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Sunuş
HİLMİ TÜRKMEN
Üsküdar Belediye Başkanı

Geçmişi, onlu, yüzlü yıllarla değil binli yıllarla ifade edilen bir şehir olan Üsküdar tarihi,
kültürel kimliği, coğrafyası ve sosyal dokusuyla sadece İstanbul’un değil ülkemizin de
en önemli yerleşim merkezlerinden birisidir.
Bilim, kültür sanat faaliyetleri, şehrin gerçek kimliğini gün yüzüne çıkaracak ve geleceğini inşa edecek, belediyecilik hizmetlerini zenginleştirecek ve anlamlı kılacak en
önemli çalışmalardandır. Yeni dönemde önümüze konulan beş temel hizmet alanından birisi de kültürel belediyecilikti. İnsanımıza hizmet eden, onun gündelik hayatını
kolaylaştıran, yaşam standardını yükselten her hizmet önemlidir ve bizim vazifemizdir.
Ancak bunlar kadar, bugünü yaşanılır kılmanın yanında, düne ve istikbale bakmak da
bizim temel vazifemizdir. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz pek çok proje yarınları da yakından ilgilendirmektedir. Geçmişi anlamaya yönelik faaliyetler de bugünü
anlamlı kılmak ve geleceği planlamak açısından mutlaka yerine getirilmesi gereken
faaliyetlerdir.
Bizler sadece bugün yaptıklarımızla, yaşadığımız zaman diliminde değerlendirilecek
değiliz. Bilakis bizi yarınlara taşıyacak olan bugünkü faaliyetlerimizdir. Bu nedenle ilim
adamlarımızın, sanatkarlarımızın, fikir öncülerimizin, yazarlarımızın fikirlerine hayatiyet kazandırmak, onların birikimleriyle imkanlarımızı birleştirmek ve insanımıza
hizmet etmek en önemli görevimizdir. Biz de bu anlayışla bilimsel ve kültürel çalışmalara büyük önem veriyoruz. Üsküdar’ı bir tarih, kültür ve sanat şehri olarak tanımlıyor,
gereği için çalışıyoruz.
Biz Üsküdar’ın tarihine, kimliğine, zenginliğine uygun, ona yaraşır hizmetler üretmenin gayreti içinde olacağız. Bu nedenle de değerli ilim ve fikir adamlarımızın görüşleri,
önerileri, tenkitleri bizim için yol gösterici olacaktır. Şüphesiz ilmi esaslar dahilinde
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yapılan çalışmalar bugün için istifade edilir, yarınlar için de sahiplerine şehadet edecek
bir imza ve bir esere dönüşecektir. Bilim insanları, fikir öncüleri ve sanatkarlarımız
Üsküdar’ın rengi, nefesi, sesi ve sözüdür. Üsküdar’ın tarihi hafızası bilim insanlarını
rehberliğinde bugüne ve yarınlara taşınacak, yaşanılır bir değere dönüşecektir.
Sempozyumlarımız Üsküdar’ın dününü anlamamız, bugünü anlamlı kılmamız ve geleceğini planlamamız açısından en önemli bilimsel faaliyetlerimizdir. VIII. Uluslararası
Üsküdar Sempozyumunu da Üsküdar’ın kültürüne, tarihine, sanatına, sosyal, siyasi,
iktisadi, dini hayatına ve diğer alanlarına yönelik bilimsel çalışmaların ortaya çıkmasını
sağladı.
21-23 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleşen bu bilimsel etkinliğimiz, hem hocalarımızın
hem de Üsküdarlı hemşerilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumumuz
Bilim Kurulu başta olmak üzere ülkemizin dünya çapındaki ilim adamlarını ağırladı.
Üsküdar’a dair çok önemli bilgiler günyüzüne çıktı. Çok değerli tespitler ve öneriler yapıldı. Bütün bu değerlendirmelerin kayıtlara geçmesi ve kalıcı bir esere dönüşmesi son
derece önemliydi. Bilim ve Düzenleme kurulumuz başta olmak üzere arkadaşlarımız
bu konuda da büyük bir titizlikle çalıştılar hacimli bu eseri hazırladılar.
Bu sempozyumun gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Bilim ve Düzenleme Kurulu’ndaki hocalarımıza, sempozyum koordinatörümüz Dr. Coşkun Yılmaz’a ve belediyemiz mensupları ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Daha güzel bir Üsküdar’da, IX. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nda ve yeni eserlerde buluşmak ümidiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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Önsö z

Üsküdar, tarihi geçmişi yanında, tarih, kültür, sanat alanındaki faaliyetleri ve programlarıyla İstanbul’un en dikkat çeken ilçelerinin başında gelmektedir. Şehrin kadim
geçmişine yaraşır bir yaklaşımla kültürel etkinliklere önem veren ve hayata geçiren
Üsküdar Belediyesi, Üsküdar’ın birikimini gün yüzüne çıkarmaya, tanıtmaya ve yaşanılır kılmaya gayret etmektedir.
Üsküdar’ın ilmi ve kültürel etkinlikler serisinde önemli bir yer tutan Üsküdar Sempozyumları ise bu gayretin esere dönüşen en mühim yansımalarından birisidir. Üsküdar
Belediyesi, ilmi yetkinliği, içerik zenginliği ve katılımıyla bir şehir tarihi klasiğine dönüşen sempozyum geleneğini 21-23 Kasım 2014 tarihlerinde gerçekleşen VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu ile sürdürdü.
Ülkemizde şehir sempozyumları incelendiğinde süreklilik, içerik, katılım, zengin etkinlikler ve esere dönüştürme noktasında Üsküdar Sempozyumları özel bir değerlendirilmeye tabi tutulmakta ve bu vadideki çalışmalar için örneklik oluşturmaktadır.
Böylesine önemli bir ilmî geleneğin sadece Üsküdar’da olması Üsküdarlılar için ayrı
bir gurur kaynağıdır.
Sempozyumlar sayesinde yüzlerce araştırmacı yaklaşık 1.000 araştırmasıyla Üsküdar’ın tarihine, sanatına, kültürüne, iktisadi, sosyal, siyasi ve dini hayatına, mimarisine,
eğitimine, ekonomisine, yönetimine, ulaşımına, kentsel dönüşümüne, tarihi şahsiyetlerine, belediyelerin faaliyetlerine yönelik bilgi, bulgu, değerlendirme ve önerilerini
ortaya koymakta, şehrin birikimine ışık tutmakta ve katkıda bulunmaktadır. Doğrusu
bu araştırma zenginliği pek çok büyük ve tarihi merkezin sahip olamadığı ve göz ardı
edilemeyecek bir zenginliktir. Bu zenginliğin temelinde yöneticilerin şehirlerine ve ilmi
etkinliklere verdikleri önem yatmaktadır. Bu vadide ilim adamlarına gösterilen saygı,
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teşvik ve ciddiyet en belirleyici rolü oynamaktadır. Ciddi bir hazırlık devresi, başarılı bir
organizasyon, sıcak ilgi, zengin ve coşkulu katılım, bilimsel değerlendirmeler ve ciddi
yayın faaliyetleri Üsküdar sempozyumlarının en belirgin hususiyetleridir.
Belediyelerin yegane görevi, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in açılış konuşmasında da ifade ettiği gibi, temizlik, alt yapı çalışmaları ve fiziki düzenlemeler değildir.
Bilakis şehre aidiyet duygusu oluşturmaktan şehirdaşların fikri ve zihni dünyalarını
zenginleştirmeye, şehir estetiğinden kültür ve sanat faaliyetlerine varıncaya kadar
daha pek çok konu belediyelerin sorumluluk alanına girmektedir. Üsküdar Belediyesi
de bu alandaki çalışmalarıyla da sorumluluğunu yerine getirmeye çalışmaktadır.
VIII. Üsküdar Sempozyumu bildiri çağrısına da araştırmacı ve akademisyenler yoğun
ilgi göstermiş ve iki yüz elli civarında bildiri özeti sunulmuştur. Seçkin ve alanında
uzman bilim insanlarından oluşan ilim heyeti tarafından titizlikle incelenmesinin ardından yaklaşık 100 tebliğ sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmiştir.
VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu’nun açılışı 21 Kasım 2014 Cuma akşamı Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde ilim adamlarından sanatçılara, akademisyenlerden gençlere varıncaya kadar farklı kesimlerden insanların ilgisini esirgemediği coşkulu bir
katılımla gerçekleşti. 22-23 Kasım tarihlerinde ise Çamlıca Sabahattin Zaim Kültür
Merkezi’nde devam etti. Aynı anda eşzamanlı üç, bazen dört oturum halinde toplamda
yirmi üç oturumun gerçekleştirdiği sempozyum yoğun bir izleyici gurubu tarafından
da takip edildi.
F. Çiçek Derman, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. İskender Pala, Prof. Dr. Tufan Buzpınar ve Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin katıldığı değerlendirme oturumunda Üsküdar Sempozyum geleneği ve VIII. Üsküdar sempozyumu değerlendirildi. Bu sempozyumların Üsküdar tarihi kadar İstanbul ve Türk tarihi için de
önemli katkılar sağladığı belirtilen oturumda Üsküdar Belediyesi’nin ne denli önemli
bir iş yaptığının altı çizilerek bunun diğer şehir yönetimlerine de örnek olması gerektiği
vurgulandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de kapanış konuşmasında Bilim
Kurulu ve Düzenleme Kurulu başta olmak üzere katılımcılara teşekkürlerini sundu ve
bu sempozyumun verilerinden şehrin yönetiminde de istifade edileceğini ifade etti.
Sempozyum bildirileri kısa süre içerisinde toplanarak bilim heyetinin incelemesine
sunuldu. Her tebliğ heyet üyelerin tarafından okunup değerlendirildikten ve sahiplerince gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra yayın çalışmalarına başlandı ve Bilim
Kurulu’ndan onay alan tebliğler bu eseri oluşturdu. Tashih ve imla çalışmalarında ise
tebliğ sahiplerinin tercihlerine riayet edildi.
Üsküdar’a dair VIII. Sempozyum yapılıp yaklaşık 1000 tebliğ sunulunca tekrar konusu
tabii olarak gündeme gelmektedir. Bu nedenle gerek sempozyumda sunulan tebliğlerin
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tesbitinde gerekse yayınlanacak tebliğlerin belirlenmesinde önceki sempozyum kitapları ilgili heyetlerce dikkatlice incelenerek tekrardan kaçınılmasına özen gösterilmiştir.
Tebliğler yayına hazırlanırken yazarların gönderdiği görsellerle yetinilmedi, araştırma
ekiplerimizce yeni fotoğraf ve görsel materyalle kitabın görsel olarak da zenginleştirilmesine çalışıldı. Bunun yanında bu sempozyum kitabında Üsküdar’ın sanat hayatımıza ve Üsküdar’ın görsel dünyasına katkı amacıyla son yıllarda gerçekleştirdiği fotoğraf
yarışmalarının ürünlerinden de istifade edildi ve her tebliğden önce bu fotoğraflardan
birisine yer verildi. Böylece eserin hem, Üsküdar’ın bugününe dair sanatçıların karelerini gelecek yıllara taşıması, hem de ilmi hususiyeti yanında kendi ölçeğinde bir sanat
eserine dönüşmesi de hedeflendi.
VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu bildirilerini dikkatlerinize sunarken Bilim
Kurulumuza, kültür ve sanat alanında önemli faaliyetlere imza atan Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen’e Kültür Eski Müdürü Mehmet Mazak’a, Sempozyum görevlilerine, kitabın basımını katkılarından dolayı Kültür Müdürü Ahmet Selim Kadıoğlu’na
teşekkür ediyoruz.
Nice güzel eserlerde buluşmak temennisiyle …
Düzenleme Kurulu
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ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI
HİLMİ TÜRKMEN’İN
SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI

Değerli hocalarım,
Sevgili Üsküdarlılar,
Kıymetli, ilim, kültür, sanat dostları
Sekizincisini düzenlediğimiz Uluslararası Üsküdar Sempozyumumuza hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz, şerefler verdiniz. Hepinizi tek tek kalbi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sempozyumumuz Üsküdarımıza, İstanbulumuza, milletimize hayırlı ve uğurlu
olsun. Allah niyetimizi halis, gayretlerimizi bereketli, adımlarımızı müessir eylesin.
Üsküdar tarihtir, medeniyettir... Üsküdar, kültürdür, sanattır. İstanbul’un 39 ilçesi var.
Türkiye’nin yüzlerce… Ama Üsküdar başka… Hepsi çok önemli, çok değerli... Fakat
Üsküdar’ın yeri ayrı…
Üsküdar binlerce yıllık tarihi geçmişiyle eşine ender rastlanacak bir kültür, sanat, tarih
şehridir. Üsküdar bir ilçedir, ama pek çok vilayet tarifine ihtiyaç duyulmasına rağmen
Üsküdar’ın ismi yetmektedir. Çünkü Üsküdar bir markadır. Şimdiye kadar 1.000’i aşkın tebliğin sunulduğu sempozyumlarımız da Üsküdarın bu özelliğini, zenginliğini
ayrıcalığını ortaya koymaktadır.
Avrupa’nın Asya yolculuğundaki ilk adımı Üsküdar’da başlar. Asya’nın Avrupa yolculuğundaki son durağı Üsküdar’dır.
Üsküdar’ın, Roma, yani Bizans tarihinde de bizim tarihimizde de çok önemli bir yeri
vardır. İstanbul’un geleceğini belirleyen kararlar bu beldede alınmıştır. Roma İmparatoru Konstantin Üsküdar Savaşı’nı kazandıktan sonra İstanbul’un Başkent olmasına
karar verdi. Bizans İmparatorluğunun temelleri de bu savaşla atıldı.
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Selçuklular ve Osmanlıların İstanbul’da konakladığı ilk belde Üsküdar’dır. Üsküdar
fethin beşiği ve şâhididir.
Üsküdar Selimiye’siyle bir nizam-ı cedit şehridir.
Milli Mücadele yıllarında İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı, lojistik Merkezi ve İstanbul’u işgalden kurtaran Ordumuzun karargahıdır.
Üsküdar, “bir ulu rüyayı görenler şehri”dir. Harem toprağıdır. Kadim ve tatlı bir huzur
beldesidir, şairlerimizin hayal şehridir.
Üsküdar, Bir Valideler şehridir. Hanım Sultanlar beldesidir. Gülfem Hatun, Mihrimah
Sultan, Nurbanu Sultan, Kösem Sultan, Gülnuş Emetullah Sultan eserleriyle Üsküdar’da yaşamaktadır.
Üsküdar, Çamlıcasıyla, Fethipaşasıyla, Validebağıyla bir tarihi korular şehridir.
Darüşşifaları, tarihi hastaneleri ve yeni tesisleriyle bir sıhhat şehridir.
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Karacaahmediyle bir ebedi sükunet diyarıdır.
Aziz Mahmud Hüdayisi ve Nasuhisiyle bir erenler diyarı, gönül dergâhıdır.
Kıymetli bilim adamları
Saygıdeğer misafirler,
Yeni Türkiye yolculuğu sadece siyasi ve ekonomik bir yolculuk değildir. Aynı zamanda
bir kültür, sanat, edebiyat, yani bir medeniyet yolculuğudur. Geçmişe sahip çıkma geleceği inşa girişimidir. Binlerce yıllık geçmişi olan medeniyet birikimimizi yeni katkılarla
geleceğe taşıma mücadelesidir. Üsküdar bu yolculukta bize büyük bir tarihi tecrübe ve
yeni imkanlar sunmaktadır. Çünkü Üsküdar’da farklılıklar, yenilikler, geçmişle gelecek
koyun koyuna ve bir aradadır.
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Dünyada da ülkemizde de klasik bir belediyecilik anlayışı hakimdir. O da, şehrin temizlik, yol, su, iletişim, imar vb. gibi alt ve üst yapı çalışmalarından ibaret görülmesidir.
Şüphesiz bu tanımlama ve algılamada ciddi bir haklılık payı bulunmaktadır. Ancak bizce eksik bir tanımlamadır. Sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri de yaşadığımız zaman
diliminde modern belediyeciliğin en önemli çalışma alanlarındandır.
Dünden bugüne baktığımızda, nice yollar yapılmış, kanallar açılmış ama hepsi geçici
olmuştur. Kalıcı olanı ise milletimizin gönül dünyasına, ruh hafızasına, kişilik inşasına
ve imarına katkıda bulunan eğitim, kültür ve sanat çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar insanımızı imar, geleceğimizi inşa eden faaliyetlerdir. Bunları ihmal etmek, asırlık
birikimlerimize ve geleceğimize sırt dönmektir…
Biz bunu yapamayız, yapmamalıyız. Elbette alt ve üst yapı çalışmaları önemlidir ve
gereklidir. Biz bu hizmetleri hiç ihmal etmedik. 10 yıldır Üsküdar başka bir veçhe kazandı, yenilendi ve gelişti…
Biz, Üsküdar’da büyük hizmetler yaptık, Üsküdar’ın marka değerini, yaşam standardını
sürekli yükseltmenin gayreti içindeyiz. “Her Mevsim Yaşayan Bir Üsküdar” için şehir
estetiğine uygun, dinlenme ve gezinti alanları, parklar, Üsküdarlı’ya nefes aldıracak
ferah mekânlar oluşturuyoruz.
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Üsküdar’a yaraşır mimari eserler, işlevsel sanat merkezleri, çok amaçlı spor kompleksleri, halk ile iç içe semt konakları, gençlik merkezleri, yaşlı bakımevleri, engelli rehabilatasyon merkezleri, ibadethaneler, okullar, sağlık üniteleri açtık, açıyoruz. Yaşam
standartlarımızı yükseltecek, hayatımızı kolaylaştıracak, insan onuruna, insan haysiyetine yaraşır faaliyetlerimize devam ediyoruz.
Tek başına Marmaray bile Üsküdar’ın son 10 yılda geldiği noktayı göstermeye, Üsküdar’ın kazanımlarını anlatmaya yeterlidir. Avrasya tüneli, Metro bu dönemin yeni eserleri olacak. Üsküdar, İstanbul ve Türkiye kazanmaya hep devam edecek.
Vatandaşlarımızın ayağına getiren değil, vatandaşın ayağına giden bir belediyecilik yapıyoruz. Kurduğumuz sistemle vatandaşlarımızın sorularına belediyemize gelmeden
evlerinde cevaplandırıyoruz.
Çünkü biz Biz “seçim için değil, bugün için değil gelecek nesiller için de çalışıyoruz.”
Bilgi Evlerimiz, Çocuk Akademilerimiz, Gençlik Merkezimiz, akademik seminerlerimiz, ve ülkemizde ilk kez YÖK onayıyla başlattığımız Çocuk Üniversitemizle, kötü alışkanlıklara ve bağımlılıklara karşı çalışmalarımızla da gelecek nesillerimizin sağlıklı ve
birikimli yetişmesi için gayret ediyoruz.
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Fakat, insanımızın ihtiyaçlarının karşılanması, geleceğinin inşası ve nesillerimizin yetişmesi açısından Bu nedenle medeniyet inşa çalışmalarına da en az alt yapı çalışmaları kadar önem vermek zorundayız.
Değerli misafirlerimiz,
Biz Üsküdar’ın tarihi hafızasını, bugüne taşımaya ve yeni değerler üretmeye gayret
ediyoruz. İstiyoruz ki her adımımız, her çalışmamız bugünümüze bir değer, geleceğe
bir iz, eser, bir hizmet ve sadaka-i câriye olsun istiyoruz. Bu alan da önemli çalışmalar
yapıyoruz.
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Onlarca medrese, dergâh, çeşme, sebil, türbe ve caminin onarımını ve ihyasını gerçekleştirdik. Kütüphaneler açtık, kültür ve eğitim merkezleri inşa ettik. Her ay kültür
merkezlerimizde Önemli, yüzlerce kültürel etkinliğe imza atıyoruz.
Yaklaşık 100 yıl aradan sonra, Surre Alaylarını, Surre yolculuğunu Üsküdar’da canlandırdık. Üsküdar’da sahaflar festivali düzenledik. Zengin muhtevasıyla büyük beğeni
toplayan Kâtibim şenlikleri gerçekleştirdik. Büyük âlim Ömer Nasuhi Bilmen’in anlatıldığı çok ilgi çeken bir sempozyum düzenledik.
Bugün sekizincisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Üsküdar Sempozyumu da bizim
en önemli bilimsel etkinliklerimizden birisidir. Bu sempozyumlar bize önemli imkânlar, güzel fikirler, yeni açılımlar sunmaktadır.
Üsküdar Sempozyumları bir gelenek oldu. Bir marka oldu. Bilimsel çalışmalarda bir
örnek ve standart oldu. Hocalarımızın ifade ettiğine göre, sempozyum kriterleri belirlenirken veya sempozyumlar değerlendirilirken Üsküdar Sempozyumu örnek alınıyor
23

ve öne çıkıyor. Bu her şeyden önce bilim ve düzenleme kurulumuzun gayretiyle gerçekleşmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum.
Bu Sempozyumlar Eski Belediye Başkanlarımızdan Yılmaz Bayat tarafından başlatıldı. İkincisinin kitabını bastırmak başkan yardımcılığımda bize nasip oldu. Bugün
rahmetle andığımız, değerli belediye başkanımız merhum Mehmet Çakır döneminde
dört sempozyum gerçekleştirdik. Gerçekten bu çalışmalar organizasyon ve kitaplarıyla
büyük beğeni kazandı. Yedinci sempozyumu değerli selefim Mustafa Kara döneminde
gerçekleştirdik. Beraber çalıştığım her iki başkanıma da teşekkür ediyorum.
Biz de göreve gelince, 8. ayımızdayız, sempozyumlarımıza kalitesini artırarak devam
ettirme kararı aldık. Uygulamasını ise hocalarımız gerçekleştirdi. İçerik ve katılımcılarla ilgili bütün tasarruf ve kararlar kendilerine aittir. Biz organizasyon hizmetlerini
üstlendik.
Dünya ölçeğinde değerli ilim adamlarımız bu sempozyum için ciddi bir emek sarfediyor ve neticede ortaya güzel eserler çıkıyor. Tabii bu eserler sadece Üsküdar’ın değil,
İstanbul’un ve tarihimizin aydınlamasına da önemli katkılarda bulunuyor. Kendilerine
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müteşekkirim. Biz de söylenecek söz, yapılacak hizmetleri için elimizden ne geliyorsa
yapacağız.
Değerli hanımefendiler, beyfendiler,
Sevgili gençler,
Lutfettiniz, davetimize icabet ettiniz...
Gönlümüzü hoşnut ettiniz, bizi mutlu kıldınız.
Temennim odur ki, teşrifinizden dolayı sizler de hoşnut olursunuz.
Ben sözlerimi bitirirken teşrifinden dolayı sayın bakanıma,
Sempozyumun değerli bilim heyetine, düzenleme kurulumuza,
siz kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.
Kalbi sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.
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ÇOCUKLUĞUMUN VE GENÇLİĞİMİN
HAYÂL ŞEHRİ: ÜSKÜDAR
M. UĞUR DERMAN

İzzetlu Üsküdar’a Gönül Vermiş Aziz Misâfirlerimiz,
Yetmişbeş yıl öncesinden başlayarak eski Üsküdar’a dâir intibâlarımı arz etmek üzere
huzûrunuza geldim. 1956 yılı Nisan ayına kadar ikāmetimi sürdürdüğüm bu latîf beldede, çocukluk idrâkimle ancak 1939 yılı yaz aylarına inebiliyorum.
Evimiz, Nurbânû Sultan’ın vakfı olan, eskiden harâbe hâlinde iken şimdilerde alış veriş mahalline dönüştürülen Çifte Hamamlar’ın hemen sağından içeriye giden Boyacı
sokağıyla Bulgurlu Mescid sokağının buluştuğu yerdeki 2 numaralı ahşap hâneydi.
Sonradan, buralarda Antikacılar Çarşısı kuruldu. Evin iki katı olmakla berâber, bahçeye
bakan bir ara katını da hatırlıyorum. Üst katta bir revzen (tepe penceresi) vardı ki, alçı
tersîmâtı îtibâriyle Sultan III. Selim devrine âidiyetini, ilerde gelenekli sanatlarımızla
meşguliyetimden sonra öğrenmiştim. Alt kattaki taşlıkdan bahçeye çıkılırdı. Mütenevvi meyve ağaçları arasında bereketli bir kuyu mevcuddu ve suyu, tulumbayla her an
çekilebilirdi.
Bu evin hemen yanındaki -Nâil Paşa konağı adıyla bilinen- ahşap binâyı âilemiz 1937’de
1450 TL’na satın aldıkdan sonra biz ikāmet için oraya geçmiş, onun yanındaki ayrı kapılı
harem kısmını da kirâya vermişiz. Bizim kapımız 4, yandaki de 6 numaralıydı. Binanın
satış bedelini, o yıllardaki emlâk râyicini göstermesi bakımından bilhassa belirtiyorum.
Üsküdar vapur iskelesinden çıkılırken (Resim 1) iki tarafında dükkânlar olan kısa yolun
sağında şeker ve pasta da satan kurabiyeci, solunda ise içi sigara dumanıyla dolu bir
kahvehâne vardı. Kurabiyeciden aldığımız bezeleri pek severdim. Bir de “kof simit” denilen susamlı ve içi boş simitlerden çıtır çıtır yemek çok hoşuma giderdi. İkinci Dünya
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Üsküdar İskele
Meydanı’nın
1’lu yıllardaki
hâli. İskelenin
üstündeki,
altından geçit
veren ahşap
binayı ben
hatırlamıyorum,
demek ki
yıkılmıştı.

Harbi çıkıp da un kıtlığı başlayınca bu simit de diğerleri gibi ortadan kalktı; harbin
bitişinden sonra da bir daha tesâdüf etmedim.
İskele yolundaki kahvehâne âileye göre olmadığı cihetle, Üsküdar sâhilini ve meydanını seyretmek üzere biz akşam üzerleri Mihrümah Câmii’nin ön avlusuna gelir,
vapurların cevelânına bakardık. Bu mâbed “selâtin câmii” sınıfına girdiği için fevkānî
(yerden yüksek) olarak inşâ edilmişti ve iskeleyi de seyre müsâiddi (Resim 2).
Yaz geceleri bâzan Şemsipaşa (Kuşkonmaz) Câmii’nin yanındaki geniş yuvarlak
havuzun önüne giderdik (Resim 3). Suyun içindeki projektörler, üstlerindeki renkli
camlara göre kırmızı, mavi, sarı ve yeşil renk verirler, fıskiyelerden fışkıran sular da
o renkde gözükürlerdi. Islanmaktan korunmak için, havuzun hemen yanına kadar
sokulamazdık. O yıllarda 4-5 yaşında olduğum cihetle, suların böyle renklenmesine
pek akıl erdiremezdim. Ancak, ilerleyen yıllar içinde bu işin sırrını çözebilmiştim!.
Kuşkonmaz Câmii’ne Boğaz rüzgârı dolayısıyla kuşların pek konamadığı, onun için
bu ismin verildiği söylenirdi. Osmanlı devrinde câminin hemen yanında bulunan
Kaptanpaşa yalısı yıktırıldıktan sonra, yerine galiba 10 katlı lök gibi, İnhisarlar (Tekel)
Müdürlüğü’nün Reji binâsı yaptırılmıştı (Resim 3); burada tütün yaprakları işlenirdi.
Dış cephesi –sanki yaptıranların yerine- hicâbından yüzü kızardığı için buna uygun
gelen aşı boyasıyla boyanmıştı! Kuruçeşme ve Paşalimanı’na kömür, Paşabahçesi’ne
akaryakıt depoları yaparak, güzelim Boğaz sâhillerini berbâd eylemenin, herhalde
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Üsküdar
Mihrümah Camii.
Geniş saçaklı
avlusundan
iskeleyi
seyrederdik.

Osmanlı pâyitahtını gözden düşürmek isteyen akl-ı evvellerin buluşu sayılabilecek bir
tedbir(!) olduğu kanaatindeyim.
Ahmediye’den Üsküdar iskelesine kadar devam eden Hâkimiyet-i Millîye caddesi o
yıllarda son derecede dardı ve Kadıköy-Üsküdar hattı tramvayları, buradan kaldırımda yürüyenlere âdetâ değerek geçerlerdi. Caddenin sâhile gidiş istikāmetindeki sağ
cenâhında kalan, büyük kısmı manifaturacı ve tuhafiyecilerden oluşan dükkânlar,
1956 istimlâkinde yıkılarak bugünkü trotuarın bulunduğu yere kadar yol, ihtiyâcı olan
genişliğe kavuşturulmuştu (Resim 4).
Hâkimiyet-i Millîye Caddesi’nden Ahmediye’ye doğru giderken, yolun Davudpaşa
Câmii’nden sonraki kısmının sol tarafı 1956 istimlâklerinde adamakıllı tıraşlandı (Resim 4). Burada ayakkabıcısından terzisine, fotoğrafhânesine, şekercisine, helvacısına,
berberine kadar dükkânlar mevcuddu. Hele bir turşucu Muhiddin Efendi vardı ki
temizliğine can kurban... Turşu veya suyu karşılığında her aldığı bozuk paradan sonra
elini yıkamasını unutamam.
Caddenin bu yakasında yoldan görünmeyen dükkânlar da vardı. İki mağaza veya dükkân arasındaki -kapı hissi vermeyen- genişçe boşluktan içeri girdiniz mi, çok büyük
bir bahçeyle karşılaşırdınız. Ana caddede kendilerine yer bulamayan terzi, fotografçı
ve benzeri, akarı kokarı olmayan esnaf, müşterilerini burada bekler; dükkânların
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mevcudiyeti herkesin mâlumu olduğu için, onlar da cadde üzerindekiler kadar faaliyet
gösterirlerdi.
Yine, vaktiyle İskele Hamamı adıyla temizliğe hizmet eden, şimdi ise alış-veriş merkezine dönüştürülen Mihrümah Hamamı’nın ön tarafında Moskof fırını ve yanında Kanaat
Lokantası vardı. 1956’da buraları da yıkılınca, lokanta yolun o zaman henüz mevcud
bulunan karşı cânibine geçti, orası da bir müddet sonra istimlâk edilmekle yol Üsküdar
meydanına ilâve edilmiş oldu.
İkinci Cihan Harbi yıllarında (1939-1945) Üsküdar’ın elbette sıkıntıları vardı. Bunlar
arasında noksanlığı en ziyâde hissedilen ekmek ve şekerdi. Kuru üzümle çay içmek
umûr-ı âdiyeden sayılıyordu amma, gram tahdîdi ile vesîkaya bindirilen ekmek için
nüfus cüzdanlarımıza vurulan damgalar, bu cüzdanlar geçerliliğini kaybedene kadar
baktığımızda hayret, dehşet ve ibret anları yaşamamıza sebeb olurdu. Bu sıkıntılardan
dolayı, Üsküdar’ın 1940’lı yıllarda nüfûsu asgariye inmişti. Harbin dağdağası yüzünden,
beldeyi terk edip Anadolu’ya göçenlerin, tâyinlerini taşraya çıkarttıran memurların bile
bulunduğunu işitirdik (Resim 5).
Harbin getirdiği bir derd de, düşman milletlerden İstanbul’a hücum harekâtı yapılmasını önlemek için geceleri uygulanan karartma işlemiydi. En yaygın nakil vâsıtası
olan tramvayların camları mâviye boyanarak dışarıya ışık sızması önlenirdi. “Pasif
korunma” denilen bu çaba için evlerde ise, kalın örtü veya battaniye gibi aydınlığı
geçirmeyen tedbirlerle çâre bulunurdu. Hele 1942-43 yıllarında, Çamlıca tepesine
ordu tarafından yerleştirilmiş büyük ışıldaklar havada uzun huzmeler bırakarak gök
yüzünde düşman tayyaresi arardı. Herhalde 1942 yılındaydık, resmî emirle bütün
evlerin bahçelerine tahminen 1,5x3 m. eb’âdında 1,5 metre derinliği olan dikdörtgen çukur açılıp üstü ahşapla örtülerek, giriş-çıkış menfezleri ve çinkodan bacasıyla
sığınak yaptırmıştık. Buraya birkaç toprak basamakla inilip çıkıldığını hatırlıyorum.
Gemiye benzettiğim bu sığınağın bacasının yanına bahçedeki dallardan bir de direk
dikmiştim.

Üsküdar’da Seyr ü Sefer
Üsküdar’a gelmek ve buradan gitmek husûsunda en çok deniz yolu kullanılırdı.
Köprü’den kalkıp Üsküdar’a uğradıktan sonra Vaniköy’e kadar giden vapurlar vardı.
Yine Köprü’den kalkıp Beşiktaş-Ortaköy-Kuruçeşme-Arnavudköy-Bebek üzerinden
Vaniköy’e gelen vapur, Üsküdar’dan Kuzguncuk-Beylerbeyi-Çengelköyü’ne uğrayarak
Vaniköyü’ne yanaşan vapurun yolcularından da alıp Küçüksu-Anadoluhisarı-Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe üzerinden Beykoz’a varır, oradan aynı iskelelere uğrayarak
Köprü’ye dönerdi. Bir de Köprü- Üsküdar-Köprü hattında çalışan vapurlar (ki, bunların
içinde “63 Sütlüce” sâdece bu sefere tahsis edilmiş bir vapurdu) Üsküdar’ı yine karşıya
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bağlayan Beşiktaş seferleri de 55-56 numaralı Göksu ve Bebek isimli, Şirket-i Hayriye’nin en küçük gemileriyle yapılırdı.
Rumeli yakasına geçmek için bir başka yol da Kabataş Arabalı Vapur seferleriydi. Bu
hattın en eski iki emekdârı ise 26 Suhûlet – 27 Sâhilbend yandan çarklı gemileriydi.
Bunların her ikisinin de kamaraları kifâyetsiz olduğu cihetle, bilhassa soğuk havalarda
bu gemilerle seyahatin güçlüğü vardı. Köprü’den Üsküdar’a gece 00.15’deki son seferi
kaçıranlar, ilerleyen saatlerde Kabataş araba vapuru eğer dolar da, Üsküdar’a gidecek
olursa, bu yolla karşıya geçebilirlerdi.

Sultantepesi’nden
Üsküdar sahilinin
umumî
manzarası.
Kırmızı boyalı
Reji binası
ve yanında
Kuşkonmaz Camii
görülmektedir.

On dokuzuncu asrın ortalarında kurulan ve Boğaz’ın seyr ü seferini üstlenen Şirket-i
Hayriye isimli bu hayırlı kuruluşun bütün vapurlarının sarı bacaları vardı ve bunun her
iki yanağında o vapura mahsus bir numara işlenmişti. Bu şirket gāliba 1946’da Devlet
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Benim
yetişmediğim
devirlerde
Ahmediye’den
iskeleye doğru
giden ve sonradan
Hâkimiyet-i
Milliye adı verilen
caddenin dar hâli.
İlerde Davudpaşa
Camii’nin
minaresi ve Çifte
Hamamlar’ın
kubbesi
görülmektedir.

Deniz Yolları’na devredildi. Bu yeni müessesenin çift çapalı, ayyıldızlı çok câzip amblemleri eski bacaların iki yanağına konuldu. Numaralar da kaptan köşkünün sağ ve sol
(iskele-sancak) cihetlerine yazdırıldı.
Üsküdar iskelesinde oturulup dinlenilecek bir mahal bulunmadığı için, rahmetli dedemle tramvaya biner, Kadıköy iskelesi üstündeki gazinoya giderek, o kahvesini, ablamla ben de gazozlarımızı içip gelen giden vapurları ve inen yolcularını seyrederdik.
Haydarpaşa’dan kalkıp da Kadıköy iskelesine yanaşmak için bu iki iskele arasındaki
koyda yarım dâire çizerek yanaşabilen -Boğaz hattına göre daha büyük- bu gemilerin
denize yaydığı dalgalar pek hoşuma giderdi. Yine dedemle Kadıköy’den tekrar tramvaya binip Fenerbahçe’ye giderek hattın sonundaki gazinoda oturduğumuz da olurdu.
Üsküdar-Kadıköy hattında çalışan tramvaylar -eskiden Haydarpaşa tren hatları üzerinden geçmelerine imkân verecek köprü bulunmadığı için -Askerî Hastahâne önünden
90 derece sola dönüp –İbrahimağa, Yeldeğirmeni/Çayırbaşı- Rıhtım yoluyla Kadıköy
iskelesine varırlar, aynı güzergâh üzerinden Üsküdar’a dönerlerdi. Vaktâ ki gerekli
olan köprünün inşâsı 1946 yılında tamamlandı; tramvay yolu da hem iniş-çıkışlardan
kurtuldu, hem de kısaldı.
Üsküdar’dan Beykoz’a kadar fazla geniş olmayan bir sâhil yolu da mevcuddu. Bu hatda
işleyen halk otobüsleri vâsıtasıyla yol üzerindeki semtlerden birine gitmek mümkündü,
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lâkin imkân nisbetinde -az evvel anlattığım- Vaniköy’den aktarmalı vapur yolu tercih
edilirdi.

Doğancılar’dan
Sultan Tepesi’ne
doğru Üsküdar’ın
görünüşü.

Âilece tramvayla gittiğimiz bir yer de Kısıklı’ydı. İskele durağından tramvaya binip
Kısıklı Câmii’nin meydana bakan tarafındaki Setüstü gazinosunda birkaç saat oturur,
herkes içeceğini bitirdikten sonra yine tramvaya binip dönerdik. Dönüş durağımız –eve
yakınlığından dolayı- Şeyh Câmii önü olurdu. Büyük Çamlıca eteklerindeki Tomruk
suyuna gitmek için de aynı yolu kullanır, ancak Kısıklı’dan oraya çıkmak üzere fayton
kiralardık. Buna benzer şekilde, vapurla Beykoz’a gidip faytonla Karakulak suyuna,
Sarıyer’e gidip yine faytonla Hünkârsuyu’na çıkmak, bizim yaz mevsimindeki hafta
sonu eğlencelerimiz içinde yer alırdı. Bu arada Küçüksu’ya mısır yemeğe gidişlerimizi
de unutmamalıyım. Bunların birinde, Göksu’da bindiğimiz sandalın arkasından iple
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. asrın
başlarında, Yeni
Valide Camii’nin
sebili önüne
kurulan pazar.

sallandırdığım oyuncak sandalımı yüzdürüyordum. Birden alabora olunca, ipini elimden kaçırdığıma pek üzülmüştüm.
Kara ulaşımında, o yıllar en fazla kullanılan vâsıta çilekeş tramvaylarımızdı. Bu emekdar nakil vasıtaları Kadıköy ve Kısıklı istikāmetlerine doğru giderlerdi. Her iki yolun
da yokuşları bulunduğundan, tramvayın arkasına ayrıca römork takılmazdı. Bu imkân
ancak Kadıköy-Bostancı hattına tanınmıştı, çünkü orası düz yoldu. Rumeli yakasında
ise tamamı dümdüz olan Eminönü-Bebek hattında bir değil, iki römork takılarak, çok
yolcu taşımak imkânı doğardı.
Tramvaylar deri koltuklu olursa birinci, ahşap koltuklu ise ikinci mevkî olmak üzere iki
çeşitti. Talebeye birinci beş, ikinci üç kuruştu. Dışı sarı renkli olanlar birinci, kırmızı
boyalılar ikinci mevkî olduğunu gösterirdi. İçinde bulunduğumuz Bağlarbaşı Kongre
ve Kültür Merkezi’nin hemen üst tarafında –zaman zaman sergiler tertiplemek için
kullanılan- târihî bina, vaktiyle bu havâlinin tramvay deposuydu. Nedense tramvay
parkı denmez de, bu isim kullanılırdı.
Tramvaylar biçim îtibâriyle de iki çeşitti. İkinci mevkî olanların hemen hemen hepsi,
önünde ve arkasında açık sahanlığı bulunan, aradaki orta kısım kapalı mekâna sahipti.
Resim 1’de açık ve kapalı biçimdeki tramvayların her ikisi de yanyana görülmektedir.
Tramvayı yürüten ve “kondüktör” yahut “vatman” adıyla tanınan kişiler, açık tramvaylarda kışın soğuğunu çok zor şartlarda sineye çekerlerdi.
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Diğer tip sarı tramvayların her tarafı kapalı olup, tam ortasından açılan kapıları vardı ve
birinci mevkî idiler. Sadece Kadıköy-Bostancı arasında sarı renkli birinci mevkı römork
olarak çalışan –her tarafı açık- tramvaylarla bu hatda yaz günü püfür püfür seyahat bir
zevk olurdu. Esasen bu semtler, o yıllarda sadece yazın oturulan sayfiye mekânlarıydı.
1950’ye yakın İstanbul’da yaygınlaşan “dolmuş” ulaşımı kısa zamanda gelişti ve tramvay yerine bunu tercih edenler çoğaldı. Üsküdar-Kadıköy seferinin adambaşı 25 kuruş
olduğunu söylersem tercih sebebi anlaşılmış olur.

Üsküdar’da Alış-Veriş
Üsküdar, bâzı sebze ve meyve çeşitlerini kendi imkânlarıyla karşılayan bir semtti.
Bugünkü Belediye binâsının ve katlı otoparkın bulunduğu yerler birbirinden ayrı iki
kocaman bostandı. Bunların arasından Boyacı sokağı geçer, münâkaleyi sağlardı.
Bizim evin bahçesine bitişik olan bostana bâzan atlayıp geçer, bahçıvandan mârul
satın alırdık. 6-7 Eylül 1955’de çıkan hâdiselerin akabinde Rum asıllı bahçıvanın
-alışverişe gittiğim vakit- bana kötü kötü bakışını hiç unutamadım. Sanki Beyoğlu’nu
ben yağmalamışım!..
Bu gün hâlâ aynı maksadla kullanılan Atlas isimli çarşı sokağında sebzenin, meyvenin
ve deniz mahsullerinin en tâzesini alabilirdiniz (Resim 6). Atlamataşı’na doğru gidildikçe yolun şatafatı kaybolsa da, alacaklarınız yine temiz ve tâze olurdu. Caddenin
üzerinde –Hacı Bekir muâdili- Şekerci Güzeli’nin geniş dükkânı dibindeki sokakta
Sabri Efendi isimli bir yaşlı adam oturur; kışın limon, yazın hakîkî Çengelköy hıyarı ve
sütlü mısır satarak geçimini sağlardı. Oğlunun ise ayrı manav dükkânı vardı.
Üsküdar’ın çarşı-pazarından olduğu kadar, sokak satıcılarından da alış-veriş edebilirdiniz. Bunların çoğu sabah saatlerinde geçer ve sesleriyle alıcılarını da kapı
önüne çıkarırlardı. Müşteriyi kendilerine bağlamak için, at arabası veya iki tarafı
küfeli binek hayvanı kullanırlar, temiz, taze sebze ve meyveyi alıcının ayağına kadar
götürürlerdi.
Mahalle arasında tabiîdir ki et satışı yapılmaz; kasaplar çarşısına gidilirdi. Fakat o zamanlar soğutucu olmadığı cihetle, teldolab içinde koyun ciğeri satılırdı. Omuzlarındaki
ahşap sırığın iki ucundan sarkan urganlarla taşınabilen iki büyük yoğurd tepsisi “Silivrim, gaymak” nidâsıyla satılırdı. Üstü kaymaklı yoğurdu, küçük bir mâdenî kürekle
kesip isteyenin tabağına aktarırlardı. Kış geceleri, kapıdan alınacaklar listesine boza
da ilâve edilirdi.
Aynı şekilde omuzundaki sırığın iki tarafından sarkan dondurma dolablarında, buzda
çevrilerek hazırlanmış bir tarafı kaymaklı, diğeri mevsimine göre çilek, vişne, kayısı
dondurmalarından biri bulunurdu. Harp içinde un sıkıntısı başgösterince, dondurma
37

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I I I

da külah yerine küçük tabaklara konulmağa başlandı. Yanında kaşık da verilir oldu. O
zamanlar çiklet henüz bulunmadığı için kenger sakızını “çengel sakızı” ismiyle satarlardı. Kuru yemişçinin bile arabasıyla geçtiği olurdu.

Sokakların Aydınlatılması
Henüz elektriğin kullanılmadığı o yıllarda aydınlatma için havagazı lambaları yakılırdı. Aralıklarla yolun kenar duvarlarına tutturulmuş veya münferid direklere asılmış
olan bu lambalar, hava kararırken ucu alevli, uzun bir mâdeni sırığı dikine olarak
taşıyan fenerci gelir; bu lambaların yakılması için, bunun ucunu lambanın mandalına
takıp havagazı borusu açıldığında, alevi ona yaklaştırarak bir anda yanmasını sağlardı.
Havagazı lambalarının soğuk beyaz ışığı gece boyunca yolları aydınlatma vazifesini
bitirdikten sonra, gün ışırken ana merkezden havagazı kesilerek fenerin sönmesi
sağlanırdı. Elektrik, ancak 1950’lerden sonra sokak aydınlatılmasında kullanılmağa
başlandı.

