¤›m.
Bunlardan ilki “Alman Mavileri” diye tabir etti¤imiz haritalard›r. 1913 – 1914
y›llar› - I. Dünya savafl› öncesi - Almanlar›n “Deutsch Syindikat für Staebaliche
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Goltz (Pascha) / Karte der umgegend von ConstantinopelBerlin : Verlag Meisenbach, t.y. . / ‹BB Atatürk Kitapl›¤›
Harita Arflivi No: 438

V

Moltke, Helmuth von, Daru'l-Hilafetü'l-Aliye Ve Civari
Haritas›d›r, Mekteb-i Fünunu Harbiyye, ‹stanbul 1267, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 41

Kauffer, François, Plan
Topographique du
Bosphore, de thrace ou
Canal de Constantinople
et de ses env›rons Jusqu'a
la source des rivie'res qui
se jettent dans le port de
Constant›nople avec les
Iles des princes et la partie de la Cote D'As›e qui
en est voisine, J.D. Barb›e
du Bocage,
Constantinople 1819, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita
Arflivi No: 1149
Alman Mavileri Anahtar Paftas›, ‹BB Atatürk Kitapl›¤›
Harita Arflivi No: 2190

Arbeiten” adl› flirketi taraf›ndan yap›lm›fl tüm Suriçi ‹stanbul’unun yan›nda
Eyüpsultan, Beyo¤lu, Befliktafl, Kad›köy, Üsküdar gibi yerleflim merkezlerini de
içermektedir. Bu haritalar hakk›nda k›saca malumat vermek gerekirse:
‹stanbul’un kent planlamas›na temel oluflturacak harita al›m› için ilk ad›m ‹stanbul fiehremaneti’nce, Halil Edhem Bey’in (ELDEM) flehreminli¤i döneminde
(20 Temmuz 1909 – 6 Ocak 1910) at›lm›flt›r. Bu haritalar›n oluflturulmas› için
gereken “Nirengi sistemi kurma ifli” Frans›z Topo¤rafya Cemiyeti’ne ihale edilmifltir. Frans›z planc›lar Galata Kulesi merkezli bir nirengi sistemi kurarak, ölçümlerini 1911 y›l›nda tamamlam›fllard›r. Nirengiye dayanan harita alma ifli
710

Ü S K Ü D A R ’ I N

[‹stanbul] - Feuille No: D 9/1,3 - 10/3,4, Deutsches Syndikat
für Stadtebauliche Arbeiten, Konstantinopel1913, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 2493, 2495, 2527, 2566
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‹stanbul, Anadolu ciheti. Pafta No: 13 / ‹stanbul, ‹stanbul
Harita fiirketi, t.y. / ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No:
1945

1913 y›l›nda “Deutsch Syindikat für Staebaliche Arbeiten” firmas›na ihale edilmifltir. Bu firman›n ölçümlerinden elde edilen bilgiler Almanya’ya gönderilerek
çizimleri Almanya’da gerçeklefltirilmifltir. Daha sonra Türkiye’ye geldikten sonra Osmanl›ca kopyalar› yap›lm›flt›r.
Her paftas› 66x100 cm. boyutunda, renkli, 1/1000 ve 1/500 ölçekli olarak haz›rlanan bu haritalarda mahalle veya semt adlar›, sokak ve cadde, yap› adlar›, saraylar, elçilik binalar›, karakol, itfaiye, belediye vb. resmi binalar; cami, tekke,
medrese, mezarl›k, hazire, türbe, kilise, sinagog vb. dini yap›lar; kule, duvar,
sur, k›flla, jandarma karakolu, tersane, atölye, levaz›m deposu vb. askerî yap›lar;
hastahane, iskele, demiryolu, gar, istasyon türü kamu yap›lar›; adlar› ve gabarileriyle gösterilmifltir. Semt, mahalle, cadde, sokak ve bina isimleri Türkçe isimlerin Frans›zca telaffuz edilifl flekliyle yaz›lm›flt›r. Örne¤in “cami” yerine “djami”, “ç›kmaz sokak” yerine “tchikmaz sokak” yaz›lmas› gibi. Ad› geçen bu yap›lar özellikle 1/500 ölçekli haritalarda plan düzleminde tüm d›fl konturlar›n›n ölçüleriyle gösterilmesine karfl›n; yap› malzemesinin cinsi belirtilmemifltir. Alman Mavileri’nde ada ve parsel bilgileri ifllenmemifl, birkaç istisna d›fl›nda hamamlar ve konutlar çizilmemifltir. Konutlar ada etraf›nda dönen yaklafl›k 0,5
cm. kal›nl›¤›nda gri bir gölge ile gösterilmifltir. 1/1000 ve 1/500 ölçekli, tek yap›
ölçe¤ine kadar inen haritalar 1913-1914’te çizilmesine karfl›n, 1/2000 ölçekli haritalar daha ziyade rehber nitelikli haritalar olup hangi paftan›n hangi bölgeye
ait oldu¤unu göstermek amac›yla yap›lm›fl ve 1918 – 1921 y›llar› aras›nda çizilmifltir.
Bu haritalar› teknik aç›dan inceledi¤imizde:
- Dikdörtgensel koordinat flebekesi
Galata Kulesinin merkez koordinatlar› taraf›m›zdan bilinmemekle birlikte kuzey
ve
bat› yönünde ele al›nm›flt›r. Koordinatlar›n gösterici rakamlar› flebekenin kenar›nda yaz›lm›flt›r. 100 m.’ye 100 m.’lik simetrik kareler ve 10.000 m2 lik ayn›
alanlar halinde oluflturulmufl koordinat flebekesinin yard›m› sayesinde plan
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Pervititch, Jacques, ‹stanbul: Üsküdar 66: ‹skele mahallesi, plan d’assurances, Türkiye Sigortac›lar Daire-i Merkeziyyesi,
‹stanbul 1933, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 654.