Üsküdar’da Komşuluk
Bizim eve daha ziyâde orta yaşın haylı üstünde hanım misafirler gelirdi. Anneannem 1900’lerin başında Bayezid’den Üsküdar’a nakl-i hâne eylediği için bu semtte
geniş çevresi vardı ve geleni-gideni bulunurdu. Bunlar arasında, küçük kutusundan,
ince sigara kâğıdına tütününü alıp sardıktan sonra kibritle yakanları hatırlarım.
Duvarlara sinen koku, daha o zamandan sigaraya karşı rahatsızlığımı başlatmıştır,
diyebilirim.
Uzakdan gelen olursa, onlara hemen yerli dolabdan yatak çıkartılıp hazırlanır, gece
yatısına kalabilirlerdi. O zamanlar sinek-sivrisinek yokedici ilâçlar henüz bilinmediğinden, yaz geceleri yatağın üstüne cibinlik kurulduğu da olurdu.
Harp içinde, kahve bulunmazlar arasına girdiği için, kavrulmuş nohudla karıştırılıp
yapılan kahve de o niyetle içilir; evlerde gazoz gibi bir serinletici yerine “çiğ şurub”
denilen vişne şurubu sunulurdu. Yine mevsiminde, koruk sıkılıp yapılan ıtırlı koruk
şerbeti de pek sevilirdi. Bahçedeki olgunlaşmış meyve çeşitleri ise, ikrâmın bir başka
safhası olurdu. Bu meyveler arasında karadut, beyazdut, şeftali, aynabakan eriği, ekmek ayvası ve vişne aklıma gelenler…O sene meyve vermeyen ağaç olursa, İstanbul
folklorunda yeri olan “meyve vermeyen ağacı korkutmak” teâmülünü, anneannem
de yerine getirirdi. Şöyle ki: İkimiz o ağacın önüne gideriz, anneannem elindeki baltayı ağaca göstererek yüksek sesle: “Uğur, ben bu ağacı keseceğim. Çünkü hiç meyve
vermiyor” der; Ben de: “Bu sene bırak anneanne, gelecek seneye de vermezse o zaman
kesersin” cevabını veririm. Bunu duyup korkan (!) ağaç da, ertesi sene meyvesini eksik
etmez, verir.
38

Ç O C U K L U Ğ U M U N

v e

G E N Ç L İ Ğ İ M İ N

H A Y Â L

Ş E H R İ :

Ü S K Ü D A R

O Yıllarda Dînî Hayat
1932’den îtibâren Ezân-ı Muhammedî resmî emirle Türkçeleştirilip “tangır tungur”
vezninde okunmağa başlandığı cihetle, bizler 1950’ye kadar bunu duyarak büyüdük.
Sonra aslına dönülmesine karar çıktı. Yine o devirlerde Kur’an-ı Kerîm okumak, dînî
bilgileri öğrenmek için ehil bir hoca da bulmak imkânsızdı; çünkü yasaklanmıştı. Bu
sebeble bizler küçüklüğümüzde bir dînî eğitim almak fırsatını bulamadık. Sonradan
açığımızı kapamağa çalıştık.

Toygartepesi’nden
Üsküdar’ın ve
Rumeli yakasının
manzarası.
Yeni Valide ve
Davudpaşa
camilerinin
arasında ve
geri planda
bizim evimiz
yer almaktaydı,
fakat burada
görülmüyor.

1940’lı yıllarda anneannem, ninem ve annem vaaz dinlemek üzere câmiye gittiklerinde
ablamla beni de götürürlerdi. Fakat bu vaazlar, selâtîn câmilerinden ziyâde, mahalle
arası câmi veya mescidlerinde verilirdi. Şeyh Câmii, Gülfem Hâtun ve Selmanağa
mescidleri bunlar arasında ilk hatırıma gelenlerdir. Hacı Cemâl Öğüt, Demir Hâfız,
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Sürmeli Mehmed Efendi, Topal Yusuf Hoca dînî hayâtın en soluk devresinin yaşandığı
o yıllarda hanım dinleyicilerinin çokluğundan dolayı “kadınlar vâızı” olarak anılırlardı.
Cümlesine rahmet olsun.
Çocukluğumdan beri manevî mertebelerini işiterek büyüdüğüm Aziz Mahmud Hüdâyî
(ö.1628) ve Nasûhî (ö.1718) hazretlerinin türbeleri ziyarete kapalı ve buna teşebbüs etmek de suçtu. Büyük Çamlıca eteklerinde medfun bulunan Hz. Selâmi Ali’nin (ö.1691)
türbe değil de, açık makberesi olduğundan, ziyaretlerimize yasak getirilememişti.
1945’den sonrası yaz ramazanlarına denk gelmişti. Bütün bir uzun güne çocukların
dayanamayacağı düşünülerek, ikindi girmeden son vermek kaydıyla, yaşımıza göre
oruç tutmamıza müsaade edilirdi. Maksad, dînî mükellefiyetin bulunmadığı o küçük
yaşlardan îtibâren bu alışkanlığı çocuklara kazandırmaktı. Yatsı vaktine yakın Yeni
Vâlide Câmiinde kendini göstermeye başlayan mahyayı zevkle seyrederdim (Resim 7).
Şimdiki mahyalar, yerde tasarlanıp minarelerin arasına çekilerek asılıyor ve bunun bir
sanat tarafı bulunmuyor. Halbuki çocukluğumda gördüğüm, sanat gösterisi gibi olan
kadîm mahyacılıkda yatsı vaktine yakın asılı ampuller tek tek düşmeğe başlar, teravihin bitişinde mahyadaki yazı veya şekil, her neyse görünür hâle gelirdi. Elektriğin
keşfinden önceki devirlerde, bu işin bir de yağ kandilleriyle ne kadar güç yapıldığını
düşünün!

Üsküdar’da Temâşâ Hayâtı
1940’lı yılların başından îtibâren, Üsküdar’ın temâşa hayâtından bahsedebilirim. O
zamanlar bu beldenin iki sinema salonu vardı. Bunlardan, gāliba ilk açılanın ismi
“Hâle” idi, salonu da büyüktü. Sonraki “Bizim Sinema” küçük ve seviyesizdi. Hâle’nin
filmleri daha seçilmiş olurdu. Ayrıca her cuma akşamı İsmail Dümbüllü ve arkadaşlarının tiyatro programı vardı. Bu program, elindeki çıngırağını îlan cümleleri arasında
çıngırdatan bir münâdî tarafından duyurulurdu. Söylenenler hâlâ hatırımdadır: “Bu
akşam saat 8.30’da Hâle Sineması’nda İsmail Dümbüllü-Tevfik İnce Tülûat kumpanyası tarafından .......oyunu oynanacak, ayrıca Amelya-Niko çifti, akordionist Saâdet
Nâzikcan, İmitatör Râsih yer alacaktır. Duhûliyesi altmış kuruş olup biletler kapıda
temîn olunabilir.”
Her iki sinemada da gündüz saatlerinde film gösterilir, hattâ iki filmin üstüste oynatıldığı olurdu. Gāliba 1946 yılında, Doğancılar yokuşunu çıkarken sol tarafda, yeni açılan
Sunar isimli sinema salonu, Üsküdar’a bu hususta kaliteyi getirdi. Rahat bir salonda
seçkin filmler seyretmek imkânı işte burayla başladı.
Bunlar dışında Ahmediye semtinde –bugünkü telefon santralının yerinde- yazlık
olarak açılan İnkılab bahçesi, Doğancılar’da Aypark aklıma ilk gelenlerdir. Bize uzak
kalan Salacak bahçesindeyse tiyatro, konser, toplu sünnet düğünü gibi faâliyetlerin
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yapıldığını hatırlıyorum. Fakat âilece en sık gittiğimiz yazlık sinema, evimizin pek
yakınındaki İnkılâb Bahçesi’ydi. Burada Türk filmlerinin yanı sıra, o zamanlar
İstanbul’u istilâ eden Mısır filmleri de gösterilirdi. Sanırım 1942 yazında, meşhur
gazelhân Hâfız Burhan’ı Salacak Gazinosu’nda ilk ve son defa dinlemiştim; zâten
kendisi 1943’de vefat etti. İnkılab bahçesinde ise komik-i şehîr Nâşid’in bir oyununu
seyrettiğimde herhalde yine 1942’deydik. Nâşid merhûmun -rol icâbı- kocaman bir
karpuzu sahnenin tam ortasında yere atması ve bunun bir kısmını hapır hupur yemesi, nedense hâfızama takılmış kalmış! 1944’de türkücü Zehra Bilir, 1946’da Münir
Nureddin Selçuk yazlık konserlerini aynı bahçede vermişlerdi. O zamanlar, anlaşılan
İstanbul’da refâkat sazı olarak “bağlama” ve bunu çalan “bağlamacı” bulunmuyordu
ki, Zehra Bilir’den-kemanda Nubar Tekyay olmak üzere- klasik sazlar eşliğinde türküler dinlemiştik.
Aziz misafirlerimize dilimin döndüğü kadar, bugüne kadar gelemeyen Üsküdar’dan
sahifeler açtım. Yahya Kemal’in bu “dost ışıklı” belde hakkında inşâd ettiği o müstesna
şiirine verdiği “Hayal Şehir” ismi, en az şiiri kadar emsâlsizdir, mükemmeldir.
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KHRYSOPOLİS, SCUTARİ, ESKİDAR, USGÜDÂR:
TARİHÎ HARİTALARDA ÜSKÜDAR
YRD. DOÇ. DR. YASEMİN NEMLİOĞLU KOCA
Kocaeli Üniversitesi-Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

Giriş
Dünyanın en eski metropollerinden biri olan İstanbul, iki kıtayı birleştiren konumuyla
hemen her dönemde haritalara konu olmuştur. Şehir, birbirinden deniz ile ayrılan 
büyük topografik merkez Suriçi, Pera ve Üsküdar ile görsel olarak da haritacılara doğal
bir çizim alanı yaratır. Üsküdar ise İstanbul Boğazı’nın giriş noktasında, şehrin Anadolu’ya açılan parçası olması nedeniyle ayrı bir öneme sâhiptir ve İstanbul haritalarında
şehrin bir parçası olarak yer almaktadır. Burada Üsküdar’ın coğrafî ve tarihî konumu
öne çıkmaktadır ki, Marmara Denizi’nin İstanbul Boğazı’yla birleştiği yerde bulunan
Üsküdar, şehrin deniz ulaşımında Avrupa-Asya arasında bir köprü rolü üstlenmiştir.
Öyle ki, kıyının ardında dik yamaçlı tepelere sâhip olan Boğaziçi boyunca Anadolu’ya Üsküdar’dan daha iyi bir hareket noktası yoktur ve şehri Anadolu’ya doğrudan
bağlayan yol, buradan başlayıp İzmit’e ulaşır. Üsküdar İstanbul’a bağımlıdır, ancak
İstanbul’un da Asya’da bir köprü başına ihtiyâcı vardır. Böylece Üsküdar, İstanbul’un
Asya’daki köprü başı olarak gelişmiştir.1 Ayrıca bölgede tatlı su kaynaklarının bol ve
tarıma elverişli alanların bulunması, Anadolu’dan gelen ticâret yollarının son durağı
olması, ilk yerleşmelerin İstanbul’un diğer iki merkezinden çok daha önce burada
başlamasını sağlamıştır.
Üsküdar’ın tarihî gelişimine bakıldığında adının değişimiyle birlikte fonksiyonunun
da değiştiği görülmektedir. Üsküdar’ın M.Ö.’te Btynialılar tarafından kurulduğu
ve ticârî önemine rağmen o dönemde gelişmemiş bir yer olduğu kabul edilmektedir.
Bu dönemde şehre verilen Yunanca “Χρυσούπολησ-Khrysopolis” adı “Altınşehir”
anlamına gelmektedir ve bu adın Üsküdar kıyılarına vuran akşam güneşinin verdiği
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altın renginden geldiği düşünülmektedir. Roma döneminde IV. yüzyılda I.Konstantinus ile Licinius arasında Khrysopolis’te geçen savaş sonunda Licinius yenilmiş, Roma
İmparatorluğu’nun tek sâhibi olarak kalan I.Konstantinus, Byzantion şehrini büyüttü
ve  yılında şehre kendi adını-Konstantinopolis verdi. Konstantinopolis’in gelişmesiyle birlikte, Üsküdar’ın adı Lâtince “Scutarion” olarak anılmaya başladı. Scutarion
adının ise Roma döneminde orduda kullanılan bir tür kalkan olan “Scutari”den geldiği
sanılmaktadır. Scutarii, Roma piyâdelerinin başında bulunan boy kalkanları taşıyan
birliğin adıydı ve birliğin kışlası “Scutarion” denilen bu yerde bulunuyordu. Buradan
da anlaşılmaktadır ki, Üsküdar bu dönemde Konstantinopolis’in askerî ve lojistik üssü
konumundadır. Nitekim daha sonraki dönemlerde Konstantinopolis’in kuşatılmasında
stratejik ve lojistik üs olarak kullanılmış ve İslâm ordularının karargâhı oldu. Hâlife
Hârun Reşid’in M.S.- yıllarında burada kaldığı, Selçuklular döneminde ise
Türk akınları içinde Danişmendliler’in Üsküdar’a geldikleri bilinmektedir. Konstantinopolis’in fethine kadar bölge, Türkler ile Bizanslılar arasında devamlı el değiştirdi.
Orhan Gâzi döneminde Kocaeli çevresinin ele geçirilmesi ve Sultan I. Murad döneminde bölgenin Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle Üsküdar bir Türk yerleşimi hâlini
aldı. Yıldırım Bayezid döneminde ise Anadolu Hisarı’nın yaptırılmasına ve bölgede
etkinliğin artmasına rağmen pâdişahın ölümünden sonra tekrar Bizanslılar’a geçti,
Konstantinopolis için tehlike oluşturduğu düşünülen Türkler Üsküdar’dan uzaklaştırıldı. Ancak XV.yüzyıl başlarından îtibâren Türkler’in İstanbul Boğazı’nın Anadolu
yakasında yaşadıkları ve ticâret yaptıkları bilinmekteydi.
Üsküdar, Konstantinopolis’in fethinden sonra tam anlamıyla Osmanlı hâkimiyetine
girdi, yeniden iskân ve îmar edildi. Câmi ve külliyelerin inşâsıyla birlikte, bunların çevresinde ilk mahalleler ortaya çıktı. Paşa Limanı ile Salacak arasında yer alan merkezin
dışında Boğaziçi boyunca bağ ve bahçeler, meyvelikler ve tarım alanlarından oluşan
küçük köyler gelişmeye başladı. Üsküdar Osmanlı Ordusu’nun Anadolu ve Doğu’ya
yapacağı seferlerde toplanma ve çıkış noktası hâline gelirken, Kutsal Topraklar’ın
alınmasıyla başlayan geleneksel Surre Alayları’nın da başlangıç yeri oldu. Anadolu’ya,
sonrasında Hicaz ve Bağdat’a ulaşan ticâret kervanlarının ilk menzili Üsküdar’dı ve
şehrin ticârî önemi de giderek artmaktaydı. Nitekim bazı kaynaklarda Üsküdar adının
kaynağı olarak Farsça menzil, menzilhâne, ulak anlamlarını içeren “Usgüdâr” sözcüğü
verilmektedir.
XVII. yüzyıl îtibâriyle Üsküdar, şehrin büyük parçası olarak gelişmiş bir görünüm
sergilemektedir. Bu dönemde çeşitli kaynaklarda şehrin durumuyla ilgili açıklamalar
yapılırken, çizilen haritalarda da İstanbul’un  ana parçasından biri olarak gösterilmektedir. Evliya Çelebi bu dönemde Üsküdar’dan “Eskidar” diye sözeder ve “Üsküdar”
olarak kullanımının yanlış söyleyişten kaynaklandığını belirtir.1 Evliya Çelebi’ye göre
Üsküdar’da  Müslüman, 11 Rum ve Ermeni ve 1 Yahudi mahallesi ile  dükkân, 11
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kervansaray, kara ve deniz tüccarları için 1 han bulunmaktadır.11 Eremya Çelebi ise
iskeleden 1 saat yukarıda Rum ve Ermeni mahallelerinin yer aldığını, Yenimahalle’de
Ermeniler’in bir kilisesi bulunduğunu belirtmektedir.1 Yine aynı dönemde İstanbul’da
bulunan Fransız gezgin Jean De Thevenot Üsküdar’ın bir köy olduğunu,1 Hollandalı
gezgin Cornelis De Bruijn kalabalık nüfuslu ve çeşitli dükkânlarının olduğunu,1 yine
Fransız gezginler Laurent D’Arvieux,1 Sieur Du Loir,1 Joseph Pitton De Tournefort1
da büyük bir şehir olduğunu, Farslar’ın ve Ermeniler’in ticâret yaptıklarını eserlerinde
belirtmişlerdir.
XIX. yüzyılda başlayan yenileşme hareketleriyle birlikte, Üsküdar’ın da devlet tarafından inşâ edilen büyük yapılarla değişimi başlar. Nizâm-ı Cedid kışlalarının en büyüğü
olan Selimiye Kışlası, Harem’de devâsa yapısıyla yükselir ve Mekteb-i Tıbbiye-i Şahâne
ile Kadıköy’e bağlanan alanı oluşturur. Haydarpaşa semti ise Bağdat Demiryolu’nun
başlangıcı olarak kurulan Haydarpaşa Garı’yla Üsküdar’ı güneye doğru genişletir. Bu
yapılar dönem haritalarının da en büyük ilgi odağı olmuştur. Tahta iskelelerle denize
bağlanan kıyıdaki küçük yerleşim alanlarıyla gerideki yeşil alanlardan (Karacaahmet,
Bağlarbaşı ve korular) oluşan Üsküdar, bu yapılarla kazandığı yeni kimliğiyle artık
İstanbul’un en önemli gelişme ve yerleşme alanı olur. Yerleşimin artmasıyla Avrupa
yakasıyla iletişim de artar. Üsküdar, bugün de olduğu gibi, İstanbul deniz ulaşımının
vazgeçilmez bir parçasıdır. Şirket-i Hayriye, ilk vapur seferini 1’te Anadolu yakasının en büyük yerleşim merkezi olan Üsküdar’a yaparken, Fevâid-i Osmâniye İdâresi’ne
bağlı vapurlar da Üsküdar’a yönelik seferlerine başlar.
Üsküdar’ın önemli bir parçası da tarih boyunca hem İstanbul’un hem de Üsküdar’ın
simgesi olan Kız Kulesi’dir. Kuruluşu ve tarihiyle ilgili efsâneler yaratacak kadar geniş kültürel etkisi olan kulenin, dönemler içinde işlevi de değişmiştir. Tarihî belgeler
olan harita, portolan ve gravürlerde de Kız Kulesi vazgeçilmez bir unsur olarak yer
almıştır. Geçmiş dönemlerde deniz kıyısında kurulan şehirlerde liman girişlerinin
korunmasında ön bölgede bir kule inşâ edilirdi. Kız Kulesi de bu anlamda İstanbul’un
önünde önemli bir yere sâhiptir. Bizans döneminde, Akdeniz’den Karadeniz’e geçen
gemilerden geçiş vergisi ya da haraç alınması işleminde kontrol merkezi olarak kullanıldı. Şehrin fethinden sonra Osmanlı döneminde onarımdan geçirilmiş, kare plânlı
bir kule olarak yükselerek eski gravürlerden anlaşıldığına göre üst bölümüne ahşap
bir köşk şeklinde bir kısım eklendi. Bu hâliyle boğaz ve liman güvenliğini sağlayan bir
fener kulesi, XVIII. yüzyılda ise kısa süreliğine hapishâne olarak kullanıldı. Kulenin
mimârî görünümü XIX. yüzyıl başlarında değiştirilerek barok tarzda kâgir bir fener
kulesi olarak bugünkü şeklini aldı.1
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Haritalarda Üsküdar

1-Başlık: Tabulӕ Peutingerianӕ-Segmentum IX
Haritacı - Yayıncı: ? - ?
Boyut:  x , cm.
Eserin Adı - Yapılış Tarihi: Tabulӕ Peutingerianӕ - -.yy.
Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Colmar - 1.yy
Kayıt No - Kayıt Yeri: Vindobonensis  - Österreichische National Bibliothek, Vienna - Avusturya
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-Başlık: Urbis Constantinopolitanӕ
Haritacı - Yayıncı: Christophoro de Bondelmontibus - Joannes Baptistӕ Coignard
Boyut:  x 1 cm.
Eserin Adı - Yapılış Tarihi: Liber Insularum Archipelagi - 1
Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Imperium Oriantale Sive Antiquitates Constantinopolitanӕ, Cilt  - Paris - 111
Kayıt No - Kayıt Yeri: 11 - Bibliothèque Nationale de France, Paris - Fransa

Haritanın 1.yüzyılda Alman bir keşiş tarafından, daha önceki örneklerinden yararlanılarak çizildiği sanılmaktadır. Bu çizim Konrad Celtis tarafından 1’de bulundu.
Celtis’in ölümünden sonra Konrad Peutinger’e geçti. 11’de Abraham Ortellius tarafından ilk kez basımı yapıldı ve Peutinger’in adıyla anılmaya başladı. Sonraki yıllarda
da birçok kez basımı yapılan ve çeşitli eserlerde yer alan harita, Roma İmparatorluğu’nu
gösteren günümüze ulaşan en iyi örnektir.1 Şehirlerin gösterimi ve kuruluş tarihlerinden yola çıkarak harita .yüzyıla tarihlendirilmektedir. Lâtince düzenlenen ve 1
bölümden oluşan harita, ’ün üzerinde şehir ve  yer adı içerir. İmparatorluktaki
yolları gösteren bir “itinerarium” yâni yol haritasıdır ve şehirlerin arası Roma rakamıyla
belirtilen “Stadia”1 adı verilen ölçülerle gösterilmektedir. Coğrafî öğelerin çarpıtılarak
aktarıldığı Batı-Doğu doğrultusundaki haritada pusula, ölçek ve lejand bulunmamaktadır. Haritada  büyük şehir Roma, Constantinopolis (İstanbul) ve Antiochia(Antakya)
özel simgelerle çizilmiştir. Haritanın IX. bölümünde Constantinopolis(İstanbul) tahtta
oturan bir Romalı ve sütun üzerinde heykel ile gösterilmiştir. Üsküdar “Chrisopolis”
adıyla ve büyük bir yapıyla betimlenmiştir. Kız Kulesi ise bir fener olarak çizilmiştir.
Harita şehrin en eski çizimi olması nedeniyle önemli bir kaynaktır.
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-Başlık: İstanbul Haritası
Haritacı - Yayıncı: Pîrî Reis
- Mustafa bin Mehmed
el Cundî
Boyut:  x  cm
Yapılış Tarihi:
H./M.1?
Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer - Baskı Tarihi:
Kitâb-ı Bahriye - İstanbul
- H.1/M.1
Kayıt No - Kayıt Yeri:
 - Nuruosmaniye
Kütüphânesi, İstanbul Türkiye (yazma hâlinde)

İstanbul’un ilk haritası olarak kabul edilen Floransalı Buondelmonti’nin haritası genel
anlamda bir plândır. İki kez geldiği İstanbul’u haritalandırdığı çizimlerinin bulunduğu
eserini 1’de yayınlamıştır. Orijinal eser kayıp olmakla birlikte, çeşitli kopyalarından
Ragusalı (Dubrovnik) râhip Anselmi Maria Banduri’nin “Imperium Oriantale” adlı kitabında İstanbul haritası yer almaktadır. Haritanın üst bölümünde haritacının adı ve
haritanın tarihi Lâtince yazılmıştır. Haritada pusula, ölçek ve lejand bulunmamaktadır.
Kule, sur, sütun, iskele ve dînî yapılar gibi öğelerin sanatsal çizimiyle bir portolan özelliği göstermektedir. Yerleşim alanları İstanbul Suriçi, Pera ve Üsküdar olarak çizilmiştir.
Üsküdar “Scutari” adıyla ve birkaç yapıyla betimlenmiştir. Kız Kulesi ise “Arcona” adıyla
belirtilen bir kule olarak çizilmiştir. Haritada Suriçi ve Pera’ya öncelik verilmiş olsa da,
Üsküdar’ın yerleşim yeri olarak geçmesi önemini vurgulamaktadır.
Pîrî Reis’in Kitâb-ı Bahriye eseri, katıldığı seferler sırasında gördüğü ve kaleme aldığı, Ege
ve Akdeniz kıyıları hakkındaki coğrafî özellikleri ve bu alanlara âit haritaları içermektedir.
Kitap aslen bir deniz kılavuzu ve bir tür olarak seyahatnâmedir. Eserin günümüze ulaşan
birçok nüshası vardır. 11’de hazırladığı ilk kitabından ve 1’da genişleterek hazırladığı
ikinci kitabından, özellikle Pîrî Reis’in vefâtından sonraki yıllarda çok sayıda nüshasının
yapıldığı sanılmaktadır. Bu nüshaların bazılarında İstanbul haritası bulunmaktadır.
1 nüshasında Mustafa bin Mehmed el Cundî tarafından eklenen İstanbul haritası
döneme âit önemli bir kaynaktır. Türkçe olarak Arap harfleriyle düzenlenen haritanın üst
bölümünde haritanın adı ve yapılış yılı ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Haritada ölçek ve
lejand bulunmamaktadır. Üst bölümde ise yönlerin Türkçe adlarının yazıldığı büyük ’li
pusula bulunmaktadır. Kuleler, surlar, câmiler, renkli evler, yerşekilleri ve ağaçlıklar gibi
öğelerin sanatsal çizimiyle bir portolan özelliği göstermektedir. Yerleşim alanları İstanbul
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-Başlık: Anaplus Bosphori Thracii
Haritacı - Yayıncı: Pierre Gilles(Petri Gyllii) - Guillaume Nicolas
Sanson
Boyut: , x , cm
Yapılış Tarihi: 1
Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer Baskı Tarihi: De Bosporo Thracio
Regis Christianissimi Geographo
- Paris - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: GE DD  Bibliothèque Nationale de France,
Paris - Fransa

Suriçi, Galata ve Üsküdar olarak çizilmiştir. Üsküdar “اوﺴﮏﺪﺍﺮ
- Semt-i Üsküdar”
adıyla ve yoğun yerleşimiyle ayrıntılı olarak betimlenmiştir. Aynı zamanda Üsküdar’ın
olduğu alan Anadolu tarafı olarak belirtilmiştir. Özellikle merkez, Eski Vâlide Câmii ve
külliyesi, sıkışık evleri, kıyıdaki iskele tesisleri, Kavak Sarayı ve Karacaahmet Mezarlığı’ndaki servileriyle büyük ve kalabalık bir şehir görünümü vermektedir. Kıyıda külliyesiyle
birlikte çizilmiş olan “ ﺍﺴﮏ وﺍ ــ ﺪ- Eski Vâlide Câmii” adı yazan câmidir. Kız Kulesi’nin
karşısında küçük bir yapı olarak çizilen câminin ise Şemsi Paşa Câmii olduğu düşünülmektedir. Kız Kulesi ise, dönem gravürlerinde yer aldığı gibi 1 büyük ve 1 küçük kule
şeklinde “
- Kız Kulesi ” adıyla gösterilmiştir. Harita, en eski Türkçe harita olması
ve Kitâb-ı Bahriye’nin tüm dünyada önemli bir kaynak olarak kabul edilmesi açısından
önemlidir.
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1’de Fransa Kralı I. Françoise tarafından İstanbul’a gönderilen bilim adamı Pierre Gilles uzun süren çalışmaları sonunda elde ettiği bilgileri kitaplarında toplar. Bu
çalışmalar İstanbul hakkındaki ilk sistemli eserlerdir. Eserleri ölümünden sonra
Fransa kralı XIII. ve XIV. Lois’nin coğrafyacısı ve Fransa haritacılığının babası sayılan
Guillaume Nicolas Sanson tarafından basılır. Gilles antik çağ eserlerini de inceleyerek
oluşturduğu İstanbul haritasında Byzantionlu Dionysios’un yazmış olduğu “Anapolous
Bosporou” yâni “Boğaziçi’nde Deniz Yolculuğu” kitabını kaynak olarak kullandığını
belirtmiştir. Haritada ölçek, lejand ve pusula bulunmamasına rağmen çerçevesinde D
°1’- D °1’/ K °’ - K °1’ koordinatlarını içeren dikdörtgen koordinat sistemi
kullanılmıştır. Haritada Boğaziçi boyunca yerleşimlerin antik dönemdeki adlarıyla
birlikte yerşekilleri, tarım alanları ve ağaçlıklar gösterilmiştir. Sağ alt köşede sanatsal
bir bordürle çevrili, haritanın adının ve yapım bilgilerinin yer aldığı bölüm bulunmaktadır. Yükselti ve eğimler kabartma yöntemiyle gösterilmiştir. Üsküdar “Chrysopolis” ve
“Scutari” adlarıyla çevresi surlarla çevrili merkez ve semtleri, dağlık alanları, akarsuları
ve yapılarıyla antik adları verilerek betimlenmiştir. Merkezde fazla ayrıntıya yer verilmezken Boğaziçi boyunca Beylerbeyi ve Çengelköy’de bağ ve bahçeler gösterilmiştir.
İstanbul haritalarının çoğunda bulunan Kız Kulesi ise bu haritada yer almamaktadır
ki, bunun nedeni Gilles’in kaynak olarak kullandığı M.Ö.III-II. yüzyıla âit eserde henüz
Kız Kulesi’nin bulunmamasıdır. Harita, yerleşimlerin antik çağ adlarının verilmesi
nedeniyle önemli bir kaynaktır.
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-Başlık: La Ville Et Le Porte De Constantinople
Haritacı - Yayıncı: Guillaume Joseph Grelot - Damien
Foucault
Boyut: , x  cm.
Yapılış Tarihi: 1
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Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Relation
Nouvelle d’un Voyage de Constantinople - Paris - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: CLIII..IV - Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul - Türkiye

Fransız ressam ve gezgin Grelot 1’de geldiği Türkiye’de uzun yıllar kalır. Relation
Nouvelle d’un Voyage de Constantinople-İstanbul Seyahâtnâmesi adlı eserinde
gözlemlerini, Osmanlı’da ticâreti, ürünleri, yapıları açıklar ve şehirlerin çizimlerini
yapar. Sonraki yıllarda haritanın ve kitabın birçok baskısı yapılmıştır. Kitapta yer
alan İstanbul çizimleri Vavassore’nin kuşbakışı panaroma harita geleneğinin devamı niteliğindedir. Şehir saray, kule, sur, tersâne, ev, iskele, Müslüman dînî yapılar
ve ağaçlıklar gibi öğelerin sanatsal çizimiyle oldukça ayrıntılıdır. Pusula, ölçek ve
lejand bulunmayan haritada İstanbul, Suriçi, Galata, Tophâne, Üsküdar, Kadıköy
semtleriyle gelişmiş ve kalabalık bir şehir olarak gösterilmiştir. Fransızca olarak düzenlenen haritada, şehre Üsküdar tarafından bakış hâkimdir. Şehrin Anadolu kapısı
olarak görülen Üsküdar, dönem haritalarında projeksiyon noktası olarak seçilmiştir
ve en iyi İstanbul görünümü sağlar. Haritada Üsküdar “Scutari” adıyla sık evlerin,
câmilerin ve ağaçlıkların bulunduğu merkez ve “Serrail de Scutari” adıyla belirtilen
Kavak Sarayı olarak betimlenmiştir. Kavak Sarayı-Üsküdar Sarayı surla çevrili olarak cumbaları, kafesli pencereleri, müştemilâtı ve bahçesiyle büyük bir yapı olarak
gösterilmiştir. Merkezde  minareli  câmi ve büyük bir yapı olarak liman depoları
çizilmiştir. Kız Kulesi ise, üzerinde hilâlle oldukça güzel bir yapı şeklinde “Tour de
Leandre” adıyla çizilmiştir. İskele açıklarında büyük bir kalyon ve bir kayık dikkat
çekmektedir.
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-Başlık: Plan de Constantinople de Son Port
Canal et Environs
Haritacı - Yayıncı: Johann Jacob Andelfinger - Georg Matthäus Seutter
Boyut: , x , cm
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Yapılış Tarihi: 1
Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Augsbug - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: GE DD  - Bibliothèque
Nationale de France, Paris - Fransa
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-Başlık: Bosphorvs Thracicvs
Haritacı - Yayıncı: Johann Baptist von Reben Homӕnne Erben
Boyut:  x  cm
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Yapılış Tarihi: 11?
Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Nürnberg - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: GE C  - Bibliothèque
Nationale de France, Paris - Fransa

Oldukça estetik ve sanatsal olarak hazırlanmış olan harita 1 yılında Josef Freidrich Leopold tarafından ilk kez basılmıştır. Almanca olarak düzenlenen haritanın sol
üst bölümünde haritanın adı ve İstanbul Suriçi semtlerinin bilgileri yer almaktadır.
Sağ alt kısımda ise Batı Anadolu ve Balkanlar’ı içeren 1/..1 ölçeğe denk gelen Türkiye haritası yer almaktadır. Harita alanının altında ise numaralandırılmış
açıklamalarıyla Galata’dan bakışla çizilmiş İstanbul Suriçi’nin güzel bir panoraması
bulunmaktadır. Sağ üstte ’li tam pusula ve alt orta bölümde 1/.’e denk gelen
çizgi ölçek bulunmaktadır. Haritada Boğaziçi boyunca yerleşimler Türkçe adlarıyla
birlikte renkli evler, câmiler, yerşekilleri ve ağaçlıklarla gösterilmiştir. Yükselti ve
eğimler tarama yöntemiyle gösterilmiştir. Üsküdar “Ville de Scutary” ve “Die Stadt
Scutary” adlarıyla ayrıntılı olarak betimlenmiştir. Haritanın orta bölümünde numaralarla Üsküdar tarafındaki yerleşimlerin açıklamaları yer almaktadır. Özellikle
merkez, çok sayıda câmisi, sıkışık evleri ile büyük ve kalabalık bir şehir görünümü
vermektedir. Kanlitscha(Kanlıca), Kuschkundschuk (Kuzguncuk), Tschengelkoy(Çengelköy), Wanli Effendi(Vaniköy), Anadoly Hyssary (Anadolu Hisarı), Tschibukli
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Bachtscha(Çubuklu), haritada adlarıyla gösterilen yerlerdir. Kız Kulesi ise, küçük bir
kule şeklinde “La Tour de Leandre” ve “Der Leanderisch Thurn” adıyla gösterilmiştir.
Harita, yerleşimlerin Türkçe adlarının verilmesi ve Boğaziçi’nin zengin görselliğiyle
önemli bir kaynaktır.
Alman asıllı Macar mühendis Johann Baptist von Reben, İstanbul’da bulunduğu
yıllarda çeşitli ölçümlerde bulunmuş ve gerçeğe en yakın ölçülerle adım hesabına
göre bu haritayı çizmiştir. Harita tek yaprak olarak çeşitli tarihlerde basılmıştır ve
bilinen en uzun Boğaziçi haritasıdır. Almanca olarak düzenlenen haritanın üst
bölümünde haritanın adı ve yapım bilgileri yer almaktadır. Alt kısımda ise 1’lı tam
pusula ve üst bölümde çizgi ölçek bulunmaktadır. Ölçeğin yanındaki açıklamada
bilgilerin Baron von Gudenus tarafından belirlendiği, mikyas olarak kullanılan ölçeğin yürüyüş saatine göre ayarlandığı ve bunun da saatte  mil olarak kabul edildiği
belirtilmiştir. Haritada Boğaziçi boyunca yerleşimlerin tarihteki ve Türkçe adlarıyla
birlikte kadastral parçaları, yerşekilleri, tarım alanları ve ağaçlıklarla gösterilmiştir.
Haritanın üst sol kesiminde numaralar ve harflerle belirtilen iskele, şehir kapısı,
saray, ibadethâne, meydan, han ve önemli resmî yapıların açıklamaları yer almaktadır. Yükselti ve eğimler tarama ve renklendirme yöntemiyle gösterilmiştir. Üsküdar
“Chrisopolis” “Scutary” ve “Uskudar” adlarıyla kadastral parçalı, Türkçe adlarıyla
ayrıntılı betimlenmiştir. Özellikle merkez şehiriçi yolları ve Nicomedia-Ismid(Kocaeli) anayolunun çıkış yeri farklı renklendirilerek çizilmiştir. Kaiser Seraj(Kavak Sarayı),
Öküz Limanı, Tambur Burnu, Sepulchra Turcarum(Türk Mezarlığı-Karacaahmet),
Kuzgurzuk(Kuzguncuk), Begilerbeyi(Beylerbeyi), Cenclikjöi(Çengelköy), Vaniköy,
Kandilli Saray haritada adlarıyla gösterilen yerlerdir. Kız Kulesi ise, küçük bir kare
şeklinde “Kız Kulesi” ve “Leander Thurn” adıyla gösterilmiştir. Harita, yerleşimlerin
Türkçe adlarının verilmesi ve ilk parselasyonların gösterimi nedeniyle önemli bir
kaynaktır.
İstanbul’un Fransız elçisi olan Kont Choiseul Gouffier’in heyetinde yer alan mühendis
Kauffer, III.Selim döneminde sarayın hizmetine girmiştir. Osmanlı ordusunda uzun
yıllar hizmet veren Kauffer, araştırmaları ve ölçümleri sonucunda hazırladığı İstanbul
haritasını 1’da tamamlamıştır. İstanbul’un bilimsel ölçekli ilk haritası olan eseri,
ilk kez arkadaşı Le Chevailier tarafından basılmış, sonraki yıllarda da haritanın birçok
baskısı yapılmıştır. Fransızca olarak düzenlenen haritanın sağ alt bölümünde haritanın, haritacının ve yayıncının adı yer almaktadır. Lejand bulunmayan haritada sol
altta ’li tam pusula ve 1/1. denk gelen, metre ve toise ile verilen çizgi ölçek yer almaktadır. Yükselti ve eğimler tarama yöntemiyle gösterilmiştir. Haritada Boğaziçi’nin
güney kesimini içeren yerleşimler Türkçe adlarıyla birlikte şehiriçi yolları ve yerşekilleriyle gösterilmiştir. Üsküdar “Scutari” adıyla ve semtleriyle ayrıntılı olarak çizilmiştir. Merkezde Magazins(Çarşı), Sultan Sarayı, Şemsi Paşa, Kavak Sarayı, mezarlıklar
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-Başlık: Carte De Constantinople
Haritacı - Yayıncı: François Kauffer - Jean Baptiste
Le Chevailier
Boyut: 1 x  cm
Yapılış Tarihi: 1

Ü S K Ü D A R

Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer - Baskı Tarihi:
Voyage De La Propontide Et Du Pont Euxin - Paris - 11
Kayıt No - Kayıt Yeri: CLIII..III - Fransız Anadolu
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul - Türkiy

gösterilirken Istavros ve Istavros Dgiami(Beylerbeyi ve Bostancıbaşı Abdullah Ağa Câmii), KousKondjouk(Kuzguncuk), Mont Bourgurlu-Domine Sur Constantinople(Bulgurlu-Çamlıca Tepesi-İstanbul’un en yüksek yeri), Cimetiere(Mezarlık-Karacaahmet)
haritada adlarıyla gösterilen yerlerdir. Kız Kulesi ise nokta şeklinde “Tour de Leandre”
ve “Kıskoulessi” adıyla gösterilmiştir. Harita, İstanbul’un ilk bilimsel ölçümlerini göstermesi açısından önemli bir kaynaktır.
11 yılında hakkâk Alessandri tarafından yapılan harita 1 yılında St. Lazaire
Manastırı matbaasında İnciciyan tarafından basılır. Ermeni harfleriyle Türkçe olarak
hazırlanan harita önemli bir tarihî belgedir. Boğaziçi boyunca tüm yerleşmeler adlarıyla, yükseltiler tarama kabartılı sıralarla ve akarsular kıvrımlı çizgilerle gösterilmiştir.
Haritada 1’li tam pusula ve alt kısımda sanatsal bir bordürle çevrili 1/1.’e denk
gelen çizgi ölçek bulunmaktadır. Sol alt köşede Türk miliyle Gümrük-Ortaköy , mil,
Ortaköy-Rumeli Hisarı , mil, Rumeli Hisarı-Kalender , mil, Kalender-Anadolu
Kavağı , mil toplam 1 mil olarak Boğaziçi’ni  parçaya bölen bir açıklama bölümü
bulunmaktadır. Haritanın sağ tarafında ise lejand yer almakta olup derinlikler kulaç
ile, dalyanlar X ile, tarihî yerler Ϫ ile, Ermeni kiliseleri  ile, Ortodoks kiliseleri  ile,
câmiler  ile, ayazmalar ile, akıntılar  ile gösterilmiştir. Yine sağ tarafta haritada
Arapça, Lâtince ve Ermenice rakamlarla belirtilen alanlara âit açıklamalar yer almaktadır. Diğer bir ilginç bilgi de Boğaziçi’ndeki dalyanların Rumeli yakasında 1 adet,
Anadolu yakasında ise 1 dalyan olarak belirtilmesidir.1 Üsküdar “Ascutari” adıyla
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-Başlık: Neghuts Kostandnupōlsoy koch’ets’eal i
tachkats’ Pōghaz Ich’i
Haritacı - Yayıncı: Ghukas İnciciyan - I Vans Sbyn
Ghazaru
Boyut: , x , cm.

V I I I

Yapılış Tarihi: 11
Bulunduğu Eser - Basıldığı Yer - Baskı Tarihi:
Amaranots Biwzandean - Venedik - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: 11 - University
of Michigan - A.B.D.

semtleri, akarsuları ve yapılarıyla ayrıntılı olarak betimlenmiştir. Merkezde Ermeni,
Ortodoks ve Müslüman halkın bulunduğu alanlar simgelerle belirtilmiştir. Çamlıca ve
Bulgurlu Tepeleri yüksek alanlar hâlinde ve Kuzguncuk’ta Ermeni kilisesi ve câmi birlikte gösterilmiştir. Kız Kulesi ise, küçük bir kule şeklinde “Kız Kulesi” adıyla çizilmiştir.
Ayrıca Boğaziçi boyunca Anadolu Hisarı’na doğru  adet dalyan görülmektedir. Harita
Ermenice olmasının yanında ve şehrin sosyal, kültürel, ticârî ve dînî dokusuna yönelik
bilgileriyle önemli bir kaynaktır.
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1-Başlık: Plan De Constantinople
Haritacı - Yayıncı: Carl Stolpe - Lorentz et Keil
Boyut:  x  cm
Yapılış Tarihi: 1
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Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: İstanbul - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: GEC 1 - Bibliothèque Nationale de France, Paris - Fransa

Almanca ve Fransızca olarak düzenlenen harita İstanbul’un demografik özelliklerini
gösteren temalı bir haritadır. Farklı tarihlerde ve şehirlerde basılan haritanın çok sayıda
nüshası bulunmaktadır. Haritanın sağ alt bölümünde haritanın ve haritacının adı
yer almaktadır. Pusula bulunmayan haritada sol altta açıklamaların yer aldığı lejand
ve 1/1. kesir ile çizgi ölçek yer almaktadır. Haritada Boğaziçi’nin güney kesimini
içeren yerleşimler Lâtin harfleriyle Türkçe adlarıyla verilmiştir. Lejandta verilen bilgiler doğrultusunda Müslüman(açık pembe), Hristiyan(gri) ve Mûsevî(sarı) yerleşim
yerleri renklendirilerek yoğun yerleşim alanları olarak verilmiştir. Ayrıca mezarlıklar,
dînî yapılar, tarım alanları, idârî ve ticârî yapılar numara, sembol ve şekillerle gösterilmiştir. Üsküdar “Scutari” ve “Üsküdar” adıyla ve semtleriyle ayrıntılı olarak çizilmiştir.
Genel olarak Müslümanların yaşadığı alan olarak gösterilirken birçok yapısı, sokak
ve caddeleri, bağları ve mezarlıkları ayrıntılı çizilmiştir. Merkezde Büyük Câmi, Yeni
Câmi, Doğancılar Meydanı, Paşa Kapısı, Eski Vâlide Câmii, Yeni Mahalle belirtilmiştir.
Beglerbei(Beylerbeyi), Kusgundschuk (Kuzguncuk), Selimieh(Selimiye) semt olarak
belirtilirken Selimiye Kışlası, Askerî Hastane ve Böjük Mezaristan(Karacaahmet
Mezarlığı) haritada adlarıyla çizilen yerlerdir. Yerleşim alanları kırmızı, mezarlıklar
ve bahçeler yeşil, yollar beyaz renkle gösterilmiştir. Kız Kulesi ise nokta şeklinde “La
Tour de Leandre” ve “Kıskulessi” adıyla gösterilmiştir. Harita İstanbul’un demografik
özelliklerini göstermesi açısından önemli bir kaynaktır.
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11-Başlık: İstanbul Liman Haritası
Haritacı - Yayıncı: ? - İstanbul Ticâret-i Bahriye
Müdüriyeti
Boyut: 1, x  cm.
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Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Matbaa-i Bahriye İstanbul - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: ?-?

1 yılında kurulan Mühendishâne-i Bahr-i Humâyûn Osmanlı Devleti’nde ilklerin
öncüsü olmuş, özellikle denizcilik alanında bilimsel çalışmaların yapılmasına olanak
sağlamıştır. Mühendishâne’de 1 yılında kurulan matbaada bu kapsamda birçok eser
basılmıştır. Bunlardan biri olan İstanbul Liman Haritası temalı haritadır ve İstanbul
limanlarını gösteren önemli bir tarihî belgedir. Arap harfleriyle Türkçe olarak hazırlanan haritada Boğaziçi boyunca tüm iskeleler adlarıyla verilirken, derinlikler, akıntılar,
demir yerleri ve iç kesimlerde yükseltiler izohipslerle gösterilmiştir. Haritada ’lü tam
pusula ve sol alt kısımda çizgi ölçek bulunmaktadır. Sol üst köşede Karadeniz, Akdeniz
ve Marmara Denizi’ndeki “mevcut limanlar arasındaki mesâfâtı gösterir emyâl-i bahri”
yâni mesâfe cetveli bulunmaktadır. Sağ taraftaki genel Boğaziçi haritasında ise haritanın adı, basım yeri ve açıklamalarıyla İstanbul limanının sınırları, iç ve dış limanları
gösterilmiştir. Önemli yapılar ve semtler dışında haritada fazla yazı bulunmamaktadır.
Üsküdar semtleri, iskeleleri, yerleşim alanları ve yapılarıyla betimlenmiştir. İskeleler
Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Merkez, Selâmsız, Salacak, Harem olarak gösterilmiştir. Karacaahmet Mezarlığı, Selimiye Kışlası, Askerî Hastane, Kız Kulesi adlarıyla
belirtilen alanlardır. Haritada yerleşim alanlarının dışında çizilen izohipsler, sert veya
yumuşak eğimler, akarsu vadileri, falezler Üsküdar’ın coğrafî ve topografik yapısına
ilişkin tarihî veriler olarak kabul edilmektedir.

58

T A R İ H Î

H A R İ T A L A R D A

1-Başlık: İstanbul Haritası
Haritacı - Yayıncı: Ressam Nazmi Efendi - Harbiye
Nezâreti
Boyut: 1 x  cm.
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Basıldığı Yer - Baskı Tarihi: Matbaa-i Osmaniye İstanbul - H.1/M.1
Kayıt No - Kayıt Yeri: ?-?

Harbiye Nezâreti’nde görevli ressam ve hakkâk Nazmi Efendi tarafından düzenlenerek
basılan harita, Arap harfleriyle Türkçe olarak hazırlanmıştır. Haritanın üst bölümünde
haritanın, haritacının adı ve tarihinin bulunduğu “Harbiye Nezâreti Mücessemat Dâiresi ketebesinden Osmanlı Posta Pulları ressam ve hakkâkı Nazmi Efendi tarafından
müceddilen hakk ve tersim olunarak  senesinde ikinci defâ olarak tab edilmiştir.”
ifâdesi yer almaktadır. Haritada Boğaziçi’nin güney kesimi boyunca tüm iskeleler adlarıyla verilirken, akıntılar, sığ yerler, semtler ve mahalleler, sokak ve caddeler ayrıntılı
gösterilmiştir. Haritada ’lü küçük tam pusula ve sol alt kısımda 1/. kesir ve çizgi
ölçek bulunmaktadır. Alt kesimde yer alan lejandta verilen bilgiler doğrultusunda Müslüman, Hristiyan ve Mûsevî yerleşim yerleri renklendirilerek yoğun yerleşim alanları
verilmiştir. Ayrıca mezarlıklar, dînî yapılar, bağ ve bahçeler, idârî ve ticârî yapılar gösterilmiştir. Burada haritacının, Stolpe’nin 1 tarihli İstanbul haritasından yararlandığı
düşünülmektedir. Üsküdar “ ﺍﻭﺴﮏﺪﺍﺮ- Üsküdar” adıyla, semtleriyle ve mahalleleriyle
ayrıntılı olarak çizilmiştir. Resmî yapılar, câmiler, türbeler, okullar, hastaneler, bahçeler,
mezarlıklar, caddeler, yollar gösterilmiştir. Mahalleleri İcâdiye, Selimiye, İhsâniye, Çengelköy, Beylerbeyi, Kuzguncuk, Merkez, Selâmsız, Salacak, Harem olarak gösterilmiştir.
Büyük Mezaristan(Karacaahmet Mezarlığı), Selimiye Kışlası, Askerî Hastane, Kız Kulesi adlarıyla belirtilen alanlardır. Harita Üsküdar’ın .yüzyılın başlarındaki yapısı ve
demografik özelliklerini göstermesi açısından önemli bir kaynaktır.
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1-Başlık: İstanbul - Üsküdar
Yayıncı: Keşfiyat ve İnşaat
Türk Anonim Şirketi
Boyut: 1 x  cm
Yapılış Tarihi: 1
Basıldığı Yer - Baskı Tarihi:
İstanbul - 1
Kayıt No - Kayıt Yeri: 1/
- İstanbul Deniz Müzesi İstanbul - Türkiye
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1-Başlık: Skutarı
Haritacı - Yayıncı: Ernest Debes
- Karl Baedeker
Boyut: 1, x  cm
Yapılış Tarihi: ?
Bulunduğu Eser - Basıldığı
Yer - Baskı Tarihi: Baedeker’s
Travel Guides - Leipzig - 11

1’de Meşrutiyetin ilânından sonra ülkede yapılan yeni çalışmalar içinde İstanbul
Şehremâneti’nde(Belediyesi) ilk harita çalışmaları şehremini(Belediye Başkanı) Cemil
Paşa(Cemil Topuzlu) döneminde başladı. Bu amaçla Eminönü, Beyoğlu ve Üsküdar ile
Kadıköy olmak üzere sık yerleşim yerlerinin 1/, 1/1 ve 1/ ölçeğinde haritalarının yapılması işi bir Fransız şirketi olan Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim Şirketi’ne
ihâleyle verilmiştir. Bunlardan biri olan Üsküdar haritası merkez mahalleleriyle sınırları
belirlenmiş olarak bir pafta hâlinde hazırlanmıştır. Haritanın sol üst bölümünde haritanın adı, sağ üst bölümde küçük tekli pusula ve sağ alt bölümünde ise 1/. kesir ve
çizgi ölçeği yer almaktadır. Haritada x1 bölmeli harf ve rakam kullanımlı dikdörtgen
koordinat sistemi kullanılmıştır. Arap harfleriyle Türkçe olarak hazırlanan haritada sağ
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orta kısımda 1x1 bölmeli alanda İstanbul’un  merkezi İstanbul, Beyoğlu-Galata ve
Üsküdar olarak gösterilmiştir. Üsküdar “ اوﺴﮏﺪﺍﺮ- Üsküdar” adıyla merkez mahalleleriyle bir pafta olarak verilmiştir. Sol altta yer alan lejandta kamu yapıları, kıyı şeridi, bahçe
ve mezarlıklar, izohipsler, cadde ve sokaklara âit açıklamalar bulunmaktadır. Haritada
tüm câmi, türbe, tekke, hastane, okul, kilise ve mezarlıklar, sokak ve caddeler, iskeleler
adlarıyla gösterilirken kadastral parçalı olarak mahalleler belirtilmiştir. Paşa Limanı,
Kuzguncuk, Sultan Tepe, Kavak Burnu, İhsâniye, Şemsi Paşa, Karaca Ahmet Mezarlığı,
Altunizâde, Bülbül Deresi, İmrahor, Çavuşdere Bostanı adlarıyla belirtilen alanlardır.
Kuzguncuk kıyısında “  אزا- Boğaziçi” yazmaktadır. Kız Kulesi ise gösterilmemiştir.
Harita Üsküdar’a âit tek pafta hâlinde yapılmış olması ve koordinat sisteminin bulunması açısından önemli bir kaynaktır.
Alman editör ve coğrafyacı Baedeker yayımladığı seyahat rehberleriyle bütün dünyada
tanınmıştır. Eserinde 1 harita,  plan, 1 panorama yer almaktadır. Bu seyahat rehberinde bulunan harita, Üsküdar “Scutari” ve “Üsküdar” adıyla merkez mahalleleriyle bir
pafta olarak verilmiştir. Haritanın sol alt bölümünde haritanın adı ve 1/. kesir ve
çizgi ölçeği yer almaktadır. Pusula ve lejand bulunmayan haritada sokaklar ve caddeler
ayrıntılı olarak çizilmiştir. Haritada x bölmeli harf ve rakam kullanımlı dikdörtgen
koordinat sistemi kullanılmıştır. Yükselti ve eğimler tarama yöntemiyle gösterilmiştir.
Haritada câmi, türbe, tekke, hastane, okul, kilise ve mezarlıklar adlarıyla açıklanmıştır.
Merkezde Sultan Tepe, Salacak, Doğancılar Meydanı, Paşa Kapısı, İhsâniye, Selimiye,
Kavak, Nuh Kuyu, Yeni Mahalle, Bağlarbaşı, Selâmsız, İcâdiye, Sultan Dere, Bağ Hamam
mahalleler olarak kadastral parçalarıyla belirtilmiştir. Kız Kulesi ise nokta şeklinde “Leandre Turn” adıyla gösterilmiştir. Harita Üsküdar’a âit tek pafta hâlinde yapılmış olması
ve yapıların adlarıyla birlikte gösterilmesi açısından önemli bir kaynaktır.

Sonuç
Üsküdar’ın tarihî gelişimini ve değişimini en iyi gözlemleyebileceğimiz belgeler arasında haritalar ve portolanlar yer almaktadır. Haritalar şehrin yapısının koordinat sistemi
içinde gelişimini, yapıların boyutlarını, mimârî eserlerini belirlemenin yanı sıra, yapıldıkları dönemlerin siyâsi, ekonomik, askerî ve sosyo-kültürel değerlerini de aktarırlar.
Bu bağlamda yapılan araştırmada Üsküdar’ı içeren tarihî nitelikteki çok sayıda harita
tespit edilmiştir ve bunlardan bazıları tanıtılmıştır. Üsküdar’ın, Konstantinopolis’in
fethi öncesinden başlayıp Osmanlı yönetiminde gelişen imârı, İstanbul geneli için
çizilen haritalara yansımıştır. Çeşitli dönemlerde yapılan bu haritalardan tarihî yapılar
(Câmiler, medreseler, çeşme ve sebiller, mektepler, türbeler, mezarlıklar vb. kamusal
yapılar), kadastral parçalar ve topografik yapı ve yerleşim alanlarının zaman içerisinde
değişimleri de tespit edilmektedir. Yaklaşık 1 yıllık bir süreçte Üsküdar’ın geçirmiş
olduğu değişikliklerin belirlenebildiği bu haritaların bir araya getirilmesi önemlidir. Bu
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haritaların bilgilerinin yer aldığı bir eser, uzmanlardan oluşan bir komisyon çalışması
hâlinde hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmalıdır.
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MS. 616-619 SÂSÂNÎ-BİZANS SAVAŞLARINDA
ÜSKÜDAR’IN KONUMU VE ÖNEMİ
YRD. DOÇ. DR. AHMET ALTUNGÖK
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Giriş
Üsküdar; Erken Ortaçağlarda, bu dönemin iki önemli gücü arasında meydana gelen
büyük bir savaşın önemli bir tanığı olarak karşımızda durmaktadır. Sâsânîlerin, MS. 7.
yüzyılın ilk çeyreğinde Bizans’a yönelik başlatmış oldukları istila girişimleri sırasında
Üsküdar toprakları önemli bir konuma sahiptir. Bu istila girişimleri içerisinde yer alan
MS. 616-619 savaşları, yirmi altı yıllık uzun soluklu bir savaş serüveni içerisinde sadece
kısa bir kesittir. Bu savaşlarda Sâsânîler, Bizans başkenti Konstantinopolis’i ele geçirmek amacıyla Avarlar ile beraber hareket etmişler ana karargâhlarını Üsküdar’a konuşlandırmışlardır1. MS. 603 yılında başlayan Sâsânî-Bizans savaşları Herakleios’un MS.
610 yılında Bizans’ın başına geçmesi ile hızlanmıştır. MS. 612 yılından itibaren Sâsânîlerin Bizans’ın elinde bulunan Suriye, Filistin, Mısır ve Anadolu toprakları üzerindeki
işgal girişimleri MS. 619 yılında Bizans’ın İstanbul’a hapsolmasına neden olmuştur.
Yedi yıllık bir savaşın ardından Sâsânî orduları İstanbul’a dayanmışlardır. Sâsânî ordusu Avarlar ile beraber yedi yıl arayla iki defa İstanbul’u kuşatmışlar fakat Bizanslılar
bu kuşatmayı mucizevî bir şekilde atlatabilmişlerdir.
Ayrıca MS. 616-619 savaşları Türkler, İranlılar, Bizanslılar ve müslümanlar açısından
önem taşımaktadır. Bu savaş Türkler açısından; ilk defa bir Türk topluluğu olan Avarların İranlılarla beraber İstanbul’u kuşattıkları bir savaş olması açısından önemlidir. Bunun yanında İranlılar açısından önemi de bu savaşların neticesinde Sâsânî sınırlarının
kısmen eski Pers sınırlarına ulaşmış olmasından kaynaklanmaktadır. Sâsânîler döneminde İran hükümdarları sürekli olarak batıda Persler dönemi sınırlarına ulaşmak için
mücadele etmişlerdir. Kendilerini Pers imparatorluğunun varisleri olarak gören Sâsânî
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hükümdarları aynı zamanda Bizans’a karşı bir dünya devleti olabilmenin mücadelesini
vermekteydiler ve Bizans’ı baskı altına alabilmek için her türlü fırsatı değerlendirerek
onlarla savaşmaktaydılar. Sâsânî hükümdarları özellikle Anadolu toprakları üzerinde
hak iddia ediyor ve bu toprakları Perslerin önemli bir mirası olarak görüyorlardı. Sâsânî
hükümdârı II. Şapur2 (MS. 309-379), Bizans imparatoru II. Costantius’a (MS. 337-361)
göndermiş olduğu bir mektupta “Makedonya’dan Fırat Nehrine kadar üzerinde gezmiş
olduğunuz yollar benim atalarım tarafından inşa edilmiştir” şeklinde bir ifade kullanarak Persler döneminde Anadolu ve Balkanlar üzerinde yapılan inşa çalışmalarına
dikkat çekmiştir3. Bunun yanında Bizanslılar açısından bu savaşın çok sayıda menfi
sonuçları bulunmaktadır. Bizans’ın, tarihi boyunca büyük oranda toprak kaybı yaşadığı
savaşlardan bir tanesi de bu çarpışmalardır. Üstelik Bizans bu savaşta büyük bir insan
kaybı yaşamıştır. Ayrıca MS. 603 yılında başlayan ve ancak MS. 628 yılında tamamlanan
bu uzun soluklu savaşın neticesinde Bizans ve Sâsânî imparatorlukları siyasi, iktisadi
ve sosyal açıdan birbirlerini zayıflatmışlardır. Bunun üzerine Arap Yarımadasında ortaya çıkan İslam dinini yaymak arzusu ile mücadele eden Müslümanlar, Sâsânîleri birkaç savaş sonucunda rahat bir şekilde tarih sahnesinden silebilmiş ve Bizans’ın elinde
bulunan Suriye, Filistin ve Mısır toprakları kısa bir zaman içinde Müslümanların eline
geçmiştir.
Bu savaşlar sırasında önemli bir yere sahip olan Üsküdar, antik dönemlerde Romalıların çok fazla ehemmiyet göstermedikleri bir bölgeydi. Roma döneminde Üsküdar toprakları Kalkhedon’a (Kadıköy) ait bir banliyö durumundaydı4. Üsküdar’ın bu dönemlerde basit bir iskele olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu dönemdeki adının Khrysopolis olduğu antik dönem klasik kaynaklarından anlaşılmaktadır5. Pers kralı Dareios’un
Makedonya çıkarması akabinde elde ettiği altın ganimetleri ve bölgenin haraçlarını
Üsküdar’da yaptırdığı bir depoda sakladığı ve bundan dolayı da şehrin adının altın şehir anlamında Khrysopolis şeklinde ifade edildiği de söylenmektedir6. Sonraki dönemlerde Üsküdar’da deri kalkanlar imal edildiği için, deri kalkanlar için kullanılan Skutarion sözcüğünden dolayı buraya Skutari adının verildiği de ifade edilmektedir7. Sâsânîlerin ordugâhlarını buraya kurmalarından dolayı Farsça iskân edilen yer anlamında
Oskandar’dan da adının gelebileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Sâsânîlerin, MS.
618 ve 628 yılları arasında ordugâhlarını burada konuşlandırmış olmalarının akabinde burada bulundukları on yıllık bir zaman zarfında, Üsküdar’ın önemli bir yerleşim
yeri haline gelmeye başlaması açısından, Sâsânîlerin buradaki varlıklarının büyük bir
öneme haiz olduğu söylenebilir. Sâsânîlerin buraya ordugâhlarını kurdukları dönemde
Üsküdar’ın küçük bir köy halinde olduğu, basit bir iskelesinin olduğu ve Bizans soylularından bazılarının Üsküdar sahillerinde köşklerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Sâsânîlerin buraya konuşlanmasından sonra İranlı komutanların bu köşklerde ikamet
ettikleri tahmin edilmektedir.
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Sâsânî hükümdarı
II. Hüsrev
(MS -)

Sâsânî-Bizans Savaşlarının Sebepleri
Bu dönemde Sâsânîlerle Bizans arasında yapılan savaşlarının temelinde II. Hüsrev’in
(MS. 591-628) önemli bir müttefiki olan Bizans imparatoru Mavrikios’un (MS. 582602), MS. 602 yılında Phokas (MS. 602-610) tarafından ortadan kaldırılması yatmaktadır8. Bizans imparatoru Mavrikios’u deviren Phokas Bizans tahtına geçmiştir. II. Hüsrev
ile Mavrikios arasındaki yakınlığın temeli MS. 591 yılındaki Sâsânî taht kavgaları sırasında atılmıştır. Babası IV. Hürmüz’ü (MS. 579-590) ortadan kaldırarak Sâsânî tahtına
yerleşen II. Hüsrev, babasının generallerinden Behram Çûbin tarafından devrilmiştir9. Bunun akabinde II. Hüsrev, Atropaten10 (Azerbaycan) topraklarına kaçarak Bizans
imparatoru Mavrikios’tan yardım istemiştir. İmparator, I. Hüsrev (MS. 531-579) ve IV.
Hürmüz dönemlerinde imzalanan ve şartları Bizans tarafından oldukça ağır olan anlaşmaların lağvedilmesi şartıyla II. Hüsrev’e yardım etme kararı almıştır. Mavrikios,
oğlu Theodosius komutasında altmış bin kişilik Bizans ordusunu II. Hüsrev’e yardım
amacıyla göndermiştir11. II. Hüsrev, Mavrikios’un göndermiş olduğu Bizans ordusunu
Atropaten ordusuyla birleştirerek Behram Çûbin üzerine yürümüş ve Genzek12 Ovasında yapılan savaşta Behram’ı yenerek Sâsânî tahtına oturmuştur. Bu ittifakın neticesinde
II. Hüsrev, Bizans imparatoru Mavrikios’un kızı Meriem ile evlenmiştir13. II. Hüsrev’in,
Meriem ile olan evliliğinden daha sonraları Sâsânî tahtına çıkacak olan Şireveyh adındaki çocuğu dünyaya gelmiştir14.
MS. 602 yılında Mavrikios’u ailesi ile beraber ortadan kaldıran Phokas, Bizans tahtına
oturmuş ve Sâsânîlerle yapılan anlaşmaları lağvetmiştir. Gerçekleşen bu olayı Bizans’a
karşı kaybedilen Sâsânî üstünlüğünü tekrar tesis etmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünen II. Hüsrev, Bizans’a savaş ilan etmiştir. Phokas’ın Kuzey Afrika’da kendi aleyhine
cereyan eden isyanlarla uğraşmasını fırsat bilen II. Hüsrev, Bizans’ın elindeki toprakları
işgal etmeye başlamıştı. İstila faaliyetlerine ilk olarak Ermenistan’ın, Bizans’ın elindeki kısımlarını işgal etmekle başlayan Sâsânî ordusu, Edessa’yı ele geçirerek Kuzey
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Bizans İmparatoru
Mavrikios
(MS. -)

Mezopotamya ve Suriye topraklarına hâkim olmuştur15. Bu işgallerin akabinde Sâsânî
orduları Akdeniz’e dayandılar. Sâsânîlerin doğudaki istila girişimleri karşısında zor
durumda kalan Phokas aynı zamanda iç isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. Phokas,
MS. 608 yılında Herakleios’u (MS. 610-641) Sicilya ve Kıbrıs’ta meydana gelen isyanları
bastırması için görevlendirdi. Bu isyanları başarılı bir şekilde bastıran Herakleios, MS.
610 yılında Phokas’ı ortadan kaldırarak Bizans tahtına oturdu16. Herakleios’un Bizans
tahtına oturmasından sonra da Sâsânîlerin Bizans toprakları üzerindeki istila faaliyetleri devam etmiştir. Sâsânîler MS. 610 ile MS. 616 yılları arasında Bizans’ın elinde
bulunan Suriye, Filistin ve Mısır topraklarının tamamını ele geçirdiler.
Bu istilalar sırasında Filistin’i işgal eden Sâsânî orduları MS. 616 yılında Kudüs’e girerek
burada büyük bir Hıristiyan katliamı gerçekleştirmişlerdir. Üç gün boyunca süren katliamda elli bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilmektedir17. Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev,
Kudüs’te bulunan ve Hıristiyanların Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inandıkları kutsal
haçı alarak Sâsânî başkenti Medâ’in’e götürmüştür18. Bu savaş Kur’an-ı Kerim’deki Rum
Süresinde de mevzu bahis edilmiştir. Mekkeli putperestler, Sâsânîlerin Kudüs şehrinde
yapmış oldukları bu katliama ve Bizans’ın ağır yenilgisine sevinerek Müslümanlarla
dalga geçmişlerdir19.
MS. 615 ve 616 yıllarında iki kafile halinde Müslümanların Bizans’ın müttefiki olan
Etiyopya’ya (Habeşistan) sığınmış olmaları Müslümanlarla Bizans arasında doğal bir
ittifakın oluşmasına vesile olmuştur. Bazı Müslümanlar bu dönemde iki kafile halinde
Etiyopya başkenti Aksum’a sığınmışlar ve Habeş kralı Ashame bin Abcar (Necaşi) kendilerini ülkesinde Nagaş adı verilen bölgeye yerleştirerek onları Mekkeli putperestlere
karşı korumuştur. Bunun yanında Kur’an’ı Kerim, Hıristiyanları Ehl-i Kitap olarak nitelendirmiş ve onları ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Bu sırada Müslümanlar Mekkeli
putperestlerin ekonomik ambargosu altında bulunduklarından dolayı büyük bir sıkıntı
içerisinde olmakla beraber Bizans’ın aldığı yenilgi kendilerinde büyük bir burukluk
meydana getirmiştir. Sâsânî-Bizans savaşlarının yoğun olarak devam etmiş olduğu
MS. 616-619 yılları arasındaki üç yıllık zaman, Mekke’de Hz Peygamber ve kendisine
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inananların çok katı bir ambargo altında Şibî Ebî-Tâlîb adı verilen mahallede yaşamak
zorunda kaldıkları bir döneme denk gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’in Rum Suresi 1. ve
5. ayetleri özetle; Rumların ağır bir yenilgi aldıklarını fakat birkaç sene zarfında tekrar
galip geleceklerini ifade ederek; gelecekteki bu galibiyetten dolayı Müslümanların sevinecekleri müjdesini vermiştir.

Sâsânî-Bizans Savaşlarında Üsküdar’ın Konumu
Sâsânî orduları altı yıl zarfında Suriye, Filistin, Mısır ve İç Anadolu’ya kadar Bizans’ın
elindeki önemli bir toprak parçasını ele geçirmişlerdir. Sâsânîler tarafından oldukça
başarılı geçen bu istila faaliyetlerinin iki önemli komutanı bulunmaktadır. Şahin ve
Şahrbaraz adı verilen bu iki komutan II. Hüsrev’in önemli generallerinden ikisidir20.
Şahin ve Şahrbaraz yaptıkları bu istila girişimlerinin ardından II. Hüsrev tarafından
ikinci bir emirle Anadolu’nun geri kalan topraklarını işgal ederek İstanbul’u ele geçirme noktasında direktif almışlardır. MS. 616 ve MS. 619 yılları arasında Mısır deltası
ve Anadolu toprakları üzerindeki istila girişimlerine yoğunlaşan bu iki komutan Mısır topraklarını Nil deltasından itibaren Sudan’a kadar ele geçirmişlerdir21. Mısır’daki
son hâkimiyet noktası İskenderiye’yi kaybetmek üzere olan Bizanslılar bu ülkedeki
hazinelerini İstanbul’a taşımak amacıyla gemilere yüklemişlerdir. Fakat ortaya çıkan
büyük bir fırtına gemilerin sürüklenerek Sâsânî donanmasının eline geçmesine sebep olmuştur22. Sâsânî saray hazinesinin yedide birine denk olan bu hazine İranlılar
tarafından rüzgârın getirdiği hazine anlamına gelen gencî vaz averd şeklinde adlandırılmıştır23.
Mısır topraklarının tamamını işgal eden Sâsânî ordusu Anadolu’daki işgal faaliyetlerine hız vermiştir24. Sard ve Efes’i ele geçiren Sâsânî ordusu Batı Anadolu’ya tamamen hâkim olmuştur25. Sâsânî orduları MS. 617 yılında İstanbul Boğazına dayanarak
Khalkedon’a (Kadıköy) gelmiş ve burada konuşlanmışlardır26. İstanbul’u ele geçirmek
için faaliyetlerine aralıksız olarak devam eden Sâsânî generalleri Şahin ve Şehrbaraz
büyük bir donanma inşası için gerekli çalışmalara başlamışlardır. Donanma inşası için
Üsküdar kıyıları uygun görülmüştür. İranlılar açısından Kadıköy ve Üsküdar topraklarının Trakya, Yunanistan ve Balkanlar üzerine düzenlenen askeri çıkarmalarda önemli
konumları bulunmaktadır. Daha önce de Persler döneminde Dareios, Yunan ve İskit
seferleri sırasında ordularını yine Üsküdar’da konuşlandırmıştır. Dareios’un bu istilası
döneminde Üsküdar’da bir iskelenin mevcut olduğu ve bu iskeleden dolayı donanmasını buraya kurduğu rivayet edilmektedir. Bunun yanında Dareios, Üsküdar’da bölgenin vergilerinin ve ganimetlerinin depolandığı büyük bir depo inşa etmiştir.
Bizanslılar döneminde de Üsküdar’da zaten Khalkedon’a bağlı bir iskele bulunmaktaydı. Bu iskelenin karşısında günümüzde Kız Kulesi olarak adlandırılan yapının üzerinde
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kurulu olduğu adacık üzerinde, gemilere yol göstermek için kullanılan bir deniz feneri
inşa edilmişti. Sâsânî istilası sonucunda işgalden kaçan büyük bir nüfus potansiyelinin
İstanbul’a yığılmasından dolayı, burayı ele geçirebilmek için büyük bir donanmanın
inşası gerekli hale gelmişti. Bundan dolayı Sâsânîler Üsküdar kıyılarına gemi inşaatı
için bir tersane kurmuşlardır. Sâsânîlerin Üsküdar kıyılarında kurdukları bu tersanede
başlatmış oldukları donanma inşaatı MS. 619 yılına kadar sürmüştür. Normalde Sâsânî
devletinin güçlü bir donanması yoktu. Sâsânîlerin askeri gücü büyük oranda kara ordusuna dayanmaktaydı. Zaten Sâsânîler iyi bir donanma teşkil edecek deneyimli ekipmanlara ve askeri teknolojiye sahip değillerdi. Sâsânî Devletinin İran Körfezi üzerinde
kendisine yetecek askeri bir donanması bulunmaktaydı ve bu donanmayla o dönemde
sadece I. Hüsrev zamanında Yemen’in Bizans’ın müttefiki olan Etiyopyalılardan geri
alınması noktasında kullanılmıştı27. Bunun dışında Sâsânî Devletinin askeri tecrübesi
genel olarak kara birliklerine dayanmaktaydı.
Bundan dolayı Sâsânîlerin Üsküdar kıyılarında teşkil etmiş oldukları donanmaya ait
gemiler küçük ve dayanıksızdı. Sâsânî ordusu Komutanları Şahin ve Şahrbaraz bir yandan ele geçirdikleri yerlerin istikrarı için mücadele vermekteyken diğer yandan İstanbul’a düzenlenecek olan çıkarma faaliyeti için donanma yapımına hız vermişlerdir.
Sâsânî ordusu komutanları geçmişte Dara’nın yapmış olduğu gibi Üsküdar topraklarını
İstanbul’un muhasara edilmesi için merkez haline getirmişlerdir. Sâsânî ordusunun
Üsküdar’daki varlığı yaklaşık olarak 10 yıl sürmüştür. Bu zaman zarfı içerisinde Üsküdar, Anadolu’da bulunan bütün Sâsânî garnizonlarının merkezi durumuna gelmiştir.
Sâsânî ordusu Anadolu topraklarını elde tutabilmek için Lazika, Caesarea (Kayseri),
Amida (Diyarbakır), Edessa (Urfa), Nisibis (Nusaybin), Antiokheia (Antakya) gibi bölge
ve şehirlerde garnizonlar kurmuşlardır. Sâsânî ordu komutanları Şahrbaraz ve Şahin
hem ele geçirilen topraklar üzerinde bulunan garnizonlar ve hem Sâsânî sarayı ile irtibat halinde olabilmek için Üsküdar’a bölge halkı asküdar şeklinde telaffuz ettikleri
büyük bir posta binası inşa etmişlerdir. Aşküdar adı verilen bu posta binasının Üsküdar’a isim olarak verildiği noktasında bazı rivayetler bulunmaktadır. İranlıların burada
bulundukları zaman zarfında bölge insanları geçmişte Skutari olarak adlandırılan bu
yerin adından yola çıkarak, aşküdar sözcüğü içerisinde bulunan -ş sesini -s sesine tebdil ederek asküdar şeklinde telaffuz ettikleri tahmin edilmektedir.
Yüksek bir kule şeklinde inşa edilen bu bina aynı zamanda büyük bir gözetleme kulesiydi. Bu kule Eski Türklerin de gözetleme ve postacılık faaliyetleri amacıyla inşa ettikleri, kargu adı verilen kulelerin bir benzeridir. Türklerin kargu adını verdiği bu kulelere
İranlılar ise turbal demekteydiler. Sâsânî toprakları üzerinde yaşayan Iraklı Araplar bu
tip yapılara minar adını vermişlerdir28. Minar sözcüğü Sâsânîler sonrası İslam Dünyasına minare şeklinde geçmiştir. Bu tip kulelerin tepesine, etrafında inşa edilen büklümlü
merdivenler vasıtasıyla çıkılırdı. Bu yapılar dörtgen şeklinde inşa edildiği gibi, silindir
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şeklinde de yaptırılmaktaydı. Bu binalar aynı zamanda çok katlı olurlardı ve her katı
arşiv olarak kullanılırdı. Bu tip mimari yapılar postacılık ve arşivcilik amacıyla; devletin
yazışmaları ile ilgili raporların tutulduğu binalar şeklinde kullanıldığı zaman bunlara
aşküdar adı verilirdi. Bu raporlar genelde devletin harcamaları, gelirleri, mektuplar, askeri raporlar, casusluk faaliyetleri ile ilgili tutanaklardan oluşmaktaydı. Batılı tarihçiler,
İranlıların yazışmalarda kullandıkları asküdar ve berid kavramlarını Antik Yunan’dan
aldıklarını ve bu kavramların aslında Farsça olmadığını iddia etmektedirler29. Halbuki
asküdar Romalıların kendi telaffuzlarına aittir. Çünkü bu sözcüğün asıl telaffuzu aşküdardır. Aşk/Eşk ise Partlar dönemine ait olan faaliyetler için kullanılan bir kavram olup
Aşkâni sözcüğünden ileri gelmektedir. Sâsânîler dönemi İranlıları Aşkâniler döneminden kalma faaliyetlerin çoğunu Pehlu veya Aşk/Eşk sözcükleri ile ifade etmekteydiler.
Şahin ve Şahrbaraz adı verilen komutanlar haberleşme amacıyla yapılan binanın
haricinde, bölgenin haracının toplanarak Sâsânî başkenti Medâ’in’e iletildiği Gencûr
adı verilen büyük bir hazine binası inşa etmişlerdir. Bu hazine binası sadece nakdi
vergilerin değil aynı zamanda vergi yerine geçen mahsulât, eşya ve hayvanların korunduğu büyük depoların ve barınakların içerisinde bulunduğu büyük binalar şeklinde inşa edilirdi. Bu hazinenin sorumlusuna genc amar dibhar adı verilirdi30. Dibhar
kelimesi Sâsânîler sonrası İslam dünyasına debir şekliyle geçen ve işleri çekip çeviren,
yöneten anlamını taşıyan bir kavram olması açısından önemlidir31. Bunlara ek olarak
Sâsânî ordusu Üsküdar’da savaş mühimmatları, araç gereçler ve orduya ait hayvanlar için akhor adı verilen depo ve barınaklar inşa etmişlerdir. Yine bu barınakların
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Bizans İmparatoru
Flavius Herakleios
(MS 1-)

idaresinden mesul olan kimseye de akhor amar dibhar adı verilmekteydi32. Akhor
kavramı İslam sonrası dönemde kurulan Müslüman devletler tarafından da saraya ait
hayvanların barınakları için kullanılmaya devam etmiş ve günümüzde Anadolu’da da
ahır şeklinde hayvan barınaklarını ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunun yanında
Sâsânîlerin toplanan mahsulât ve ganimetlerin nakit paraya dönüşmesi ve askerlerin
iaşe ihtiyaçlarının temini için Üsküdar’da büyük pazarlar kurdukları da bilinmektedir. Sâsânî ordusunun burada tesis ettiği binalar ve kurduğu pazarlardan dolayı Üsküdar civarında köy tipi yerleşim yerlerinin hızlı bir şekilde artmasına vesile olduğu
ve kurulan posta binası ile depoların uzun bir dönem burada kullanıldıkları rivayet
edilmektedir.
Sâsânî ordusu İstanbul’u ele geçirecek donanmanın inşaatı için gerekli zamanı elde
etmek için bu zaman zarfı içerisinde Bizans’ı Avarlar eliyle meşgul etmeye çalışmıştır33. Bizans’ı ortadan kaldırmak için Avarlarla anlaşmaya çalışan Sâsânî hükümdarı II.
Hüsrev, Trakya üzerinden Bizans’a karşı düzenleyecekleri hücumları karşısında yüklü
bir savaş tazminatı karşılığında Avarları bu harekâta ikna etmiştir. Sâsânî ordusunun
Üsküdar’da inşa ettiği donanma Avar-Bizans çatışmalarının devam ettiği MS. 619 yılında bitirilebilmiştir. Bu arada bir yandan Avar akınlarını durdurabilmek için uğraşan
Herakleios diğer yandan Sâsânîlerle anlaşabilmenin yollarını aramıştır. Herakleios sadece Avar akınlarını durdurmak için değil, Balkanlar üzerine yerleşmeye çalışan ve Yunan yarımadası üzerinde yağma faaliyetleri yürüten Slav topluluklarını da itaat altına
almak için mücadele vermekteydi34. Bu durum, Sâsânî ordusunun İstanbul’un burnunun dibindeki Üsküdar’da on yıl süreyle kalmasına sebebiyet vermiştir. Bundan dolayı
Herekleios son olarak Üsküdar’a Sâsânî komutanları Şahrbaraz ve Şahin ile görüşmesi
amacıyla elçilerini göndermiş ve kati bir ret cevabı almıştır. Sâsânî ordusu artık Savaş
hazırlıklarına başlayarak bütün savaş malzemelerini ambarlardan çıkararak gemilere
yüklemeye başlamıştır.
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Batıda Avarlara karşı mücadele veren Bizans’ın Sâsânî çıkarması ile düşmesine sadece
bir gece kalmıştır. Fakat Sâsânî ordusunun hiç beklemediği bir felaket ile Bizans, tarih
sahnesinden çekilmekten son anda kurtulabilmiştir. İranlılar İstanbul’un meşhur lodosunu hesaba katamamışlardır. Sabah vakti güneybatıdan esmeye başlayan kuvvetli lodos gemilerin sürüklenerek birbirlerine çarpmasına ve lodosun şiddetini artırmasının
ardından Boğaz’ın kuzeyinde oluşan güçlü orkozların gemileri güneye doğru sürüklemesine sebep olmuştur. Donanmaya ait gemiler kontrolden çıkarak Marmara Denizi
açıklarına kadar sürüklenmiş, gemilerle beraber savaş mühimmatları ve erzaklarının
tamamı denize gömülmüştür35. Bu gelişme Üsküdar’da bulunan Sâsânî ordusunun
azmini büyük ölçüde kırmıştır. Bundan böyle Sâsânî ordusu sadece ele geçirmiş oldukları toprakları ellerinde tutabilmenin mücadelesini vermişlerdir. Sâsânî ordusunun
Üsküdar’daki varlığı, Bizans’ın toparlanarak II. Hüsrev’i mağlup ettikleri MS. 628 yılına
kadar devam etmiştir. Bu tarihe kadar Sâsânî ordusu Anadolu’ya çıkarma yapan Bizans
ordusunu durdurabilmek için uğraşmıştır.
Bu olayın akabinde Herakleios güçlü bir irade ortaya koyarak ülkedeki gümüş ve altından oluşan süs eşyası, mutfak eşyası ve diğer araç gereçlerin eritilerek sikke olarak basılmasını emretmiştir36. Bozulan Bizans ekonomisini bu şekilde takviye etmeye
çalışan imparatora kiliseler de kendi hazinelerinin kapılarını açmışlardır. Herakleios
oluşturmuş olduğu savaş bütçesinin büyük bir kısmını Avarlara savaş tazminatı olarak
ödemiştir. Böylece imparator Avarları savaşın dışında tutarak yönünü doğuya çevirmiştir37. Sâsânî donanmasının akıbetini gören Avarlar, Bizans’la anlaşmaya vararak
savaştan çekilmeyi en uygun yol olarak görmüşlerdir. Elde ettiği savaş bütçesinin geri
kalan kısmıyla iyi bir ordu kuran Herakleios MS. 622 yılında ordusunu ikiye ayırarak
bir kısmını Çanakkale üzerinden Anadolu’ya geçirmiş ve kendisi de ordunun diğer bir
kısmıyla Trabzon’a çıkarak iki koldan Anadolu topraklarını Sâsânîlerden geri almak
için büyük bir harekât başlatmıştır38. Herakleios, ilginç bir şekilde Üsküdar’da bulunan
Sâsânî ordusu ile savaşmak yerine, Bizans tarihçisi Ostrogosky’nin ifadesi ile Anadolu’nun önemli geçitlerinden ordusunu geçirerek Atropaten (Azerbaycan) topraklarına
yönelmiş ve doğrudan İran üzerine yürümeyi tercih etmiştir. Herakleios, Anadolu’daki
Sâsânî garnizonlarını teker teker ele geçirmek yerine Sâsânî başkenti Medâ’in’e yürümeyi daha akıllıca bir yöntem olarak görmüştür. Atropaten topraklarında ordusunu
Hazar ordusuyla birleştiren Herakleios güney Atropaten’de bulunan Sâsânî kentlerini işgal etmeye başlamıştır. Çanakkale üzerinden Anadolu’ya çıkan diğer bir Bizans
birliği ise Anadolu’da bulunan Bizans themelerini birleştirerek bunlarla Sâsânîlere ait
garnizonları Anadolu topraklarından çıkarmak için uğraşmıştır. Çanakkale üzerinden
Anadolu’ya geçen Bizans ordusu ile savaşan Sâsânî ordu komutanı Şahin bu savaşlar
sırasında öldürülmüştür.
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MS. 624 yılında İran topraklarına giren Herakleios, Sâsânî ordusunun Kudüs şehrinde yapmış oldukları katliamın karşılığı olarak Tebriz, Şiz ve Genzek şehirlerini
yerle bir ederek İran Mecûsîlerinin ana tapınağı olan Adhur Geşnesb’i yerle bir etmiştir39. Herakleios’un harekâtına devam ettiği dönemde kendisinin İstanbul’da bulunmamasını fırsata çevirmek isteyen Avar ve Sâsânî orduları ikinci bir defa MS. 627
yılında son bir çaba ile İstanbul’u kuşatmışlar fakat Bizanslıların donanma açısından Avar ve Sâsânîlere karşı üstünlükleri sayesinde bu kuşatmayı başarılı bir şekilde
önleyebilmişlerdir40. Akabinde harekâtına devam eden Herakleios, MS. 628 yılında
II. Hüsrev’in Medâ’in’den sonraki ikinci ikametgâhı olan Destegerd şehrine girerek
buradaki yönetim sarayını yerle bir etmiştir41. Bu akınlar karşısında Medâ’in şehrine
kaçan II. Hüsrev burada oğlu Şireveyh tarafından ortadan kaldırılmış ve tahta çıkan
bu yeni hükümdar, Herakleios’a barış teklifinde bulunmuştur42. Bütün bu gelişmelerin yaşandığı dönemde Sâsânî ordu komutanı Şahrbaraz emrindeki orduyla beraber
MS. 628 yılına kadar Üsküdar’da bekleyerek bu toprakların İranlıların elinden çıkmaması için uğraşmıştır.
Bu savaşların akabinde Şireveh ile Herakleios arasında varılan anlaşmaya göre İranlılar; Anadolu, Suriye, Filistin ve Mısır topraklarını tahliye edecekler, yüklü bir savaş
tazminatı ödeyecekler ve Kudüs’ten getirilmiş olan kutsal haçı iade edeceklerdi. Şahrbaraz’a Anadolu topraklarını terk etmesi için Şireveyh’in gönderdiği emre Şahrbaraz
önce itaat etmek istememiş ve daha sonra Şireveyh’e yönelik isyan girişiminde bulunmuştur43. Herakleios, Şireveyh ile yaptığı anlaşmanın sonucu olarak kutsal haçı geri
alarak Kudüs’e götürmüş ve Sâsânî orduları Anadolu topraklarını tahliye etmişlerdir44.
Harekâtının ardından İstanbul’a geri dönen Herakleios’u Bizans toplumu Üsküdar’da
büyük bir coşku ile karşılamışlardır45. On yıl boyunca Sâsânîlerin elinde kalan bu bölge,
İranlıların Üsküdar’ı terk etmesinin ardından, Bizanslılar tarafından Herakleios için
yapılan karşılama törenlerine ev sahipliği yapmıştır. Sâsânî ordusunun yerleşmiş olduğu Üsküdar MS. 617 yılında Kadıköy’e bağlı bir iskele halindeyken on yılın sonunda oldukça gelişmiş ve nüfus potansiyeli açısından kalabalıklaşmış bir bölge halini almıştır.

Sonuç
Sonuç olarak Üsküdar’ın MS. 616 ve MS. 619 Sâsânî-Bizans savaşları sırasında önemli
bir konuma sahip olduğunu görmekteyiz. Üsküdar, Sasaniler ve Bizans arasında cereyan eden ve çeyrek asır süren bir savaşın önemli bir simgesi olarak karşımızda durmaktadır. Bu savaşlara kadar Khalkedon’a (Kadıköy) bağlı küçük bir yerleşim yeri olan
Üsküdar, Sâsânîlerin ordugâhlarını buraya konuşlandırmalarının akabinde gelişerek
büyük bir yerleşim yeri halini almıştır. Antik dönemlerde Khrisopolis şeklinde ifade
edilen Üsküdar’ın sonraki dönemlerde Skutari şeklinde adlandırıldığı ve 6. yüzyılın
sonlarına gelindiğinde isminden bahsedilmeyecek kadar küçük bir köy halini aldığı
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görülmektedir. Fakat Sâsânîlerin Üsküdar’a yerleşmeleri ve burada inşa ettikleri tersane, posta binası, hazine binası, hayvan barınakları ile kurulan pazarlar bölgenin canlanarak büyük bir yerleşim yeri haline gelmesine vesile olmuştur. Sâsânîler tarafından
tekrar canlandırılan Üsküdar’ın yerli halk tarafından bölgenin yüksek bir noktasına dikilen posta binasından dolayı Asküdar şeklinde adlandırıldığını anlamaktayız. Sâsânîlerin istila girişimlerinin ardından Üsküdar’ın öneminin farkına varan Bizans’ın burayı
işlek bir yer olarak tuttuğu tahmin edilmektedir. MS. 602 yılında başlayan ve MS. 628
yılında son bulan Sâsânî-Bizans savaşlarının akabinde Bizanslıların imparator Herekleios’u Üsküdar’da görkemli bir şekilde karşılamaları bu bölgenin artık önemli bir yer
olarak algılandığının önemli bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır.
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Vasiliev, s. 250.
Sâsânî imparatoru II. Şapur, babası II. Hürmüz’ün (MS. 302-309) kendisinden sonra yerine varis bırakmadan ölmesi üzerine annesinin karnındayken imparator olarak ilan edilmiştir. İranlı astrologların yaptıkları bir kehanetle Hürmüz’ün doğacak olan çocuğunun erkek olacağı hükmüne varılmıştır.
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ESKİÇAĞ’DA VE BİZANS DÖNEMİ’NDE
ÜSKÜDAR
P R O F. D R . E R G Ü N L A F L I
Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Antik Boğaziçi yani “Bosporos Trachikos” topografyası içinde Üsküdar’ın yeri ne idi?
Üsküdar tarihi coğrafya bilimi kıstas alındığında İstanbul’un Tarihi Yarımadası’nın, yani
Sarayburnu’nun tam karşısına denk gelmektedir (resim 1). Bu konum Antik Byzantion
kenti için son derece önemliydi. Özellikle Kız Kulesi İ.Ö. . yüzyılda bu konum dikkate
alınarak temelleri atılmış olan bir gözetleme kulesi idi. Anadolu’dan gelen yolların son
durağı olan Üsküdar aynı zamanda Asya’dan toplanıp gelen birçok ticaret yolunun bitiş
noktasındadır. Eskiçağ’da ulaşım, konaklama ve askeri üs olarak yararlanılmasının yanı
sıra, ticari açıdan da büyük önem taşıyan Üsküdar, İstanbul’un fethinden çok önce
1’de Türklerin eline geçmiştir. Bu makalede Üsküdar’ın Türklerin eline geçmeden
önceki dönemleri özetlenecektir.

Khrysopolis, Skoutarion ve Üsküdar
“Üsküdar” teriminin Roma Dönemi’nin askeri birliklerden olan “Scutarii” ve buradaki
Skoutarion (Yunanca “Σκουτάριον”) Kışlası›ndan geldiği düşüncesi yaygındır. Bizanslılarca “Khrysopolis” (Altınşehir) olarak adlandırılan Üsküdar, daha sonraları “Skoutarion” olarak tanınmaya başlamıştır. Hellen Mythologia’sına göre Khrysopolis Khrysos
ve Khryseis gibi Agamemnon’un oğluydu. Khrysopolis Klytaimnestra’nın hışmından
kaçıp, Anadolu’ya gelir. Buradan da Kırım’a geçmeyi planlar. Ancak Bithynia kıyılarında
hastalanır ve ölür. Mezarı Üsküdar’da inşa edildiği için Üsküdar’ın bulunduğu mevkiye
“Khrysopolis” adı verilir. Khrysopolis ile ilgili olarak elimizdeki az sayıdaki Antik yazılı
metin vardır. Yunanlı tarihçi Xenophon (İ.Ö. –) Anabasisi’nde (=Onbinlerin
Dönüşü) “Onbinler Mesopotamia’dan dönerken kuzeye yöneldiler, Karadeniz boyunca
ilerlediler ve Khrysopolis’e geldiler. Yedi gün kaldılar; birlikte getirdikleri ganimetleri
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Resim 1:
Üsküdar sahili
(fotoğraf:
E. Laflı,
1).

sattılar. Atinalılar buraya geldiler, gümrük binasını kurdular, komutanları bıraktılar,
şehri surlarla donattılar” demektedir. Bu metne göre İ.Ö. - yıllarında Anadolu’yu ele geçiren Pers İmparatoru Büyük Darius (İ.Ö. -) İ.Ö. 1’de İskit seferine
çıkmış, Boğaz’ı sandal dizisiyle geçmiş ve Perslerin ganimet ile vergileri Khrysopolis’te
toplandığı için bu mevkiye “Altınşehir” ismi vermiştir. Pers ve Atinalı komutanlar ant
içme töreni için burada buluşmuşlardır. Ayrıca aynı yazar kenti çeviren surların, liman
gümrüğünün ve  gemilik bir koruma filosunun bulunduğunu da yazmaktadır.
Üsküdar İ.S. 1. yüzyıl ile beraber “ham ya da tabaklanmış deri” anlamını taşıyan “Scitos”tan türemiş olan, İ.S. . yüzyılda burada konuşlanmış Roma askeri birliklerinden
birine verilmiş “Scutarii” isminden ve buradaki “Skoutarion Kışlası’ndan” esinlenerek
“Skoutarion” (Σκουτάριον) olarak anılmaya başlanmıştır. IV. Haçlı Seferi (İ.S. 11) ile İstanbul’a gelen Fransız lirik şair Geoffroi de Villehardouin (İ.S. yaklaşık
11-11), “Histoire de la conquête de Constantinople” (İstanbul’un Zaptının Tarihi)
adlı kitabında bu bölge için “Escutaire” sözcüğünü kullanmış1 ve bu sözcük Fransızca kaynaklarda sık sık tekrarlanmıştır. “Skutarion” ismi özellikle 1. yüzyıldan sonra
önce Müslim tebadan başlayarak zamanla “Üsküdar”a dönüşmüştür. Buna göre İ.Ö. .
yüzyıl ile İ.S. . yüzyıllar arasında Üsküdar “altın şehir” anlamına gelen “Khrysopolis”
olarak, İ.S. . yüzyıl ile 1.-1. yüzyıl arasında “Skoutarion”ın türevleri ile anılmaktadır.
İ.S. 1.-1. yüzyıl sonrası ise artık “Üsküdar” olarak tanınmıştır. Üsküdar kıyılarına ise
Eskiçağ’da “Metopon” ismi verilmiştir.
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Resim :
Roma İmparatoru
Flavius Galerius
Valerius Licinianus
Licinius’a ait altın
bir sikke.