üzerindeki bütün uzakl›klar ve alanlar ölçülebilir ve hesaplanabilir. Kuzeye
do¤ru yönlenmifl olan flebeke afla¤›dan yukar›ya do¤ru bir çizgi halinde güneykuzey yönünde olup, sa¤dan sola do¤ru olanlar ise do¤u-bat› yönündedir.
- Önemli yükseklik kotlar›: Kotlar santimetre cinsinden Haliç seviyesinden verilmifltir.
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- Efl yükselti e¤rileri :
Haliç su seviyesinin 2’fler metre üzerinden verilmifl olan yükseltiler mahalleye
göre yaz›lm›flt›r. 10, 20, 30, 40 m.’lik e¤riler di¤erlerine göre daha büyük gösterilmifltir.
- Kesin iflaretlerin eflitlefltirilmesi (Yükseklikler milimetre cinsinden Haliç seviyesinden verilmifltir.)
‹flaretler (röperler) yatay olarak yerlefltirilmifl olup, sivil ve an›t eserlerin duvarlar›na
ya da kald›r›mlar›n döfleme tafl›na ve genifl merdivenlere ifllenmifltir.
- 1/1000 ölçekli haritalar flehrin genel plan›n›n numaraland›r›lmas› ve aç›l›m›.
- 1/500 ölçekli haritalar flehrin genel plan›n›n numaraland›r›lmas› ve aç›l›m›n›
göstermektedir.
1925 y›l›nda Harita ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü’nün kurulmas›yla ‹stanbul’un kadastral haritalar› yap›lmaya bafllan›ld›¤›nda “Alman Mavileri” altl›k
olarak kullan›lm›flt›r.
‹stanbul ve bilad-› selase (Suriçi ve Eyüp, Galata, Üsküdar), Befliktafl, Haliç ve
çevresini detayl› bir flekilde gösteren bu haritalar›n lejant› mevcuttur. Alman
Mavileri’nin Osmanl›ca harfleriyle yaz›lm›fl paftalar› da daha sonraki y›llarda
yap›lmaya bafllanm›fl, bu durum 1926 y›l›na kadar devam etmifltir.3
Üsküdar özelinde inceledi¤imizde Üsküdar alman Mavileri 67 paftadan oluflmaktad›r. Kad›köy–Haydarpafla’dan bafllay›p Kuzguncuk’a kadar devam etmektedir.
Yukar›da anlat›lan özellikleri harita üzerinde Üsküdar ‹skelesi’nin oldu¤u paftalar› örnek alarak gösterebiliriz.
Alman Mavilerini üç cilt olarak yo¤un olarak kullanan mimarlar, flehir planc›lar›, avukatlar, tarihçiler ve di¤er araflt›rmac›lar için bu kitap büyük bir eksiklik
giderilmifl olacakt›r. 4
Baflka bir koleksiyonumuz Anadolu Ciheti haritalar›d›r. Bunlar Alman Mavisi
haritalar›nda yer almayan Beykoz’un yan›nda Üsküdar’›n Beylerbeyi, Çengelköy, Kuleli, Vaniköy, Kandilli, Çaml›ca, Ba¤larbafl› semtlerini kapsamaktad›r.
Bu haritalar Alman Mavilerinden farkl› olan baz› özellikler arzetmektedir.
- Anadolu ciheti haritalar› 1:2.000 ve 1:500’lük daha ayr›nt›l› paftalar› içermektedir. Alman Mavileri ise 1: 1.000 ve 1:500’lük paftalardan oluflmaktad›r.
- Alman Mavileri’nde eflyükselti e¤rileri bulunmamaktad›r, Anadolu ciheti haritalar›nda ise 1:2.000’lik paftalarda eflyükselti e¤rileri de vard›r. Bu sayede yerin
e¤imini ve yüksekli¤i hesaplanmaktad›r.
- Alman Mavileri’nde sivil mimari 0,5 mm. Gri çizgilerle gösterilmekteyken
Anadolu Ciheti haritalar›nda sivil mimari aç›k bir flekilde gösterilmifltir.
- Alman Mavileri’nde sadece sokak ve kamusal yap›lar gösterilmektedir. Anadolu Ciheti haritalar›nda ise yeryüzü flekillerinden olan akarsular, dereler, da¤lar,
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a¤açl›k ve tafll›k alanlar ayr›nt›l› bir flekilde gösterilmektedir. Ayn› zamanda
önemli çiftlikler isimleriyle birlikte zikredilmifltir. Kuyular var ise onlarda ayr›ca zikredilmifltir.
12 adet 1:2.000 ölçekli ana paftalar›n 54 adet 1:500’lük ayr›nt›l› paftalar› mevcuttur.
Bu paftalar üzerinde yapt›¤›m›z incelemedi flu bilgilere ulaflmak mümkündür
Sivil mimariye, kamusal mimari dedi¤imiz, camiler, medreseler, okullar, kiliseler, çeflmeler, mezarl›klar, karakollar, belediyeler, tekkeler, vb.
Bir di¤er koleksiyonumuz ise H›rvat as›ll› topograf mühendisi Jacques Pervititch’in haz›rlad›¤› sigorta planlar›d›r. Bu haritalar›n üretilmeye baflland›¤›
1922’li y›llardan bafllay›p 1945’l› y›llara kadar uzanan bir süreç içersinde olmufltur. Bu süre içersinde Befliktafl, Beyaz›t, Üsküdar, Kad›köy, Taksim, Beyo¤lu ve
Eminönü bölgeleri çizilmifl ve 1920’li y›llarda Fratelli Haim taarf›ndan bas›lm›fl
daha sonralar› Ka¤›tç›l›k ve Matbaac›l›k Anonim fiirketi taraf›ndan 12’fler adet
bas›larak büyük sigorta flirketlerine da¤›t›lm›flt›r.
‹stanbul’un yüzy›llar boyu en büyük felaketlerini yaflatan yang›nlar ve bu yang›nlar sonucunda geliflen sigortac›l›k bu haritalar›n üretiminde ivme kazand›rm›flt›r.
Modernleflme sürecini XIX. yüzy›l sonunda tamamlayan ‹stanbul, s›k s›k yaflanan yang›nlar sonucunda büyük felaketlerle karfl› karfl›ya gelmifltir. Yang›nlar
sadece bir bölgeyi yakmakla kalm›yor, o bölgenin kültürel zenginli¤inden tutunda sokak ve yap› bloklar›n›n de¤iflimine kadar bir çok birikimi yok edip gitmektedir. Öyle ki 1728-1854 y›llar› aras›nda 126 senede 209, 1854-1908 y›llar› aras›nda 54 senede 129, ve 1908 y›l›n› izleyen 13 senelik bir dönemde ise 79 yang›n görülmektedir. Yang›nlar›n bu halde yak›c› ve y›k›c› olmas› ‹stanbul’da yang›n sigortac›l›¤›n›n en verimli çal›flma alanlar› haline gelmifltir. Özellikle 1870
Büyük Beyo¤lu yang›n›n ile birlikte art›k kaç›n›lmaz olan yang›nlara karfl› binalar›n› sigortalatmaya bafllanm›fllard›. Bu amaçla 1904-1906 y›llar› aras›nda C. E.
Goad fiirketi ‹stanbul’da s›n›rl› bir alanda harita üretimine bafllam›flt›r. Daha
sonra Türkiye Sigortac›lar Daire-i Merkeziyesi ad›na Jacques Pervititch taraf›ndan 1922-1945 y›llar› aras›nda 230’un üzerinde harita yap›lm›flt›r.
Bu haritalar çizildi¤i dönemde belli bir gereksinimi karfl›lamak amac›yla çizildi¤inden günümüzde çok farkl› bir anlam içermektedir. Kentin sosyo-ekonomik
konumunu ortaya koymas› bak›m›ndan ve haritalar›n çok çeflitli flekillerde okunabilmesi ve yorumlanabilmesi kent tarihi araflt›rmac›lar›na kaynakl›k edecek
baflvuru kayna¤› haline gelmifltir.
1940’l› y›llardan sonra h›zla kentleflme sürecinin sonucunda flehrin büyümesi
ve yeni yap› bloklar›n›n yükselmesi ve konut sorununun ortaya ç›kmas› ve yap› malzemelerinin ahflaptan betonarmeye yönelmesiyle sigortac›l›ktaki o h›zl›
geliflme zay›flam›fl ve dolay›s›yla bu haritalar›n kullan›m› da önemini yitirmeye
bafllam›flt›r. Uzun y›llar sonra tekrar gündeme gelmesi ve kullan›lan temsil dilinin çözülmeye bafllamas› ile birlikte ‹stanbul’un kentsel tasar›m›na yard›mc›
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olabilecek yeni bir kaynak olma niteli¤ini tekrar kazand›rm›flt›r. Co¤rafi bilgi
sistemlerinin geliflmesi ile birlikte bu temsil dilinin yeni paftalara uygulanmas›
ile birlikte 100 y›ll›k bir süreçte ‹stanbul co¤rafyas›n›n hangi eylem ve boylamda de¤ifliklik yapt›¤›, sokak ve caddelerin nas›l bir de¤iflime u¤rad›¤› gözlemlenebilecektir. Bu gözlemlerden ç›kar›lacak sonuçlara göre kent tarihi araflt›rmac›lar› yeni bulgularla karfl›laflacaklard›r.
Pervititch haritalar›nda yap› yo¤unlu¤unun az oldu¤u Üsküdar Kad›köy bölgesi
için 1/25.000 ve 1/4.000 ölçekli iki kademeli planlar yap›lm›flt›r. Paftalarda sokak dizinleri oluflturulmufl ve e¤er tespit edilebilmifl ise yap› bloklar›n›n üzerine kap› numaralar› kaydedilmifltir. E¤er bilinmiyorsa binan›n tespiti cami, okul,
park gibi kamusal yap›lar nirengi noktas› al›narak saptanmaktad›r.
Pervititch haritalar›n›n lejant› ile ilgili derli toplu bir bilgi olmamakla birlikte
harita üzerinden yola ç›karak bir lejant oluflturma yoluna gidilmifl ve flu kategoriler oluflturulmufltur.
1- Yap› tipi
2- Ç›kmalar, çat› ve üst yap›lar,
3- Duvarlar ve pencereler
4- Kat adetleri ve yükseklikleri
5- Sokaklar ve numaralama sistemleri
6- K›saltmalar ve di¤er simgeler
bu kategoriler binan›n nicel ve nitel özellikleri hakk›nda bilgi vermesi aç›s›ndan
önem arz etmektedir. Bunlar› biraz daha aç›klamak gerekirse:

1- Yap› Tipi
Yap› stoku A, B, C ve Karma olarak 4’e ayr›l›r. Çeflitli yap› tekniklerinin kullan›ld›¤›, yang›n riski az, betonarme binalar A; d›fl duvarlar› y›¤ma olmakla beraber iç döflemeleri ve tavanlar› ahflap yap›lar B tipi yap›lar olarak adland›r›lmakla birlikte bunlar› sembolize eden renkler k›rm›z› ve pembedir. ‹ki veya daha
fazla katl› d›fl cephesi ahflap sunta ve ahflap a¤›rl›kl› yap›lar C tipi yap›lard›r ve
sar› renkle sembolize edilmektedir. Kent merkezlerinde A ve B tipi yap›lar yo¤un olarak yer almaktayken C tipi yap›lar daha çok flehrin d›fl kesiminde kalan
yap› tiplerinde görülmektedir. D›fl duvarlar› y›¤ma, iç döflemeleri ahflap karma
yap›lar k›rm›z› çerçeve içine al›narak sar› renklerle iflaretlenmifltir.
Bu tan›mlamalarla 1920’li y›llarda ‹stanbul geneline bak›ld›¤›nda d›fl› y›¤ma ifl
döflemesi ahflap yap›lar a¤›rl›kta oldu¤u görülmektedir.
Goad haritalar›nda temsili mümkün olmayan bu farkl›laflma befl kategoride ele
al›nmaktad›r:
k1: Zemin kat› adi y›¤ma, iki kat› ahflap, ancak çat› döflemesi ahflap olmayan yap›lar,
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k2: Girifl kat› ad› y›¤ma, di¤er iki kat› ahflap, sert malzemeyle kapl› yap›lar
k3: Tavan yüksekli¤i 2 metreden az, y›¤ma bodrumu bulunan, kald›r›m seviyesinin üzerinde 2 katl› ahflap yap›lar
k4: Sokak taraf›nda ilk iki kat› y›¤ma, üçüncü kat› ahflap, arka cephesi 3 kat ahflap yap›lar,
k5: Girifl kat›nda Frans›z tonoz döflemeli iyi yal›t›lm›fl bir dükkan bulunan, üst
katlara ba¤›ms›z bir girifl veren yap›lar