Resim :
Roma İmparatoru
I. Konstantin’in
klosal mermer
büstü.

Üsküdar’da belli başlı toplam  mahalle bulunur. Ancak tarihi Üsküdar ve daha öncesinde Khrysopolis ile Skoutarion topografik olarak tanımlanırken bugünkü Üsküdar’ın
güneybatısındaki Selman Ağa, İnkılâp, Gülfem Hâtun ve Rûmî Mehmet Paşa Mahalleleri kastedilir içinde ve Antik kentin çekirdeğini oluşturan Akropol bu mevkidedir.
Antik “Khrysopolis” ismi İ.S. . ve . yüzyıl tarihi kaynaklarında özellikle Khrysopolis
Muharebesi bahsi ile öne çıkmaktadır. Bu muharebe Khrysopolis ile Khalkedon (bugünkü Kadıköy İlçesi) arasındaki bir yerde, iki Roma imparatoru I. Konstantin (İ.S.
-; resim ) ve Flavius Galerius Valerius Licinianus Licinius’un (İ.S. -;
resim ) arasında İ.S. 1 Eylül  tarihinde gerçekleşmiştir. I. Konstantin büyük ölçekli
bu savaşta kesin bir başarı elde etmiş ve İmparator I. Anastasius devrinde yaşamış
Bizanslı tarihçi Zosimos’a (İ.S. -1) göre Khrysopolis’te muazzam bir bozgun yaşanmıştır. İmparator Büyük Konstantin’in ölümünden bir kaç yıl sonra onun hayatını
yazan anonim bir yazar ise İstanbul’un Roma İmparatorluğu’nun başkenti oluşunu I.
Konstantin’in kazandığı Khrysopolis Savaşı’na ilintilemektedir.
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Resim -:
Pendik’te ele
geçen prehistorik
buluntular
(fotoğraflar: E.
LAFLI, 1).

2000’li Yıllarda Üsküdar’daki Arkeolojik Çalışmalar ve Kent
Kültür Tarihine Katkıları
Arkeolojik sürece baktığımızda Üsküdar’ın ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nın aslında Neolitik Çağ’dan itibaren çeşitli yerleşimlere sahne olduğunu ve Balkanlar-Anadolu-Yakın Doğu hattı üzerinde önemli bir uğrak noktası olduğunu görmekteyiz.
Kadıköy’deki Fikirtepe ve son yıllarda yine Marmaray Kazıları ile ön plana çıkan
Maltepe-Kartal-Pendik hattındaki prehistorik buluntular (resim -) Avrupa Yakası’ndaki Yarımburgaz Mağarası buluntuları ve hemen sonrası evrelerle paralellik
göstermektedir. Ancak Üsküdar komşusu Kadıköy, Kartal ve Pendik’e göre prehistorik
malzeme açısından daha fakirdir.
Son yıllarda Üsküdar’ın Eskiçağ’ı ile ilgili bazı önemli arkeolojik gelişmeler olmuştur.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından ’li yıllarda yapılan ve sonradan kısmen yayımlanan Üsküdar’daki Marmaray kazıları Üsküdar’ın Eskiçağ’ına ilişkin bilgilerimizin
en önemli kaynağına dönüşmüştür. Antik Khrysopolis’in arkeolojik olarak en bilinen
kısmı bugünkü Şemsi Paşa Camisi dolaylarında, denize uzanan basık çember biçimindeki bölümde kurulan mevkidir. Bu alandaki Marmaray kurtarma kazılarında (resim
) Khrysopolis’in kuruluş çağına, Klasik, Hellenistik ve Roma devirlerine ait az sayıda
küçük buluntu ele geçirilmiştir. Bölgedeki asıl buluntular Bizans Devri ile yoğunlaşmaktadır. Buradaki Antik yerleşimin yazınsal yansımaları İ.Ö. . yüzyıldan beri bilinmektedir.
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Resim :
Üsküdar
Marmaray kazı
çukuru.

Marmaray inşası sırasındaki arkeolojik kurtarma çalışmalarında elde edilen bulgulara
göre bu bölge en azından Geç Arkaik Çağ’dan itibaren, Klasik, Hellenistik, Roma, Erken
ve Orta Bizans Dönemleri’nde (resim ) Boğaz’daki önemli bir ulaşım ve konaklama
merkezidir. Üsküdar Meydanı’nda bulunan Geç Geometrik ve Erken Arkaik çağ seramik
eserlerden anlaşıldığı üzere İ.Ö. .-. yüzyıldan beri bu bölgede bir yerleşim mevcuttur.
Ancak Khrysopolis tarihin hiçbir döneminde tam anlamıyla bir şehir statüsü kazanmamıştır. Ancak buluntular buraya İ.Ö. geç . yüzyılda yerleşenlerin Ion kökenli olduklarını ortaya koymaktadır. Demek ki Iona Bölgesi’nden İ.Ö. .-. yüzyıllarda Karadeniz’e
yapılan kolonizasyon hareketleri çerçevesinde, Karadeniz’e açılan ticaret yolundaki bu
kilit mevkii de nasibini almıştır. Ancak Üsküdar’ın Eskiçağ’da neden büyük bir kente dönüşemediği sorunsalı gelecekteki araştırmalarla çözülmek zorundadır. Zira bu yerleşim
ne Roma, ne de Hellenistik devirlerde sikke basmıştır. Sarayburnu Bölgesi’nde İ.Ö. .-.
yüzyılda aktif kolonistler olarak Megaralıların bulunduğu düşünülse de, Üsküdar’daki
buluntular bu kısımda Ionluların yoğun olduğunu bize kanıtlamıştır. Bülbül ve Çavuş
Dereleri ise, ağzı dar olan bir Antik limanı teşkil etmekteydiler. Üsküdar Meydanı’ndaki
Marmaray Projesi kapsamındaki arkeolojik kurtarma kazılarında, daha önce bilinmeyen Roma ya da Erken Bizans dönemi limanına ait olabileceği tahmin edilen buluntular
ortaya çıkarılmıştır. 1 yılında IV. Haçlı Seferi’nde donanmanın Üsküdar’a demirlemiş
olması bu buluntuların limana ait olma olasılığını güçlendirmektedir.
Marmaray inşası sırasında - yılları arasındaki arkeolojik kurtarma kazıları
sırasında ele geçen buluntular özellikle İ.S. . ve 1. yüzyıllara, yani Üsküdar’ın “Skoutarion” olarak adlandırıldığı dönemlere ve 1. yüzyıl Osmanlı Dönemi’ne aittir. Bu
buluntular arasındaki kuşkusuz en önemlisi doğusunda bir nekropol alanının da ele
geçirildiği kilisedir (resim -). Bu kilise Marmaray inşası bölgesinde bulunan Mihrimah Sultan Camii’nin ön kısmında bulunmuştur. İ.S. 1-1. yüzyıla ait bu apsidal yapı
Üsküdar’da şu ana değin bulunan en eski mimari kalıntıdır. Tek nefli apsidal yapının
apsisi kuzeydoğu yöndedir. Dikdörtgen planlı bu yapı oldukça sağlam temel duvarları
ile Horasan harcından örülmüş (resim 1-1), 11-1.yüzyıl’ın tipik özelliğini yansıtan
duvarlara sahiptir. Buluntular bu yapının İ.S. 1. yüzyılda onarıldığını, daha sonra
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Resim :
Üsküdar
Marmaray
kazılarında ele
geçen pişmiş
toprak bir ticari
amphora.

11-1. yüzyılda kullanıldığını göstermektedir. Bülbül Deresi’nin alüvyonunun üstüne
kazıklar çakılıp, blok taşlarla ve Horasan harcıyla inşa edilen, yaklaşık  metrekarelik
bu yapı payeli bir kilisedir.
Marmaray Kazıları’nda ele geçen bu kilise kime aittir? Bizans Dönemi’nde İstanbul’da
’den fazla kilise inşa edildiği bilinmektedir. Bizans kaynaklarında Üsküdar’da İ.S.
– yıllarında hüküm sürmüş olan Bizans İmparatoru Mavrikios’un eniştesi Aziz
Philippikos’a ait bir manastırından söz edilse de, bu yapının nerede olduğu bilinmez. Bu
apsisli yapının Bizans Devri’nde bir tepe yamacında bulunan Hagia Marina Manastırı’na
ait olması fikri de ortaya atılmıştır. Aslında Erken Bizans yazılı kaynaklarına bakıldığında
Üsküdar’da kiliseler İ.S. . yüzyıldan itibaren mevcuttur. Bu dönemin dini şahsiyetlerinden İstanbullu Keşiş Maximus’un (Μάξιμος ο Ομολογητής; İ.S. –) Khrysopolis’te
bir manastıra girdiği bilinir. Ayrıca Bizans Generali Philippikus’un (İ.S. ler–1lar)
Khrysopolis’te İ.S.  ile 1 yılları arasında bir manastırda olduğu ve buradaki bir
kiliseye gömüldüğü de ele geçen bilgiler arasındadır. Dolayısıyla Erken Bizans dini literatüründe Üsküdar oldukça sık rastlanılan bir toponomidir. Bunun dışında, Kuzguncuk
Semti Bizans İmparatoru II. Iustinious (Flavius Iustinus Iunior, İ.S. -) Dönemi’nde
inşa edilen ve altın yaldızlı çatı kiremitlerine sahip olduğu rivayet edilen bir kilisenin
varlığı sebebiyle “Khrysokeramos” adı ile anılmaktaydı. İ.S. 1. yüzyılda Üsküdar’a,
afaroza uğramış ve yarımadadan ayrılması gereken Simon Theologos adında bir keşiş
gelmiş ve kiliseyi onararak felsefi çalışmalarına ve reformlarına devam etmiştir. Ancak
Marmaray inşa alanında bulunan bu kilisenin Bizans metinlerinde geçen Simon Theologos’a ait kilise olup, olmadığını söylemek şu an için oldukça güçtür. Bizans kaynaklarına
göre İmparator I. Manuel Komnenos’un (İ.S. 111-11; resim 1) Skutarion’da bir sarayı
mevcuttur; ancak bu yapının sözü edilen sarayla bir ilgisi yoktur. Ayrıca kazı çalışmaları
sırasında bu alanda Bizans Dönemi’ne ait bir de iskele kalıntısına rastlanmıştır.
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Bizans Devri’nde Üsküdar Kıyılarının Topografyası
Khrysopolis konum itibari ile birçok Antik kome (köy) ve mevki barındırmaktadır.
Khrysopolis’e en yakın Antik kent Kadıköy merkezde bulunan Khalkedon idi. ’li
yıllara gelesiye değin Üsküdar ile ilgili bilgilerimiz bir hayli kısıtlı idi. Wolfgang Müller-Wıener’in 1 yılında yayımladığı ve 1 yılında Türkçe’ye çevrilen “İstanbul’un
Tarihsel Topoğrafyası” kitabından yola çıkarak Boğaz ve Üsküdar’ın en azından Bizans
Çağı ile ilgili bazı verilere sahip idik. Müller-Wıener çalışmasını büyük ölçüde Boğaziçi›nin Eskiçağ’daki topografyası hakkında çok önemli bir kaynak olan, İ.S. . yüzyılın
sonlarında Dionysios Byzantios tarafından yazılan ve . yüzyılda “Dionysii Byzantii
Anaplus Bospori : una cum scholiis X saeculi” (“Boğaziçi’nde Bir Gezinti”) ismiyle
yayımlanan kitaba dayandırmıştır. Bu eserin birkaç sayfadan ibaret eksik bir el yazma
nüshası 11 yılında Aynaroz’da Vatopedi Manastırı’nda bulunarak, Minoidas Mınas
tarafından Batı’ya getirilmiştir. Bu el yazması önce 1’de Paris’te Carle Wescher, sonra
da 1’de Berlin’de Rudolf Güngerıch eliyle yayımlanmıştır. Bu iki kaynağın dışında
Kuut Olof Dalman’ın “Das Valens-Aquädukt in Konstantinopel” adlı eserinde, Semavi
Eyice’nin “Bizans Devrinde Boğaziçi” adlı kitabında, Raymond Janın’in 1 yılındaki
“Constantinople byzantine : développement urbain et répertoire topographique”
(Archives de l’Orient latin , Paris) ve 1 yılındaki “Les églises et les monastères des
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Resim 11

grands centres byzantines : Bithynie, Hellespont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique” adlı kitaplarında, Cyril Mango’nun 1 yılındaki “Le développement urbain de Constantinople (IVe -VIIe siècles)” adlı kitabında ve son olaraksa Clive
FOSS’un 1 tarihli Princeton-İstanbul haritasında Üsküdar ile ilgili bilgiler oldukça
azdır. Tüm bunların dışında Üsküdar ve kıyıları ile ilgili en önemli kaynaklardan biri
Fransız topograf Pierre Gılles’dir. 1-1 yılları arasında yaşamış Gılles (eserlerini
Latince yayımlattığı için “Gyllius” olarak da anılmaktadır) 1–1 yılları arasında
Fransa Krallığı tarafından İstanbul Fransız Elçiliği’nde antik metinleri aramak ile görevlendirilmiştir. Burada vaktinin ciddi bir kısmını Antik İstanbul üzerine ayırmış ve bu
kent üzerine çok geniş ve kapsamlı bir arşiv çıkarmıştır. Görevi bittikten sonra Roma’ya
dönmüş ve notlarını kitaplaştırmak üzere çalışmaya başlamıştır. İlerleyen yaşı nedeniyle geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle kitabını bitiremeden  Haziran 1 yılında
vefat etmiştir. Ölümünden sonra yeğeni Antoine Gılles notlarına ulaşmış ve eserlerini
11 yılında Lyon’daki G. Roville Matbaası’nda Latince iki kitap olarak bastırmıştır. İlk
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Resim 1

kitap “De Bosphoro thracio, libri II I” (“Boğaz’ın Trakya Kısmı Üzerine”) ve diğeri de
“De topographia Constantinopoleos et de illius antiquitatibus libri IV” (“İstanbul’un
Topografisi ve Antik Eserleri”) isimlerini taşır (resim 1). İkinci kitap çok uzun süre
İstanbul üzerine en önemli referanslardan biri olmuştur. Gılles de Müller-Wıener gibi
Dionysios Byzantios’un eserini kitabında geniş ölçüde kullanmıştır.
Aslında Üsküdar’ın Eskiçağ’da birer küçük merkez konumundaki Kuzguncuk, Selamsız-Bağlarbaşı, Çengelköy ve Kandilli semtleri Boğaziçi kıyı topografyasının önemli
noktalarındandır. Aşağıda Bosporos Trachikos’un (Antik Boğaziçi) Anadolu kısmındaki
kıyılarında Kanlıca’dan Salacak’a kadarki Üsküdar kıyılarının Antik Dönem topografyası ile ilgili önemli bazı bilgileri ve mevki isimleri kısaca derlenecektir.
1- Kikonion, Protos Diskos, Sophiana, Singelouchora, Çengelköy (resim 1):
Çengelköy ile ilgili Bizans İmparatoru I. Anastasius (İ.S. 1-1) devrinde yaşamış
Tarihçi Zosimos’dan birçok bilgiler elde etmekteyiz. Buna göre Çengelköy’e ilk olarak
“Kikonion” ya da “Protos Diskos” yani “Birinci Koy” denmiştir. İ.S. . yüzyılda I. Ioustinianos (İ.S. -; resim 1) zamanında Çengelköy’ün bugün tam ortasında bulunan
Hagios Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin bulunduğu yerde bir imparatorluk sarayı
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Bizans İmparatoru
I. Manuel
Komnenos
(İ.S. 111-11).

bulunduğu kaynaklarca aktarılmaktadır. Zaten bu kilisenin içinde ve dışında hala çok
sayıda Bizans Devri’ne ait taş mimari öğe izlenebilmektedir. Ancak İmparator Ioustinianos manastır hayatını seven bir insan olduğu için bu harabe sarayı onartarak manastır
haline getirtmiştir. Tarihçi Zosimos’un yazdıklarına göre, o zamanlar fakir ailelerin
küçük yaştaki kızları çeşitli bölgelerden satın alınıp, fuhuş hayatına alıştırılarak, pazarlanıyormuş ve kadın ticareti had safhaya ulaşmış. Çenkelköy’deki bu manastır işte
kötü yola düşmüş, eziyet çeken ve kötü hayat yaşayan kadınların barınması ve bakılması işlemine tahsis edilmiş. Harabe sarayın manastıra çevrilmesi ve burada tövbekâr
olmuş günahkar kadınların barındırılması nedeni ile bu manastıra “Ta Metanoia”
yani “Tövbekârlar” adı verilmiş. Bu bilgiler doğrultusunda Çengelköy’ün ismi “Protos
Diskos”tan sonra “Ta Metanoia” olmuştur. Bu manastır Bizans Dönemi’nin ilerleyen
zamanlarında “Ta Sophiana” olarak da adlandırılmıştır. İ.S. 11. yüzyılın başlarından
itibaren ise Çengelköy’ün ismi “Singelköy” olarak anılmaya başlanmıştır. “Singelos”
Bizans Ortodoksisi’nde kilise meclisinin bir üyesine verilen ünvandı. Bu isimlendirme
zamanla harebe haline dönüşen Ta Metanoia Manastırı’na Geç Bizans Dönemi’nde
yerleşen saygın dini şahıslardan kaynaklanmaktadır. Bu durum zamanla bu köyün
“Singelouchora”, yani “Singelköy” olarak anılmasına yol açmıştır. Singelköy ismi de
günümüze “Çengelköy” olarak taşınmıştır. Bugün Çengelköy Abdullah Ağa Yalısı
bahçesindeki Erken Bizans Dönemi’ne ait bazı mimari bloklar bu döneme ışık tutar
nitelikteki eserlerdir.
- Nausimakhion, Vaniköy: Bizans Dönemi’nde Vaniköy “Nausimachion” ve Vaniköy
Deresi “Lykadion Sinus” olarak adlandırılmakta idi.
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- Metanoia, Kuleli: Bizans Dönemi’nde Kuleli Bölgesi “Metanoia” olarak adlandırılmıştır.
- Palodes: Üsküdar’ın kuzeyinde, Amykos (Beykoz) yakınlarında bataklıklar bir bölgesi idi. Bu bölge Khrysokeras/Χρυσοκέρας (“Altın Boynuz”=Haliç)’teki bataklıkları
anımsatmaktadır.
- Manolos Koyu: Fransız topograf Pierre GILLES’e bu deniz noktası göre Hermaion
Koyu’nun (Rumelihisarı) orta kenarındadır.
- Neokastron Deresi: “Enaretia” veya “Aretai” olarak da adlandırılmış olan bugünkü
Göksu Deresi’dir.
- Neakastron, Anadolu Hisarı (resim 1): Bu hisar Rumelihisarı’nın tam karşısında
. metrekarelik bir alan üzerine, Boğaz’ın en dar noktası olan  metre mesafedeki
bölgesine 1 yılında, Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiştir. Diğer isimleri Nova
Castrum ve Potamonion’dur.
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- Kormion: Gılles’e göre, “küçük ağaç gövdesi” anlamına gelmektedir. Kanlıca ile
Anadoluhisarı sınırını bugünkü ismi ile “Bülbül Deresi” belirler. Şimdilerde yok olan
bu derenin aktığı küçük körfez Boğaziçi’nin en küçük koylarından biridir. Körfez denilince 1’lı yıllara kadar akla Kanlıca ile Anadoluhisarı arasında yer alan bu küçük koy
gelirdi. Byzantion’lu Dionysios, ilkçağda “Phiale” adı da verilen bu körfezden söz eder.
- Moletrina, Kandilli (resim 1): Diğer isimleri Skaliai, Perarion, Perrion, Perriron
ve Ekhaia’dir. Bir kaynakta “Proochthoi” olarak da geçmektedir. Kandilli Üsküdar’ın
en kuzeyinde, Anadoluhisarı ile Vaniköy arasında yer alan yerdedir ve bu bölgede hala
birçok Bizans mimari öğesi görülebilmektedir.
1- Naplitikos (resim ), Küçüksu Deresi: Bu dere Kandilli ile Anadoluhisarı arasından Boğaz’a dökülürdü. Göztepe’nin güney yamaçlarından inen sel yataklarının birleşmesiyle meydana gelen ve tepelik bir alanda hafif büklümler çizen bu dere “Göksu
Çayırı” denilen düzlüğün güney kenarından denize dökülür.
11- Khrysokeramos (Χρυσοκεραμος), Kuzguncuk: Diğer ismi Hermelaos’dır. Prof. Dr.
Semavi EYİCE’nin “Bizans Devrinde Boğaziçi” adlı kitabında İ.S. . yüzyılda Ioustinianos burada Meryem Ana veya Hagios Panteleimon (resim 1) adına bir kilise yaptırmıştır. Adı geçen kiliseden başka burada Hermelaos Manastırı bulunuyordu. Gılles “De
Bosphoro thracio” adlı kitabında Prokopios’dan alıntılar yaparak Kuzguncuk ile ilgili
şunları yazmıştır: “Oradan kısa bir burnu geçtikten sonra, eskiden damı yaldızlı tuğlalarla örtülü bir kilise bulunduğu için “Khrysokeramos” adını alan bir köye gelinir. Bu
köyden 1 pes derinlikte toprak altına saklanmış eski temellere ait çok büyük dörtgen
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E. Laflı, 1).

Resim 1:
Kandilli
rıhtımı
(fotoğraf:
E. Laflı, 1).
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(fotoğraf:
E. Laflı, 1).

taşların kalıp çıkarıldığını gördüm. Taşlar eskiden orada çok iyi donanmış bir kalenin
varlığına ve “Sophiana” adı verilen sarayın ya da daha eski sarayların yapılış tarzına
ilişkin bilgi verirler. Saray Mikhael Kilisesi’nden uzakta değildir”.
1- Khrysokeramos Deresi: Kuzguncuk Deresi. Gılles tarafından yazın kuruduğu
belirtilmektedir.
1- Stauros, Beylerbeyi (resim ): Diğer isimleri “Rhoizousai Akrai”, “Sophianai”,
“Sophias Limen” veya “Ioulianou Limen”dir. Beylerbeyi Kuzguncuk ile Çengelköy
arasında yer alır. “Stauros” Yunanca’da “haç” anlamına gelir ve burada bulunan eski
bir kilise üzerindeki haçtan dolayı bu semte bu ad verilmiştir. “Akrai Rhoizoisai” olarak
da adlandırılan bu mevkiyi Dionysios Byzantios “Boğaziçi’nde bir Gezinti” adlı eserinde şöyle anlatır: “Kikonion’un (Çengelköy) arkasında, adını çevresinde dalgaların
kıyıya çarparak çıkardıkları sesten alan Akrai Rhoizoiasi (= Uğuldayan burunlar) ve
Diskoi (=Diskler) vardır. (Diskler Beylerbeyi açıklarında bulunan iki yuvarlak kayaydı).
Disklerden ilki daha büyük, ikincisi daha küçüktür. Her iki kaya da biçimlerinden (yani
disk şekillerinden) bu adı alır.”
Boğaziçi kıyılarında Bizans devrinde kalan az miktardaki kalıntılardan biri Osmanlı
Dönemi’ndeki padişahlara mahsus “İstavroz Bahçesi” adı verilen yerdeydi. Prof. Dr.
Semavi Eyice’ye göre bu kalıntı planı ve mahiyeti anlaşılamayan tuğladan bir bina
harabesi olup, Beylerbeyi İskelesi yakınında idi. İlk olarak 11 yılında Osmanlı Deniz
Kuvvetleri’nde çalışan Alman arkeolog Karl Lehmann-Hartleben (1-1) tarafından incelenen ve bir planı çıkarılan bu kalıntı 1’de burada caddenin genişletilmesi
sırasında ortadan kaldırılmıştır (resim -). Bu yapı doğuda bir apsisi olan, fakat
esas mekanın planı anlaşılamayan ağırlıklı olarak tuğladan bir Bizans kilisesi idi. Bu
duruma göre Beylerbeyi’nde bugün yok olmuş bu kalıntının Boğaziçi kıyılarındaki
Bizans Devri manastırlardan birinden geriye kalan kısımları olduğu düşünülebilir.
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Resim :
Kuzguncuk
Hagios
Panteleimon
Rum Ortodoks
Kilisesi’nin 111
yılında inşa edilen
kulesi ve apsisi
(fotoğraf: E. Laflı,
1).

1- Nagalon Burnu: Stauros’u çevreleyen buruna verilen isim.
1- Blabe Kayası, Kız Kulesi: Bu adacık aslında iki kayadan oluşmaktaydı. Bizans
Dönemi’ndeki “Arkla” (Αρκλα= “Küçük Kale”) günümüzde “Kız Kulesi” olarak bilinmektedir. Üsküdar’da Bizans devrinden kalan Antik Propontis/Marmara Denizi’ndeki
ve Boğaz girişine yakın en önemli eserlerden birisi olan Kızkulesi aslında “Damalis”
ve “Bous” olarak bilinen, bugünkü Salacak’ın bulunduğu bölgede Boğaz’dan geçen
gemileri kontrol etmek için yaptırılmıştır. Hatta ünlü Sarayburnu’na Bizans İmparatoru
I. Manuel Komnenos (İ.S. 11-11) tarafından bir zincir çektirilme rivayeti de Kızkulesi’ne bağlanmaktadır. Kızkulesi’ndeki ilk belirgin kule İ.S. 11’lerde yine İmparator
I. Manuel Komnenos tarafından inşa ettirilmiştir. Savunma kulesi olarak inşa ettirilen
bu yapı bugün Üsküdar’ın sembolü halini almıştır.
1- Damalis Burnu, Salacak: “Bous” olarak da adlandırılan bugünkü Salacak Burnu.
Dionysios Byzantios’un “Boğaziçi’nde Bir Gezinti” adlı eserinde Bous, yani Salacak
Burnu şöyle tariflenmektedir: “Khrysopolis’ten sonra dalgalara açık, ileri doğru uzanan
bir burun gelir. Birçok gemi ona doğru itilir, çünkü akıntılar “Bous” adlı buruna karşı
aralarında yarışırlar. Orası, gemilerin Avrupa tarafına geçişi için stadyumlardaki yarış
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Resim : Aynı kalıntının Feridun Dirimtekin tarafından yapılan
planı.

Resim : Beylerbeyi’ndeki Bizans kilise kalıntısının Karl LehmannHartleben tarafından çizilen planı.

başlama noktaları gibi bir yerdir. Bu burunda beyaz taştan bir sütun ve sütunun dibinde
bir boğa heykeli vardır. Atina’lı komutan Khares, burada hastalanıp ölen cariyesi Boidion’u buraya gömdü.”. “Damalis” ismi Salacak için özellikle Geç Bizans Dönemi’nde
kullanılmıştır.
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Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra
birkaç yıl içerisinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra da Allah’ın dediği olur.
O gün müminler sevinecekler (Rûm Sûresi -)

Rum suresinin yukarıda alıntılanan ilk ayetleri, VII. yüzyılın ilk çeyreği içerisindeki
Sâsâni Bizans çatışmalarının durumunu ve sonucunu tam olarak özetlemektedir.
Burada söz edilen Doğu Roma yenilgisi, dönemin Yakın Doğu Hıristiyanları için
büyük şok etkisi yaratan 1 yılında Kudüs’ün Sâsâniler’in eline geçmesi olmalıdır. Sâsâni orduları 1 yılından itibaren iki koldan Bizans dünyasına karşı saldırıya
geçmiş, Şahrvaraz (Šahrwarāz) komutasındaki ilk ordu ertesi yıl Kudüs’ü ele geçirmiştir. Şahrvaraz ile eş zamanlı hareket eden Şahin ( āh n) adlı bir başka İranlı
generalin komutasındaki diğer ordu, Anadolu’yu boydan boya geçerek Kadıköy’ün
kuzeyine doğru Üsküdar’a (Chrysopolis) gelmiş ve buradan civardaki Kikonion’a
(Κηκωνίον) kadar olan bir bölgeyi kontrol altına almıştır. Bu Kikonion bölgesinin
tam olarak neresi olduğu tartışmalı bir konudur. Bizans İstanbul’unun (Constantinopolis) topografyası üzerine değerli çalışmaları bulunan Raymond Janin burasının
Üsküdar’ın kuzeyinde Çengelköy ile Anadolu Hisarı arasında bir yer olacağını ileri
sürmektedir, buna mukabil Semavi Eyice, Kikonion’un yerinin Üsküdar ile Çengelköy arasında olması gerektiğini ifade etmektedir.1 Sâsâni ordusunun Kadıköy’ü
(Kalkhedon) kuşattığı ancak ele geçirip geçiremediği konusu kaynaklarda farklı şekillerde yer bulmaktadır. Ancak ordugâhın kurulduğu yer Üsküdar olmalıdır, bunu
teyit eden tek Bizans kaynağı bu olayların anonim bir çağdaşı tarafından kaleme
alınmış olan Chronicon Paschale’dir.
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Sâsâni ordularını 1 yılında Üsküdar önlerine getiren olayların siyasi bağlamı, İmparator Mauricius’un ’de Phocas tarafından devrilmesinden itibaren Bizans ve Sâsâniler
arasında başlayan savaş halidir. Savaşın görünürdeki nedeni, İmparator Mauricius’un,
 yılında bir isyan sonrasında tahttan indirilerek öldürülmesidir. Bir söylentiye göre
Mauricius’un büyük oğlu Theodosius Hüsrev’e (Ḵosrow) sığınmış ve Phocas’a karşı
destek istemiştir. Bu olaylar dizisi kısmen de olsa Hüsrev’in kendi tahta geçiş sürecini
hatırlatmaktadır. Zira Sâsâni kralı Hüsrev de tahtını 1 yılında Bizans imparatoru Mauricius’un (-) sağladığı askeri destekle elde etmişti. Ancak esas problem, Hüsrev’in tahtını kontrol ederken Doğu Roma’ya vermek zorunda kaldığı tavizleri telafi
etmek istemesiydi. Doğu Romalıların Sâsâni ordusuyla giriştikleri ilk ciddi çatışmada
Phocas’ın gönderdiği ordu Mardin’de Dara önlerinde Sâsânilere yenildi ve kent Roma
kontrolünden çıktı. Aynı zamanda ödemelerde ortaya çıkan sıkıntılardan ve ekonominin iyileştirilememesinden dolayı Phocas’a karşı da isyanlar vardı. Başarısızlıkların
bedeli taht değişikliği oldu: Kartaca valisinin (eksarh) oğlu Heraclius, bürokrasinin
de desteğiyle imparatorluğu derleyip toparlaması ümidiyle 1’da Phocas’ın yerine
Roma tahtına çıktı. Diğer yandan Sâsâniler, Doğu Roma İmparatorluğu’nun derinleşen iç problemlerinin yarattığı fırsatları tepmediler. Mardin, Diyarbakır ve Urfa gibi
doğu kentleri 1 yılına gelindiğinde Sâsâni kontrolüne girmişti. Üstelik Heraclius’un
imparator olması, Sâsânileri durdurmaya yetmedi ve Heraclius’un bizzat komuta ettiği
Roma ordusu 1’de Antakya (Antiochea) önlerinde karşılaştıkları bir Sâsâni ordusuna
ağır bir şekilde yenildi.
Sâsâni kralı II. Hüsrev’in, 1 yılından itibaren başlattığı geniş çaplı yeni bir saldırı harekâtıyla izleyen  yıl içerisinde Suriye ve Mısır gibi Bizans’ın iki önemli eyaleti Sâsâni
kontrolüne geçti. Ayrıca yine bu harekât esnasında Anadolu’nun birçok yöresi de İran
ordularıyla karşı karşıya kaldılar. Sâsâni ordusu 1 yılında Şam, Apamea ve Emesa
gibi önemli Suriye kentlerini ve nihayet 1’de Yahudilerin de yardımıyla Kudüs’ü ele
geçirdi. Kudüs’te Hıristiyanlığın en önemli kutsal emaneti olan Hz. İsa’nın gerildiği
söylenen çarmıh, Sâsânilerle birlikte hareket eden Nesturi Hıristiyanların girişimiyle
Ctesiphon’a taşındı. Bu, Doğu Roma dünyasının maneviyatına ağır bir darbeydi. Sâsâni ordusunun bir başka kanadı aynı dönemde Anadolu içlerine yöneldi ve Aphrodisias,
Efes (Ephesus) gibi varlıklı Anadolu kentlerini yağmalayarak, 1’te Kadıköy’ü kuşatmak üzere Üsküdar civarına kamp kurdu.
Bizans İmparatoru Heraclius’un barış girişimlerinin ilk ayağı Üsküdar’da bulunan
bu Sâsâni ordusu vasıtasıyla gerçekleşti. Anonim Paskalya vakayinamesinin yazarı
ve patrik Nicephoros’un aktardıkları notlara göre, İmparator Heraclius, Üsküdar’daki
Sâsâni ordusunun komutanı Şahin ( āh n) ile barış görüşmeleri yapmak üzere Kadıköy’e geldi ve burada Üsküdar’daki Sâsâni komutanı Şahin ile buluştu ve onu İran’a
elçileriyle birlikte dönmeye ikna etti. Böylece Üsküdar’a ilk gelen Sâsâni ordusunun,
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başkent önlerinde fazla kalmadığını ve beraberindeki Bizans elçi heyetiyle birlikte İran
başkentine gitmek üzere ordugâhı kaldırdığını söyleyebiliriz. Zira Nicephoros, Hüsrev’in Bizans elçileriyle gelen Şahin’e kızdığını ve onu idam ettirdiğini yazmaktadır.
Heraclius’un girişimleri, Sâsâni –Bizans ilişkilerinde barışı tesis etmedi, çünkü Hüsrev,
Bizans’a karşı başarılı olacağından o kadar emindi ki, kendisine gönderilen Bizans elçilerini de idam ettirdi. İzleyen birkaç yılın olayları Hüsrev’in inancını pekiştirecekti.
Kudüs’ü zapt eden ordu birkaç yıl sonra güneye doğru hareket ederek 1 yılında İskenderiye’yi ele geçirdi. Hüsrev’in Aandolu’ya gönderdiği ordu da başarılıydı ve İskenderiye’den bir yıl sonra ’de (veya ) doğu batı yönünde Anadolu’nun en önemli yol
kavşağı Ancyra (Ankara) Sâsânilerin kontrolüne girdi.
Bizans –Sâsâni ilişkilerinin dönüm noktası, yani Rum Suresinde de ifade edilen Bizans
ileri harekâtı  yılına, Hicret ile aynı yıla denk geldi. Heraclius’un o yıldan itibaren
İran’a karşı başlattığı seferberliğin Bizanslılar için ilk iyi haberi Doğu Anadolu’dan geldi. Theophanes’in aktardığına göre, Heraclius o yıl Armenia’da Sâsâniler adına hareket eden bir Arap kuvvetini ve daha sonra Şahrvaraz komutasındaki Sâsâni ordusunu
yendi.1 Bizans –Sâsâni çatışmaları bu tarihten sonra daha da yoğunluk kazandı ve bu
çatışmalar dizisi Sâsâni ordularını  yılında ikinci kez Üsküdar’a getirdi. Bizans’a
karşı tek yönlü mücadelesinde sıkışan Sâsâni kralı Hüsrev, muhtemelen Avar Hakanı (Χaγάνος) ile irtibat kurarak  yılında İstanbul’u karadan ve denizden kuşatmayı
planladı.11 Plana göre Avar hakanı Avrupa yakasında surlardan kuşatmaya başlayacak
Sâsâniler ise Anadolu yakasından kente gelecek desteği kesecekler ve aynı zamanda bir
kısım Sâsâni ordusu Slav monoksilleriyle boğazı geçerek Avarlar’a destek vereceklerdi.
Kaynaklardaki bilgiler çelişkili olmakla birlikte, bu kuşatma sırasında Sâsâni ordugâhının bulunduğu bölge yine Üsküdar civarıydı. Üsküdar’daki Sâsâni ordusu ile Avar
öncü birlikleri arasındaki ilk irtibat, esas Avar ordusunun gelişinden yaklaşık bir ay
önce Haziran  sonunda gerçekleşmiştir. Bizanslı yazarların kayıtlarına göre yaklaşık . kişilik Avar öncü birliği Silivri tarafından kente yaklaşmaya başlamış ve
bu birlik içerisinde bin kişilik bir grup kendilerinden önce boğazın karşı kıyısına gelip
yerleşen Sâsâni ordusuyla da irtibata geçmek için daha ileri gönderilmişti. Bu amaçla
Üsküdar’ın tam karşısında yer alan Sykai’ye (Galata) gelen yaklaşık bin kişilik bir Avar
ileri karakolu ateş yakarak, komutanları Şahrvaraz idaresinde muhtemelen Haziran
başından bu yana Üsküdar taraflarında olan Sâsânilere geldiklerini bildirdiler. Avar
ordusuyla kurulan bu ilk irtibat Sâsâni ordusunun lokasyon olarak en uygun bölge olan
Üsküdar tarafında karargâh kurduğunu teyit etmektedir. Sâsânilerin, Avar kuşatmasıyla
eş zamanlı olarak gelişi şaşırtıcı değildir. Vakayiname yazarı Theophanes, bu olaylardan yaklaşık iki yüz yıl sonra, Sâsâni imparatoru II. Hüsrev’in, Şahrvaraz’a özellikle
Avarlar ve diğer Balkan toplumlarını İstanbul’a karşı kışkırtma ve kuşatmayı koordineli
bir şekilde gerçekleştirme emri verdiğini yazmaktadır.
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Bu kuşatma esnasında surlar önündeki Avarlar ile Üsküdar’daki Sâsâniler arasındaki
irtibatın iki sağlam delili daha vardır: Bunların ilki Avar hakanının karargâhındaki
Sâsâni elçilerinin varlığı ve ikincisi ise Sâsâni ordusunun bir bölümünün Avar deniz gücü vasıtasıyla boğazı geçme teşebbüsüdür. Chronicon Paschale’nin anonim
yazarına göre, Sâsânilerle kurduğu ittifakı İstanbul’u savunanlara göstererek moral
üstünlük kurmak isteyen Avar Hakanı, bunu ispatlamak amacıyla,  Ağustos Cumartesi akşamı, İstanbul savunmasına bir haberci göndererek yeni bir müzakere heyetinin kendisine gönderilmesini istedi. Bunun üzerine kentin savunmasını örgütleyen
patricius Bonos beş kişiden oluşan bir müzakere heyeti gönderdi. Beş kişilik heyet
hediyelerle birlikte Hakan’ın çadırına vardıkları zaman, Avar hakanının çadırında
üç Sâsâni temsilcisiyle karşılaştı.1 Bizanslılar açısından durum hayli rahatsız ediciydi, çünkü Sâsâni elçilerinin Boğazdaki Bizans devriyelerini aşıp Hakana ulaşmış
olmaları, deniz savunmasında bazı açıklıkların olduğunu gösteriyordu. Chronicon
Padchale’nin anonim yazarı Roma elçileriyle, Avar hakanı arasındaki müzakereleri
şöyle özetlemektedir:
Bakın Sâsâniler bana bir elçi gönderdiler ve müttefik olarak bana . asker vermeye hazır olduklarını söylüyorlar. Onun için, kentte bulunan her biriniz bir ceket
ve gömlekten başka bir şey almadan çıkarlarsa, Salbaras ile bir anlaşma yapacağız
ve o size zarar vermeyecek, kentinizi ve mülkünüzü bana bırakın. Aksi takdirde,
bir balık olup denizden kaçmadıkça veya kuş olup havadan uçmadıkça, sizin kurtulmanız imkânsız olacaktır. Zira bakın –Sâsânilerin kendilerinin de dediği gibi–
ne sizin imparatorunuz İran’ı işgal etti ne de ordunuz geldi.1

Heyet surların gerisine döndüğü zaman, durumu savunma idaresiyle paylaşarak, Hakanın mesajını boğazdan tekrar karşı kıyıya taşıyacak olan Sâsâni elçilerini yakalamak
için boğaza devriye gönderdiler ve kaynakların ifadesine göre elçiler yakalandı. Chronicon Paschale bu olayı şöyle anlatıyor:
Pazardan önceki gece hemen, Hakana elçi olarak giden bu aynı İranlılar, Chalae
üzerinden Chrysopolis’e geçmeye çalışırlarken, Tanrı’nın merhameti ve iyi tesiri sayesinde bizim kayıklarımızla karşılaştılar. Bu kayıklar içinde yetimhaneden
bazı insanlar da vardı. Ve İranlılardan birisi kendisini sandalos diye bilinen küçük
bir kayığa attıktan sonra, örtüler altında yüzü aşağı yatar halde bulundu. Böylece
Chrysopolis’e doğru geçmeye çalışıyordu, fakat kayıktaki denizci ve onu yöneten
ustaca yetimhaneden gelenlere işaret etti ve örtüyü çekip kaldırdılar ve bu İranlıyı
sağ salim ve yüzü aşağı yatarken buldular. İranlıyı oracıkta katlettiler ve başını
kestiler. Denizciyle birlikte diğer iki İranlıyı da bir başka botla karşıya geçmeye
çalışırken buldular ve şafak vakti bunları surlara getirdiler. Adamlarımız sağ kalan
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İranlının birinin iki elini kestiler ve boynunun etrafına kayıkta öldürülen diğer
İranlının başını bağladılar ve onu Hakana gönderdiler. Diğeri bir kayığa atıldı ve
canlı olarak Khalkedon’a gönderildi. Bu adam da İranlılara gösterildiği zaman
adamlarımız kayıktaki gibi onun da kafasını kestiler bir mesajla birlikte kellesini
karaya attılar. Mesajda şu yazılıydı: “Hakan, bizimle anlaşma yaptıktan sonra, ona
sizin tarafınızdan gönderilen elçilerinizi, o, bize gönderdi. Bunların ikisinin başını
kentte kestik, işte bakın diğerinin kellesi önünüzde.1

İstanbul savunma komutasının bu manevrasının bir karşılık bulmadığı ertesi günkü
gelişmelerden anlaşılmaktadır. Hakan bizzat kendisi Khalae’ye (bugün Bebek civarı)
Boğaz’ın en dar yerine giderek Slav kanolarını Sâsânilerden gelecek askeri desteğin
nakledilmesi için harekete geçirdi. Kaynaklar Slav kanolarının Boğazı geçerek Sâsânileri Avrupa yakasına nakletme girişimlerinde müttefiktirler. Theodoros Syncellos ve
Ermeni yazar Sebeos Sâsâni askerinin nakliyesi esnasında Boğazda Bizans donanması
tarafından bertaraf edildiğini yazmaktadırlar.
Georgius Pisides ve Chronicon Paschale’nin aktardığına göre, Boğazda yetmiş gemiden
oluşan Bizans deniz devriyesine rağmen Slav kanoları karşı kıyıya Üsküdar önlerine
ulaşmayı başardılar. Ancak tam da bu noktada Chronicon Paschale’nin anlatısında
tam  Ağustos Pazartesi gününden itibaren üç günlük bir boşluk ortaya çıkmaktadır.
Chronicon Paschale  Ağustos Perşembe gününden itibaren Avar kuşatmasının deniz
yakasındaki çatışmalarını anlatmaya devam etmektedir. Ancak Boğazdaki çatışmayı
değil, Haliç’teki çatışmaların detaylarını vermektedir.
Chronicon Paschale’de yer alan üç günlük boşluk detaylı olarak doldurulamamaktaysa
da, o üç günün askeri faaliyetleri, Theodorus Syncellus ve Sebeos’ta bulunan atıflar ve
Nicephorus’un notlarıyla kısmen kurgulanabilmektedir. Theodorus, Sâsânilerin boğazı
geçemeye çalıştıklarını ancak Tanrı’nın onlara izin vermediğini, Sebeos ise Şahrvaraz’ın İstanbul’a saldırdığını ancak yapılan deniz savaşında  Sâsâni askerinin öldürüldüğünü not etmektedir.1 Chronicon Paschale’nin daha önce not ettiği gibi, Hakan
zaten Sâsânilerin kendisine . kişilik bir destek vereceklerini zaten belirtmişti. Slav
denizcilerin Boğazı geçirmeye çalıştığı Sâsâni ordusunun seçme birliklerinden alınan
 veya  asker ile Bizans donanması arasında muhtemelen sevkiyatın daha başlarında Üsküdar yakınlarındayken kanlı bir savaş meydana geldi ve Sâsâni ordusuna
ağır bir darbe vurularak Avar –Sâsâni işbirliği engellendi.
Bizans donanmasıyla Üsküdar önlerinde yapılan savaşta hayatını kaybedenler sadece Sâsâni askerleri değildi. Onları nakletmek içi gelen ve kanoları batırılan Slavlar da
vardı. Bununla birlikte Avar deniz gücünün bu teşebbüste ne kadar ciddi bir darbe
aldığı şüphelidir, çünkü kaynaklarda anlatılana göre, Hakan, bir iki gün sonra denizden yeni bir taarruz planlıyordu. Bütün bu olaylar  Ağustos Pazar günü gerçekleşti ve
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gün Avar Hakanı hesabına başarısızlıkla tamamlandı. Bu arada Sâsâni ordusundan bir
birliği karşı kıyıya taşımak üzere Üsküdar önlerine gelen Avar ordusunun deniz gücünü
oluşturan Slav kanoları üzerine bir paragraf açmak yerinde olacaktır. Klasik Yunanca
metinlerde bu kanolar “monoxyla” (μονόξυλα veya tekil μονόξυλον) olarak geçmektedir.
Tek bir ağaç gövdesinin ortasının oyulmasıyla elde edilen kanoların kelime anlamı
(mono + xylon=tek ağaç) biçimini de ifade etmektedir. X. yüzyılda Roma İmparatorluğu
yönetim kılavuzu yazan VII. Constantinus Porphyrogenitus De Administrando Imperio
(İmparatorluk Yönetimi Hakkında) adlı eserinde Novgorod’dan İstanbul ’a gelen Rus
kanolarının, kışın dağlardaki büyük ağaçların kesilmesiyle hazırlandığını ve baharda
Dinyeper nehri üzerinden Kiev’e getirilerek Ruslara satıldığını yazmaktadır. Gerçekten
Orta ve Doğu Avrupa arkeolojisi bu kanoların bölgede Mezolitik çağdan Ortaçağa kadar kullanıldığını kanıtlayan pek çok örnek ortaya koymaktadır. İngiliz arkeolog Jason
Rogers’ın listelediği yirmi kano kalıntısının uzunlukları  ile 1 m., genişlikleri  ile
1 cm arasında ve yükseklikleri ise 1 cm’den ’cm’ye kadar değişmektedir.1 Avar
Hakanının beraberinde getirdiği Slav kanolarının ortalama büyüklüklerinin bunlardan
farklı olmayacağı kesindir. Hakanın Sâsâni takviye kuvvetlerini getirmesi için boğaza
indirdiği kanoların sayısını bilmiyoruz, ancak yukarıdaki kano ölçülerini dikkate aldığımız zaman, üç veya dört bin Sâsâni askerinin herhalde birkaç yüz kanoyla taşınması
planlanmıştır.
Sonuç olarak, Üsküdar’daki Sâsâni ordusunun boğaz geçişinin Bizanslılar tarafından
engellenmesi, Avarlar ve İranlılar açısından İstanbul kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasında ne kadar etkili olmuştur sorusunun cevabını vermek çok kolay değildir. Avarlar, bir hafta sonra İstanbul kuşatmasını aniden kaldırdılar. Görünür neden
Avar ordusunun lojistik ve ikmal problemiydi. Ancak kuşatmanın başarısızlığında bir
önemli faktör de Avarların teknik donanımlarının zayıflığıydı. Sâsâni ordusu  yılı
yaz mevsiminin önemli bir kısmını Üsküdar’da geçirdi ve Avarların kuşatmayı kaldırmasından sonra, bir süre daha bulundukları yerde kalmaya devam ettiler. Dolayısıyla
kuşatmaya kadar Anadolu’yu boydan boya geçerek Üsküdar’a kadar gelen ve burada
ordugâh kuran Sâsâniler, nerdeyse eski Pers İmparatorluğu’nu yeniden inşa etmek
üzereydiler. Çünkü kuşatma başarıyla sonuçlanıp İstanbul Avarların eline geçseydi,
Marmara denizinin Avar ve Sâsâni İmparatorluklarını ayıran bir sınır olacaktı. Sasani
ordusu hem 1’de hem de ’da Üsküdar’da kısa süre kaldığı için, bölgede herhangi
kalıcı bir iz bıraktığını tespit etmek mümkün değildir ve mevcut kaynaklarda da bu
yönde herhangi bir kayda rastlanmamaktadır.
Sâsâni –Bizans çatışmalarının daha geniş bir perspektifte değerlendirilmesi ve bilhassa İstanbul kuşatmasının başarısızlıkla sonuçlanmasıyla Üsküdar’daki Sâsâni
ordugâhının kaldırılması, en çok Sâsânileri etkiledi. II. Hüsrev, ’de Ninova’da
Heraclius’a yenilerek tahtını ve hayatını kaybetti ve devleti çöküşün eşiğine geldi.
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Sâsâni sarayında sular durulmadı ve çetin bir taht mücadelesi ortaya çıktı ve izleyen
on beş yıl içerisinde İslam orduları karşısında tutunamayan Sâsâniler fiilen tarihe
karıştı. Böylece, yukarıda not ettiğimiz, Mekke döneminde (yani ’den önce) inen
Rum suresinin giriş ayetleriyle, Rum –İran çatışmasında nihai kaybedenin İran tarafı
olacağına ilişkin öngörü, birkaç yıl içerisinde gerçekleşmişti. Dahası Yakın Doğu’nun
yeni faktörü olan Müslümanlar, izleyen on beş yıl içerisinde bu iki eski uygarlığa
karşı giriştikleri mücadelelerden kesin biçimde üstün çıktılar. Çatışmaların sonunda
Sâsâniler İran coğrafyasından kayboldu, Roma ise Sâsânilerden geri aldığı Suriye
ve Mısır’da yeniden bir düzen tesis etmeye bile fırsat bulamadan buraları tamamen
Müslümanlara kaptırdı.
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Clive Foss, “The Persians in Asia Minor and the end of Antiquity”, The English Historical Review
/ (1) 1-. Bu konu gerçekten tartışmalıdır. Stephen Mitchell yakınlarda ikinci baskısı
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16. YÜZYIL MALİYE AHKÂM DEFTERLERİNDE
ÜSKÜDAR
DOÇ. DR. RIFAT GÜNALAN
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Giriş
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde, 1. yüzyıla ait muhtelif türde ahkâm defterleri bulunmakta olup bunlardan bir gurubunu da maliye ahkâm defterleri oluşturmaktadır.
Bu çalışmada izlenen metodolojide öncelikle maliye ahkâm defterlerinin kronolojik
olarak ortaya çıkış süreçleri değerlendirilmiştir. Daha sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin çeşitli tasniflerinde yer alan 1. yüzyıla ait tespit edilen maliye ahkâm defterlerinin fiziki ve diplomatik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak bu
konunun temel kısmını oluşturan maliye ahkâm defterlerinde bulunan Üsküdar ile ilgili kayıtların belirlenebilmesi için, her bir maliye ahkâm defterindeki hükümler, belge
türlerine göre ayrılıp ve konusal olarak tasnif edilerek Üsküdar’ın 1. yüzyıldaki idari,
ekonomik, sosyal ve askeri yapısına dair belgeler tarih araştırmacılarına kaynaklık etmesi için belirlenmeye çalışılmıştır.
Maliye ahkâm defterleri baş defterdarlara verilen yetkiler neticesinde maliye ile ilgili
konularda, defterdarların, padişah adına verdikleri hüküm suretlerinden oluşmaktadır.
Osmanlılarda hükümler bizzat padişah tarafından yazılmaz; Padişahın yetki verdiği
makam veya bu makama bağlı daireler, onun adına hüküm verebilirdi. Bu bakımdan
hükümler sadrazam veya defterdarlar tarafından sadır olurdu. Defterdarlar tarafından
yazılan hükümlerin toplandığı defterlere ise ahkâm-ı maliye denilirdi.
Maliye ahkâm defterlerinin hangi tarihten itibaren tutulmaya başlandığına dair elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 1. yüzyıla ait bazı belgeler bu defter
türünün bu yüzyılın sonlarında da mevcudiyetini göstermesi açısından önemlidir. Bu
konuda ilk belge Fatih Kanunnamesi olup Fatih döneminde hükümlerin yazıldığı üç
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ayrı dairenin ve buna bağlı olarak hükümlerin kaydedildiği farklı ahkâm defter türlerinin mevcut olabileceği ileri sürülebilir. Maliye ahkâm defterlerinin mevcudiyeti ile
ilgili olarak değerlendirebileceğimiz diğer bir belge Darphane mukataalarına ait bir
muamelat kaydı olup 1 Şevval / Kasım 1 tarihli bu kayıtta “hüküm verildi ki
teftiş oluna, ahkâmda mezkûrdur” şeklindeki ibare bu konuda önemli bir delil teşkil
etmektedir. Maliye ahkâm defterlerinin varlığına işaret eden diğer bir kayıt ise 1. yüzyılın başlarına ait olup bu kayıtta defterin Anadolu’ya ait olduğunun belirtilmesi bu
döneme ait maliye ahkâm defterlerinin coğrafi bölge esasına göre tutulduğunu göstermektedir. II. Bayezid dönemine ait 1/11 tarihli belgede Anadolu ahkâm defterine
kaydedilen pencik kanunnamesinden bahsedilmektedir. Maliye ahkâm defterlerinin
mevcudiyetini gösteren bu tür kayıtlara rağmen Fatih, II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim
dönemlerinden günümüze herhangi bir maliye ahkâm defteri ulaşmamıştır. Elimizdeki ilk maliye ahkâm defteri Kanuni dönemi başlarına ait olup /11 tarihlidir.
1. yüzyıl maliye ahkâm defterleri, dağılmış olduğu tasniflerde farklı bir seri adı altında
ve farklı isimlerle kaydedilmiştir. Defterdarlar tarafından tutulması ve maliye hükümlerinin suretlerini ihtiva etmesi sebebiyle maliye ahkâm defterleri ismi ile anılacak olan
bu defter serisi, ilk kez Kamil Kepeci tarafından tasnif edilmeye çalışılmıştır. Kepeci
tasnifi içerisindeki 1, ,  ve  numaralı defterler maliye ahkâm defteridir.
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Bir grup maliye ahkâm defteri de Maliyeden Müdevver Defterler tasnifi içerisinde
dağılmış halde bulunmaktadır. Bu serideki , , , 1 ve 1 numaralı
defterler maliye ahkâm defteridir. Ayrıca Mühimme defterleri arasında tasnif edilen
1 numaralı defter olup Anadolu Defterdarlığı’ndan çıkan maliye ahkâmını toplamaktadır. Diğer bir maliye ahkâmı yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan Devâir-i
Evâmir-i Maliye tasnifi serisinde (D.EVM)  numarada kayıtlı olup, bu defterde
birbirinden farklı tarihlere ait üç defter parçası bir arada ciltlenmiştir.
İbnü’l-Emin Dahiliye evrakı içerisinde de bir adet maliye ahkâm defter parçasına rastlanmıştır. Bu defter MAD serisinde bulunan 1 numarada kayıtlı maliye ahkâm
defteriyle aynı özellikleri taşımaktadır. Bu iki defter parçası aynı defterden kopmuş
parçalar olmalıdır.
1. yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinin diplomatik analizinde, hüküm, berat, sebeb-i
tahrir beratı ve hükümleri, adet ve kanun hükümleri ile tezkireler gibi belge türlerine
ait kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtlardan sayıca en fazla olanları hüküm, tezkire ve
sebeb-i tahrirlerdir. Bunları ise berat, âdet ve kânûn hükümleri takip etmektedir.
Yukarıda kısaca açıklanan serilerdeki maliye ahkâm defterlerinin birbirleriyle mukayesesi 1. yüzyılda bu defterlerin diğer divan defterlerinden bağımsız bir seri oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Kamil Kepeci, Maliyeden Müdevver Defterler ve Mühimme
Defterleri kataloglarında 1. yüzyıla ait 1 adet maliye ahkâm defteri bulunmaktadır.

16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterleri
Seri

No

Tarih

Sayfa Sayısı

Hüküm Sayısı

KK

1





1

İE.DH





11



MAD

1

-





MAD

1

-

1



KK



1

1

1

KK







11

MAD





1



MAD



-

1

1



-









1







1



1





1

D.EVM
KK
MAD
MM

111

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I I I

16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Üsküdar
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde Üsküdar’a dair toplam 1 kayıt bulunmakta
olup bunlar konularına ve hüküm sayılarına göre  başlık altında değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu konuların başında defterlerde hüküm sayısı açısında en kapsamlı konuyu  adet belgeyle vakıf kayıtları oluşturmaktadır. Bu kayıtları devletin veya
kurumların ihtiyaç duyduğu malzemelerin tedarikine ait kayıtlar takip etmektedir.
Defterlerde, Devletin Üsküdar’daki gayrı menkul, maden, dalyan, piremeler gibi gelir
kaynaklarının iltizama verilmek suretiyle işletilmesi ve gelirlerinin tahsiline ait ise 1
adet kayıt bulunduğu görülmektedir. Bu belgeleri Üsküdar’ın imarına ait inşa ve tamir
faaliyetleri ile ilgili belgeler takip etmektedir. Defterlerde özellikle Kıbrıs’ta görev yapan
yeniçerilerin ulûfeleri başta olmak üzere askeri teşkilata ve müteferrik konulara ait
’şer belge bulunmaktadır. Üsküdar kazasına ait vergi tahsiliyle ilgili  adet kayıt tespit
edilebilmiştir. Üsküdar’daki çeşitli kurumlara yapılan tayin ve tevcihlere ait ise maliye
ahkâm defterlerinde  kayıt bulunmaktadır. Son olarak devlete ait bazı hizmetlerin
yapılması karşılığı, vergi ve sorumluluklardan muafiyetlere ait ise  belgenin kayıtlı
olduğu görülmektedir.

1. Vakıfları
Üsküdar kazasına tabi vakıf kayıtları oldukça geniş olup bu kayıtlar beş gurup altında
değerlendirilmiştir. Vakıf arazileri, köyleri ve vakıf taşınmazlarının (ev, dükkan, değirmen vs.) mukataaya verilmesi ile eskiden mukataaya verilmiş olan vakıf köy ve arazilerinin muhasebelerinin teftişi gibi vakıf mukataaları ilk sırayı almaktadır. Ayrıca
Üsküdar’a ait vakıf köylerini iltizama alan eski mültezim ve amillerin bakilerinin tahsili
ile vakıf gayrı menkullerinin kira bedellerinin tahsili de bu gruba ait belgeler içerisinde
değerlendirilmiştir.
Üsküdar’a ait vakıf kayıtları içerisinde bazı vakıf köylerine ait belge gruplarına da rastlanmaktadır. Bunlardan birisi Sultan Selim Vakfı’na bağlı Kadıköy’e ait kayıtlar olup
Kadıköy’ün tarihi açısından oldukça önem arz ettiği düşünülmektedir. Belgeler arasında Kadıköy’deki vakıf bağlardan öşr toplanması, Kadıköy bağlarının Müslümanlara
mukataaya verilmesi ile bağ rüsumlarının teftişi, Kadıköy vakıf gelirlerini toplayan
câbîye ahardan dahl olunmaması ve Kadıköy’den Daru’s-saade-i Atik’de yapılan cami
için alınan taşların bedelinin vakfa ödenmesi ile ilgili belgeler ilk göze çarpanlardır.
Bu kayıtları Üsküdar İmareti evkafından Samako kazasına bağlı bir vakıf köyüne ait
kayıtlar takip etmektedir. Bu kayıtlar kömür madeninde çalışan vakıf köylülerinin çalışma şartları ve muafiyetleri açısından ilginç bilgiler vermektedir. Belgelerde Samako’ya
bağlı Çamurlu köyünün bir vakıf köy olduğu ve bu köyde kömür üretimi yapıldığı, üretim yapan reayaya dışarıdan karışılmamasına dair emirler yer almaktadır. Ayrıca yine
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Samako kazasına tabi Köstence köyünün Üsküdar İmareti Vakfı’na temlik olarak verildiği ve bu köyün reayasının da kömür işletmesinde görevlendirildiklerine dair bilgiler
bölgenin kömür üretimi açısından önemini göstermektedir. Bu bölümde değerlendirilen son belge grubu, Donlice kazasına ilhak olunan Sermin adlı has köyün Üsküdar
İmareti Vakfı’na ait olduğu ancak köyün yönetiminin zor olması sebebiyle bu köyden
feragat edilip yerine Tırnovi kazasında başka bir köyün verildiği, Sermin köyünün de
has kaydolup gelirlerinin hazine-i amireye teslimi oluşturmaktadır.
Vakıflara ait mülklerin inşası ve tamiri ise ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmiş olup
bu bölümde; Sultan Şehzade Mehmed evkafına ait boş bir yerin dalyan olarak inşa
edilip tapuyla satılması ve tapu resminin de vakfa gelir kaydedilmesi, Sultan Bayezid
Han’ın Yoros kalesinde inşa ettiği cami-i şerifin yakınlarındaki çeşmenin suyolu ve kule
örtüsünün tamiri, vakıflara ait hamamların tamir ve hamam kazanlarının yenilenmesi
ile imaretlerin suyolu tamirine ait kayıtlar bulunmaktadır.
Çeşitli vakıf reayalarından tahsil edilen vergi gelirleri ile vakıf eski görevlilerindeki bakilerin tahsili bir başka belge grubunu oluşturmaktadır. Bu kayıtlarda; vakıf köylerin
cürm-ı cinâyet, resm-i arûsâne, yava, kaçgun, bâd-ı hevâ, çinganelerin ispençe, haraç
vesair vergilerine sancakbeyi subaşıları, emin ve amillerin karışmalarının engellenmesi, vakıf adına toplanan vergilerin muhasebe ve müfredat defterlerinin teftişi, Anadolu
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Beylerbeyi iken ölen İskender Paşa’nın Kanlıca’da bina ettiği Cami-i Şerif evkafından
İskender Paşa Cami-i Şerifine vakf ettiği sülüs malının Hamidili Sancakbeyi olan oğlu
Ahmed Bey’in zimmetinden tahsili ve vakfa teslimi olarak sıralamak mümkündür.
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde vakıf reayasına dışarından yapılan müdahalelerin önlenmesi amacıyla birçok emrin yazıldığı görülmektedir. Bunlar arasında; Üsküdar imaretine tabi Üsküdar’daki Sultan Cami-i şerifi’nin re‘ayasına, Haseki Sultan’ın
Üsküdar’da olan evkafından vakıf köyleri ahalisine, Sultan Selim vakıf köylerinin mahsulüne, İstanbul’da Yahudiler mahallesinde kesilen koyun derilerine vakıf görevlileri
dışında müdahalenin engellenmesi ve Türkmen taifesinden yararı olan kimesnelere
tımar tevcihi ile ilgili hükümler öne çıkmaktadır.
Son olarak vakıf mahsûlünden gümrük alınmaması, imaretlerde beratsız hiç kimseye
görev verilmemesi, vakıf mahsullerinin Hazîne-i hümâyûna gönderilmesi esnasında korunması ve vakıf köylerin reayalarından çiftlerini bırakıp gemici olanların vakfa
verdikleri zararlara ait kayıtlar Üsküdar vakıf kayıtlarının zenginliğini göstermesi açısından oldukça önemlidir.
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2. Tedârikler
Devletin ihtiyaç duyduğu hizmet ve ürün taleplerine ait kayıtlar da maliye ahkâm
defterlerinde oldukça geniş bir şekilde yer almaktadır. Bu kayıtlar arasında, Üsküdar
kadısına hitaben yazılan Hâssa-i hümûyun için odun ile İznikmid’de yapılması emr
olunan at gemileri için ağaç malzemenin tedarikine ait kayıtlar ilk sırayı almaktadır.
Bu kayıtları Silahhânede hassa tüfeklerin yapımında kullanılması için kömür, Kandırı
kazasına tabi Kefken’de yapılan mîrî kadırga gemilerinin masrafı için para, Istabl-ı
âmire’ye saman, Matbah-ı âmire’ye odun ve kömür, Anbar-ı âmire için bezir yağı ve
keten, Büyükçekmece’de bina olunan bugünkü tarihi köprünün tamiri için mühimmat, Hâssa-i hümayuna iş yapan sağrıcılara deri, Hâssa su yolları için keten ve bezir
yağı ile Üsküdar’da inşa olunan cami-i şerif için kurşun tedariki takip etmektedir.
Bunlara ek olarak /1 tarihinde Üsküdar’da inşa edilen Hâssa Köşk için ihtiyaç
duyulan malzeme tedarikine ait 1’a yakın kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtlarda; köşk
için taş ustası ve mühimmat, alçı taşı pişirmek için odun, tente bezleri, demir ve
keçeden perde tedarikinin emredildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Vezir-i Sani Piyale Paşa’nın /1 senesinde Hazîne-i âmireden aldığı borç paranın köşkün yapımında
finansal kaynak olarak kullanıldığını yine maliye ahkâm defterlerindeki tezkirelerden
öğrenmekteyiz.
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3. Mukataa ve İltizamlar
Osmanlı Devleti’nin önemli gelir kaynakları Mukataa usulüne göre işletilmektedir.
Özellikle Devlete ait ulaşım için kullanılan piremeler, cizye, çingane, azadegan, yave
haraçları gibi vergiler, çeltik arazileri, iskele, dalyan, gümrük, maden, darbhane ve
memlehalar en kârlı ve büyük mukataalar arasında bulunuyordu. Devlet bu gelirleri
mukataa usulüne göre belli tarihler arasında iltizama vermekte ve gelirleri mültezim,
emin ve amil eliyle toplamaktaydı. Maliye ahkâm defterlerinde Üsküdar’da bulunan
bazı gelirlerin; Piremeler, dalyan, çingane, azadegan ve yave haraçları vs. mukataaya
verildiği, mukataaya verilen yerlerin teftişi, eski mukataa gelirlerinin; mültezim, amil,
emin, katip gibi mukataadan sorumlu olanlardan tahsil edilip hazine-i amireye teslimlerine dair önemli kayıtlar bulunmaktadır.
Üsküdar’a ait mukataalarla ilgili kayıtları detaylandıracak olursak; Üsküdar Piremesi’ni
ve Üsküdar terekesini mukataya tutan amillerin bakisinin tahsili bu konulara ait ilk
hükümleri oluşturmaktadır. Bunların dışında Üsküdar kazasına ait bazı âdet-i ağnam,
yaylak rüsumu, yave kafir haracı, yave-i cizye-i gebran ve çingenelere ait haraç ve beytülmallar gibi mukataaların âmil ve katiplerinin zimmetlerindeki mâl-ı mîrinin teftiş ve
tahsiline ait hükümler de bu bölümde değerlendirilen kayıtlar arasında yer almaktadır.
Çeşitli mukataat gelirlerinin ilgili yerlerden hazine-i amiriye teslimine kadar geçen sürede Üsküdar kadısının sorumlu olduğunu da yine belgelerden öğrenmekteyiz.
Üsküdar kadısına hitaben yazılan bazı kayıtlar ise zeamet eminlerinin gelir tahsili esnasında karşılaştıkları sorunların çözümüne dairdir; Sâbık Üsküdar zeametine emin
olan Timurhan’ın muhasebesinin teftişi ve zimmetindeki bakilerin tahsili ile Mudanya
iskelesine tabi Samanlu iskelesinin gelirini tahsile emin olan Hasan’ın adamı Hacı Nazar’a, Yalakabad kadısı naibi Abdi’nin mani olduğu ve olayın teftişi bu kabilden kayıtlardır. Ayrıca Üsküdar zeameti emini Kıyas’ın muhasebesinin görülmesi, yine Üsküdar
kadısı iken Galata tersanesi emini olan Mustafa’nın zimmetindeki gemi ağaçları için
verilen paraya ait muhasebe kayıtlarının teftişine ait kayıtlar da bu bölümün belgeleri
arasında yer almaktadır.

4. İnşa ve Tamir Faaliyetleri
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde, devlet eliyle inşa ve tamir edilen; bina, kale,
gemi, köprü, camii, medrese, iskele gibi yapılara ait oldukça ayrıntılı ve önemli belgeler bulunmaktadır. Üsküdar’a ait belgelerde, öncelikle Üsküdar’ın imar ve inşasında
kullanılan malzeme, işçi istihdamı, bu işler için harcanan para ve kaynaklar, yapıların mimari özellikleri, inşa esnasında coğrafi zorlukların zamana göre nasıl aşıldığı
vs. hakkında önemli bilgiler mevcuttur. Bu hususlara ait örnek belgelerden birkaçını;
İstanbul ve Üsküdar’daki devlete ait piremeler de hizmet edenlerin odaların tamir ve
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tamir masrafları, Üsküdar iskelesinde bulunan hassa piremelerin tamiri ve kalafatlanmaları, Üsküdar’daki Medrese-i Atîka’nın tamiri, Yoros kazasına tabi Ömerli köyü
yakınlarındaki vadi-i azimin üzerindeki köprünün tamiri, Göksu bahçesindeki değirmenin iskelesi, sakfı ve anbarının tamiri, hâssa bahçesinin mahzenleri ile Üsküdar
bahçesi önündeki iskelelerin tamiri, Kızkulesi’nin tamiri, Üsküdar iskelesinin tamiri
ile Üsküdar’da cami-i şerif inşası şeklinde sıralamak mümkündür.

5. Askeri Sınıfa Dair Kayıtlar
1. yüzyıl maliye ahkâm defterinde askeri ve idari sınıflar hakkında oldukça önemli
sayıda kayıt bulunmaktadır. Maliye ahkâm defterlerindeki belgeleri; Zeamet ve tımar
kayıtları, sancakbeyleri ve subaşılar, sipahiler, yeniçeriler, yörükler, yaya ve müsellemler, eşer ve eşkinciler, piyadeler, kaleler, mevacib ve ulufeler ile acemi oğlanları vs. şeklinde özetlemek mümkündür. Üsküdar’a ait bu konudaki kayıtlar arasında; kale inşa
ve tamirleri, yeniçeri ulufelerinin ödenmesi, askeri sınıfın kalelerde kullandıkları top
ve prangaların yenilenmesi ve diğer askeri ihtiyaçların karşılanması yer almaktadır.
Üsküdar’da bulunan tek kale Üsküdar açıklarındaki Kızkulesi olup defterlerdeki kayıtlarda “Kızkulesi” veya “derya içindeki kale” şeklinde ifade edilmektedir. Buraya ait
ilk kayıt  Muharrem sene /1 Nisan 1 tarihli olup Kızkulesi’ne yedi varil barut
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verilip deftere kaydedilmesi emredilmektedir. Bunu kalenin tamiri ve kaleye yine bir
varil barut verilmesi emri takip etmektedir. Topçubaşına hitaben yazılan son tezkirede
ise kaledeki on dört adet pranganın amel mande olduğu bunların Tophâne’ye teslim
edilip yerlerine üç adet emeklü pranga verilmesi istenmektedir.
Defterde ayrıca Kıbrıs’ta görev yapan yeniçerilere dair Üsküdar kadısına hitaben yazılmış hükümler de bulunmaktadır. Bu kayıtlarda Kıbrıs’ta bulunan yeniçerilerin ulufelerinin ödenmesi, Kıbrıs yeniçerilerinden olup Üsküdar’a icazetle sıla-i rahim yapmak
için gelirken yaralananların ulûfesine dahledilmemesi emredilmektedir.

6. Vergiler
Osmanlı vergi sistemi toplama şekline göre; devlet tarafından toplanan vergiler ve has
zeamet ve tımar sahipleri tarafından toplanan vergiler şeklinde iki başlık altında incelenebilir. Osmanlı vergileri vergi mükellefi olma durumuna göre vergi ödeyen reaya ve
vergileri toplayan askeri sınıf; vergi mükelleflerinin dini mensubiyetlerine göre Müslimlerden ve gayr-ı Müslimlerden alınan vergiler şeklinde de sınıflandırılabilir. Devlet
adına toplanan vergiler padişah haslarından toplanmakta ve bunlar da mukataalara
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bölünerek iltizama verilmekteydi. 1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde mukataa usulüyle toplanan vergiler gruplandırıldığında bunların başlıcalarını adet-i ağnam, avarız,
cizye, haraç, pencik türü vergilerin oluşturduğu görülmektedir. Maliye ahkâm defterlerinden Üsküdar ve çevresinden alınan vergilere ait hükümlere rastlanılmaktadır. Vergilerden önemli bir tanesi Üsküdar’da yapılan dalyandan alınan vergi olarak karşımıza çıkmaktadır. Balıkçılık tarihi açısından oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz
kayıtta, Üsküdar’da avlanılan balıkların doğrudan balıkhaneye getirilip adet ve kanun
üzre devlete ait olan vergilerin ödenmesi emredilmektedir. Ayrıca belgede vergi ödemeden Üsküdar ve başka yerlerde balık satışı yapan balıkçıların yasaklanmaları için
ilgililere emirler de verilmektedir.
Üsküdar vergileri kısmında ikinci sırayı Galata Hamr Gümrüğü’nden tahsil edilen fıçı
hakkı almaktadır. Bu konuya dair 1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde üç adet hüküm bulunmakta olup, Kadıköy’den Çengelköy’e oradan da Karadeniz’e gizlice satılan
şarapların teftişi, Hamr gümrüğünde fıçı hakkı tahsili ve Trabzon’dan gelen şarap fıçılarının Galata dışındaki iskelelerde boşatılmamasını oluşturmaktadır. Bunlar dışında
mukataa yoluyla toplanan vergiler de bulunmakta olup bu bahis mukataa ve iltizam
kayıtları başlığı altında değerlendirilmiştir.

7. Tayinler
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde çeşitli görev ve hizmetler için yapılan tayin kayıtları da oldukça önemli yer tutmaktadır. Üsküdar kazasındaki bazı görevler için yapılan
tayinler sayıca az olmasına rağmen Üsküdar şehir tarihi açısından oldukça önemlidir.
Bu bağlamda adı geçen defterlerde, İstanbul’da Sultan Selim Han’ın imareti ve cami-i
şerifi evkafından vakfa ait İznikmid, Şile, Üsküdar, Yoros kadılıklarında ve Rumelindeki
evkafın bazı hususlarının yenilenmesi için bir görevli tayini, Üsküdar kazasına tabi bir
köye muafiyetle çakır yavecisi tayini, Sultan Mehmed Han’ın Üsküdar’da bina ettirdiği
köprüye köprücü tayini ve Üsküdar iskelesine kayıkçılar kethüdası tayinine ait kayıtlar
bulunmaktadır.

8. Muafiyetler
Üsküdar ve çevresindeki köylerde devlet hizmeti gören ve gördükleri hizmetler neticesinde bazı vergi ve işlerden muaf olan eşkinci, ellici, müsellem, tımar sahibi, vakıf
re‘âyası bulunmaktadır. Özellikle belgelerde bu tür reayanın hizmetlerine ve muafiyetlerine dışarıdan yapılan müdahalelerin engellenmesine dair emirler ilk sırayı almaktadır. Örnek verecek olursak; Üsküdar’a bağlı Gebze ve Kadıköy ahalisinin gemi ağacı ve
odun çekme hizmeti olup saman teklif edilmemesi, Kadıköy, Çengelköy ve İstavroz’da
bulunan re‘âyanın miri çayır hizmetinde olmaları sebebiyle bunlardan acemi oğlanı
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alınmaması, Üsküdar ve çevresinde kömür yakan kömürcülerin muafiyetlerine karışılmaması ve Hâssa-i hümayuna iş işleyen sağrıcıların muafiyetleri için hükümlerinin
yenilenmesi sadece bunlardan birkaç tanesidir.

9. Müteferrik Kayıtlar
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinde konuları bakımından yukarıdaki başlıklar içerisine dahil edilmeyen bazı kayıtlar mevcut olup bunlar Müteferrik kayıtlar başlığı altında
toplanmıştır. Buradaki belgelerin konularını; Üsküdar’a bağlı İstavros halkından bazıları hakkında yapılan şikayetlerin teftişi, Üsküdar’daki hassa çayırlarına ait sandıkların
masrafları, Kefe’den yağ getiren geminin batması ve gemi içerisindeki tulum yağlarının
başka bir gemiyle İstanbul’a gönderilmesi, Üsküdar’a tabi Davudoğlu köyünde kömür
işletmeciliği, Üsküdar’da ölen Erzurum Beylerbeyisi Ali Paşa’nın muhallefatının hassa
beytülmal için tahsili, Üsküdar, Şile, Kandırı ve Akhisar’da kesilmesi ferman olunan
odun için verilen akçenin bakisinin ilgililerden tahsili, Anbar-ı âmiredeki buğdayın
satılması ve bazı muhallefât davaları oluşmaktadır.
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16. Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinde Üsküdar
ile İlgili Kayıtlar

Seri

No
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1
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1
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1

1

1
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1



D.EVM
KK
MAD







1
1











1

Sonuç
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinin incelenmesi neticesinde bu yüzyıla ait defterlerden Kamil Kepeci 1 numaralı defterde Üsküdar’a ait sadece bir kayda rastlanılmış olup
MAD tasnifine ait 1 ve 1 numaraları defterlerde ise Üsküdar ile ilgili kayda
rastlanmamıştır. Bunların dışında en az kayda sahip defterlerden biri İbnülemin Dahiliye Serisi’ndeki  numaralı defterde  kayıt bulunup bunu  kayıtla D.EVM 
numaralı defter takip etmektedir. Az hükümlü defterlerden Kamil Kepeci  numaralı
defter ile Mühimme 1 numaralı defterlerde ise ’er kayıt bulunmaktadır. Az hükümlü
maliye ahkâm defter parçalarından biri de MAD serisi içerisinde yer alan  numaralı
defter olup  kayıt bulunmaktadır. Bu defterlerdeki belge azlığı ve yokluğunun sebebi
defterlerdeki hükümlerin az olması, defterlerin parça defterlerden oluşması yani tam
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bir seneye ait maliye ahkâmını içermemesi ve defterlerin genelde sadece Rumeli bölgesine ait mali hükümlerden oluşmasıdır.
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinden MAD  numaralı defter,  kayıtla en çok
kaydın bulunduğu defter olup bunu  kayıtla Kamil Kepeci  numaralı defter takip
etmektedir. Kayıt sayısı bakımından 1 kayıtla üçüncü sırayı Kamil Kepeci tasnifinde
yer alan  numaralı defter almaktadır. 1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerinin kayıt sayısı bakımından dördüncü ve son defter MAD defter serisinde yer alan  numaralı
defter olup  kaydı bulunmaktadır. Bu defterlerde diğerlerine nisbetle Üsküdar ile ilgili bu kadar fazla kayıt bulunmasının sebebi ise defterlerin tam bir yıla ait hükümlerden
oluşması ve hem Anadolu hem de Rumeli bölgesine ait maliye kayıtlarını içermesidir.
Yukarıda verilen şemadan da anlaşılacağı üzere maliye ahkâm defterlerindeki kayıtların büyük bölümünü hükümler oluşturmaktadır. 1 kaydın  tanesi yani yaklaşık
% ’i hüküm türü belgelerdir. Bunu  kayıtla Tezkireler ve  kayıtla Sebeb-i Tahrirler
takip etmektedir. Defterlerde  adet de Nişan-ı Hümayun bulunmaktadır.
1. yüzyıl maliye ahkâm defterlerindeki hüküm konularının büyük bölümünü Üsküdar
ve civarında kurulan vakıfların faaliyetleri, vakıf görevlileri, vakıf arazileri, vakıf gelirleri
ve vakıf binalarının tamir ve inşa faaliyetleri oluşturmaktadır. Üsküdar, 1 yılında
Orhan Gazi döneminde fethedildiğinde küçük bir şehirken, İstanbul’un fetihten sonra
kurulan vakıflar eliyle inşa edilen camiler, medreseler, köprüler, hanlar, darüşşifalar
ve imaretlerle sosyal dokusunu hızla oluşturarak İstanbul’un bilad-ı selâsesinden biri
haline gelerek Osmanlı’nın en mamur kazalarından biri olmuştur.
Üsküdar’ın iktisadi yapısına dair hükümlerde; madenlerin, gümrük ve dalyanların iltizama verilmesi ve mültezimlerin zimmetlerindeki mal-ı mirinin hazineye teslimi ile
ilgili kayıtlar 1. yüzyıl Üsküdar’da ticari faaliyetlere dair önemli bilgiler vermektedir.
Ayrıca maliye ahkâm defterlerinde yer alan Üsküdar ve civarından toplanan vergilerin
çeşitliliği, nasıl toplandığı, vergi memurları, halkın vergi memurlarından şikayetlerine
dair hükümler Üsküdar’ın mali yapısına ışık tutmaktadır.
Sonuç olarak şehir tarihçiliği açısından Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan 1.
Yüzyıl Maliye Ahkâm Defterlerinin, bir şehrin iktisadi, idari ve sosyal yapısının ortaya
konulmasında; Tahrir defterleri, Şeriye sicilleri, Ahkâm ve Mühimme defterleri kadar
vazgeçilmez bir tarih kaynağı olduğu anlaşılmaktadır.

Dipnotlar

122

1

Bilgin Aydın-Rıfat Günalan, XV-XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Maliyesi ve Defter Sistemi, İstanbul, Yeditepe Yayınevi, , s. -.



İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara, 1, s..

1 6 .

Y Ü Z Y I L

M A L İ Y E

A H K Â M

D E F T E R L E R İ N D E

Ü S K Ü D A R



Halil Sahillioğlu, Ahkâm Defteri, DİA, VI, -; İdris Bostan, “Kuyud-ı Mühimmat Defterlerinin
Osmanlı Teşkilat Tarihi Bakımından Önemi, Osmanlı Türk-Diplomatiği Semineri (-1 Mayıs 1,
İstanbul) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1, s. 1.



Detaylı bilgi için bk. Rıfat Günalan, Osmanlı İmparatorluğunda Defterdarlık Teşkilatı ve Bürokrasisi,
İstanbul, Kayıhan, , s. 1-1.



Feridun Emecen- İlhan Şahin, II. Bayezid Dönemine Ait Bir Ahkâm Defteri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., İstanbul 1, s. XIII.
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OSMANLI DÖNEMİNDE İKTİDAR VE MEKÂN:
17. YÜZYILDA POLİTİK BİR MEKÂN OLARAK
ÜSKÜDAR1
P R O F. D R . M E H M E T Y A Ş A R E R T A Ş
Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi

Giriş: İktidar ve Mekân
Türkiye’de ve dünyada mekân ve politika ilişkisi üzerine yapılan tartışmalarda,
mekânın üretilmesi, tasarlanması ve anlam kazanmasında birbirine zıt iki yorum öne
çıkmaktadır. Birincisinde mekânın üretilmesini politik tutumun belirlediği ve iktidarın
yüceltilmesi, meşrulaştırılması için bir araç olarak kullanıldığı öne sürülürken ikincisinde iktidar karşıtı olarak toplumun mekânı politikleştirdiği tezi savunulmaktadır.
Bu iki zıt tezin ortak noktası ise mekânın, iktidar karşıtı veya iktidarın aracı olarak
her halükarda politik olduğu görüşüdür. İktidar ve mekân üzerine tartışmalar yapan
Foucault, Avrupa’da kent tasarımı ve mimarlığın politik bir planlamanın konusu ve
toplumları yönetme amaçlarının ve tekniklerinin bir gereği olarak 1. yüzyılın sonlarında gündeme geldiğini iddia etmekle beraber ilk çağdan itibaren şehirlerin ve şehir
mimarisinin politik bir karaktere sahip olduğunu kabul etmektedir.
Mekân üzerine bu tezlerin yanı sıra bir başka tartışma boyutu ise mekânın doğa tarafından belirlendiği ile mekânın salt kültür tarafından belirlendiği tezleridir. Bu konuda Castells, mekânın tanımlanmasında bu iki karşıt yaklaşımı birleştirici kuramsal
bir çerçeve ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre “kentsel mekân, ekonomik, politik,
ideolojik sistemlerin ve elemanlarının bütün bunların birleşmelerinin ve bunlardan
çıkarak toplumsal pratiğin” şekillendirmesi ile ortaya çıkar. Politik sistem mekânı
düzenler, ideoloji ise mekândaki simgesel yapılarda kendini gösterir. Castells’e göre
mekân toplumsal yapının tarihsel süreçte ortaya çıkardığı bir yapı ve toplumun bu
süreçte bir araya gelişinin somut göstergesidir. Ona göre tarihi süreç içinde mekân
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yeni biçimler ve işlevler kazanırken toplumsal anlamında da değişime maruz kalır.
Çünkü insanlar arası ilişkiler mekâna biçim, işlev ve toplumsal bir anlam kazandırır.
Mekânın yönetsel örgütlenmesi zorunlu olarak mekânı politik bir alana dönüştürür.
Özellikle devlet aygıtının mekânsal yayılımı ile bu sürece bağlı olarak toplumsal ilişkiler ağı mekânı yapılandıran önemli faktörlerin başında gelmektedir. Yine Castells’e
göre kentsel mekân, ideolojik tutumun tarihsel süreç içerisinde somutlaşmasına bağlı
olarak kentsel mekân tarih içinde simgeler ağı ile sürekli olarak yeniden üretilmekte ve
yapılanmaktadır. Bu süreçte kentleşme biçimleri ve geçmişten aktarılan tarihi miras ile
mekânın biçimsel yapısına uygun simgeler ağı, mekânın yeniden anlam kazanmasında
önemli bir işlev görmektedir. Mekânın toplumsal süreçler içinde üretilmesinin yanı
sıra insan ve doğa gibi iki dinamik faktörün etkileşimi ile oluştuğunu unutmamak
gerekir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve politik birikimle anlam kazanan ve bu yapısıyla
edilgen gibi görülen doğal mekân taşıdığı temel karakterlerle bu sosyal sürecin belirlenmesinde ise aktif bir aktördür.
Siyasetçiler, şehir planlamacıları, toplum veya insanların farkında olup olmadıklarından bağımsız olarak mekân, her zaman politik bir alandır. Doğal karakteri, siyasi
coğrafyası ve toplumsal süreçlerde kazandığı anlamla mekân, tarih boyunca dayanışma ve çatışmanın yaşandığı bir zemin olarak zaman içinde değişen bir ekonomi
politiğe sahiptir. Bu bağlamda güç, iktidar ve çatışmanın bir belirleyicisi olan jeopolitik
kavramının mekânsal unsurlara bağlı bir değerler bütününü ifade ettiğini unutmamak
gerekir. Kısacası “mekân ve iktidar karşılıklı olarak birbirlerini kurarlar. Bir yapının
formu, ayrımları, işlevleri vb. mekâna konumlanan iktidarın güç hatları tarafından
şekillenirken; yapı da iktidarı yeniden üretir”.