2- Ç›kmalar, Çat› ve Üst Yap›lar
b1: Cam tepe ›fl›kl›¤› veya çat› penceresi bulunan, ikinci katta ahflap balkonlu
yap›lar
b2: Zemin dahil dört kat y›¤ma, en üst katta sert döflemeli bir teras ve baca bulunan yap›lar,
b3: Çat› penceresi ve ›fl›k bacas› içeren 4. katta yar›m metreden fazla ç›kmal› ahflap çat› kat›n bulunan yap›lar,
b4: ‹çerden pencereli camekan bulunan, 3. kat›nda ahflap teras balkonlu binalar
ay›rt edilebilmektedir.
Ayr›ca çat› e¤imleri oklarla belirtilmekte ve Marsilya kiremidi (TF), yerli kiremit
(t), eternit (ERT), galvenflizli sac (TO), çinko (ZC), kurflun (Pb) ve katranl› ka¤›t
(PG) iflaretiyle gösterilmektedir.

3- Duvarlar ve pencereler
Pervititch haritalar›nda yap›lar›n duvarlar›na ve pencerelerine iliflkin 21 farkl›
lejant kategorisi içermektedir. Bu alt kategoriler yard›m›yla
a. Çat› seviyesine eriflen yang›n duvarlar›
b. Çat› kotunu geçen yang›n duvarlar›
c. Y›¤ma ancak tamamlanmam›fl yang›n duvarlar›
d. Tam görünüfllü ancak boflluk içermesi olas› yang›n duvarlar›
e. Önlem al›nmam›fl, yanal pencere aç›klar›
f. Ahflap levha, çinko, eternit, katranl› ka¤›tla kaplanm›fl yang›n duvarlar›,
g. 3 metreye kadar bahçe duvarlar›
h. 4 metreye kadar payanda duvarlar›
i. Yang›n önlemi al›nmam›fl penceresi veya aç›kl›¤› bulunan y›¤ma duvarlar
j. Yang›n önlemi al›nm›fl penceresi veya aç›kl›¤› bulunan y›¤ma duvarlar
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k. Koruyucu yetene¤i kuflkulu y›¤ma yang›n duvarlar›
l.Demir kolonlarla ba¤lanm›fl y›¤ma bölme duvarlar›
m. Ahflap veya alç› pano bölme duvarlar›
n. Yap› içi koridor ve geçitler
o. Dolgu yang›n duvar› üzerinde kepenkli pencereler
p. Dolgu yang›n duvar› üzerinde kepenksiz pencereler
r. Yang›n önlemleri yetersiz yap› cepheleri ay›rt edilebilmektedir.

4- Kat adetleri ve yükseklikleri
4 metreyi aflan kat yükseklikleri (GE), 3-4 metre aras› (ET), 2-3 metre aras› (pE),
2 metreden az kat yükseklikleri ise (1\2 Et) fleklinde gösterilmektedir.

5- Sokaklar ve numaralama sistemleri
Adres ve yer bulmaya yard›mc› çizelgeler Pervititch haritalar›n›n kent araflt›rmac›lar›na sa¤lad›¤› en önemli katk›lar aras›ndad›r. Bu çizelgelerle hem adres
bulmada hem de itfaiyecilerin olas› yang›n yerine kolayca ulaflabilmelerine yard›mc› olmaktayd›.

6- K›saltmalar ve di¤er simgeler
Yukar›da s›ralana ve yap›larl›n özelliklerini tan›mam›za yard›mc› olan simgelerin yan›nda sigortalanacak binan›n çevresinin özelli¤i de dikkate al›narak baz›
kodlamalar kullan›lm›flt›r. Bu kodlamalarda bize bir bölgenin karakteristik özelli¤ini vermesi bak›m›ndan önemlidir.
a. 100, 60, 40 ve 1 mm. çaplar›ndaki yang›n musluklar› (BI)
b. Çeflme ve Kuyuklar (FsP),
c. Barakalar (BrQ)
d. Müfltemilatlar (Dep)
e. Tafl veya ahflap merdivenler Esc (PR), Esc (BS)
f. Aç›k hava odun depolar› (Est. B)
g. 20 m2 den küçük – büyük, ço¤unlukla ahflap dükkanlar (BTQ)-20, (BTQ)+20,
h. 50 cm’yi aflan ahflap ç›kmalar (CxB) ve çat› katlar›
i. 50 cm’yi aflan denizlikler (LRM),
j. Yan›c› malzeme depolar› (DMI)
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k. Alkollü içki imalathaneleri (FRSP),
l. Motorlu araçlar için garajlar (Gar)
m. Çok eski ahflap yap›lar (VxB)
n. Galvenize edilmifl sacla kapl› hangarlar (HGR)
o. F›r›nlar ve ekmekçiler(Fr)
p. ‹yi izole edilmifl Türk ( Frans›z) döflemeli yap›lar (VT.P), (VF.P),
r. ‹yi izole edilmifl Türk ( Frans›z) döflemeli yap›lar (VT.O), (VF.O),
s. Adi y›¤ma binalar (M.O),
t. Elektrik, petrol ve buharla çal›flan motorlar (MrE), (MrP), (MrV),
u. Buhar kazanlar› (CHD)
v. Taflkömürü depolar› (DPH)5
Bu kadar flok iflaret ve simgelerin olmas› haritan›n kullan›m›n› zorlaflt›rman›n
bu kadar çok veri kayd›n›n girilmesi de hiç flüphesiz temsil etti¤i semt ve sokakla ilgili en detayl› bilgilere ulaflmam›z› sa¤lamaktad›r.
Verdi¤imiz bu genel bilgilerden sonra Üsküdar özellinde Pervititch haritalar› 3
ana 27 ayr›nt›l› pafta olmak üzere toplam 30 paftadan oluflmaktad›r.
Birincisi 3 numaral› pafta: Selimiye – ‹hsaniye – Nuh Kuyusu,
51 nolu pafta: Selimiye 1931 y›l›nda,
52 nolu pafta: ‹hsaniye 1932 y›l›nda,
53 nolu pafta: Selimiye - Duvardibi 1930 y›l›nda,
54 nolu pafta: Nuh Kuyusu 1935 y›l›nda,
55 nolu pafta: Nuh Kuyusu - Toptafl› y›l› belli de¤il,
57 nolu pafta: Belediye – Paflakap›s›, Tavafli Hasan A¤a mahallesi 1931 y›l›nda,
58 nolu pafta: Salacak – ‹hsaniye Mahallesi - Paflakap›s› 1932 y›l›nda,
‹kincisi 4 numaral› pafta: fiemsipafla – Paflaliman – Çavufldere – Atik valide
56 nolu pafta: Çavufldere – Atik Valide 1931 y›l›nda,
59 nolu pafta: Salacak Do¤anc›lar 1932 y›l›nda,
60 nolu pafta: Kefçe Dede – Mirahor – Ahmet Çelebi 1931 y›l›nda,
61 nolu pafta: fiemsi Pafla 1931 y›l› belli de¤il,
62 nolu pafta: Aziz Mahmut Efendi Mahallesi 1933 y›l›nda,
63 nolu pafta: Büyük Hamam Çarfl›s› 1932 y›l›nda,
64 nolu pafta: Balaban Çarfl›s› 1932 y›l›nda,
65 nolu pafta: Yeni Camii Çarfl›s› 1931 y›l›nda,
66 nolu pafta: ‹skele mahallesi 1932 y›l›nda,
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67 nolu pafta: Pafla Liman› - Sultantepe 1931 y›l›nda,
68 nolu pafta: Selvilik – Bülbüldere - Selams›z y›l› belli de¤il,
69 nolu pafta: Toygar Hamza Mahallesi – Türbeli - Selams›z 1931 y›l›nda,
Üçüncüsü 5 numaral› pafta: Kuzguncuk – ‹cadiye – Selams›z – Ba¤larbafl› – Yeni Mahalle
70 nolu pafta: Çavufldere - Çinili 1931 y›l› belli de¤il,
74 nolu pafta: Yeni mahalle 1932 y›l›nda,
75 nolu pafta: Ba¤larbafl› 1930 y›l›nda,
76 nolu pafta: Ba¤larbafl› - Selams›z 1930 y›l›nda,
77 nolu pafta: Arapzade - ‹cadiye 1931 y›l›nda,
78 nolu pafta: ‹cadiye 1930 y›l›nda,
79 nolu pafta: ‹cadiye - Tophanelio¤lu 1931 y›l›nda,
83 nolu pafta: Kuzguncuk 1932 y›l›nda çizilmifltir.
Bir di¤er koleksiyon ise Necip Pafla’n›n flehir rehberidir. Toplam 15 paftadan
oluflmaktad›r. fiehremaneti yani bugünkü ad›yla ‹stanbul Belediyesi taraf›ndan
istikflaf tarz›nda tanzim ve tertib olunarak Viyana’da Hölzel matbaas›nda 1918
y›l›nda bas›lm›flt›r.
Haritalar› fiehremaneti Harita fiubesi Müdürü Mühendis Necib Bey taraf›ndan
haz›rlanm›flt›r. Eminönü – Fatih, Beyo¤lu, Üsküdar – Kad›köy ana paftalar›n›n
yan›nda Sayfiye yerleri, Adalar, ve ‹stanbul’un tamam›n› gösteren genel haritalardan oluflmaktad›r. Bir flehir rehberi olarak haz›rlanan haritalar bölgesel olarak ayr›lm›fl ve her bölgenin sokak isimleri kaydedilmifltir.
Paftalar› inceledi¤imizde flu verileri elde etmekteyiz:
Baz› önemli kamusal binalar› (Resmi daireler), okullar, camiler, kiliseler, tekkeler, mebaniy-i hususiye [Sivil yap›lar], çeflmeler, ‹slam ve H›ristiyan mezarl›klar›, koruluk, orman, bahçe, park ve sebze bahçeleri, göller, kuyular, dereler, arsalar, tarlalar, köprüler, eski kale duvarlar›, tramvay ve tren hatlar›, su güzergah› ve flehir hudutlar› gösterilmektedir.
15 paftadan oluflan haritalarda afla¤›da belirtilen yerler gösterilmifltir.
Birinci pafta: ‹stanbul ciheti (Eminönü – Fatih, Ayvansaray)
‹kinci pafta: Beyo¤lu Ciheti
Üçüncü pafta: Anadolu ciheti (Kad›köy – Üsküdar)
Dördüncü pafta: 1. parças›; Ayastefanos, Makriköy, Kuruçeflme, Arnavutköy,
Bebek, Rumelihisar›
2. parças›; Rumelihisar›, Makriköy, Arnavutköy, Kuruçeflme
719