Osmanlı Dönemi İktidar Mekân İlişkisi Üzerine
Osmanlı dönemi iktidar ve mekân ilişkisi üzerine yapılmış muhtelif çalışmalar bulunmaktadır. Özellikle saltanat ideolojisinin mimariye yansımaları üzerine çeşitli
tartışmalar yaşanmıştır. Saltanat ideolojisi ve Osmanlı iktidarının mekânda görünür olduğu alanların başında padişahların yazışmalarında kullandığı dil, resmi kabullerdeki
törenler, ordunun sefere çıkışında yapılan şatafatlı gösteriler, padişahın İstanbul veya
başkent dışındaki gezileri, hanedan üyelerinin yaptırdıkları mimari yapılar ve sanat
eserleri gelmektedir. Bir mekânın politik karakteri yalnızca padişahın veya hanedanın
o mekânda görünür olması veya mekânı biçimlendirmesi ile sınırlandırılamaz. Herhangi bir mekânda iktidarın var olduğu kadar ona karşı söylem veya eylem bazında,
gizli veya aşikâr bir muhalefetin de olacağı açıktır. Bu yüzden Osmanlı döneminde
başta Topkapı Sarayı olmak üzere Suriçi’ndeki meydanlar, askeri yapılar aynı zamanda
Osmanlı karşıtı sosyal bir dinamizme de sahip olmuştur.
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Çok sayıda Osmanlı şehir tarihi çalışmaları göz önüne alındığında Osmanlı dönemi
kentsel mekânın politik karakteri ve mekân-iktidar ilişkilerinin ihmal edildiği görülmektedir. Hâlbuki 11 yılında Weber’in yayımladığı The City adlı eseriyle başlayan
İslam Osmanlı şehri tartışmaları tam da bu konuda yol gösterici bir niteliğe sahipti.
Doğu ve Batı şehirlerinin oryantalist bir bakış açısıyla uzun süre tartışıldığı dönemde
çok sayıda Batılı bilim adamı İslam şehrini tanımlarken, doğudaki şehirlerin siyasi
bir kimlikten yoksun olduklarının altını sıkça çizmişlerdir. Bu yoruma Batıdan çok
sayıda eleştiri gelmekle beraber esas itirazlar Edward Said’in Oryantalizm eserinin
yayımlanmasından sonra başlar. Türkiye’de de Weber’le başlayan ötekileştirilmiş ve
sosyo-politik açıdan geri kalmış bir İslam Şehri tasavvuruna itiraz eden ciddi araştırmalar kaleme alınmıştır.1 Ancak ne yazık ki bu çalışmalar da İslam veya klasik dönem
Osmanlı şehirlerinin siyasi kimliklerine ve kentsel mekânların politik yapılarına pek
değinmemişlerdir. Osmanlı şehirlerinin politik kimliği ve mekân iktidar ilişkilerine dair
sorgulamalar ise esas olarak Tanzimat sonrası reformlar ve modern kent bağlamında
ele alınan Osmanlı şehirleri için değerlendirilmiştir. Klasik dönem Osmanlı kentlerinin
iktidar ve otorite ile ilişkisi üzerine ise en önemli tartışmayı Stefanos Yerasimos yapmıştır. Yerasimos, Tanzimat’ın kent düzenlemelerini işlevsellik ve estetik kaygılarının
yanı sıra merkezi devlet otoritesini yeniden kurma amacıyla yapıldığını belirtir. Ona
göre İstanbul, iktidarın en gösterişli zamanlarında bile huzurlu olmayan ve denetlenmesi güç bir mekândı. İstanbul’da iktidar, kent alanını düzenleyemediği gibi doğrudan
düzeni sağlamakta da zorluk çekmekteydi. Özellikle şehirdeki nüfus yoğunluğu, yoksulluk, yangınlar ve salgın hastalıkların alevlendirdiği isyanların 1. yüzyıldan itibaren
artarak büyük bir otorite karşıtlığına dönüşmesi devletin en büyük sorunlarından biri
olmuştur. İktidar karşıtı bu isyanlar, kenti politikleştirirken aynı zamanda otoritenin
müdahalesiyle tanzim edilmesi gereken bir mekâna dönüştürmekteydi. Hatta Yerasimos’a göre devlet, güvenlik sorunları ve kentin yapılandırılması ile ilgili ciddi uğraşlar
vermesine ve zaman içerisinde üslubunu sertleştirmesine rağmen Tanzimat’a kadar
başarılı olamamıştır.11
Başka bir tartışma konusu ise kamusal alan ve özel alan meselesidir. Osmanlı Devleti’nde kamusal alanın en önemli dinamikleri neler olduğu meselesi geç kalınmış bir
tartışma olarak dikkat çekmektedir. Batıdaki kamusal alan ve özel alan ayrımı, iktidar
ve mekân ilişkilerinin bağlamında değerlendirilmiş, Osmanlı ve doğu toplumları bu
tartışmanın çoğunlukla dışında bırakılmıştır. Kamusal alanın ilk örnekleri ise genellikle kahvehaneler olarak zikredilmiştir. Hâlbuki meydanlar, cami çevresi, tekkeler,
kahvehanelerden çok daha önce resmi iktidar dışında kamuoyunu etkileyebilme gücüne sahip sosyo-psikolojik bir dinamik olduğu açıktır. İlk dönemden itibaren mutlak
itaati öngören Sünnî İslam anlayışına bağlı geleneğin temsilcisi olan Osmanlı otoritesi,
her türlü iktidar karşıtlığını isyan olarak değerlendirme eğiliminde olmakla birlikte
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dinamizmini tamamen resmi makamlar dışından alan, zaman zaman otorite karşıtı
bir tavır sergileyen bir kamu olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Fatih dönemi
uygulamaları karşısında tekke çevrelerinin tepkilerinin kökten olmasa bile Osmanlı
politikalarını ve hükümdar seçimini etkilediği bilinmektedir.
İmparatorluğun ilk yıllarında güçlü bir muhalefetin oluşmaması veya kamu tepkilerinin
cılız kalmasının ardında devlet başarısının yanı sıra devletin siyasal ve toplumsal örgütlenme biçiminin etkisi önemlidir. Özellikle Orta Avrupa’daki fetihlerin yavaşlaması
veya durması, hem Osmanlı padişah tipini, sarayın kimliğini hem de iktidarın yapısını
doğal olarak dönüştürmüştür. Bilindiği gibi şehzadelerin sancaklara gönderilmemesi,
savaşların uzaması ve parlak zaferlerle sonuçlanmaması yüzünden padişahların daha
çok saraya çekilmeleri, Osmanlı iktidar oyunlarının kurallarını da değiştirmiştir. Önceleri savaş becerisi ve taşrada Osmanlı fetih politikalarına olan katkının belirlediği bir
iktidar dengesi söz konusu iken padişahın ve şehzadelerin saraya çekilmeleri üzerine,
siyasi rekabet, iktidar paylaşımı ve iktidarın yapısı da İstanbul ve Saray çevresindeki
dinamiklere bağlı hale geldi. Padişah yaşlarının küçüklüğünün etkisinin Harem’e oldukça etkin bir nüfuz kazandırması, Valide Sultan ve Darüssaade ağalarının doğrudan
padişahın etrafını çevreleyen asli güç haline gelmeleri başta fetihçi dönemin devlet
yapısında asli unsur olan askeri sınıfların tepkileriyle sonuçlandı. Saray entrikaları,
adam kayırmalar, saray bağlantılı patronaj ilişkiler hiç şüphesiz yeniçeriler başta olmak
üzere kapıkulu ocaklarını yeni iktidar yapısında daha etkili konuma gelmek için harekete geçirdi. İktidar çekişmelerine askerin iştiraki ise doğal olarak, silahlı ve örgütlü
isyanlar üzerinden gerçekleşti.
1. yüzyılın hemen başında belirginleşen yeni dönem Osmanlı iktidar yapısı ve dinamikleri beraberinde İstanbul’u geçmiş yüzyıllara göre daha aktif bir politik merkeze
dönüştürdü. Klasik Osmanlı bürokrasisinde padişaha sadakatin belirleyici olduğu ve
bizzat padişah ve onun mutlak vekili olan sadrazamın iradesi dahilinde meydana gelen
iktidar paylaşımına karşın yeni dönemde padişahın bizzat gücü ve vekaleti zayıflamıştır. Padişah görünürde bile tek söz sahibi olmaktan çıkmış ve yeni iktidar aktörleri
devreye girmiştir. Padişahın sığındığı Saray ve Harem, padişah dışında Valide Sultan ve
saray ağaları üzerinden merkezi gücü korumaya çalıştıkça tepkiler daha da büyümüş
ve saray dışında iktidara ortak olmayı arzulayan ulema, birun ve ocaklar çevresinde
yeni politik mekânların sayısı artmıştır. 1. yüzyılın ilk yarısında başlayan bu gerilim
ve çatışma, Saray dışında İstanbul meydanları, paşa ve ulema konaklarını siyasetin
üretildiği ve empoze edildiği yeni mekânlar olarak öne çıkmıştır. Hatta bu süreç zaman içinde yönetim mekanizmasının işleyişini de etkilemiş, divan toplantıları giderek
sarayın dışında taşınmış ve Bâb-ı âli oluşmuştur. İstanbul’da yeni politik mekânların
güçlenmesi, siyasetin daha çok kamuya açık hale gelmesiyle sonuçlanmıştır. Bu yüzden tekkeler daha fazla siyasetin içine girerlerken, cami çevreleri ve tekkeler politize
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olmuş; yeniçeri ve halkın müdavimi olduğu kahvehaneler iktidarı tartışan, eleştiren ve
beklentiler üreten yeni politik üslere dönüşmüştür. Hamamlar, bahçeler, meydanlar bu
yüzyılda artık daha politik ve siyasi bir işlev içermektedir.
Sarayburnu’ndaki Osmanlı iktidar merkezinin hemen karşısında yer alan Üsküdar da
bu yüzyılda, İktidar çekişmelerinin bütün heyecanına tanıklık etmiş, Osmanlı iktidarının dönüşüm sürecinde yaşanmış tüm siyasi kavgaların etkisini yakından hissetmiş ve
hatta iktidar karşıtı güçlerin isyanlarına ev sahipliği yapmıştır. İktidarın Saray merkezli
olmakla birlikte paydaşları açısından İstanbul’un değişik mekânlarına yayılmış yeni
yapısı doğal olarak Üsküdar’ı da içine almıştır. Şehir kuruluşundan itibaren tarih boyunca birçok siyasi mücadelenin merkezinde yer almış ve Osmanlı döneminde önemli
bir yerleşim olarak elbette ki politik bir kimliğe sahip olmuştur. Ancak Üsküdar’ın
Osmanlı sürecinde esas gelişimi1 ve etkili bir politik mekâna dönüşmesi hiç şüphesiz
1. yüzyıldadır.

Üsküdar’ın Politik Kimliği’nin Esas Dinamiği:
Osmanlı Yol Sistemi
Geniş bir coğrafyaya hükmeden imparatorluklarda mekân üzerindeki otoritenin tesis
edildiği en önemli araç yollardı. Tarih boyunca yollar, sosyal, ekonomik ve düşünsel
ilişki ve etkileşimin yanı sıra idari birimler arasındaki bağlantıyı sağlayan, resmi haberleşmenin yürütüldüğü ve devlet gücünün/ordunun merkezden sınırlara kadar
taşındığı bir kanal olarak iktidarın ve hâkimiyetin de sembolüydü.1 Uzak bölgeler
veya şehirlerarası sivil yolculuğun ve ekonomik ilişkilerinin yürütülmesi için de yol
ve köprü yapımı ile güvenlik ancak gücün sağlayabileceği imkânlara bağımlı olması
yolun mekâna yayılan bir iktidar enstrümanı olduğunu açıkça göstermektedir. Roma
imparatorluk yollarının, “bütün yollar Roma’ya çıkar” deyimini toplumların zihnine
kazıtacak düzeyde politik işlevlere sahip olduğu bilinmektedir.1 Berid, derbent ve
menzil teşkilatları ile yol boyu yapılan kervansaraylar ise Ortaçağ Türk İslam devletlerinin politik vizyonunun bir göstergesidir. Osmanlı yol sistemi ise İmparatorluk
topraklarını baştanbaşa dolaşan İstanbul merkezli bir ağdı. Anadolu ve Rumeli’de sağ,
sol ve orta kol olarak tasarlanmış olan bu sistem Osmanlı siyasetinin ve iktidarının aynı
zamanda taşıyıcısıydı. İşte Üsküdar böylesine önemli bir iktidar aracının Anadolu’ya
açılan başlangıç noktasıydı ve Anadolu tarafındaki üç kolun da birleştiği bir mekândı.
Bu yüzden Üsküdar’ın Osmanlı iktidarı ve iktidar karşıtlar açısından politik ve simgesel
bir değeri vardı. Hatta Evliya Çelebi’nin, Üsküdar’ın ulaşım ağındaki yerini ifade etmek
için kullandığı “Bu Üsküdar, Anatolu ve Arab u Acem ve Hind ü Sind diyârlarının memerr-i nâsı olmağile”1 cümlesi, Osmanlı toplumunda geçiş güzergâhı olarak çok daha
geniş bir coğrafya ile ilişkilendirilen bir Üsküdar algısının olduğunu göstermektedir.
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Sefer Törenleri
Üsküdar, savaş dönemlerinde, doğu seferlerinin de ilk çıkış noktası olması hasebiyle
daha da belirginleşen askeri ve politik bir kimliğe sahipti. Ordunun sefere çıkmasından önce İstanbul’da tüm sosyal kesimi içine alan büyük törenler düzenlenmekteydi.
Tuğ ve bayrak merasimi ile başlayıp otağ-ı hümayunun kurulması, askerlerin geçiş
töreni ve esnaf alaylarının renkli görüntüleri ile tertip edilen sefere çıkış törenleri yerli
ve yabancının büyük bir hayranlıkla seyrettiği bir ihtişam gösterisiydi. Dosta gurur,
düşmana korku veren bu törenler, sefer arifesinde eksikliklerin tespiti ve hazırlıkların
tamamlanmasının ötesinde padişahların ve Osmanlı saltanatının halk nezdinde görünür kılındığı ve politik kimliğin meşrulaştırıldığı dönemlerdir. İstanbul yakasındaki
törenlerde olduğu gibi Üsküdar’daki sefer alayları da halkın büyük bir ilgisine mazhar
olurdu. İnsanlar büyük bir heyecan içinde kadın erkek sokaklara dökülür ordunun
geçişini izlerlerdi. Padişah veya sadrazamın geçiş merasimi ise büyük bir izdihama yol
açardı.1 Halk gece yarısından itibaren yerini alarak bu renkli ve ihtişamlı gösteriyi1 kaçırmamaya çalışırdı.1 Padişah sefere katılmasa da Üsküdar’daki sefer merasimlerinde
bulunarak askerin geçişini ve alayları izlediği olurdu.1
Sefer törenleri, hem padişahın hem de saltanatın imajı açısından daha önemli bir hale
gelmiştir. Çünkü yüzyılın başında uzun süren kriz sürecinde özellikle padişah imgesi
büyük bir yara almıştı. Eşkıyalık faaliyetleri, sık sık vuku bulan askeri isyanlar ve nihayetinde Genç Osman’ın öldürülmesi sarayı zor durumda bırakmıştı. Saray ve toplum
üzerinde büyük bir travmaya yol açan isyan ve kriz sürecinin mağduru olan IV. Murad,
iktidarı eline geçirdiğinde otoritesini tesis etmek için bu tür kitlesel törenlerden yararlandı. Özellikle Revan ve Bağdat seferleri sırasında Üsküdar’da gerçekleştirilen debdebeli gösteriler, padişahın saygınlığı ve cömertliğinin sergilenmesi, Osmanlı iktidarının
görünür kılınması, halk desteğinin alınması, Osmanlı hâkimiyetinin güçlendirilmesi
ve meşrulaştırması için büyük bir işleve sahip oldu.
Revan seferinde padişahın otağı kış ortasında Şubat ayının sonlarında Üsküdar’a geçirilmiş ve Doğancılara kurulmuştu. IV. Murad ise -1 Mart tarihinde İstanbul’dan
parlak bir merasimle uğurlanmış, kaptanpaşa baştardasının refakatinde saltanat kayığı
ile Üsküdar’a geçmiştir. Boğaz geçişinde Sarayburnu, Kızkulesi ve Tophane’den atılan
toplarla uğurlanan padişah Üsküdar iskelesine çıkmış ve Mihrimah Sultan Camii
bahçesindeki binek taşından atına binerek iki sıra halinde dizilen askerlerin arasından ve halkın ilgisi ve tezahüratı altında otağ-ı hümayuna gelmiştir. Toplar atılarak
padişah selamlanmış, Üsküdar’da yaklaşık iki hafta kalan IV. Murad, Ramazan Bayramı
törenlerinin ardından hareket etmiştir.1 Bu sefer sırasında Üsküdar’da tarihi günler
yaşanmıştır. Üsküdar’da geçirilen Ramazan ayının son iki haftasında teravih namazları,
dini merasimler ve dualarla ordunun ve halkın manevi coşkusu artırılmış, Ramazan
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eğlenceleri ve törenlerle saltanatın gücü ve ihtişamı halka ulaştırılmış, tebaanın devlete
olan bağlılığı daha da sağlamlaştırılmıştır. Sefer dönüşlerinde yine Üsküdar’da oldukça
şaşaalı gösteriler yapılmıştır. Revan ve Tebriz Ruznamesi’ne göre sefer dönüşünde IV.
Murad Üsküdar’a geldiğinde gazi ve fetihçi bir padişah imgesiyle halkın karşısına çıkmış, baştan ayağa kadar “cebe ve cevşene” bürünmüştür. Ordudaki bütün ağalar ve iç
oğlanları dahi zırh kuşanarak padişahın yanında yer almışlardır.
1 senesindeki Bağdat seferi ise muhtemelen idealize edilen altın çağı yakalamış
olmanın rahatlığında özgüveni yüksek bir padişahın liderliğinde yeni bir fetih girişimi
olarak tarihe geçmiştir. Bağdat seferi sırasında ise otağ-ı hümayun  Ocak’ta Üsküdar
sahrasına kurulurken, ordu da 1 Ocak’ta Üsküdar tarafına geçirilmiştir. Padişahın Üsküdar’a geçişi  Mart, sefere çıkış tarihi ise  Nisan’dır. Buna göre ordu İstanbul’da
bir buçuk ay, padişah ise bir ay boyunca Üsküdar’da ikamet etmiştir. Dönüşünde ise
Üsküdar’daki sarayda üç gün vakit geçiren padişah daha sonra İstanbul’a geçmiştir.
Padişahın Üsküdar’a geçişi Naima’da oldukça renkli bir şekilde tasvir edilmektedir. Naima, “ordu-yı hümâyûn Üsküdar’a geçip, Zi’l-ka‘denin on altıncı günü yevmü’l-hamîsde
ki şeref-i şems idi azîm alaylar ile padişah-ı gazî¸cânib-i Üsküdar’a güzâr buyurdular. Ol
gün kendiler bir esb-i ejderhapeykere geçeyim ve bir güstüvân giydirip başlarına miğfer-i
âhenin giyip üzerine bir kırmızı şal imâme sarınıp taylasanın menkib-i şerîflerine irsâl
edip bu hey’ette resm-i Arab üzre fersân sahâbe-i kirâma teşbih kasd edip miğfer-i âheninlerine sorguç-ı hüsrevânî ve itâka-i sâhib-kırânî takınıp bir mehâbetle pâ der-rikâb
etmişler idi ki görenler aleyke avnu’llah dediler” diyerek bu anı resmetmiştir. Padişahın
böyle bir tercihi, İran seferi sözkonusu olduğu için oldukça manidardır. İslam coğrafyasına yönelik fetih girişimlerinin daha fazla meşruiyete ihtiyaç duyması, hükümdarlığın
kutsal yönünün öne çıkarılmasına ve padişahların Allah tarafından seçildiğine dair algının güçlendirilmesine yol açtığı muhakkaktır. Bununla birlikte özellikle İran seferleri
sırasında İslam toplumu içinde dini yorum farklılığı yüzünden meydana gelmiş tarihsel
ayrılık ve Şiîlerin hak yoldan ayrılmış sapkınlar olarak gösterilmesi, doğu seferlerinin
esaslı bir motivasyonuydu. Bu durum Osmanlı siyaseti ve padişahları tarafından çeşitli
vesilelerle güçlendiriliyor ve canlı tutuluyordu. Sultan IV. Murad’ın İran seferine çıkışında Naima’nın vurguladığı gibi Arap kıyafeti giyerek sahabeye benzemek arzusunun
amacı, kişisel inancının ötesinde Hz. Muhammed ve sahabeleri, onların Allah ve din
uğruna yaptığı gazaları anımsatarak tarihsel ve toplumsal belleği canlandırmak olduğu
aşikârdır. Ayrıca padişahın kıyafetleri, İslam’ın özünden koparak sapkınlaşmış İranlılar
karşısında hak İslam’ı temsil eden, peygamberden o güne uzanan siyasi, zihinsel ve
toplumsal zincirin yeniden inşası anlamına da gelmektedir. Padişahın bu görüntüsü
hiç şüphesiz İran’a karşı bir güç gösteri olmasından daha çok İslam’ın halifesi ve bütün
Müslümanların koruyucusu olarak bu kutsal misyonu sırtına geçirdiğinin önemli bir
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göstergesiydi. Kısacası padişah gazi ve halife sıfatlarını sergileyen bir imajla halkın
önüne çıkmak ve icra edilen törenle bunu zihinlere ve kalplere kazımak istemiştir.
Her iki sefer sırasında Üsküdar’da yapılan törenler, eğlenceler, ziyafetler ve padişahın
ortaya koyduğu görüntü dönemin şartları dikkate alındığında önemli politik mesajlar
içerdiği kesindir. Kanuni Sultan Süleyman’ın 1 yılı seferinden sonra hiçbir padişah ordunun başında Anadolu seferlerine katılmamıştı. II. Osman, Hotin seferinde
ordunun başında bulunmasına rağmen askerle yaşadığı gerginlikler büyük bir huzursuzluğa ve ardından padişahın öldürülmesiyle sonuçlanan bir trajediye dönüşmüştü.
1 yılında ise hem Sünnî hem de Şiî Müslümanlar için manevi değeri yüksek, siyasi
ve ticari açıdan stratejik bir öneme sahip Bağdat kaybedilmişti. Peş peşe düzenlenen
seferlere rağmen Bağdat geri alınamamıştı. Dolayısıyla Sultan Murad, daha çocuk yaşta
böylesine önemli bir siyasi krizin ve politik çekişmelerin gölgesinde tahta oturmuştu.
1 senesinde mutlak hâkimiyetini tesis eden Murad siyasi istikrarı sağladıktan sonra
bütün enerjisini en acil problem olan İran üzerine yöneltmek durumunda kaldı. Padişah için İran seferleri devlet meselesi olduğu kadar kişisel otoritesini kuvvetlendirecek
bir faktördü. Yaklaşık seksen yıl sonra bir Osmanlı padişahının doğrudan İran üzerine
sefere çıkmış olması büyük bir heyecan yaratmıştı. Üsküdar’da büyük katılımla gerçekleştirilen coşkulu ve debdebeli törenlerle IV. Murad, bir taraftan doğuyu ne kadar
önemsediğini dosta düşmana göstermiş ve İran’a gözdağı vermiş diğer taraftan da
padişahların isyan ve ihtilallerle sarsıldığı bir dönemde özlenen fetihçi padişah imajını
yeniden tesis etmiştir.
Padişahların katılmadığı, serdar-ı ekrem veya serdarlar öncülüğünde çıkılan seferlerde
de benzer şekilde törenler düzenlenmekteydi. Seferlerin bazılarında askeri teşyî etmek
için padişahlar da ordu ile birlikte Üsküdar’a geçerlerdi. Alaylarla İstanbul’dan ayrılarak Anadolu tarafına geçen ordu burada duruma göre birkaç günden birkaç haftaya
kadar kalır ve görkemli törenler tertip edilirdi. Üsküdar’a ordu geçirildiğinde Asitane’de yapılan gösterilerin yanı sıra burada da çeşitli etkinliklerde bulunulurdu. Divan
toplantısı, alay tertibi, kurban kesilmesi, ziyafetlerin verilmesi, mevacib dağıtılması
gibi askerin motivasyonunu artıracak törenler icra edilirdi. 1. yüzyılın hemen başında
İran’a doğru ilk sefere 1 yılında Cigalazade Sinan Paşa görevlendirilmişti. Ordunun
Üsküdar’a geçişi bir şenlik olarak tertip edilmişti. Veziriazamın da dahil olduğu bütün
devlet erkanı, ağalar, askerin Üsküdar’a geçmek için bindiği kadırgalar alaylar halinde
yürütülüp top tüfek atılarak gösteriler yapılmıştır. Ordu ve erkân Üsküdar’da halk tarafından karşılanmış, dualar edilip, kurbanlar kesilip, ziyafetler verilmiştir. Sinan Paşa
Üsküdar’da on gün kalmış ve gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra yola çıkmıştır.
İkinci seferde veziriazam Lala Mustafa Paşa tayin edilmiş ve Paşa, 1 Mayıs 1’da
Üsküdar’a otağını nakletmiştir. Ancak Üsküdar’daki otağına geçmeden hastalığı şiddetlenen Mustafa Paşa’nın  Mayıs’ta vefat etmesi üzerine şark serdarlığına Ferhad
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Paşa getirilmiştir. Ferhad Paşa’nın Üsküdar’a geçişi ise Haziran ayının sonlarına
doğru mümkün olmuştur. Ferhad Paşa’yı teşyî etmek için padişah, şeyhülislam,
veziriazam, divan üyeleri, kadıasker ve diğer devlet erkânı Üsküdar’a geçmişlerdir.
Ordu alaylar halinde Üsküdar’da toplanırken İstanbul ve Üsküdar halkı da bu şenliği
izlemek üzere Üsküdar’da toplanmışlardı. Topçular’ın ifadesine göre “izdihâm bir
mertebe idi. İskeleden Haydapaşa Sahrasına değin, kat ende kat olup” herkes dua
etmekteydi. Sipah ve silahtar bölükleri, tüfekli piyade alayı, yeniçeriler saflar halinde
dizilip halkın önünde “şa‘şaa ve heybet” ile geçiş yapmışlardı. Padişah, Üsküdar Sarayı’na yürüyerek gelen Ferhad Paşa’ya el öptürüp dua ettikten sonra saraydan ordu
alayını izlemiştir.
Kuyucu Murad Paşa, gerek İran gerekse Celali eşkıyasını bastırmak üzere 1, 1 ve
1 yıllarında üç defa otağını Üsküdar’a geçirmiş bir sadrazamdır. Celaliler üzerine
düzenlediği ve kaynaklarda “Üsküdar Seferi” olarak da geçen seferi sırasında , ay
gibi oldukça uzun bir süre Üsküdar’da kalmıştır. Bu dönem boyunca Osmanlı idare
mekanizması neredeyse bütünüyle Üsküdar’a taşınmış ve devlet buradan yönetilmiştir.
Murad Paşa, Üsküdar’dan yazdırdığı fermanlarla Celalileri itaate davet etmiş veya asileri yakalamak üzere görevlendirmeler yapmıştır. Burada bulunduğu süre içinde divan
toplayıp, davalar görmüş; yeniçeri, silah ve sipahtarlar ile kapı halkı sınıfına mensup
askerlerin mevâciblerini dağıtmıştır. Murad Paşa, celali seferi için Temmuz ayında
Üsküdar’a geçmiş Kasım ayı ortalarında ise İstanbul’a geri dönmüştür. Bu tarihten
yaklaşık sekiz ay sonra sadrazam bu sefer İran üzerine tertip edilen sefer için yeniden
Üsküdar’a geçmiştir. İran seferine giderken ise yaklaşık bir ay kadar Üsküdar’da kalan
sadrazam aynı şekilde divanı çoğunlukla burada toplamıştı. Ordunun Üsküdar’a geçişi,
alaylar tertibi, oyunlar oynanması, geçiş merasimleri, ziyafetler gibi kitlesel törenlerden
sonra Temmuz ayının ortalarında ordu Üsküdar’dan ayrılmıştır.
Kuyucu’dan sonra veziriazamlardan 11’de Halil Paşa, 1’de Çerkez Mehmed Paşa,
1’da Halil Paşa, 1’da Hüsrev Paşa, 1’te Tabanıyassı Mehmed Paşa, 1’de
Bayram Paşa İran ve Celaliler üzerine sefer için Üsküdar’a geçerek burada karargah
kurmuşlardır. Veziriazamların sefere çıkmaları padişahın seferleri kadar olmasa da
ona yakın bir şaşaada törenlerle yapılmıştır. 1 senesinde padişah IV. Murad’ın ordunun geçit törenini seyretmek ve hazırlıkları denetlemek için Üsküdar’daki törenlere
katıldığı bilinmektedir. Abaza problemini halleden Hüsrev Paşa’nın 1’da Üsküdar’a
geri dönüşü gösterişli bir törenle olmuştu. Üsküdar halkının ve ordu mensuplarının
izdiham halinde iştirak ettiği ve alkışladığı bu törenlerde en ilginç gösterilerden biri
de esir alınmış olan Safevi hanlarından Şemsi Han’ın yürütülmesi olmuştur.1 Esir bir
İranlı komutanının kutlamalar sırasında teşhir edilmesi, hem Osmanlı üstünlüğünün
sergilenmesi hem de Veziriazamın dönüşünün parlak bir merasime dönüşmesi için
bir fırsat olarak görülmüştür.
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Ordunun Geçiş Güzergâhı Olarak Üsküdar
Üsküdar, doğu ve batı seferlerinde Anadolu ve Rumeli tarafındaki askeri birliklerin
karşı yakaya intikallerinde kullanılan en önemli geçiş mevkiiydi. Osmanlı Devleti’nde Avrupa ve Asya topraklarını ve yol şebekesini birbirine bağlayan iki önemli geçit
mevcuttu. Bunlardan birincisi Gelibolu Çardak veya Gelibolu Lapseki arasındaki Çanakkale Boğazı üzerinde ilk çağlardan itibaren kullanılan geçittir. Burası İstanbul’un
fethine kadar Osmanlı ordularının, tüccarların, yolcuların, dervişlerin ve Rumeli’ye
göçürülen kitlelerin, güvenli bir şekilde karşı yakaya geçmek için kullanabildikleri tek
güzergâhtı. İstanbul’un fethi ile birlikte yol sistemi değişmiş ve Osmanlı yol sistemi
İstanbul merkezli yeniden düzenlenmiştir. İki kıtayı birbirine bağlayan ikinci önemli
geçit noktası ise İstanbul’un fethinden sonra öne çıkan Üsküdar Beşiktaş hattıdır. Bütün Osmanlı coğrafyasını ana ve tali yollarla saran yeni yol düzeni, ulaşımın ötesinde
padişahın hâkimiyetini tesis eden, iktidarın temsiline imkan tanıyan ve merkez taşra
arasında ilişkileri kuran bir işlevsellik kazanmıştır. Osmanlı ordusu, iktidarı, siyaseti,
kültürü, sanatı ve ideolojisi bu yol ağı üzerinden imparatorluk topraklarının en ücra
köşelerine ulaştırılmıştır. Bununla birlikte bazı güzergâhlar fonksiyonları itibariyle
zaman içerisinde kendine has bir nitelik kazanmıştır.
Bu iki geçiş güzergâhtan Üsküdar-Beşiktaş hattı Çardak/Lapseki-Gelibolu hattına göre
daha uygun bir konumdadır. Üsküdar ile Beşiktaş arasındaki mesafenin kısalığı, daha
az rüzgara maruz kalması, Osmanlı yol şebekesinin merkezinde bulunması, Anadolu
ve Rumeli’deki ana yollarla daha yakın bağlantısının bulunması İstanbul Boğazı’ndaki
bu geçiş güzergahını avantajlı hale getirmektedir. Osmanlı idaresi, Gelibolu geçidini
daha çok tercih etse de uzun süre hem eyalet ordularının hem de kapıkulu askerlerinin
geçişlerinde bu güzergâhı kullanmıştır. Ancak 1. yüzyılın sonlarındaki gelişmeler,
eşkıyalık faaliyetlerinin artması, uzun süren savaş dönemleri, merkezi otoritenin zayıflaması, İstanbul başta olmak üzere asayiş sorunlarının yaşanması, Üsküdar üzerindeki
geçişlerin gözden geçirilmesine ve sınırlandırılmasına yol açmıştır. Bu değişimin en
önemli sebebi, 1. yüzyılın sonu ve 1. yüzyılın başlarındaki isyan ve kriz süreçlerinde
İstanbul’un naif durumuyla alakalıdır.
Osmanlı’nın başkenti olan İstanbul, Osmanlı padişahının sarayını içinde barındıran
ve Allahın iradesinin sultanın şahsında tecelli ettiği yarı kutsal bir mekân olarak görülüyordu. Hanedanın kaderi ile imtizac etmiş olan İstanbul’un her türlü tehlikeye ve
tehdide karşı korunması gerekiyordu. Osmanlı saltanat ideolojisi çerçevesinde oluşmuş bu imaj, İstanbul’a kimliğini kazandırırken diğer şehirlerin statüsü ve saygınlığı
da “Darü’s-Saltanat”, “Asitane”, “tahtgah-ı saltanat” olan başkente fiziksel veya işlevsel
olarak yakınlığıyla doğrudan alakalıydı. Savaşlar, isyanlar ve ihtilaller, kutsallık izafe
edilen bu şehrin güvenliğini ve asayişini daha da önemli hale getirmiş ve bu yüzden
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Anadolu ve Rumeli yönüne gidecek askeri birlikler İstanbul’dan uzak tutulmaya çalışılmış, geçişler olabildiğince sınırlandırılmıştır. Başkentin huzuru ve güveni için duyulan
kaygılar doğrudan Üsküdar’ı etkilemiş, mümkün olduğunca eyalet askerlerinin Üsküdar’ı kullanmaları engellenmeye çalışılmıştır. Buna rağmen Üsküdar’dan geçişine izin
verilen eyalet askerlerinin zaman zaman istenmeyen olaylara yol açtığı bilinmektedir.
Şam Valisi İbrahim Paşa’nın askerleri ile birlikte Rumeli’ye geçmek için Üsküdar’a geldiğinde, kendilerine bahşişleri ödenmediği bahanesiyle levent askerlerinin çıkardığı
isyan, kaygıları haklı çıkarmıştır. Bu yüzden Üsküdar’ın alternatifi olarak Gelibolu ön
plana çıkarılmış ve eyalet askerleri Gelibolu’ya yönlendirilmiştir. Bu gibi önlemler 1.
yüzyıl başlarında Üsküdar’ın İstanbul’un kaderiyle daha da bütünleştiğini ve boğazın
öte yakası olmaktan çıkıp, merkezin ve merkezi siyasetin bir parçası haline geldiğini
göstermektedir.
Osmanlı askerlerinin Anadolu ve Rumeli geçişleri dikkatle incelendiğinde, kapıkulu
ve eyalet askerleri arasında bir statü farkının bulunduğu, eyalet askerlerinin daha çok
Gelibolu’ya havale edilirken kapıkulu askerlerinin zorunlu olarak Üsküdar üzerinden
karşı yakaya geçirildiği anlaşılmaktadır. Kapıkulu askerlerinin geçişlerinde meydana
gelen aksamalar ise kalabalık askeri grupların plan dışı olarak Üsküdar’da yığılmalarına
ve şehirdeki han ve evlerde konaklamalarına yol açmıştır. Taşradan, uzak coğrafyalardan gelen eyalet askerleri için Osmanlı’nın payitahtı İstanbul’u görmek büyük bir hayal
olmalıydı. Çünkü Üsküdar’dan geçmelerine müsaade edilmeyen dolayısıyla İstanbul’u
görmeden sefere gitmek durumunda kalan eyalet askerlerinin kırıklık yaşadığına dair
bilgiler bulunmaktadır. Gelibolu Mustafa Ali’nin aktardığı bir hadisede Üsküdar’dan
geçmelerine müsaade edilmeyen ve Gelibolu’ya yönlendirilen Şam eyalet askerlerinin
büyük bir hüzün, hayal kırıklığı ve değersizlik duygusu yaşadıkları görülmektedir.
Askerlerin tabi olduğu bu uygulamalar devlet adamları için de geçerliydi. Devlet adamlarının iktidara yakınlıkları veya uzaklıklarına göre Üsküdar ya da Gelibolu geçitlerine
yönlendirilmekteydiler. IV. Murad devrinde doğu seferinden dönen veziriazam Halil
Paşa, başarısız kabul edildiği için daha Üsküdar’a sokulmadan elinden sadaret mührü
alınarak beylerbeyilik göreviyle Şam’a gönderilmiştir. Konuyla ilgili örnekler iktidar
çekişmelerinin, geçiş güzergâhlarına politik bir anlam yüklediğini ve bazı mekânları
politize ettiğini göstermektedir. Bu durumda Üsküdar yolu, merkezi otorite açısından
makbul ve taraftarlarının kullanabildiği, muhalif ve istenmeyen kişilerin ise uzak tutulduğu politik bir güzergâhtır denilebilir.

Elçiler
Üsküdar, İstanbul’un doğuya açılan kapısı olması hasebiyle doğudan gelen elçilerin
karşılandığı ve devlet gücünü yansıtacak ihtişamlı törenlerle İstanbul’a geçirildiği ilk
mekândır. İran elçileri başta olmak üzere Hindistan ve Türkistan’dan gelen elçiler
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burada bir süre ağırlanmaktaydı. Asitane’de görevlerini tamamlayan elçiler aynı
şekilde Üsküdar üzerinden ülkelerine uğurlanıyorlardı. Elçilerin ayrıca doğu istikametinde gönderilen Osmanlı elçileri de Üsküdar’dan hareket ederek yolculuklarına
başlıyorlardı.
Elçilerin karşılanması, ağırlanması ve teşrifat kurallarına göre görüşmelerin yapılmasında belli bir düzen vardı. Elçilerin nasıl karşılanacakları ve Üsküdar’dan İstanbul’a
nasıl geçirilecekleri hususunda ilgili kişilere hükümler çıkarılmaktaydı. Mesela bir fermanda İran elçilerinin Üsküdar’a geçirilmeleri sırasında Yeniçeri Ağası, bütün yeniçerileri tam teçhizatlı olarak iskelede hazır bulundurulması istenmiştir. Bununla birlikte
İran elçilerini Üsküdar’dan alarak Asitane’ye götürülme görevi çavuşbaşılarına aitti.1
Yine İran elçilerinin Üsküdar’dan geçirilirken dört beş parça gemiden oluşan bir filo
ile alınarak karşıya götürüldükleri bilinmektedir. III. Murad’ın tahta çıkış merasimini
tebrik için gönderilen İran elçisi Tokmak Han’ı karşılayan alayın ihtişamı büyük dikkat
çekmiştir. Alayda  çavuş, müteferrika, süvariler, atları, tuğları ve elbiseleri ile göz
kamaştırıcı bir görüntüdeydi. Kaptan Paşa, elçiyi karşıya geçirmek için otuz gemisiyle
Üsküdar’a gelmiştir. Kız kulesinden atılan yüz bir pare top atışıyla elçi selamlanmıştır.
1 yük ipek,  fil ve 1 gergedan ve hediyelerle gelen İran elçisi Burun Kasım, İstanbul
tarafına hemen geçirilmemiş ve bir süre Üsküdar’da bekletilmiştir. Elçinin karşılanması amacıyla yapılan hazırlıklar tamamlanınca elçi önce Beşiktaş’a geçirilmiş, ardından
alaylar eşliğinde Asitane’ye götürülmüştür.
İran elçilerinin Üsküdar’da hem geliş hem de gidişleri sırasında birkaç gün ağırlanmaktaydılar. Bu uygulama sonraki dönemlerde Üsküdar’da İran elçilik heyetlerini konak
ve saray tahsis edilmesiyle sonuçlanmıştır. Mesela Ayazma bahçesinde bulunan Eski
Saray 1. yüzyıla gelindiğinde artık İran elçilerinin ikametine ayrılmıştı. Bir süre sonra
burası Acem Köşkü olarak anılmaya başlanacaktır.
1. yüzyılda Hind elçiliği vazifesiyle Osmanlı ülkesine gelen Maanzade Hüseyin Ağa,
Üsküdar’a gelmiş ve Mehmed Paşa köşkünde Şah Cihan oğlu Sultan Murad-bahş’tan
getirdiği nameyi rikab-ı hümayuna vermiştir. Özbek veya Hindistan’dan gelen elçiler
önce Üsküdar’da konaklarda misafir ediliyor daha sonra görevlerini icra etmeleri için
İstanbul yakasına geçiriliyorlardı. Bu dönemde Hindistan gelen Baysungur Mirza
Üsküdar’da konaklamıştır.

İktidarın Mekânı: Üsküdar’daki Saraylar ve Bahçeler
1. yüzyılda Üsküdar, padişahların, hanedanın kadın mensuplarının ve paşaların sık sık
uğradıkları politik bir mekân olmuştur. Padişahlar dinlenmek, yazı geçirmek için Üsküdar’a göç etmeleri bir gelenek haline gelmiştir. Özellikle siyasi atmosferin sıkıcılığı ve
saray çevresindeki entrikaların fazlalığı padişahları Üsküdar’a yönlendirmiş olmalıdır.
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Mekân üzerine yapılan tartışmalarda mekânın sırf coğrafi ve fiziki bir anlama sahip olmadığı aynı zamanda insani faaliyetlerle biçimlenen ve anlam kazanan bir yer olduğu
fikri öne çıkmıştır. Yani mekân insanın düşünce ve algı dünyasına etki ettiği gibi insan
da mekânı etkilemekte ve onu dönüştürmektedir. Dolayısıyla mekân zaman içinde kişiden topluma ve devlete kadar farklı düzlemlerde farklı değerler kazanmıştır. Mekânla
ilişki mekâna yüklenen bu değer üzerinden gerçekleşir. Mekânı belirleyen ve mekânın
değerini ortaya koyan en önemli güç hiç şüphe yok ki iktidar ve onun siyasi araçlarıdır. Bu bağlamda Üsküdar, havası, suyu, coğrafi konumu ile Osmanlı İstanbul’unun
en önemli merkezlerinden biri olmakla birlikte Osmanlı saltanatının ve iktidarının
biçimlendirdiği ve siyasi bir anlam yüklediği bir yerdir. Daha önce de vurgulandığı
gibi Üsküdar’ın esas mekânsal anlamı Osmanlı yol sistemi içindeki rolüdür. Bunun
yanısıra Üsküdar’da 1. yüzyıldan itibaren hem hanedan üyelerinin hem de devlet
ricalinin yaptırdıkları saraylar ve bahçeler, Üsküdar’ı normal bir ikamet bölgesinden
çıkararak daha siyasi bir kimliğe büründürmüştür. 1. yüzyıla gelindiğinde Üsküdar,
siyasi çatışmalarının mekânı haline dönüşecek kadar Osmanlı iktidarında söz sahibi
kişilerle dolmuş ve saltanatı temsil eden bir şehre dönüşmüştür.
Üsküdar’daki bahçe, saray ve konakların isimlerinin listelenmesi bile bu şehrin ne
derece iktidara entegre edildiğini ve iktidarın görünür kılındığını gösterir. Saray ve
konakların mekâna yayılışı dikkate alındığında Beylerbeyi’nden Haydarpaşa’ya kadar
Üsküdar’ın boğaza nazır tepelerinin tamamen hanedan mensupları veya sadaret
makamına yükselmiş devlet adamlarınca kapatıldığı görülür. Buna karşın Doğancılar
ve Çamlıca tepelerinde de önemli saraylar inşa edilmiştir. Bu sarayların bir kısmı 1.
yüzyılda inşa edilmiş olmakla birlikte buraların bir sonraki yüzyılda daha etkili bir
mekâna dönüştüklerine kuşku yoktur. Ayrıca 1. yüzyıldaki inşa edilen sarayların bir
önceki yüzyıla göre daha fazla artış göstermesi bu yüzyılda Üsküdar’ın bir iktidar
merkezine dönüştüğünün önemli bir göstergesidir. 1. yüzyılda Üsküdar’da o kadar
çok saray vardır ki Evliya Çelebi, sarayları saymanın usanç vereceğini söylemek durumunda kalmıştır.
Üsküdar’da padişahların 1. yüzyılda sık sık ikamet ettikleri ve divan toplantıları düzenleyerek devleti idare ettikleri sarayların başında Üsküdar Sarayı gelmektedir. Bu saray
Üsküdar Bahçesi içinde yer almaktadır. Kavak Sarayı olarak da isimlendirilen bu saray
Topkapı Sarayı’nın tam karşısında bugün ki Selimiye Kışlası’nın olduğu yerde Üsküdar
Has Bahçesi’nin içindeki saraylar topluğundan oluşmaktaydı. Saray ilk olarak Kanuni
döneminde yapılmış olsa da daha sonra yapılan eklemelerle büyümüş ve 1. yüzyılda
Osmanlı padişahlarının yazları vakit geçirdikleri büyük bir mekâna dönmüştür. Bu dönemde padişahların ilgi gösterdikleri bahçeler ise, Üsküdar Bahçesi, İstavroz Bahçesi
ve Büyük Çamlıca Mesireliğidir.
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Üsküdar bahçesi ve sarayına sık giden padişahlardan biri I. Ahmed’dir. Öyle ki 1
senesinde bütün devlet Üsküdar Bahçesi’ne göçmüş ve divanın burada olmasını
devlet işlerinin buradaki saraydan yürütülmesini istemiştir. Fakat bu arzusu Osmanlı
geleneklerine vurgu yapan devlet adamları tarafından kabul görmemiştir. Onlar, “padişahım, ecdad-ı izamlarınız zamanında olmuş değildir. Divan yine İstanbul’da olsun”
dediklerinde padişah da Gürcü Mehmed Paşa’nın ve Defterdar Ahmed Paşa’nın gerekli
işleri görebileceğini söyleyerek bu kişilerin Üsküdar’a gelmelerini istemiştir. I. Ahmed,
Murad Paşa ile Anadolu’da Celaliler üzerine yapılacak seferin ayrıntılarını Üsküdar
Bahçesi’nde baş başa görüşmüş ve fikir alışverişinde bulunmuştur. 11 senesinde
Flemenk elçisini uzun bir müddetten beri ikamet ettiği bu sarayda kabul etmiştir. I.
Mustafa da Üsküdar Bahçesi’ne göçen padişahlardan biridir.1
IV. Murad Üsküdar saraylarını seven ve burada vakit geçirmekten hoşlanan padişahlardan biridir. IV. Murad, Revan seferinden dönüşte Üsküdar Sarayı’na gelmiş
ve burada, alınan zaferin hatırasına Revan Köşkü adıyla bir köşk yaptırmıştır. Bağdat
seferi dönüşünde ölümünden önce bir süre Üsküdar’da kalmıştır. Topçular Katibi,
padişahın Temmuz aylarını Üsküdar’a bağlı İstavroz bahçelerinde geçirdiğini söyler.
Son Üsküdar göçünde 1 senesi Temmuz ayında, divan üyelerini de beraberinde
götürmüş ve divanı Üsküdar’da toplamıştır. IV. Murad, Üsküdar’da bulunduğu süre
içinde bir takım devlet ricali arasındaki çekişmelerle de uğraşmak zorunda kalır. Mesela, Vezir Hüseyin Paşa’nın haksız yere bir kadıyı azletmesi üzerine isyan eden kadılar
Şeyhülislam Yahya Efendi’ye şikayete giderler. Yahya Efendi kadıları sakinleştirdikten
sonra “saadetlü Padişahımıza arz edelim, veziriazamlıktan ref etdürüp badehu davalarınız görelim” diyerek Üsküdar Sarayı’nda bulunan padişah ile görüşmeye gider. Bunu
haber alan Hüseyin Paşa da olayların aleyhine gelişmesini engellemek için hemen
Üsküdar’a geçer ve padişahla görüşür. Yine Silahdar Paşa ile Mehmed Paşa arasındaki
çekişme sonrasında Mehmed Paşa hapsettirilmiş ancak idam edilmemiştir. Bunun
üzerine Silahdar Paşa, padişahın huzuruna giderek padişahı ikna eder ve bostancıbaşı
gönderterek Mehmed Paşa’yı idam ettirir. Bergama tarafında eşkıyalık yapan İlyas
Paşa, üzerine gönderilen ordu karşısında tutunamayınca padişahtan af dilemek için
İstanbul’a geldiğinde IV. Murad kendisini İstavroz bahçesinde kabul etmiş ve burada
adamlarıyla birlikte katledilmiştir.
IV. Mehmed de hem av hem de dinlenme maksadıyla sık sık Üsküdar’da vakit geçiren
padişahlardandır. O, yaz sıcaklarında olduğu gibi diğer mevsimlerde de Üsküdar’a
göç etmiştir. Özellikle kiraz mevsimini Üsküdar’da geçiren padişah burada devlet
ricali ile görüşür, camiye gider ve halkla temas kurardı. Ancak padişahların sık sık
Üsküdar’a göçmeleri zaman zaman İstanbul halkı arasında dedikoduya yol açmış ve
tepkiyle karşılanmıştır. Mehmet Halife, Bozcaada ve Limni adalarının Venediklilerin
eline geçtiği haberi geldiğinde İstanbul halkının gösterdiği tepkiyi şu ifadelerle kaleme
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almıştır: “Elbette padişahımız İstanbul’a gelsin. Seyir ve temaşa bağ ve bahçe zevki
zamanı değildir. Düşman yarın öbür gün İstanbul’a gelir. Boğaz da kapandı. Böyle
giderse İstanbul’da muhakkak kıtlık olur. Üsküdar’da ne işi var?” Hatta Venediklilerin
Bozcaada ve Limni’yi istila etmeleri üzerine düşman donanmasının İstanbul’a geleceği
korkusuyla panikleyen halkın birçoğu çeşitli bahanelerle padişahın da ikamet ettiği
Üsküdar’a kaçmıştır.1
Sadrazamların da Üsküdar Bahçesi’nde görüşmeler yaptığı bilinmektedir. Mesela Kırım Hanı İslam Giray’ın vefatı üzerine Rodos’ta bulunan Mehmed Giray Han İstanbul’a
çağrılmış ve İstanbul’a geldiğinde Üsküdar Bahçesi’nde veziriazam tarafından kabul
edilerek kendisine hatt-ı hümayunla hanlık verilmiştir.
Üsküdar’da padişah dışında hanedan üyelerinin ve devlet adamlarının sahibi oldukları
çok sayıda saray bulunmaktaydı. Bunlar, Doğancılar Sarayı, Ak Mehmed Paşa Sarayı,
Arslan Ağa Sarayı, Cihan Bağı Kasrı, Cinci Hoca Sarayı, Civan Kapıcıbaşı Sadrazam
Mehmed Paşa Sarayı, Defterdar Mehmed Paşa Sarayı, Doğancılar Sarayı, Fatma Sultan
Sarayı, Hacı Ahmed Paşa Sarayı, Hanzade Sultan Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı, Kaya
Sultan Sarayı, Koca Mehmed Paşa Sarayı, Koca Sinan Paşa Sarayı, Mehmed Paşa Sarayı, Mihrimah Sultan Sarayı, Nasuh Paşa Sarayı, Nişancı Mehmed Paşa Sarayı, Rüstem
Paşa Sarayı (Ayşe Sultan Sarayı),Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa Sarayı, Sadrazam
Süleyman Paşa Sarayı ve Siyavuş Paşa Sarayı.
Üsküdar padişahların bulunduğu dönemlerde divanın toplandığı, tayin ve azillerin
yapıldığı bir başkent hüviyetine dönüşmüştür. Padişahlar burada paşalarla görüşerek
devlet işlerini yürütmekteydiler.