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V

Harita sembolleri

Beflinci pafta: 1. parças›; Rumeli Sayfiye k›sm›; ‹stinye, Rumelikava¤›, Sar›yer,
Yeniköy
2. parças›; Büyükdere, Tarabya, Yeniköy
Alt›nc› pafta: 1. parças›; Anadolu sayfiye k›sm›; Adalar, Kuzguncuk, Beylerbeyi,
Çengelköy
2. parças›; K›nal›ada, Burgazadas›, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy
Yedinci pafta: 1. parças›; Anadolu Sayfiye k›sm›; Beykoz, Anadolukava¤›, Paflabahçe
2. parças›; Kandilli, Kanl›ca, Vaniköy, Anadoluhisar›, Çubuklu
Sekizinci pafta: Hey’et-i Umumiye (‹stanbul ve Bo¤aziçi)
Üsküdar’› içeren üç, alt› ve yedinci paftalar›nda belirgin baz› özellikleri harita
üzerinde belirtmek gerekirse flu önemli bilgilere ulafl›r›z.
Selimiye K›fllas›, Harem ‹skelesi Camii, Askeri Nalbant Mektebi, Selimiye Camii, Harem ‹skelesi Camii, Harem Polis Mevkii, ‹hsaniye Camii, Adliye, Jandarma,Toptafl› Hapishanesi, Kel Hasan Efendi’nin Dilküfla Tiyatrosu ki ‹smail Dümbüllü Askeri Rüfltiye’den at›l›nca buraya girer, Feyz-i Hürriyet ‹nas Mektebi, Salacak Hamam›, Salacak Camii ve Mescidi, Mutasarr›fl›k Dairesi, Yeni Camii,
Mihrimah Sultan Camii vd.
Tan›taca¤›m di¤er bir haritada ‹stanbul fiehremaneti taraf›ndan Keflfiyat ve ‹nflaat Türk Anonim fiirketi’ne yapt›r›lan resmi flehir haritas›s›r. 1926-1928 y›llar›
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‹stanbul Rehberi, Üçüncü pafta, Anadolu ciheti, fiehremaneti Het’et-i Fenniyesi, ‹stanbul 1918, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita
Arflivi No: 422

aras›nda yap›lan ve ‹stanbul’u üç paftaya bölen haritalard›r. Birinci pafta; ‹stanbul (Eminönü-Fatih-Eyüp), ‹kinci pafta; Beyo¤lu-Galata; Üçüncü pafta; Üsküdar
ve Kad›köy yer almaktad›r.
Bu haritalar›n özelli¤ine bakacak olursak;
Resmi binalar, camiler, türbeler, mektepler, hastaneler, parklar, bahçeler, mezarl›klar, eski kale duvarlar›,bi’l-umum caddeler, yollar, ç›kmazlar, tramvay yollar›, efl yükselti e¤rileri, flimendüfer [Tren] yollar› gösterilmifltir.
Üsküdar’›n önemli binalar›n› burada da görmek mümkündür. Mahalleler tek tek
belirtilmifltir.
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Di¤er bir plan ise Osmanl› Anonim fiirketi’nin 1922’de 1:10.000 ölçekli yapm›fl
oldu¤u Üsküdar plan›d›r. Bu plana inceledi¤imizde Üsküdar’la ilgili flu verileri
elde edebiliyoruz:
Kamusal yap›lar (Yönetim merkezleri, camiler, tekkeler, kilseler vs.) k›rm›z
renklerle,
Mezarl›klar ve yeflil alanlar yeflil renklerle,
Ana yollar kahverengi ile gösterilmifltir. Ayr›ca tramvay yollar› ile vapur seferlerinin güzergah› da gösterilmifltir.
Bir baflka harita da Erkan-› Harbiye-i Umumiye’nin basm›fl oldu¤u ‹stanbul ve
Bo¤aziçi haritas›d›r. Bu haritada üzerindeki Üsküdar yerleflim yo¤unlu¤unu çok
rahat bir flekilde anlayabiliyoruz. Ayr›ca lejant›na bakt›¤›m›zda flu verileri elde
edebiliyoruz:
Çeflme, Tekke, Deniz Feneri, Yel De¤irmeni, ‹slam Mezarl›¤›, H›ristiyan Mezar722
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Ero¤lu, ‹brahim, Üsküdar Meydan› Tevzi ve Tanzim Plan›, Vapur iskelesinin yerinde kald›¤›na göre çizilmifltir. ‹stanbul1943, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 3603

l›¤›, Bahçelik, Çay›rl›k, Ba¤l›k, fiimendüfer [Tren] Hatt›, Telgraf Hatt›, fiose
[Yol], Araba yolu,
Adi köy yolu, Keçi yolu, Terkos su mecras›, Bend suyu mecras›, A¤açl›k alanlar› görebiliyoruz. Ayr›ca eflyükselti e¤rileri de gösterilmektedir.
Bir di¤er harita gurubu ise daha dar anlamda ve özel amaçlarla çizilmifl haritalard›r. Bu haritalar bir sokak, bir istikamet, istimlâk, ifraz veyahut bir proje amac›yla çizilmifl planlard›r. Bunlardan birkaç örnek göstererek harita üzerinde
aç›klama yapaca¤›m.
Birincisi; Üsküdar Meydan› tevsi ve tanzim plan›d›r. Plan 1:500 ölçeklidir. ‹s723
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Üsküdar’da Mumhane ‹skelesinde Vuku’ bulan Harik Mahallinin Haritas›d›r, ‹stanbul 1281, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita
Arflivi No: 4720

tanbul Belediyesi ‹mar Müdürlü¤ü taraf›ndan K. Güney ad›nda bir mühendise
çizdirilmifltir. Bu projeye göre Mihrimah Sultan Camii yap›l›fl tarihi ile birlikte
gösterilmektedir. fiu anda hastane olarak kullan›lan Kurflunlu Medresesi o zaman Çocuk Esirgeme Kurumu’nun bir bürosu olarak kullan›lm›flt›r. Tramvay
güzergâh›n›n meydandaki pozisyonu da çok belirgin olarak gösterilmifltir.
‹kincisi; Üsküdar’da Mumhane soka¤›nda vuku’bulan yang›n mahallinin haritas›d›r. Bu harita ile birlikte Üsküdar’da 15 May›s 1281 (27 May›s 1865) tarihinden hemen önce büyük bir yang›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Üçüncüsü; 1915 tarihli Üsküdar Meydan› ve civar›n› gösteren 1:500 ölçekli çok
detayl› bir pland›r. Bu haritada Üsküdar mimarisinin nas›l de¤iflti¤ine tan›k olaca¤›z. Mihrimah Sultan Camii çevresindeki baz› yap›lar›n maalesef bugün kalmad›¤›n› görece¤iz. Camiye bitiflik dükkanlar, muvakkithane, hademe odalar›
bulunmamaktad›r. O zamanlar Üsküdar meydan›nda odun harmanlar› bulunmaktad›r. Sahilde flimdi olmayan bir mektep, Reji ‹daresi gibi binalar ile iskelelerin durumunu görebiliyoruz. Ayn› zamanda harita üzerinde asl›nda bir nostaljiyi de yafl›yoruz.
Dördüncüsü; Çengelköy’ünde meydana gelen bir yang›n ve bu yang›n sonucunda çizilen bir haritad›r. Bu haritada mezkur yerler numaralar ile gösterilmifltir.
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Üsküdar-Bo¤aziçi’nde Üsküdar-Beykoz Sahil Güzergah›n› Gösterir Haritad›r, ‹stanbul 1331, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita
Arflivi No: 5043

Üsküdar-Çengel Karyesinde Yani Çengelköy’de Vaki’ Olan Alt› K›tay› Havi Muhterik Menazil Ve Camii fierifin Atik Ve Yeni
Suretle Gösterilen Arsalar›n Miktar›yla Yüzde On Üç Z›ra’lar›n› Mübeyyin Cüdul-› Mahsuslar›nda Gösterildi¤i Üzere
Tanzim K›l›nan Haritas›d›r, ‹stanbul 1297, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 5448-1

Numaralanan bu yerlerin bir cetvel halinde sahiplerinin isimleri yaz›lm›flt›r. Burada o dönem yaflayan insanlar›n kimlikleri hakk›nda da bilgi edindi¤imiz gibi
enteresan bilgilere de rastlamaktay›z. Mesela Rusumat Bafl Kitabeti atufetlü
Mehmet Bey, Hastahane ‹mam› Hac› Abdullah Efendi gibi. Ayn› zamanda harita üzerinde çeflmeleri, dereleri, köprüleri görmek mümkündür.
Beflincisi; Kuzguncuk’ta Firufl binti Zehariyye’n›n sahip oldu¤u arazinin yola
gitmesi sonucu oluflan durumu göstermek amac›yla çizilmifltir. Bu harita da çok
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Üsküdar-Kuzguncuk Karyesi Hududu Dahilinde Vaki’ Ber Mucibesinde Bir K›t’a ‹radeli Harita Mucibince Firufl Binti
Zehariyye’nin MutasarrIf Oldu¤u Arazisinin Tarikleri Bu Defa Mahall-i Mezkur Harik Haritas›nda Küflad Olunan Tariklerin
‹stikametine Tahvil Ve Tebdil Olunarak Tesviye Olunan Hey’etinin Umum Haritadan Kopyalanan Bir K›ta Haritas›d›r,
‹stanbul 1289, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 5454