Çatışmanın Mekânı
Üsküdar 1. yüzyılda bir taşra olmaktan öte doğrudan İstanbul merkezindeki her
türlü iktidar çatışmalarının doğrudan mekânıydı. Asitane’de vuku bulan her isyan,
yeniçeri ve sipahiler arasındaki her sürtüşme, devlet erkânı ile askerler arasında
meydana gelen her anlaşmazlık doğrudan Üsküdar’a yansımaktaydı. Bu çatışmada
zayıf olanlar, direnemeyenler, destek arayışında bulunanlar veya daha güçlü bir
direnişi örgütlemek isteyenlerin ilk sığındıkları yer Üsküdar’dı. Üsküdar, aynı zamanda İstanbul dışında Anadolu’da belli bir güce kavuşmuş ve dolayısıyla iktidara
oynayan eşkıyanın ve asi paşaların da ilk hedefiydi. Kısacası iktidar çatışmasında asi
konumuna düşen ve muhalif olan hemen herkesin politik ve askeri güç elde etmek
amacıyla hâkim olmak istedikleri ilk mekân Üsküdar’dı. Peki niçin Üsküdar bu denli
iktidar çatışmasının merkezine oturmuştur? Asitane’de isyan edenlerin Üsküdar’a
yönelmeleri, anlaşılabilir bir durumdur. Burası her şeyden önce yenilgiye uğrayan
tarafın devlet otoritesi ve gücünden kaçılabileceği, devlet merkezindeki gelişmelerin
141

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I I I

daha güvenli bir şekilde takip edilebileceği ve gerektiğinde Anadolu içlerine firar etme
imkânı vermesi açısından en uygun mekândı.
Bununla birlikte Anadolu’da isyan etmiş, maiyetinde on binlerce askere sahip ve zaman zaman Osmanlı hanedanına karşı hükümranlık hakkı talep edecek düzeyde güce
kavuşmuş asiler ve devlet adamları da Üsküdar’a ulaşmak istemişlerdir. İsyan ederek
iktidarla hesaplaşma arzusunda olan her eşkıya grubunun en önemli hedefi Üsküdar’a
hâkim olmaktı. Asilerin İstanbul’daki yönetime gözdağı vermek, devlet kademelerinde
değişiklik taleplerini onaylatmak, iktidar dengelerini değiştirmek veya Anadolu tarafını
devletten koparmak gibi amaçlarından hangisine sahip olurlarsa olsunlar hedeflerine
ulaşmak için en stratejik mevki Üsküdar’dı. Çünkü 1. yüzyılda hanedana ve devlet
adamlarına ait saraylarıyla, bir nevi Osmanlı’nın Anadolu’daki ikinci başkenti ve iktidarı temsil eden bir kent konumundaydı. Bu yüzden Üsküdar’ın ele geçirilmesi, eşkıyalar
nezdinde Anadolu üzerindeki nüfuzun gerçek anlamda tesis edileceği, güçlerinin
iktidara dönüştürüleceği ve İstanbul tarafının Anadolu ile bağlantısının koparılacağı
kanaatini güçlendirmekteydi.
Üsküdar’a yayılmış saltanata ve iktidara ait semboller Üsküdar’ın politik önemini
artırırken, Üsküdar’ın jeopolitiği de güç ve iktidar çatışmalarının asıl belirleyicisi olmuştur denilebilir. Üsküdar, sahip olduğu bu jeopolitik konum sebebiyle, padişahın
da içinde bulunduğu devlet adamları arasında vuku bulan iktidar mücadelelerinin ve
politik rekabetin yürütüldüğü en önemli mekânlardan biri olmuştur. 1. yüzyıl boyunca
Üsküdar’ın merkezinde yer aldığı çok sayıda politik çekişme ve iktidar mücadelesi
bulunmaktadır. Bunlardan en dikkat çekici olay II. Osman’ın Hac seferi için Üsküdar’a
geçme teşebbüsüydü. Avrupa’daki otuz yıl savaşları ve Protestan tarafının Erdel Beyi
Gabor Bethlen aracılığı ile Osmanlılardan yardım talebinde bulunmaları Osmanlı
Devleti için büyük bir fırsattı. Bu gelişmeler üzerine büyük bir ümitle II. Osman, uzun
süreden beri unutulmaya yüz tutmuş gazi padişah imgesini canlandırmak ve Avrupa’da
parlak bir zafer kazanmak için 11’de Lehistan üzerine sefere çıktı. Ancak beklentinin
büyüklüğüne karşın Hotin’i kuşatan Osmanlı ordusu parlak bir zafer kazanamadı. Hotin, Lehistanla yapılan anlaşma sonucunda Osmanlılara bırakıldı. Bu hayal kırıklığının
II. Osman ve ordu üzerinde büyük tesir bıraktığı, padişah ile kapıkulu mensuplarının
arasını gerginleştirdiği anlaşılıyor. Savaş taraftarı olan ve güç dengesini kendi lehlerine değiştirmek isteyen padişah ve yakın çevresi, İstanbul’a dönüşten hemen sonra
yeni bir ordu kurma fikrine sahip oldular.
II. Osman, hacca gitme bahanesiyle Anadolu tarafına geçip yeni bir ordu teşkil etme niyetiyle hazırlık yapmaya başlayınca haber, kısa sürede İstanbul’da duyuldu. Bu girişim
padişahın yakın çevresi ile bu projenin karşısında olanlar arasında bir iktidar mücadelesinin somutlaşması anlamına geliyordu. Otağ-ı hümayun ve tuğların Üsküdar’a geçirilme fikri büyük bir iktidar savaşını başlatmaya yetmişti. Çünkü Osmanlı padişahları
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sefer haricinde ancak av ve dinlenme maksadıyla Üsküdar tarafına geçmekteydiler.
Anadolu’daki büyük isyanların henüz etkisini koruduğu bir dönemde, kapıkuluna karşı
Anadolu’da güçlü bir ordu teşkil edilebileceği fikri hayal gelmiyordu. Bu yüzden padişahın Üsküdar’a geçmesinin kapıkulu süvarileri ve yeniçeriler için ölüm kalım savaşı
anlamına geldiği açıktır. Padişah otağının 1 Mayıs 1’de tam Üsküdar’a geçirileceği
gün ayaklanan kapıkulu mensupları, padişahın hac seferini iptal etmesini ve padişaha yakın birçok kişinin öldürülmesini talep ettiler. Bu mücadele, Osmanlı tarihinde
ilk kez bir padişahın ordu tarafından devrildikten sonra katledilmesi ile sonuçlanmıştır.
Bu olayda 1’lı yıllardan sonra ortaya çıkıp merkezi iktidarı tehdit eden Karayazıcı
Abdulhalim, Deli Hasan, Canbuladoğlu, Kalenderoğlu gibi büyük isyancılarla özdeşleşmiş isyan yuvası Anadolu kimliğini göz ardı etmemek gerekiyor. Anadolu’daki en
küçük bir kıpırdanmanın İstanbul’da büyük bir yankı yaratması, merkezi iktidardaki
kaygı ve korkunun boyutunu göstermektedir. Üsküdar ise kontrol edilmesi güç, iktidar
karşıtı güçlerin kolayca örgütlendiği, eşkıya yuvası Anadolu’nun kapısı ve bir parçası
imajına sahiptir. Devlet üzerinde egemen gruplar için, muhalif güçlerin Üsküdar’a
geçmesi, iktidarın kontrolü dışına çıkmak ve daha büyük bir tehdit haline dönüşmek
demekti. Sultan Osman’ın Üsküdar’a geçişini de bu minvalde ordu, ulema ve bazı
bürokratlardan oluşan muktedirler için ölümcül bir gelişme olarak değerlendirmek
gerekmektedir. Çünkü muhaliflere göre padişahın Üsküdar’a geçmesi, devletin, iktidar
araçlarının ve siyasi mekanizmasının tamamen değişmesi anlamına geliyordu. Çünkü isyancılar arasında dolaşan söylentilerde padişahın “raht u taht ve cümle hazaini
durmadan Üsküdar’a” geçirmekteydi. Evliya Çelebi, padişahın İstanbul’u terk ederek
Şam’a ve Mısır’a gidip orada yerleşeceğini belirtmiştir. Bu bilgiler insanlar arasında,
II. Osman’ın yeni bir ordu kurmanın ötesinde devletin başkentini de değiştireceği ve
belki de yeni bir devlet kuracağı gibi endişe ve söylentilerin yaygın olduğunu gösteriyor.
Anlaşıldığı kadarıyla isyancılar için padişahı Üsküdar’a geçirmemek bir şekilde devleti
kurtarmakla eş değer tutulmuştur. Buna karşılık Naima, Osman taraftarlarının padişahı Üsküdar üzerinden Bursa’ya kaçırma planlarından bahsetmektedir. Padişahın
Üsküdar’a geçmesi ya da geçirilmesi bir taraf için ölümcül kabul edilirken diğer taraf
için ise kurtuluş gibi algılanmıştır. Kısacası, Üsküdar’a geçişin, politik ve sembolik anlamı, görünürde padişah ve ordu arasında süren güç mücadelesini olağan yapısından
çıkararak acımasız ve kanlı bir iktidar savaşına dönüştürmüştür. Bu hadise, Üsküdar’ın,
iktidar-yol bağlantısı ve toplumsal ilişkilerin bağlamında üretilmiş bir mekânsal imgelemi, sosyal psikolojiyi derinden etkileyecek düzeyde kendine atfedilmiş bir mekânsal
anlamı olduğunu göstermektedir.
Üsküdar, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı hükmünde olduğu gibi boğazlar tarafından ikiye bölünmüş olan imparatorluk coğrafyasının Anadolu yakasında kalan stratejik
bir merkezi durumundaydı. Aynı zamanda İstanbul’a göre taşraydı.1 Yüzyılın başında
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isyan etmiş olan ünlü Celalilerden Kalenderoğlu, topladığı kuvvetlerle Anadolu’da büyük
ölçüde söz sahibi olunca Osmanlı ülkesini ikiye bölme düşüncesine kapılmıştır. Bu yüzden “Hak Te‘âlâ mu‘în olursa yanımızda olan bî-şümâr, kâr-güzâr dilâverler ile ol koca
fertûtu ber-taraf eyleyip Üsküdar’dan berisini Osmanlı’ya ferâgat ettirmek” niyetinde
olduğunu açıkça izhar ediyordu. Kalenderoğlu gibi çoğu isyancı Üsküdar’a ulaşmak,
burayı kontrol ederek İstanbul hükümetine isteklerini kabul ettirmek gibi oldukça cesur
ve o derece de tehditkâr teşebbüslerde bulunmuşlardı. Hatta Safeviler bile Üsküdar’dan
itibaren Anadolu’nun üzerinde hak iddia etmişler ve Osmanlıların saltanatlarını Avrupa
tarafında geçerli olduğunu düşünmüşlerdir. Naima’nın aktardığı bir hadise, Safevilerin
Celali isyanlarını fırsat bilerek Üsküdar’dan Kazvin ve İsfahan’a kadar olan coğrafyayı
siyasi bir bütünlük içinde algıladıklarını, İstanbul’a kadar genişlemiş bir Safevi Devleti
tahayyül ettiklerini gösteriyor. Naima’nın verdiği bilgiye göre Van’da Murtaza Paşa’ya
yakalanan birkaç Kızılbaş getirildiğinde, Paşa onlara niçin Van’a geldiklerini sorunca
Kızılbaşlar, “yalnız Van’ı değil şâhımız şöyle buyurmuşlar ki Üsküdar’a varınca ben hükm
ederim yahud Rum padişahı Kazvin ve İsfahan’a hükm eyleye” şeklinde cevap vermişlerdir. Benzer bir yaklaşım Abaza Hasan Paşa tarafından da dile getirilmiştir. Köprülü
Mehmed Paşa, isyan halinde olan Hasan Paşa’yı Erdel seferine çağırıp, gelmediği takdirde hakkından gelineceği tehdidini yapınca cüretkar bir karşılık almıştır. Hasan Paşa’nın
“bizi dahi Şâh-ı ‘Acem gibi kavî düşmen bilüp, Anadolu bizim Rumeli sizin olsun” şeklindeki cevabı dönemin şartlarında Osmanlı’nın içinde bulunduğu naif durumu gözler
önüne sermektedir. Daha da önemlisi bu cevap karşısında İstanbul hükümeti, büyük bir
endişeye kapılmış, Üsküdar’da metris ve hendek kazdırmıştır.
Bu yüzden 1. yüzyılda Üsküdar, Osmanlı saltanatının devamı ve ülke bütünlüğünün
muhafazası açısından oldukça hassas bir bölgeye dönmüştü. Bu yüzyılda Üsküdar’ın
merkeze oturduğu ve İstanbul’u teyakkuza sevk eden, Osmanlı paşaları arasındaki
rekabetin ve iktidar mücadelesinin yol açtığı üç büyük hadise vuku bulmuştur. Bunlar
Nasuhpaşazade Hüseyin ve Gürcü Abdünnebi’nin isyanı ile İpşir Mustafa’nın “şerrinden” korkularak kendisine sadaret mührü verilmesi sürecinde yaşanan gerginliklerdir.
Nasuhpaşazade’nin isyan ederek Üsküdar’a gelmesine yol açan asıl sebep Veziriazam
Kemankeş Mustafa Paşa ile arasındaki husumet ve iktidar savaşıdır. Hüseyin Paşa kendini “vezir oğlu vezir” olarak görürken veziriazamlığını hazmedemediği Mustafa Paşa’yı
“Arnavud diyarından gelip ol makama nâil olmuş” bir “ümmî” diye aşağılamaktaydı.
Mustafa Paşa da onu kendine en büyük rakip gördüğü için bir şekilde etkisizleştirmeye
çalışıyordu. İşte bu iki rakip devlet adamının iktidar kavgası Üsküdar’ı 1 yılında
savaş alanına çevirmiştir.
Mücadelenin patlak vermesine yol açan ilk gelişme paşanın, Veziriazam Kemankeş
Mustafa Paşa’nın vezir rütbesindeki serhat valilerine verilen tuğra çekme izninin
kaldırılması kararına sert bir şekilde karşı çıkması ve veziriazamı aşağılayıcı cevaplar
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vererek emre itaat etmemesidir. Nasuhpaşazade bunun üzerine Erzurum valiliğinden
alınarak Halep’e tayin edilmiştir. Ancak buradaki başarılı icraatları ve halk tarafından
sevilmesi, kendisini rakip gören Veziriazam Kemankeş Mustafa’yı ürküttüğü için kısa
bir süre sonra görev yeri değiştirilerek Sivas’a gönderildi. Bu karara önce karşı çıkan
fakat sonra razı olan Hüseyin Paşa, Sivas’a gitmek için yola çıktığında Kemankeş Mustafa Paşa, kendisinin yakın adamı olan Sivas Valisi İbrahim Paşa’ya Nasuhpaşazade
Hüseyin’i ortadan kaldırma emrini vermişti. İki paşa Kayseri yakınlarında karşı karşıya
geldiler ve Sivas Valisi İbrahim Paşa mağlup olarak hayatını kaybetti. Bu olay üzerine
“vezir ile şer‘i da‘vam vardır. Saadetlü padişah önünde fasl olunması gerekdir” iddiası
ile İstanbul üzerine yürüme kararı aldı. İstanbul’daki adamlarının Asitane’ye geldiği
takdirde sadaret mührünün kendisine verileceği sözlerine de inanan Nasuhpaşazade, yolda kendisine katılanlarla birlikte yürüyüşüne devam etti. Padişahın kalabalık
maiyetiyle İstanbul’a gelmesinin doğru olmadığını söylemesine rağmen Üsküdar
Bulgurlu’ya kadar gelerek mührün kendisine verilmesini bekledi. Bu gelişmeler Üsküdar’da büyük bir hareketlenmeye yol açtı. İstanbul hükümeti Üsküdar’a asker ve
mühimmat geçirerek Nasuhpaşazade’nin Üsküdar’a girişine mani olmak için önlemler
aldılar. Sultan İbrahim de Veziriazam Kemankeş Mustafa Paşa ile Üsküdar’a geçmek
zorunda kalmıştı. Padişah Üsküdar Sarayı’na geçerek gelişmeleri buradan izlemişti.
Katip Çelebi, Hüseyin Paşa’nın Bulgurlu’ya geldiğinde sadaret mührünü bekleyerek
zaman kaybetmeyip Üsküdar’a girmesi durumunda büyük bir galibiyet alacağını belirtir. Veziriazamın büyük bir korku içerisinde Üsküdar’a yaptığı takviye, Nasuhpaşazade
Hüseyin Paşa’nın çekilmesine yol açtı. Rumeli tarafına geçen Nasuhpaşazade daha
sonra yakalanarak öldürülmüştür.
Üsküdar’ı yakından etkileyen ikinci gelişme daha kanlı bir savaşa yol açan Gürcü
Abdünnebi’nin isyanıdır. Kapıkulu süvarisi olup kapıcılar kethudalığına kadar yükselen Safed voyvodalığını uhdesine alırken ödediği paranın 1 yılındaki saltanat
değişikliğinden sonra tekrar istenmesi Abdünnebi’yi isyana sürüklemiştir. Niğde ve
Konya taraflarında topladığı sipahilerle ve Katırcıoğlu Mehmed’in katılımıyla güçlenen
Gürcü Abdünnebi Anadolu’dan topladığı büyük bir ordu ile Üsküdar’a yönelmiştir.
Abdünnebi’nin askerini Üsküdar üzerine sevk etmesi İstanbul’da büyük bir paniğe
yol açmış ve asilerin Üsküdar’a girmesini engellemek için önlemler alınmaya başlanmıştır. Yeni veya kıdemli tüm askerler Üsküdar’a geçirildi. Tehlikenin büyük olması
hasebiyle bir tür seferberlik ilan edildi toplar, silahlar, tuğlar ve veziriazam otağı da
Üsküdar’a taşındı. Acemi oğlanları, hammallar, bakkallar ve savaşabilecek hemen
herkes yeniçeri olarak yazıldı. İstanbul’daki beylerbeyiler, ümera, yeniçeri ağası, altı
bölük ağaları, sipahiler, yeniçeriler, erbab-ı tımar, cebeci, topçu ve diğer askeri taife
de Üsküdar’a geçirildi. Galata, Eyüp ve İstanbul’daki fırınlar Üsküdar’daki orduya
ekmek yetiştirmek için faaliyet halinde idi. Veziriazam da Üsküdar’a geçerek ordunun
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başında gelişmeleri takip ediyordu. Tüm önlemlere karşın Abdünnebi’nin Üsküdar’a
doğru ilerleyişi durdurulamadı. Hatta Üsküdar’ın kaybedileceği korkusundan, “sancağ-ı şerif”, itirazlarına rağmen Üsküdar’a geçirildi. Bir ara Abdünnebi’nin barış isteği
üzerine Üsküdar’da görüşmeler de yapıldı. Buna rağmen iki taraf arasında çarpışmalar vuku buldu. Gürcü Abdünnebi, büyük bir avantaj sağlamasına rağmen kendisine
pusu kurulduğu endişesiyle geri çekilerek savaşı sonlandırdı. Veziriazam iki gün daha
Üsküdar’da güvenlik için kaldıktan sonra İstanbul tarafına geçmiştir.
Osmanlı hükümetindeki iktidar çekişmelerinde Üsküdar’a yansıyan bir diğer olay ise
İpşir Mustafa Paşa’nın veziriazam olmasından sonra İstanbul’a davet edilmesi üzerine
yaşanan gelişmelerdir. 1 yılında Halep beylerbeyisi iken Şeyhülislam ve Darüssaade
ağasının tavassutuyla veziriazamlığa getirilen İpşir Paşa, İstanbul’a hemen gelmemiş,
bulunduğu bölgeyi düzene soktuktan sonra ancak İstanbul’a gelebileceğini belirtmiştir. Paşanın cevabı İstanbul’da büyük şaşkınlıkla karşılandı. Hemen makamına gelmesi
yönündeki ısrarlar karşısında pervasız tutumuna devam eden İpşir Paşa, devletin “kârsâz havâşîlerin” elinde olduğunu, işlerin rüşvetle yürüdüğünü, devletin ve “ırz-ı saltanatın” istila altında olduğunu belirterek imparatorluk yönetimine yönelik eleştirilerini
sıralamıştır.1 Ayrıca sadrazam olarak Anadolu’daki ümeraya mektuplar göndererek
“ref-i rüşvet ve def‘i mezâlim ve tashîh-i umûr-ı devlet” için toplanıp meşveret yapılmasını teklif etti. Sipahilere ve yeniçerilere birçok vaade bulundu. Onun bu tavrı Osmanlı
geleneklerine uymayan yeni bir iktidar mekanizması anlamına geliyordu. Bu durum
İstanbul’da endişe ile takip edilirken İpşir Paşa’nın isyan edeceğine dair kanaatler
güçlendi. En büyük korku başına buyruk hareket eden yeni vezirazamım Anadolu’da
yeni bir otorite tesis etmesiydi. İpşir’in elinden mührün alınması ve azledilmesi hususu
gündeme gelmişse de riskli olması hasebiyle bundan vaz geçildi.
İpşir Paşa’nın yeni atamalar yapması, kendi adamlarını önemli makamlara getirmesi
sıkıntıyı daha da artırdı. Valide Sultan ve Padişahın baskısı karşısında, mührü İpşir
Paşa’ya verilmesinde etkili olan Mercan Ağa, Halep’e giderek paşayı ikna etmeye çalıştı.
Sonunda padişahın hocası Reyhan Ağa, İzmit’e kadar gelmiş olan İpşir Paşa’nın yanına giderek ona güvenceler vererek İstanbul’a gelmesi hususunda ikna etmiştir. Paşa
Üsküdar’a yaklaştığında karşılama alayı yapılması kararı alındı. Ancak Kösem Valide
Sultan, yeniçerilerin Üsküdar’a geçmesine karşı çıktığı gibi Üsküdar’daki tüm yeniçerileri de geri getirtti. Kendisini karşılamak üzere İstanbul’dan reisülküttab ile çavuş
başı gelmişlerdi. Naima’ya göre İpşir Paşa, doğrudan saraya çağrılmıştı. Ancak İpşir
Paşa, vezirazamlığın kendisine tevcihinden 1 gün sonra yaklaşık yirmi bin kişilik
kuvvetiyle Üsküdar’a gelerek Ayşe Sultan Sarayı’na yerleşti. Paşayı selamlamak üzere
padişahın fermanıyla vezirler, şeyhülislam, kazaskerler ve diğer erkân da Üsküdar’a
geçmişlerdi. Ayşe Sultan Sarayı’nda İpşir Paşa’nın maiyetine ziyafetler verildi. Defterdar ve vezirler Üsküdar’a geçerek burada devlet işlerini görüştüler. Padişahın daveti
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üzerine İpşir Paşa, şeyhülislam ve Reyhan Ağa ile birlikte İstanbul tarafına geçerek
padişahla görüştüler.
Paşanın veziriazam olmasına karşın istikrar sağlanamamış, siyasi tansiyon düşmemiş
ve ortalıkta söylentiler artmıştı. Bunlardan birisi vezirazamın levend ve sipahi askerlerini İstanbul’a geçirerek yeniçerileri katledip ardında Üsküdar üzerinden firar edeceği
yönündeydi. İpşir Paşa’nın en büyük hatalarından biri de veziriazam atandıktan sonra İstanbul’da olaylara kendi lehinde müdahalelerde bulunan Murad Paşa’ya karşı da
entrikalar düzenlemesiydi. Onun bu tutumu, Murad Paşa’nın İpşir’in adamlarını kendi
tarafına çekmesine yol açtı. Özellikle veziriazamın korkusundan Üsküdar’a geçemeyen
Kürd Mehmed, Murad Paşa tarafından çeşitli vaadlerle ikna edilerek İpşir’den uzaklaştırılmıştı. Bu durum Abaza Hasan ile Kürd Mehmed’in arasını açmış ve Kürd Mehmed,
Abaza’nın sipahilerden çoğunu da kendi tarafına çekmişti. Bunun üzerine Abaza Hasan
Ağa kendini güvene almak için Üsküdar’da bin kadar adamıyla tutunmaya çalışmıştı.
Ancak İpşir Paşa’nın katledilmesi üzerine yalnızlaşan Abaza Hasan Ağa, adamlarıyla
birlikte Üsküdar’dan ayrılmak zorunda kalmıştı.
İpşir Paşa veziriazamlığa atanmasından altı ay sonra sebep olduğu olaylardan dolayı
azledilerek öldürülmüştür. İpşir’le birlikte İstanbul’a geçmiş olan sipahiler ise onun
ölümü üzerine affedilerek Üsküdar tarafına geçmelerine izin verilmiştir. Üsküdar’da
olan bin civarında sarıca ve sekban, “bade’l-yevm bize bu diyar haramdır” diyerek Anadolu’ya dağılmışlardır. Ancak İpşir Paşa’nın müttefiklerinden Abaza Hasan, paşanın
ölümünden sonra Üsküdar’dan çekilmiş olsa da Erdel seferine gitmediği gibi yeniden
İstanbul üzerine yürümüştür. Bu sebeple Üsküdar yeniden eşkıya tehdidiyle yüzleşmek
durumunda kalmıştır.1 Ayrıca Üsküdar’a asker, top ve mühimmat nakledilmiş ve
hatta padişah ve veziriazam da Üsküdar’a geçmişlerdir.

İktidar ve Muhalefetin Ortak Sığınağı:
Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı
Tarikatlar, sahip oldukları ilişki ağları ile Osmanlı toplum ve devleti üzerinde etkili
olmuş; Osmanlı ideoloji ve kültürünün oluşmasına büyük katkı sağlamış bir sosyal
yapıdır. Osmanlı iktidarı siyasi hâkimiyetini tanıyan ve otoritesine boyun eğen bütün
dini çevreleri benimsemiş, dini çevreleri düzenlemekten ziyade denetleyici bir rol üstlenmiştir. Bununla birlikte Osmanlılar, sufi çevreleri, geniş toplumsal kesimleri kendi
siyasal iktidarına bağlamanın bir aracı olarak görmüştür. Bu yüzden devlet, “kendi
otoritesine ve bu otoritenin dayandığı inanç ve ideolojiye bir karşı çıkış” olmadıktan
sonra sufi çevrelerle yakın bir işbirliği içinde olmuştur. 1. yüzyıldaki siyasi ve ekonomik
istikrarsızlık toplum ve devlet nezdinde görece ve söylem bazında bir dindarlaşmayı artırmıştır. Kötüye gidişin ardında dinden uzaklaşılmış olmasının ve ahlaki yozlaşmanın
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büyük bir etkisi olduğuna inanan ulema, tarikat ve bürokrat çevrelerinde dini söylemin
önceki dönemlere göre daha güçlü vurgulandığı tespitini yapmak gerekmektedir. Özellikle Kadızadeliler hareketinin bu kadar güç kazanması veya Aziz Mahmut Hüdayi’nin
Osmanlı sarayında bu kadar önemli bir mevki işgal etmesinin ardında böyle bir tarihsel
sürecin etkili olduğu muhakkaktır.
Aziz Mahmud Hüdayi, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, III. Murad, III. Mehmed, I.
Ahmed, II. Osman, I. Mustafa ve IV. Murad dönemlerini yaşamış, bunlardan Murad,
Mehmed, Ahmed ve Osman’a mektuplarıyla nasihatlerde bulunmuştur. Hatta 1. yüzyılın sonu ve 1. yüzyılın başlarındaki siyasi, ekonomik ve toplumsal kriz döneminde,
padişah ve devlet adamlarıyla kurduğu yakın ilişkilerle insiyatif alarak çözüme katkı
sağlamaya ve topluma rehberlik yapmaya çalışmıştır. Oldukça etkili olan Mahmud
Efendi, I. Ahmed’in siyasi konularda, hatta Akdeniz’deki korsanlıkla ilgili meselelerde
bile danıştığı kişi haline gelmiştir.
Aziz Mahmud Hüdayi’nin elde ettiği güç sebebiyle, dergâhı yalnızca dini alanda değil
hemen her alanda bir iktidar merkezine dönmüştür. O, özellikle 1. yüzyılın başlarında bir taraftan padişahlara manevi rehberlik yaparken diğer taraftan siyasi konulara
müdahalelerde bulunmuştur. Sultanahmet Camii’nin temelinde dua edip, IV. Murad’a
kılıç kuşandıran, I. Ahmed ile II. Osman’ın rüyalarını yorumlayarak onları yönlendiren
kişi olarak manevi bir lider iken bazı paşalar için tavassutta bulunması, zor durumda
kendine sığınan devlet adamlarını himaye etmesi ve yabancı elçilerle görüşmesi
açısından da tam bir siyaset önderi gibidir.
Aziz Mahmud Hüdayi dergâhı iktidar kadar muhalefetin de sığındığı bir yerdir.
Hüdayi dergâhına sığınanlar arasında en tanıdık simalar, veziriazam Halil Paşa, Veziriazam Dilaver Paşa, Kazasker Düğmecizade ve Oğlanlar Şeyhi İbrahim sayılabilir.
Şeyhin müridi de olan Halil Paşa, veziriazamlığa yükseldikten sonra gözden düşüp
azledildiğinde Hüdayi Dergahı’na sığınmıştır. Şeyh Aziz Mahmud Efendi, II. Osman’la
görüşerek aradaki kırgınlığı gidermiş ve müridi Halil Paşa’nın kaptan-ı derya olarak
atanmasını sağlamıştır. Halil Paşa daha sonra Şeyh Efendi’nin desteği ile yeniden sadaret makamına yükselmişse de İran seferinde başarılı olamayınca azledilmiştir. İkinci
azledilişinde Halil Paşa’nın sığındığı yer yine Hüdayi Dergâhı olmuştur.
Haile-i Osmaniye sırasında isyancılardan korkup İstanbul’u terk eden Veziriazam
Dilaver Paşa, Üsküdar’a geçip Şeyh Mahmud Efendi’nin Dergâhı’na sığınmıştı.1 Bir
veziriazamın büyük bir ihtilal sırasında kurtuluş için Üsküdar’daki dergâha sığınmayı
düşünmüş olması oldukça düşündürücüdür. Dilaver Paşa, buraya sığınmakla kısa süreliğine de olsa zaman kazanacağını veya kendini güvende hissedeceğini düşünmüş
olabilir. Ancak Şeyh Mahmud Efendi, II. Osman’a yapılan darbe ve isyan sırasında kendine sığınan Dilaver Paşa’yı koruyamamıştır. İsyancıların birkaç teşebbüsü ve dergâhın
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kapılarını tutmaları yüzünden paşanın dergâhta tutulması mümkün olmamıştır.11
Konuyla ilgili bilgi veren anonim bir İbranice kroniğinde, Şeyh Mahmud Efendi’nin
paşayı almak üzere kapısına dayanan kalabalık karşısında çok korktuğu ve istemeyerek
de olsa Dilaver Paşa’yı teslim etmek zorunda kaldığı ifade edilmektedir.1
Şeyh Mahmud Efendi’nin dergâhına sığınan diğer bir Veziriazam ise Hafız Ahmed
Paşa’dır.1 1 senesi Şubat ayında İstanbul’da kazan kaldıran yeniçeriler ve kapıkulu askerleri padişahı ayak divanına çağırarak on yedi kişinin kendilerine teslimini
istemişlerdir. Bunların içinde padişahın takdirini kazanmış ve kendisine güvendiği
Hafız Ahmed Paşa’nın da ismi bulunmaktaydı. Bunun üzerine padişahın da izniyle
Ahmed Paşa, Dilaver Paşa’dan tam on yıl sonra Üsküdar’a kaçmış ve Şeyh Mahmud
Efendi’nin dergâhına sığınmıştır. Ancak gelişmeler üzerine padişah tarafından tekrar
geri çağrılan veziriazam İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır. Daha sonra da asiler
tarafından öldürülmüştür.
İki büyük ihtilal döneminde iki veziriazamın isyancılardan kaçarak Üsküdar’daki Şeyh
Mahmud Efendi’ye sığınmaları, dergahın böyle bir dönemde paşaları koruyacak bir
gücü olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir. Padişah ve saray çevrelerine yakınlığının, doğrudan padişahla ve devlet adamlarla görüşebilmesinin şeyhe büyük bir güç
kazandırdığı şüphesizdir. Dilaver ve Hafız Ahmed Paşa’nın dergaha sığınmak istemesi
kadar, doğrudan isyancıların hedefi olan ve sadaret mührünün taşıyan her iki aktörün
dergaha kabul edilmesi bile bu gücün büyüklüğünü göstermektedir. Her ne kadar
kendine sığınanları, doğrudan saltanat mücadelesine dönüşen bir iktidar savaşında
koruyamamış olsa bile bu iki örnek, devlet, bürokrasi ve toplum nezdinde dergahın
büyük bir politik güce sahip olduğu imajına ayna tutmaktadır.
IV. Murad otoritesini tesis ettikten sonra fitne ve muhalefet yuvası olan ve asayişi bozacak mekânları kapatmış, kahvehane, meyhane, bozahaneleri yasaklamış ve bu bahane
ile çok sayıda insanı öldürtmüştür. Bu dönemde saraya ve devlet işlerine karışanları,
zorbalık yapanları, eşkıyaları acımadan öldürtmüştür. Hatta zorbalıkla “veledeş ve
gulamiyye” isteyenlere görevler verip defterleri tutulmuş daha sonra da bu defterlere
bakarak her birini fırsatı geldiğinde ortadan kaldırtmıştır. Bu süreçte IV. Murad’ın hışmından kurtulmak isteyenlerin çok fazla seçenekleri yoktu. Padişaha saltanat kılıcını
kuşandıran Aziz Mahmud Hüdayi, aynı zamanda dergahının kapısını, muhaliflere ve
padişahın korkusuyla İstanbul’dan kaçanlara açtı. Öyle ki Evliya Çelebi eşkıyaların bile
bu dergaha sığındıklarını söylemektedir. Evliya’nın “Cümle eşkıyâ havf u haşyetlerinden
sûret-i salâhda görünüp kimi sûhte ve kimi ummâl ve kimi cemmâl [u] {hammâl} ve
kimi Üsküdarî Mahmûd Efendi müridi ve kimi celâ-yı vatan edüp kimi hâb-ı Ashâb-ı
Kehfe varup münzevî oldular.”1 ifadeleri Aziz Mahmud Hüdayi Dergahı’nın gerçek
anlamda bir sığınak olduğunu göstermektedir.
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Sonuç
Üsküdar, Aziz Mahmut Hüdayi Dergâhı başta olmak üzere 1. yüzyılda Osmanlı iktidarı
ve toplumunda etkili birçok manevi mekâna ev sahipliği yapması; surre alaylarının
çıkış yeri olması; cami, saray ve bahçeleriyle Osmanlı saltanatına dair işlevsel yapıları
barındırması; askeri birliklerin geçiş güzergâhı üzerinde bulunması ve doğu seferlerinde Osmanlı ordusunun ilk hareket noktası olması hasebiyle Suriçi ve Eyüp’ün
belirleyici vasıflarının bir araya toplandığı önemli bir mekândır. Diğer bir ifade ile
sembolleri, ritüelleri, araçları, yapıları ile Osmanlı iktidarının yoğunlaştığı bir yaşam
alanıdır. Bunun yanı sıra 1. yüzyılda Topkapı ve Suriçi gibi iktidar çekişmelerinin ve
politik ayrışmaların doğrudan etkilediği Üsküdar, sarayın ve iktidarın kıyısıdır. Yani
Üsküdar, 1. yüzyılda, giderek politikleşen ve isyanlar yüzünden merkezle bağı o oranda
gevşeyen Anadolu tarafında, Osmanlılarca üretilen yeni bir iktidar mekânı, Osmanlı’nın Anadolu’daki başkentidir.

Dipnotlar
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1

Makalenin yazarı, çalışmaya katkılarından dolayı Emre Yürük ve Fatma Yıldız’a teşekkürü bir borç
bilir.



İktidarın mekânı ürettiği ve bu yüzden mekânın iktidar ve gücün meşrulaştırılması ve onaylanmasına
hizmet ettiği görüşü için ilk akla gelen kişi Michel Foucault ve onun Deliliğin Tarihi, Özne ve İktidar,
Hapishanenin Doğuşu gibi kitaplarıdır. Toplumsal yaşam biçiminin ve iktidar karşıtı tavrın mekân
üzerindeki etkisi hakkında ise Lefebvre’nın çalışmaları önemlidir. bk. Henri Lefebvre, Mekanın
Üretimi (çev. Işık Ergüden), Sel Yayıncılık, İstanbul 1 ve Kentsel Devrim (çev. Selim Sezer), Sel
Yayıncılık, İstanbul 1.



Michel Foucault ile Söyleşi: Mekân, Bilgi ve Erk”, söyleşi: Raul Rabinow, çev. Mehmet Adam, Mimarlık, /-, s. 1-1. Stefan Yerasimos da İslam Şehri tartışmaları bağlamında devletin diğer bir deyişle
iktidarın kentsel mekânı düzenlemeye yönelik köklü düzenlemelerinin, daha önceki zamanlarda
kısmen bulunmakla birlikte esas olarak 1. yüzyılda Tanzimat’la birlikte başladığını ifade eder. Stefanos Yerasimos, “Tanzimat’ın Kent Reformları Üzerine”, Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri
(ed. Paul Dumant, François Georgeon), İstanbul 1, s. 1.



H. Çağatay Keskinok, “Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells”, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, 1, (:1), s. . Manuel Castells ile Henri Lefebvre arasındaki kentsele yaklaşımlarını
kuramsal olarak karşılaştıran bir değerlendirme için bk. Mark Gottdiener, “Mekan Kuramı üzerine
Tartışma: Kentsel Praksise Doğru”, Praksis, , 1, s. -.



Keskinok, Castells, s. .



Keskinok, Castells, s. .



Konuyla ilgili geniş tartışma için bk. Yaşar Hacısalihoğlu, “Kuramsal ve Kavramsal Bir Çözümleme:
Mekan-Güç-Çatışma ve Jeopolitik”, Stratejik Araştırmaları Dergisi/Journal of Strategic Studies, 1 (),
, s. -.



“Mekan Üzerine Mücadele: Egemen(lerin) Tiyatro Yapılarına Karşı Uzamda Direnme ve Ezilenlerin
Belleği Olarak Teatral Alan Dışının İnşası”, Tiyatro Araştırmaları Dergisi, :1/1, s. .



Filiz Yenişehirlioğlu, “Saltanat İdeolojisi ve Osmanlı Saltanatı”, Osmanlı, IX, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara 1, 1.
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1

İslam şehri etrafında yapılan tartışmalarla ilgili bir değerlendirme için bk. Erol Özvar-Arif Bilgin,
“Şehir Yönetimi ve Tarih Üzerine”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, (ed. Erol Özvar-Arif
Bilgin), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul , s. 1-; Özer Ergenç, Osmanlı Şehir Tarihi
Araştırmalarının Kuramsal Çerçevesi Nasıl Oluşturulabilir?”, Selçukludan Cumhuriyete Şehir Yönetimi, (ed. Erol Özvar-Arif Bilgin), Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İstanbul , s. -.

11

Yerasimos, Kent Reformları, s. -.

1

Evliya, Üsküdar’ın Fatih’ten itibaren imar edildiğini belirtmekle birlikte şehrin esas gelişiminin kendi
zamanında, IV. Murad döneminde olduğuna özellikle dikkat çeker. Ona göre “Sultân Murâd Hân-ı
Râbi’ tahrîri üzre şehr-i azîm Eskidâr yedi dağın dere ve depesi üzre tokuz bin kat-ender-kat bâğlı ve
bâğçeli ve yalılı ve sarây-ı âlîler ve gayrı büyûtlar ile ârâste ve gûnâ-gûn imaretlerle” donatılmıştır.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (haz. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı), Yapı Kredi
Yayınları, İstanbul , I, .

1

Mehmet Yaşar Ertaş, “Savaşlarla Şekillenen Yollar: Osmanlı Devleti’nde Yol Sistemi”, CIEPO, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları . Ara Dönem Sempozyum Bildirileri, 1-1
Nisan 11, Uşak 11, I, -.

1

Roma dönemi yol sisteminin politik işlevi hakkında bk. Stephen Mitchell, “Requistioned Transport
in the Roman Empire: A New Inscription from Pisidia”, Journal of Roman Studies, , 1, s. 1-11.

1

Seyahatname, I, .

1

“piyâdegân-ı yeniçeriyân ve gılmân-ı ‘acemiyân ve becebeci ve topçu bi’l-cümle sa‘âdetlü Pâdişâh-ı
Üsküdar’da hâzır olup, alay-ı hümâyûn zînetlerin Üsküdar’da edüp ve sa‘âdetlü Pâdişâh-ı İskender-i
zemân Üsküdar saraylarına göç etmeğin, ol cây-ı latîfde cemî‘i alaylar sahrâda bağlanup, eğer İstanbul’dan ve eğer Üsküdar’da halk-ı ‘âlem teferrüc ederlerdi. İzdihâm bir mertebede idi.” Topçular Kâtibi
Abdülkadir (Kadrî) Efendi Tarihi, (Metin ve Tahlîl), (haz. Ziya Yılmazer), Türk Tarih Kurumu, Ankara
, I, .

1

Abdi Paşa Gürcü Nebi’ye karşılık Üsküdar’a geçirilen orduyu, “envâ‘-ı hıyâm-ı reng-â-rengile sahrâ-yı
Üsküdar sahn-ı lâle-zâra döndi” şeklinde tasvir etmiştir. Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi‘nâmesi
(Osmanlı Tarihi 1-1), (haz. Fahri Ç. Derin), Çamlıca Yayınları, İstanbul , s. 1.

1

Sefer merasimleri hakkında bilgi için bk. Hacı Ali Genç, XVI-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Ordularının
Sefere Gidiş Merasimleri, (Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), yüksek lisans tezi, Kayseri
. Sefer sırasında Üsküdar’da düzenlenen törenler ve ritüeller hakkında ise bk. Dündar Ali Kılıç,
“Osmanlı Saray Törenlerinin Üsküdar’a Yansıması”, I. Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, I, İstanbul
, -.

1

Mesela, Anadolu’da eşkıya tedibine görevlendirilen Ferhat Paşa, askeriyle Üsküdar’a geçtiğinde
padişah da Üsküdar sarayına geçmiş ve ordu alayını izlemiştir. Topçular Kâtibi, I, .



Revan ve Bağdat seferlerine çıkışta Üsküdar’da tertip edilen kitlesel törenler ve bunların etkileri hakkında bk. Rhoads Murphey, “Recovering the Sights and Sounds of Ottoman Sovereignty: Reflections
on the Departure Ceremonies Murad IV’s Two Eastern Campaigns in 1 and in 1”, V. Üsküdar
Sempozyumu, Bildiriler, II, İstanbul , 11-1; Kılıç, “Osmanlı Saray Törenlerinin Üsküdar’a
Yansıması”, s. -.

1

Otağ-ı hümayunun Üsküdar’a kurulması ve kaldırılması yaklaşık bir ay sürmüştür. Otağ Ramazan’ın
1’unda Üsküdar’a geçirilmiş (Topçular Kâtibi, II, s. 111) padişah ise on gün sonra ayın ’sinde Üsküdar’a geçmiştir. (Topçular Kâtibi, II, s. 11-11.) Naima ise bu tarihi ayın ’si olarak göstermiştir.
(Târih-Na‘îmâ, s. 1) Padişahın Üsküdar’dan ayrılması ise Şevval ayının . günüdür. ‘İsâ-zâde Târîhi
(Metin ve Tahlîl), (Haz. Ziya Yılmazer), İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1, s. . Ancak Gılmânî
bu tarihi Şevval’in . günü olarak göstermiştir. Mehmed Halife, Tarih-i Gılmânî, İstanbul 1, s. 1.



Yunus Zeyrek, IV. Sultan Murâd’ın Revân ve Tebriz Seferi Rûz-nâmesi, Ankara 1, s. 1.
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Naîmâ Mustafa Efendi, Târih-Na‘îmâ, II, (haz. Mehmet İpşirli), Türk Tarih Kurumu, Ankara , s.
-1.



Peçevi Tarihi, (haz. Bekir Sıtkı Baykal), Ankara 1, II, .



Târih-Na‘îmâ, II, .



Hasan Bey-Zâde Ahmed Paşa, Hasan Bey-Zâde Târîhi, Metin ve İndeks (1-1/1-1), Haz.
Şevki Nezihi Aykut, Türk Tarih Kurumu, Ankara , III, 1.



Topçular Kâtibi, I, .



Ferhad Paşa’nın Üsküdar’a geçişiyle ilgili kroniklerde farklı tarihler verilmektedir. Sâfi, Fezleke ve
Naima’da tarih  Safer (11 Haziran) olarak gösterilirken Nuhbe’de tarih  Safer (1 Haziran) olarak
verilmiştir. Ancak İsmail Hakkı Danişmend ise her iki bilginin yanlış olduğunu belirterek tarihin 1
Safer ( Haziran) olduğunu belirtmiştir. Bu konuda bk. Topçular Kâtibi, I, .



Topçular Kâtibi, I, -.



Topçular Kâtibi, I, -.

1

Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar,I, Üsküdar 1, .



Gelibolu veya Üsküdar güzergâhlarının bir geçiş güzergâhı olarak özellikleri hakkındaki değerlendirme için bk. M. Yaşar Ertaş, “Osmanlı Ordularının Geçiş Güzergâhı Olarak Gelibolu”, Çanakkale
Tarihi, II, (ed. Mustafa Demir), İstanbul , -.