özel bir amaçla çizilmifltir. Firufl binti Zehariyye’nin sahip oldu¤u arazi gösterilmekle birlikte daha baflka bilgilere de ulaflabiliyoruz. Yanm›fl olan binalar› ve
baz› flah›slar›n sahip olduklar› arazi parçalar›n› da bu haritalarda bulabiliyoruz.
Devletlü atufetlü Mahmut Pafla hazretlerinin koruluk mahalli gibi.
Alt›nc›s›; K›s›kl›’da Çakalda¤› nam mahalde vaki Sahafü’l-hah Mustafa Efendi
ile zevcesi Fatumatü’z- Zehra han›m›n 44 numara da kay›tl› ba¤›n haritas›d›r.
Bu haritada da yine mülk sahiplerinin ismi tek tek gösterilmekte ve dönemin yaflayan insanlar›n›n flecere kayd› buradan tesbit edilebilmektedir. Ayn› zamanda
yapt›klar› meslekleri de ö¤renebiliyoruz. Bu da bize dönemin sosyal ve ekonomik hayat› hakk›nda bilgiler vermektedir.
Yedincisi; Üsküdar’da Selams›zlar durum haritas›d›r. Bu haritada haneler numaraland›r›lm›fl ama harita üzerine mülk sahiplerinin ismi yaz›lmam›flt›r. Muhtemelen baflka bir ka¤›da kaydedilmifltir. .
Sekizincisi; Kuzguncuk’ta meydana gelen yang›nda yanan yerleri gösterir bir haritad›r. Bu haritada da yine Üzküdar Kuzguncuk’ta ç›kan bir yang›n› bize haber
vermektedir. Ayn› zamanda yollar›n ve binalar›n durumlar›n› göstermektedir.
Binalara kap› numaralar› verilmifltir. Bu da o bölge ile ilgili araflt›rma yapanlara
büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r.
Dokuzuncusu; Üsküdar’da Debba¤lar mahallesinde Atpazar›’nda meydana gelen
yang›n mahallinin evvelki ve sonraki durumunu gösterir haritad›r. Bu harita da
bir yang›n haritas›d›r. Yanan yerleri ve sahiplerini göstermektedir.Harita üzerinde bu bölge ile ilgili araflt›rma yapanlar›n çok istifade edecekleri bilgiler mevcuttur. Yol durumlar› ayr›nt›l› bir flekilde gösterilmenin yan›nda çeflmeler de yer al726
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Üsküdar’da Kisikli
Karyesinde Çakalda¤› Nam
Mahalde Vaki Sahafü’l-hah
Mustafa Efendi ile Zevcesi
Fatumatü’z-Zehra Han›m›n
44 Numara ‹le Murakkam
Mutasarr›f Olduklar› Bir
K›ta Ba¤›n Bu Kere Tersim
Olunan Haritas›d›r, ‹stanbul 1289, ‹BB Atatürk
Kitapl›¤› Harita Arflivi
No: 5460

Üsküdar’da Selams›zlar Durum Haritas›d›r, ‹stanbul 1289,
‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 6068

Üsküdar’da Debba¤lar Mahallesinde Atpazar›’nda
Vuku’bulan Harik Mahallinin Kable’l ve Ba’de’l-harik
Hey’eti ‹râe Eder Bir K›t’a Harita-i Mevkias›d›r, ‹stanbul
1325, ‹BB Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 6203-1

Üsküdar. Geçenlerde Kuzguncuk’ta Vuku’bulan Harikte
Muhterik Olan Mebaniyle Evvelce Muhterik Olan ve
Emanet-i Celilede Harita-i Musaddakas› Olan Mebaninin
Mahalini ‹rae Eden Bir K›ta Haritas›d›r, ‹stanbul 1327, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 6169

23 A¤ustos 927 Tarihinde Divitçiler’de Üsküdar’da Vuku’bulan Harik Mahalli ‹stikâmet Haritas›d›r, ‹stanbul1341, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 7091-1

maktad›r. ‹stanbul çeflmelerini tam olarak tespit edebilmek için bu haritalar›n
detayl› bir flekilde incelenmesi gerekmektedir.
Onuncusu; Kuzguncuk, Paflaliman› yolu istikamet haritas›d›r. Burada da sahil
boyunca yap›lar›n durumunu tespit etmek mümkündür.
Onbirincisi; 23 A¤ustos 927 tarihinde Divitçiler’de vuku’bulan harik mahalli is727
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23 A¤ustos 927 Tarihinde Divitçiler’de Üsküdar’da vuku’bulan Harik Mahalli ‹stikâmet Haritas›d›r, ‹stanbul 1927, ‹BB
Atatürk Kitapl›¤› Harita Arflivi No: 7176

tikâmet haritas›d›r.Yine bir yang›n haritas› ve yanan yerleri gösteriyor. Bu haritadan da anlafl›laca¤› üzere Üsküdar’da 1927’de ç›kan bir yang›n oldu¤unu ö¤reniyoruz.
Sonuç olarak haritalar sadece yeryüzünü düzlemsel bir ortamda ifade etmemekte ayn› zamanda zamana yolculuk yapt›rmaktad›r. Bu yolculuk esnas›nda mahallelere girip ç›k›yor, camilerini ziyaret ediyor, felaketleriyle karfl› karfl›ya geliyorsunuz. Harita okuma çok zevkli bir olaya dönüflüyor ve dünü bugüna ba¤layan bir köprü vazifesini görüyor.
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