İstanbul’un yarı kutsal ve simgesel değeri için bk. Feridun Emecen, “İstanbul’un Fethi”, DİA, XXIII,
İstanbul 1, 1; Halil İnalcık, “İstanbul: Bir İslam Şehri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve
Yerel Yönetimler, II, (ed. Vecdi Akyüz), İstanbul 1, .



Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, Tahlil ve Metin, (1-111/1-1), (haz. Abdülkadir Özcan), Türk Tarih Kurumu, Ankara 1, s. .



Ertaş, Gelibolu, s. .



“…ve çavuşlara tenbih eyleyesin ki ihraç eyledikleri kullarımı İstanbul’a getirip Üsküdar’a geçireler,
Gelibolu İskelesi’ne göndermeyeler”, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, II, Ankara 1, s. 1-11; “vüsul bulduk da dergâh-ı muallâ kulların Gelibolu’dan
geçirmeyesin ki gelüb İstanbul’dan geçeler”, Mühimme Defteri, , s. /.



Topçular Kâtibi, I, -.



“..amma geçen senedeki (gibi) Gelibolu maberinden geçilüb Üsküdar’dan ubur ile der-i devlete gel(me)
mek emrolunmşidi. Zira Gelibolu’dan geçtiklerine cümlesi âzurde-hâtır olub “bize rağbet olunmadıysa
Alem-i Muhammedî’ye ihtirâm farz idi. Neden ki bizim der-i devlete varmamız münasib görülmeye”,
Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Ali ve Künhü’l-Ahbarı’nda II.Selim, III. Murat ve III. Mehmet Devirleri,
III, Kayseri 1, -.



Peçevi, II, . Bununla birlikte azledilen veya görev yeri değiştirilen paşaların Üsküdar üzerinden
karşı yakaya geçirildiklerine dair örnekler de çoktur. Ancak bunların birçoğunda paşaların gözden
düştüklerini söylemek zordur. Mesela Yedikule’de tutulan defterdar Moralı Mehmed Efendi’nin
Kıbrıs’a nefyinde, defterdar Üsküdar üzerinden Anadolu’ya geçirilmiş ve kara yoluyla Kıbrıs’a yollanmıştır.



Ertaş, Gelibolu, s. .

1

Topçular Kâtibi, II, 11.



Ömer Düzbakar, “XV-XVIII. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Elçilik Geleneği ve Elçi İaşelerinin
Karşılanmasında Bursa’nın Yeri”, Uluslararası Sosyal Araştırmaları Dergisi, /, , s. 1-1.



Târih-Na‘îmâ, II, s. ; Topçular Kâtibi, II, .



VI. Üsküdar Sempozyumu, - Kasım , Bildiriler, I, İstanbul , 1.



Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, III, 1.
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Târih-Na‘îmâ, IV, 1; Abdi Paşa, 1.



Târih-Na‘îmâ, II, .



“…niçe bin sarây-ı azimler var ammâ kitâbeti âdemi ta’cîz eder.”Seyahatname, I, .



Târih-Na‘îmâ, II, -.



Târih-Na‘îmâ, II, .

1

Hüseyin Tugi, Musîbetnâme, Tahlîl-Metin ve İndeks (haz. Şevki Nezihi Aykut), Türk Tarih Kurumu,
Ankara 1, 1.



Topçular Kâtibi, II, 1.



Topçular Kâtibi, II, 11.



Topçular Kâtibi, II, 11.



Topçular Kâtibi, II, -.



Topçular Kâtibi, II, .



Topçular Kâtibi, II, .



Tarih-i Gılmânî, s. , 1; Abdi Paşa, s. 1.



Târih-Na‘îmâ, III, 1, 1.



Tarih-i Gılmânî, s. 1.

1

Târih-Na‘îmâ, IV, 1.



Abdi Paşa, s. 



Saraylarla ilgili geniş bilgi için bk. Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, III, 11-1.



1. yüzyılın ilk yarısında ve ortalarında İstanbul’da kapıkulu mensupları arasında çıkan anlaşmazlıklar ve çatışmalarda zayıf düşenler veya merkezi hükümetin gazabına uğrayan devlet görevlileri ilk
fırsatta Üsküdar’a sığınmaktaydılar. Mesela Kumkapı yasakçıları ile kavga eden bir sipahinin ölmesi
üzerine sipah zümresi, yasakçıları cezalandırmak, adam toplamak ve kendilerini haklı çıkaracak
siyasi görüşmeler yapabilmek için Üsküdar’a geçmişlerdi. (Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Efendi, Ravzatü’l-Ebrâr Zeyli (Tahlîl ve Metin) 1 (haz. Nevzat Kaya), Türk Tarih Kurumu, Ankara , s. 1).
Yine Yeniçeri ve sipahiler arasında çıkan çatışmada yeniçeriler karşısında tutunamayan sipahiler
Üsküdar’a kaçmışlardı. (Târih-Na‘îmâ, III, 11). İstedikleri bahşişi alamayan yeniçeriler toplanıp
durumu protesto etmek istediklerinde dağıtılmışlar ve onlar da buldukları küçük gemilerle Üsküdar’a
firar etmişlerdi. Anonim Osmanlı Tarihi, 1-111/1-1, (haz. Abdülkadir Özcan), Türk Tarih
Kurumu, Ankara , s. .



Evliya Çelebi, olayı aktarırken padişahın dargın ve sitemkâr psikolojisini yansıtan ifadelere yer vermiştir. “netice-i kelâm Hotin gibi saray-misal kalayı bana feth etdirmediniz”deyü Osman Han dilgir
olup”, Seyahatname, I, s. 1.



Evliya Çelebi, tuğların Üsküdar’a çıktığını belirtir. Seyahatname, I, 1.



Sefer mühimmatının bir kısmının Üsküdar’a geçirildiğini belirten Tugi, galeyana gelen askerlerin kadırgalara yüklenmek üzere olan tuğ ve otağ-ı hümayunun Üsküdar’a geçirilmesine mani olduklarını
ve malzemeleri alı koyduklarını belirtir. Musîbetnâme, s. .



Musibetnâme, s. 1; Hazinenin Üsküdar’a aktarılması ilgili olarak bk. Solak-zâde Tarihi (haz. Vahid
Çabuk),, II, Ankara 1, s. .



Târih-Na‘îmâ, II, .



Mekân algısı, insanlar ve toplum üzerindeki psikolojik etkileri için bk. Yener Özen, “Kişisel, Sosyal,
Ulusal ve Küresel Sorumluluk Bağlamında Toplumun Yeniden İnşası: Mekan”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı , 11, s. 1-1.
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1

Veziriazam Nasuh Paşa’nın İstanbul’daki köpekleri toplatıp Üsküdar’a sürmesi böyle bir psikolojinin
bir yansımasıdır. (Târih-Na‘îmâ, II, 1)



Târih-Na‘îmâ, II, .



‘İsâ-zâde Târîhi, s. .



Nasuhpaşazade Hüseyin Ağa’nın isyanı ve bu isyanın Üsküdar’a yansıması hakkında geniş değerlendirmeler için bk. Abdülkadir Özcan, “Anadolu İsyanlarının Batı Ucu: Üsküdar”, IV. Üsküdar
Sempozyumu, - Kasım , Bildiriler, II, s. -. Ayrıca olayla ilgili Osmanlı tarihçilerinin
verdiği bilgiler için bk. Târih-Na‘îmâ, III, s. -; Solak-zâde Tarihi, II, -; Topçular Katibi,
II, 11-11; Zeynep Aycibin, Kâtip Çelebi, Fezleke, Tahlil ve Metin, Mimar Sinan Üniversitesi doktora
tezi, İstanbul , s. 1-.



Naima, Abdünnebi’ye bağlı askerlerin sayısını on bin gösterirken (Târih-Na‘îmâ, III, s. 1) Gılmanî
bu sayının yüz binden fazla olduğunu belirtir. Tarih-i Gılmânî, s. .



Târih-Na‘îmâ, III, 1.



“envâ‘-ı hıyâm-ı ren-â-rengile sahrâ-yı Üsküdar sahn-ı lâle-zâra döndi”, Abdi Paşa, s. 1.



Târih-Na‘îmâ, III, 1.



Gılmanî ve Solakzade Abdünnebi’ye bağlı kuvvetlerin Osmanlı takviye kuvvetleri karşısında tutunamayıp mağlup olduklarını ve Abdünnebi’nin de kaçtığını söyler. Tarih-i Gılmânî, s. , Solak-zâde
Tarihi, II, .



Gürcü Abdünnebi isyanı hakkında geniş bilgi için bk. Abdülkadir Özcan, Anadolu İsyanlarının Batı
Ucu, s. -1.

1

“Acele ile İstanbul’a varayım ve anda kâr-sâz olan havâşînin fermanberi olayım, otur diyeler oturayım
kalk diyeler kalkayım”, “bilâd umûmen pür fitne vü ihtilâldir”, “işittim padişahımın devletine içerüden
ve taşradan niçe kimseler müstevlî olmuşlar ve ırz-ı saltanatı muhil etvâr çoğalmış. Cümle manâsıb
ve hizmeti rüşvetle verirler imiş”, Târih-Na‘îmâ, IV, 1.



Târih-Na‘îmâ, IV, 11-1.



Târih-Na‘îmâ, IV, 1 ve 1.



‘İsâ-zâde Târîhi, s. 1; Abdi Paşa, s. .



Târih-Na‘îmâ, IV, 1.



Abdi Paşa, s. .



Târih-Na‘îmâ, IV, 1.



Târih-Na‘îmâ, IV, 1-1.



Târih-Na‘îmâ, IV, 11.



Târih-Na‘îmâ, IV, 1.

1

Târih-Na‘îmâ, IV, 1.



Ravzatü’l-Ebrar Zeyli, s. 11.



Târih-Na‘îmâ, IV, s. 1, 11, 1.



Necmettin Kemal, “Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve Dönemin Siyasal Ortamına Etkisi”, II. Üsküdar
Sempozyumu, Bildiriler, II, İstanbul , .



Kemal, Aziz Mahmut Hüdayi, s. -.



Şeyh Mahmud Hüdayi, 11 yılında İstanbul’a gelen Hollanda elçisi Haga’yı dergâhında kabul etmiş,
yaptığı görüşmede Hollanda’nın talep ettiği imtiyazlar için güvence vermiştir. Bülent Arı, “İstanbul’da
Corps Diplomatique ve Aziz Mahmud Hüdayi”, III. Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, II, . (http://
www.uskudarsempozyumu.com/images/download/_sempozyum_cilt_.pdf )
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Aziz Mahmud Hüdayi’nin dergahına sığınanları hangi Saiklerle koruduğu ve himayeciliği hakkında
bk. Ayşe Asude Soysal, “Üsküdar’a Sığınış”, I. Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, II, -1.



Ahmet Şimşirgil, “Aziz Mahmud Hüdayi’nin Müridi Sadrazam Maraşlı Halil Paşa”, II. Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, II, İstanbul , 1-.



Bilal Kemikli, “Aziz Mahmut Hüdayi’nin Muhiti ve Himayeciliği Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, III.
Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, II, -); Cengiz Gündoğdu, “Padişah-Tarikat Şeyhi Münasebetleri
Açısından Aziz Mahmud Hüdayi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivasi”, III. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, Bildiriler, II, ; Soysal, “Üsküdar’a Sığınış”, s. -.

1 Musibetname yazarına göre, isyancılar saraya girdiklerinde Dilaver Paşa çoktan firar etmişti. “Osman
bu durumu görünce can başına sıçrayup tez Dilaver Paşa’yı bulun dedi meğer firar etmiş. Derhal
bostancılar varub, Üsküdar’da Şeyh Mahmud Efendi’de bulup kayığa koyup getirdiler.” Musîbetnâme,
s. ; Solak-zâde Tarihi, II, s. .
11 Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, I, .
1 Anonim Bir İbranice Kroniğe Göre 1-1 Yıllarında Osmanlı Devleti ve İstanbul, (Neşir-Tercüme,
Nuh Arslantaş-Yaron Ben Naeh), Türk Tarih Kurumları, Ankara 1, s. .
1 Târih-Na‘îmâ, II, .
1 Seyahatname, I, 1.
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Orhan Genç

ÜSKÜDAR’IN DETAYDA GİZLİ TARİHİNİ
ARALAMAK (VASSALE VE DERKENARLAR
IŞIĞINDA XVII. YÜZYILDA ÜSKÜDAR)
MURAT ALANDAĞLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu tahrir defterleri mahalli araştırmalar için oldukça önemli bir başvuru kaynağı
mahiyetindedir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nde mahfuz bulunan tahrir defterleri muamele görmüş defterler olmak bakımından ayrıca
önem taşımaktadır. Bu muamelelerle ilgili kayıtları iliştirilmiş belgeler, vakfiyeler vs.
gibi derkenar ve vassaleler oluşturur. Bu metinlerin tetkiki, söz konusu alanlarla ilgili
(burada bahsettiğimiz alan bir mezra, köy, vakıf veya şahıs ya da karşılaşılan herhangi
bir uygulama da olabilir) tahririn yapıldığı dönemden sonra meydana gelen değişikliklerin de görülmesini sağlamaktadır.
Çalışmada temel olarak; Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nde yer alan tahrir defterlerinden o
dönemin idari özelliklerine göre Kocaeli Livası Tahrir ve İcmâl Defterlerinde bulunan
vassale ve derkenarlarında, Üsküdar Kazası’nın XVII. yüzyıl idari, siyasi, ekonomik ve
askeri durumuna dair bir kesit sunulacaktır.Bu sayede tarihsel geçmişi ve kendine özgü
mekânsal algısıyla Üsküdar’ın; “arazi usulsüzlükleri, çiftlikler, Kandıra, Adalar, Şile gibi
nahiyeleri, Aziz Mahmut Hüdayi Tekkesi, Atik Valide Sultan Vakfı, Ayazma İskelesi,
Mihrimah Sultan Sarayı, Doğancılar Meydanı, Kadıköy Köyü, Kefçe Dede Mahallesi,
Harap Çeşme Mevkisi…” gibi başta idari, ekonomik dini, mimari ve kültürel yapısına
dair verilere rastlanılacaktır.
Bu çalışmanın esasını oluşturan Üsküdar ele aldığımız dönemde Kocaeli Livası sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu nedenle Kocaali’ye ait mufassal ve icmal defterlerin
incelenmesi gerekmektedir.Yapılan inceleme sonunda dikkati çeken önemli bir husus,
gerek mufassal ve gerekse de icmal defterlerindeki kayıt şekilleridir. Defterler genelinde
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derkenar veya vassale olarak adlandırılan kayıtlar oldukça yoğundur. İmparatorluğun
özellikle tımar sisteminin gerilemesi, düzenli şekilde ve klasik anlamda tahrir yapılmasından vazgeçilmesi sebebiyle kimi kayıtlarla ilgili değişiklik veya güncellemeler bu
vassale ya da derkenarlarda yer alır. Bazen bir vakıf bazen de bir tımar arazisine olan
müdahale gibi adli ya da köy mahalle teşkili gibi idari değişikler ile bazı çiftlik, çayır
ve yaylak kayıtları gibi pek çok bilginin yer aldığı bu bölümler şüphesiz gerek tutulma
şekli ve gerekse de konuya dair dolaylı yoldan bilgi veren kayıtlar olması bakımında
hayli önemlidir. Ayrıca arşivde zorunlu olarak araştırma ve tetkiki ile çok daha gayret
sarf etmeyi gerektiren malzemeler kategorisindedir.
Öncelikle metodolojik olarak Üsküdar’ın tarihine dair rastladığımız bilgileri ele almamız gerekmektedir. İlk olarak bir köy statüsünde rastladığımız Üsküdar’ın Eymirce,
Yakup ve Küçük Hüseyin’li köyleriyle birlikte toplamda .1 akçelik geliriyle dergah-ı
ali çavuşlarından İbrahim Çavuş’a ait zeamet içerisinde yer aldığı anlaşılmaktadır.1
Kocaeli İcmal Defteri’nde “Nefs-i Üsküdar, tâbi’i Gekbuze” (Gebze) şeklinde rastladığımız Üsküdar’ın , akçelik bir hâsıla sahip olduğu görülmektedir. Gekbuze
Kazası’nın toplam hâsılının . akçe olduğu düşünüldüğünde Üsküdar’ın kaza
içerisindeki idarî ve malî boyutu hakkında fikir edinmek mümkündür.
Ayrıca Yoros Kalesi’nde görevli olan Mehmet bin İlyas’ın 1.  akçelik Üsküdar mukataasına sahip olduğunu görmekteyiz. Bulgurlu Köyü, Ilısülük Mezraası ve Gaziler
Tepesi ve deniz ile çevrili olan bu arazinin aslında Üsküdarî Şeyh Mahmut Hüdayi
Tekkesi’ne ait olduğu anlaşılmaktadır.
Defterlerde kimi idari değişikliklere de rastlanılmaktadır. Örneğin Bulgurlu Köyü’yle
ilgili karşılaştığımız bir derkenar bu konuda oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki derkenarda
Bulgurlu Köyü’nde sadece Servi olarak adlandırılan mahallede tek bir caminin olduğu
ve gittikçe genişleyen köyden yarım saat mesafede yer alan Ümraniye mahallesinin bu
köyden ayrılarak yeni bir köy şeklinde teşkil edilmesinden bahsedilmektedir.
Yine sekizinci daire-i belediyeden, Beykoz Kazası’nda Yeni Çiftlik Polones (Polonez
Köy)adında yeni bir köy kurulmasına dair tasdik olunmuş ilm ü haber kaydına da
rastlanılmıştır. Bu tür yeni köy teşkillerinin yanında özellikle kimi idari sınır değişikliklerini de içeren kayıtlar bulunmaktadır. Kefçe Dede Mahallesinde yaşananlar bu tür
bir değişikliğe örnektir. Nitekim Üsküdar’ın Kefçe Dede Mahallesi ile Çıkrıkçı Hasan
Paşa Mahallelerinin Hasan Paşa Vakfına ait taşınmazların yer aldığı bir mevkide sınır
değişikliğine gidilmiştir. Anlaşılan o ki; bu değişiklik Çıkrıkçı Hasan Paşa Mahallesinde
taşınmazları bulunan Hasan Paşa Vakfı’nı etkilemiştir. Çünkü vakıf mütevellisi Hafız
Mahmut Efendi, yapılan idari sınır değişikliği ile birlikte vakfa ait bazı gelirlerin kesildiğinden dem vurmaktadır.
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Sadece Üsküdar genelinde rastlanılan çiftlik ve koruların çokluğu bu tür taşınmazların
dönem itibariyle oldukça önemli taşınmaz türlerinden olduğunu göstermektedir. Yine
bu tür taşınmazlarla ilgili kayıtları bir vergi ya da gelir anlaşmazlığını izlemesi bunların
ekonomik hayattaki önemini ortaya koymaktadır.
Bu hususta karşılaştığımız ilk kayıtta, Üsküdar’ın Yoros Nahiyesi’nin Çavuşlu Köyü’nde
yer alan Çavuşlu Çiftliği ile ilgilidir. Çiftliğin öşrü eskiden beri altı bin akçedir. Kayıtta
Hasan adındaki kişinin bu tutarı vermemekle birlikte ayrıca tahsildarlara da aşağılayıcı
davranışlar sergilediğinden bahsedilmektedir. Yapılan itiraz üzerine Çavuşlu Köyü
sakinlerinin Üsküdar Kadısı huzurunda söz konusu çiftliğin eskiden beri öşrünün
bu rakam üzeriden ödendiğini ifade etmeleri üzerine Hasan’ın da bu minval üzere
vergisini ödemesi gerekti kararı verilmiştir.
Yine Üsküdar’da bulunan merhûm Atik Valide Sultan Vakfı’na ait İsa Çiftliği’nde yer
alan koruya yönelik Mustafa Efendi adındaki bir şahsın müdahalesi üzerine vakıf
mütevellisi olan el-Hac Osman Ağa şikâyetçi olmuştur. Şikayet üzerine yapılan incelemede korunun vakıf malı olduğu ve yapılan müdahalenin sonuçlandırılması gerektiği
vurgulanmıştır.
Bir diğer örnek ise Sultan Selim Han Cami-i Şerif Vakfı’ndan olan ve Anadolu Hisarı
Göksu mevkiinde yer alan Karlık Bostanı ile ilgilidir. Budak Çiftliği, Göksu, Mehmet
Paşa Çiftliği, Miri Gölcük, Küçük Göksu’daki tarlalar, yol ve Rişla/Rişle Köyü yolu ile
çevrili olan Karlık Bostanının tarla, çayır, bostan ve koru’dan müteşekkil olduğu ve
arazisine yapılan müdahalenin engellenmesi istenmektedir. Bu hususla ilgili yapılan
incelemede belirlenen sınır dâhilindeki arazinin tamamının Karlık Bostanı’na ait olduğu Üsküdar Kadısı Şaban Efendi tarafından tasdik edilmiştir.1
Dönem itibarıyla geniş bağlarıyla ünlü Bulgurlu Köyü’nde bulunan ve Perviz Ağa
Tarlası olarak da bilinen bağların eskiden beri öşrünü Kale-i Bahriyye mustahfızının
toplamasına rağmen kimi itirazların yapıldığı ve yapılan inceleme neticesinde bu bağlar öşrünün kale mustahfızınca toplandığının Muharrem 11 / Şubat-Mart 1 tarihli
hüccetten de anlaşıldığı, bu nedenle usulün aynen devam ettirilmesi yönünde karar
verildiği görülmektedir.11 Bu örnek ayrıca İmparatorluğun kimi anlaşmazlıklarda daha
önce alınmış ve tasdik edilmiş kararlara riayet edip, sonrakilere kaynak göstermesi
bakımından da önemlidir.
Burada ayrıca hemen hemen rastladığımız koru ya da çiftliklerin çoğunun hudutlarının ayrıntılı bir şekilde belirtildiğini ifade etmemiz gerekmektedir. Üsküdar’ın Şile
Kazasının Akabad Nahiyesi’nde bulunan Soğanlık Çiftliği yaylak ve kışlak hududu
hücceti bu tür kayıtlara iyi bir örnektir. Soğanlık Çiftliği yaylak ve kışlak hududunun;
“Akabad Camii, Koruca Dağ Hisarı ve oradan Tokat Deresine ve oradan da Ali Fakih
Tekkesine ve yine oradan Ağaçlı Cuması ve At Köprüsünden İkiz Tecil Çeşmesine ve
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oradan Cuma Camiine oradan da Ağla Dağı’na oradan Yusufça Su Ağılına ve Kandıra
Deresi ile denize” kadar uzanan hayli geniş bir alanı kapsadığı anlaşılmaktadır. Bunun
yanı sıra belirtilen sınırlar içerisinde kalan çiftliğe ait yaylak ve kışlağın genelde hayvan otlatmak maksadıyla kullanıldığına vurgu yapılarak başka maksat ve gerekçeyle
kesinlikle kimsenin müdahale etmemesi üzerinde de durulmaktadır.1 Bu konuyla ilgili
bir başka örnek, Çiftlik-i Şeyh olarak da bilinen ve Mehmet Paşa’nın tasarrufundaki
çiftliktir. Çiftlik hududunun; Bataklık Bostanı’ndan yol ve Hünkâr Çeşmesine ve yine
Hünkâr Çeşmesinden Eski Köy’e ve oradan da Keçi Ağılı’na ve yine oradan da Dik Ağaçlı Dere’ye ve bu derenin karşısından Koyun Ağılı’na ve oradan da Çayır’a ve nihayet Baş
Değirmen’e kadar uzandığı anlaşılmaktadır. Bu örnekte bir öncekinden farklı olarak
çiftliğin beşeri yapısına dair bilgiler de verilmiştir. Nitekim bu çiftliğin birkaç parça
araziden oluştuğu, ekilip biçilebilecek araziden başka yanında taş, ormanlık ve koru
sahalarının da varlığını bu sayede öğrenebilmekteyiz.1
Bazı çiftlik sahiplerinin ise kendi arazilerine kanaat etmeyerek sınırlarında bulunan
başka çiftlik arazilerine müdahale etmeye çalışmışlardır. Kandüğret Köyü sınırlarında
bulunan Sinan Oğlu Çiftliği tımarına sahip olan Mehmed’in şikâyeti bu türden bir olayı
gözler önüne sermektedir. Zira Alurcu ve Hacılu Köyleri ahalisinden Hacı Mustafa ve
Veli, kendi çiftliklerine kanaat etmeyerek Hacılu Köyü Çiftliği’ne doğru arazilerini
genişletmeye çalışmışlardır. Bu hususta gerekli araştırmayı yapmak ve olayı sonuçlandırmak maksadıyla Üsküdar Kadısı Zeki Mustafa Efendi’nin mütevelli olarak tayin
edildiği aşılmaktadır.1
Aşağı ve Yukarı Ören Bostanı olarak da tabir olunan bostanlar aslında tarla vasfı taşıyıp Salih Efendi tarafından Ahmet Ağa’dan daha önce tapu ile satın alınmıştır. Salih
Efendi’nin ölmesiyle oğulları Abdülkerim ve Muhammed’e geçmiş olan bostanlar daha
sonra Kalıcacızade Mehmet Paşa’ya satılmıştır. Onun da ölmesiyle oğullarına intikal
eden bostan arazisine, sınırda bulunan bir vakıf çiftliğinin sahibi olan Ali Efendi tarafından, kendi toprağı olduğu gerekçeyle taarruz edilip bir kısmının da zapt edildiği
anlaşılmaktadır. Ayrıca yapılan inceleme neticesinde bu işlemle ilgili Üsküdar’dan hüccet almayı başaran Ali Efendi’nin, başka diyarlardan para karşılığında yalancı şahitler
getirerek bu usulsüz işlemi yaptığının farkına varılmıştır.1 Bu örnek o dönemde dahi
kimi arazi anlaşmazlıklarında başvurulan usulsüzlük ile hileleri ve ayrıca bu yöntemle
durumu lehlerine çevirmek noktasında insanoğlunun doyumsuz uğraşını da gözler
önüne sermektedir.

Vakıf ve Vakıf Arazileri Hakkında
Vakıflar bilindiği gibi sosyo-kültürel ve dini yapıya dair müesseselerden biri olarak
herhangi bir idari birimin olmazsa olmazlarındandır. Bu nedenle iç içe geçmiş şekilde
160

Ü S K Ü D A R ’ I N

D E T A Y D A

G İ Z L İ

T A R İ H İ N İ

A R A L A M A K

bilgilerle bir tekrarı andıracak olsa da vakıfların ayrı bir başlık altında değerlendirilmesi
uygun görülmüştür. Bu kayıtlarda vakıf mütevellilerinin arazilere dönük müdahalelerle
ilgili şikâyetleri ve vakfın idaresi, akarları gibi oldukça önemli bilgiler yer almaktadır.
Bu sayede Şeyh Ali Efendi’nin Üsküdar Solak Sinan Mahallesi’nde bina ettiği cami ile
ilgili olarak imam, hatip, vaiz, nâsib, zaviyedâr ve seccade-nişîn atanması, esasları
yevmiyeleri ve ölmeleri hakkında ne tür bir işleme başvuracaklarına dair bilgilere erişilmektedir. Yevmi altı akçe ile imam, hatip ve zaviyedârın atanmaları hayatta kaldıkça
görevlerini devam ettirmeleri ölmeleri halinde ise yine kendi aralarında müstahak
gördükleri kişilerce bu hizmetlerin devamının sağlanması istenmektedir. Bu minval
üzerine otuz beş senedir zaviyede eğitim gören Seyit Ali Efendi’nin zaviyedâr olarak
atanmasının uygun bulunduğuna da rastlamaktayız.1
Diğer taraftan Üsküdar’da Şeyhülislam Seyyid Mehmed Said Efendi’nin inşa ettiği cami
için üç dönüm arazi temlik ettiği ve mülkname-i hümayun aldığına dair ilm ü haber
kaimesinin hıfz olunduğuna dair derkenarın yanında1 yine Şeyhülislam Mehmet
Es’ad Efendi’nin Çarşamba Pazarı’nda inşa ettiği Medrese Vakfıyla ilgili bazı bilgilere
de erişilebilmektedir.1
Üsküdar’da bulunan Atik Valide Sultan Vakfı’na ait olan araziye yönelik müdahalenin
engellenmesi muhtevalı bir başka kayıtta ise Üsküdar’da ve Paşabahçe, Ayazma Sarayı,
Doğancılar Meydanı, Şemsi Paşa Sahil Sarayı civarlarında bulunan sahilhane, dükkân,
değirmen, menzil vb. vakfa ait taşınmazlara sahip olanların ölmesi durumunda bu
görevin evlatların geçmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca evladı olmayanların ölmesi durumunda ise hazineye intikal etmesinin şart olduğu belirtilmektedir.
Diğer taraftan vakıf mütevellileri vakıf taşınmazlarının kesinlikle başka kimseler eline
geçmemesi noktasında dikkatli olmaları hususunda uyarılmışlardır. Ayrıca zorla veya
yalancı şahitlik yoluyla taşınmazların el değiştirilme, hibe ya da malik değişikliği gibi
durumların takip ederek gerekli önlemleri almakla görevlendirilmişlerdir. Bu noktada
vakıf mütevellilerinin vakfın işleyişi ve devamı gibi görevlerinin yanı sıra ayrıca her türlü müdahaleye karşı dikkatli olup gerekli önlemi almakla da yetkin kılınması oldukça
önemlidir.1 Vakıf taşınmazlarıyla ilgili olarak bu denli sıkı bir tedbirin alınması akıllara
bu arazilerle ilgili pek çok usulsüz iş/işlemin yapıldığı olasılığını getirmektedir.
Üsküdar’da Hafız Mehmet Paşa Vakfı’ndan olup Kadıköy Köyü’nde bulunan Harap
Çeşme civarındaki arazi hakkında vakıf mütevellisi Mustafa Ağa’nın şikâyeti de bu konuda dikkate değerdir. Boğaz Kesen Kalesi muhafızlarından Ilısülük tımarı mutasarrıfı
Mehmet bin Hamza; vakıf arazisinden yüz elli dönüm arazi ile elli dönüm kadar çayır
olmak üzere toplamda  dönümlük alanı kendi tımarına ait olduğunu savunmuştur. Onun bu yöndeki talebi ve mütevellinin şikayeti üzerine yapılan incelemede söz
konusu araziyle ilgili Kadıköy ahalisinin de bilgisine başvurulmuştur. Kadıköy ahalisi
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belirtilen arazinin vakfa ait olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle adı geçen şahsın vakıf
arazisine yönelik müdahalesinin derhal sonuçlandırması gerektiği belirtilmiştir. Yine
Üsküdar Kazası’na bağlı Kadıköy Köyü’nde bulunan Bağ yeri arazisinin gerçekte Hafız
Ahmet Paşa Vakfı’na ait olmasına rağmen Sipahi Mehmet’in kendi tımarından olduğu
iddiasıyla müdahale ettiğine dair mütevelli Eyüp’ün sorunun halledilmesi maksatlı
talebi de bu minval üzerinde değerlendirilebilir.1
Vakıf kayıtlarında rastladığımız ve Üsküdar için çok önemli bir manevî şahsiyet olması
bakımından Aziz Mahmut Hüdayi’yi ayrı bir paragrafta değerlendirmek gerekmektedir. Bunlardan ilki Gekbuze/Gebze Kazası’na bağlı Ilısülük Köyü’nde bulunan Gaziler
Depesi’nin batısından denize kadar olan alanı hissedarlarından temlik eden şeyhe söz
konusu arazinin mülkiyetinin tashih kılındığıyla ilgilidir. Diğeri ise İzmit Kazası Kullar
Köyü’nde bulunan ve Ayşe Sultan Çiftliği olarak da adlandırılan çiftliğin Mahmut Hüdayi’ye vakfedilmesiyle ilgilidir. Bu vakıfla ilgili olarak mukataasının yarısının mutasarrıf
ile kardeşine verilmesi ve ayrıca senede  kuruşun da mültezime verilmesi gerektiği
üzerinde durulmaktadır. Son olarak Tolos Kalesi dizdârânından Mehmet bin İlyas’ın
tımarının Üsküdar’da bulunan Şeyh Mahmud Efendi’ye ait olduğu anlaşılmaktadır.

Tımar Sisteminden Yansıyan Kayıtlar
Çalışmanın başında esas olarak dikkat çektiğimiz üzere bu bilgilere erişmemizi
sağlayan derkenar ve vassalelerin oluşmasının en önemli nedenlerinden biri, tımar
sisteminin işlerliğini yitirmesi hadisesidir. Gerçekten de karşılaştığımız pek çok kayıt
temelde bir müdahale maksadı ve ona karşı alınması gereken önlemler hakkındadır.
Bu müdahaleyi bazen bir tımarlı sipahi, bazen bir vakıf mütevellisi veya çiftlik sahibi
yapmıştır.
Tımar arazisinin iltizama verilmesi, sistemin bozulduğunun aslında en somut emarelerinden biridir. Bu tür bir uygulama çok geçmeden yerel pek çok şikâyeti beraberinde
getirmiştir. Nitekim Üsküdar’ın Şeyh Nahiyesi’nde bulunan Karabeyoğlu Çiftliği, Göksu, Kumarlı ile Taşkın Nahiyesi’nde yer alan Kaşıkçı Deresi ve Adapazarı Nahiyesi’nden
Eliksi köylerinden oluşan toplamda  akçelik tımara otuz seneden beri sahip olan
Seyyid Süleyman, hissesini Adapazarı’nda oturan bir şahsa iltizam olarak vermiştir.
Yöre halkının bu durumdan duyduğu rahatsızlığı Padişah’a iletmek için harekete geçtiği görülmektedir.
Üsküdar havalisinde dönemin koşullarına göre tımara sahip olanlar hakkında da kısa
bilgiler verilmektedir. Ayrıca kimi nedenlerle ya da sehven hatalı kaydedilmiş bazı
tımar kayıtlarına da rastlamaktayız. Gebze’ye bağlı Yenice Köyü tımarının her ne kadar Yenice Kalesi dizdarlarından Mustafa’ya ait olduğu bilinse de esas olarak havass-ı
hümayundan olduğu ve Seyyid Mahmud Efendi tarafından temlik edilerek mufassal
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deftere kaydedildiği anlaşılmaktadır. Benzer bir durum Küçük ya da Fermanlu olarak bilinen köy için geçerlidir. Bu köy tımarına kale dizdarından Mustafa sahiptir. Köy
arazisi evvelden havass-ı hümayuna ait iken Şeyh Seyyid Mahmut Efendi tarafından
temlik olunmuş ve Bulgurlu Köyü hâsılına dâhil edilmiştir. Daha sonra ise Yenice Kalesi
dizdârânına tımar olarak verilmeye başlanmıştır.
Üsküdar’ın Özbek Mezrası’na mutasarrıf olan Ali Paşa, Kırcıoğlu Mehmed’in kendi
arazisine müdahale ettiği yönündeki şikâyeti üzerine kasaba halkı ve ihtiyar heyetinin
şahitliğine başvurulmuş ve sonunda müdahale edilen arazinin aslında Özbek Mezrası
arazisi olduğunun anlaşılmıştır.
Üsküdar Adalar Nahiyesi’ne bağlı Yaylar Köyü arazisi dâhilinde bulunan Eşek Adası
da olarak bilinen yerde Kara Taş İskelesi hakkındaki kayıtta, aynı zamanda Soğanlık
zeametine de sahip olan Ali Paşa’nın “kadimden” beri iskele zeametinin kendi zeameti
olduğu yönündeki iddiasına rastlanılmaktadır. Bu nedenle Ali Paşa’nın odunculardan
çeki başına iki, kömürcülerden ise kömür çuvalından birer akçenin kendisine verilmesi
gerektiği yönündeki ifadesi karşısında, Soğanlık, Yakacık ve Aydınlı köyleri sakinlerinin
ifadelerine başvurulmasının şart olduğu belirtilmektedir. Böylece hem olayın yöre
halkı nazarındaki konumu ve hem de geçmişiyle ilgili bilgi sahibi olunması amaçlanmıştır.
Üsküdar’ın Karamürsel Nahiyesi’nden Cedid ve Tumlacık Köyleri ile civardaki diğer
köylere berat ile mutasarrıf olan Hasan Ağa, İznik Kasabası’ndan Eşrefzade Şeyh Salih
Efendi’nin tasarrufundaki Çakırca Karyesi toprağına taarruz edip sahiplenmesinden
şikâyetçi olmuştur. Bu şikayeti, burada odun ve kömür üretiminden alınan verginin
usulsüz olduğu yönündeki bir başka şikayet izlemiştir. Öteden beri burada odun ve
kömür üretimine müsaade ettiğini belirten Hasan Ağa, balta hakkı adından belli
bir ücret istediğini ifade etmiştir. Şikâyetler üzerinde yapılan incelemede, şahitler
huzurunda sınır belirlenmiş ve araziye yapılan müdahalenin men edilmesine karar
verilmiştir. Üsküdar’ın Samandıra Karyesinde yer alan Gevher Sultan Çiftliği olarak
da bilinen Çiftlik arazisinin Kızılcaviran Köyü sipahisi Ahmet’in Taş Köprü naibinden
aldığı hüccet gereği sığırlık, orman ve kışlak ile mera alanın kendi tımarına ait olduğu
gerekçesiyle müdahalesi üzerine yapılan incelemede de belirtilen arazinin Gevher
Han Sultan ve Zeynep Sultan Vakıfları arazisi olduğu şahitler huzurunda anlaşılmış
bu nedenle sipahinin müdahalesinden biran evvel vazgeçmesi gerektiği belirtilmiştir.1
İstanbul’un fethinden beri Delikli Çınarı, Avcı Gediği, Pürnarlı Gölçük, Arta Yatak,
Pekmezci Konağı, Üç Pınar, Karanlık Burnu Yolu olarak belirlenebilecek olan hudut
dâhilinde kalan meraların, Çeltikçi Köyü ve ahalisine ait olup ve kimse müdahale
etmez iken Mugalcık Köyü ahalisinin müdahale ve taarruz ederek hak sahibi oldukları
yönündeki talepleri üzerine şikâyet yapılmıştır. Yapılan inceleme sonunda Karamürsel
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Naibi Ömer ve Üsküdar kadısı İshak imzalı hüccet ile bu meraların Çeltükçü Köyü’ne
ait olduğu yönünde karar alınmıştır. Bu duruma benzer bir diğer örnek ise Kınık Kara
Ağaç Köyü’nde bulunan Burçu Geçidi Deresi, Taş Kamış Deresi, Çıbık Köle, Nurin Sınırı
ile çevirili ve İbrahim Sipahinin kılıç tımarı olan kışlağa yönelik Ali Sipahinin müdahalesinin yersiz olduğu ve engellenmesi hakkındaki karardır.
Üsküdar’ın Şile Nahiyesi’nde Boğaz Kesen Kalesi muhafızlarından gedik tımarı sahibi
Ebubekir bin İsmail’in balık avı ve tahta satışından kırk akçeden bir akçe almasına
rağmen, “Şaban Oğullarından Mustafa ve Ömer’in sadece kırk balıkta bir balık veririz
başka da öşr vermeyiz” şeklinde itirazı üzerine tımara sahip olan Ebubekir’in şikayeti
sonucu Şile imamı ve ahalisinden oluşan yirmi beş kişinin şahitliğine başvurulmuş ve
onlar da elli seneden beri balık tutanlardan öşr ve tahta satışından da kırkta bir vergi
alındığı yönünde ifade vermişlerdir. Bu nedenle itiraz edilen vergi miktar ve usulünün
aynı şekilde devamına karar verilmiştir.
Bu konudaki son örnekler imparatorluğun askerî sistemiyle ilgilidir. Anadolu Kavağı
Humbaracı Askerlerine Gebze, Yoros, Şile nahiyelerinde bulunan Delikle, Ağçakilise,
Orvarlı, Yenice, İgnegöl, Kozluca, Kum, Karadursun, Ayvalı köylerinin; gedik tımarı
olarak verildiğine rastlamaktayız. Diğer taraftan Boğaz Kesen Kalesi için oluşturulan
tımarlar için gerekli olan muhafızın, Eşkinci ve Levent Çiftliği ile Üsküdar Ocağı’ndan
istekli olanlar arasından seçilmesi, istekli olmayanların ise tımarlarının elinden alınması yönündeki kararlar da bulunmaktadır. Açıkta kalan tımarların ise ocak süvarilerine verilmesi ve ocaklarda sık sık yoklama ve denetimlerin yapılmasının zaruri olduğu
belirtilmiştir. Yapılan yoklama raporlarına yansıyan kimi detaylar ise tımar sisteminin
ne derece kötü bir durumda olduğuna dair bilgiler vermektedir.
Sonuç olarak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadime Arşivi’nden hareketle hazırlamış olduğumuz bu çalışma, aslında XVII. yüzyılda devasa bir imparatorluk
payitahtının yanı başındaki Üsküdar’a ait bir kesit sunmaktadır. Giderek değişen idarî
yapısı, mahalleri, köyleri ve buraların demografik unsurunu oluşturan insanlar ile
bunların ahvalleri bu kesitten yansıyanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
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SULTAN I. MAHMUD’UN HAYATINDA
ÜSKÜDAR’IN YERİ VE ÖNEMİ
YRD. DOÇ. DR. UĞUR KURTARAN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Giriş
Üsküdar’ın bir yerleşim yeri olma özelliğini kazanması ise yine İstanbul’un fethinden
sonradır. Özellikle İstanbul’un fethinden itibaren Üsküdar’ın İstanbul için önemli bir
pazar yeri haline gelmesi, hızlı bir nüfus artışı sağlamış ve yeni mahalleler kurularak,
bu bölgeler vakıf eserlerle donatılmıştır Yani bir bakıma bir zamanların “altın şehir”i
Osmanlılar dönemiyle birlikte “fethi gören şehir” adını almış ve inşa edilen mekânlarla fizikî varlığını kazanırken, yine bu mekânlara hâkim olan ruh ve değerler ile de
yeni kimlik ve kişiliğini bulmuştur. Bundan sonra Üsküdar salt bir barınma mekânı
olmaktan çıkarak, kültür ve medeniyetin aynası olma işlevini üstlenmiştir Yani bir
anlamda Üsküdar’ın en medeni ve gelişmiş halini Osmanlılar zamanında kazandığı
söylenebilir. Nitekim Üsküdar Osmanlılar tarafından “nefs-i İstanbul” denilen sur
içi İstanbul’unun dışında Galata ve Eyüp ile birlikte (bilâd-ı selase)’yi oluşturmuştur Osmanlılar döneminde bölgede büyük imar faaliyetleri yapılmış olup, camiler,
mescitler, medreseler, mektepler, kütüphaneler, hamamlar, darüşşifalar, tekkeler,
hanlar, kervansaraylar vs. inşa edilmiştir Böylece fetihten itibaren İstanbul’un en
gözde bölgelerinden birisi hâline gelen Üsküdar, Bizans döneminde olduğu gibi
avlakların, mesirelerin, ayazmaların ve iyi suların yararlanılma merkezi olmuştur.1
Tüm bu yönleriyle Üsküdar, Osmanlı padişahlarının da günlük hayatlarında ve devlet
teşrifatıyla ilgili konularda sıkça kullanılan mekânlardan birisi haline gelmiştir. Biz
de bu çalışmamızda XVIII. yüzyılın önemli padişahlarından olan ve 1-1 yılları
arasında hükümdarlık yapan Sultan I. Mahmud’un hayatında Üsküdar’ın yeri ve
önemini incelemeye aldık. Bu çerçevede çalışmamızda döneme ait arşiv belgelerine
dayalı olarak I. Mahmud’un saltanatında Üsküdar’da yaşanan toplumsal ve ekonomik
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olayların tespitinin yanı sıra, saray teşrifatıyla ilgili yapılan törenlerin özellikleri
belirtilmiştir. Yine padişahın günlük hayatını ele alan ruznameler yoluyla Sultan I.
Mahmud’un Üsküdar ve çevresine yaptığı ziyaretler, göç-i hümayunlar, binişler ve
selâmlıklar üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışmamızda Sultan I. Mahmud döneminde
Üsküdar’da inşa edilen saraylar, kasırlar, köşkler ile diğer dinî ve sivil mimari eserlerin
tespiti yapılmak suretiyle, bölgenin XVIII. yüzyıl devlet ve toplum yapısı ile özellikle
Sultan I. Mahmud’un hayatındaki önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili
daha önce yapılmış çalışmaların başında İbrahim Hakkı Konyalı ile Mehmet Mermi
Haskan’ın Üsküdar tarihi ile ilgili eserleri gelmektedir. Yine XVIII. yüzyıla ait kroniklerden Vakanüvis Mehmet Subhî Efendi, Şemdani-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi
ile İzzi Süleyman Efendi’nin eserlerinde Sultan I. Mahmud dönemi Üsküdar’ı ile ilgili
bilgiler bulunmaktadır. Bunlardan başka Sultan I. Mahmud dönemine ait günlüklerden Sırkâtibi Hıfzî, Sırkâtibi Yenişahirli Mehmed, Kadı Ömer Efendi ile Selahi’de1
Üsküdar ile ilgili bilgiler mevcuttur. Doğrudan Üsküdar ile ilgili kaynaklar arasında
ise Dündar Alikılıç,11 Tuba Çavdar,1 Fikret Sarıcaoğlu’na1 ait makaleler bulunmakla
birlikte, bu eserlerde doğrudan Sultan I. Mahmud dönemi ele alınmamıştır. Bizim
yapacağımız çalışmanın kapsam alanı ise sadece Sultan I. Mahmud dönemi olup, bu
dönemde Üsküdar’da yaşanan gelişmeler ile Üsküdar’ın padişahın hayatı üzerindeki
önemi üzerinde durulmuştur.
1 Patrona Halil İsyanı’ndan sonra amcası III. Ahmed’in yerine tahta geçen1
Sultan I. Mahmud’un saltanat yılları (1-1) Osmanlı tarihinde çok önemli iç

Üsküdar’ın
eski görünümü1
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Kız Kulesi’nin
eski görünümü1

Kız Kulesi’nin
günümüzdeki
görünümü1

ve dış gelişmeler ile değişimleri barındırmaktadır. Sultan I. Mahmud, iç politikada
padişahların aktif siyasetten çekildikleri ve yönetimin sadrazam ve diğer devlet adamlarına bırakıldığı bir dönemde padişah olmuştur. Yine ülke içerisinde önemli asayiş
problemlerinin yaşandığı I. Mahmud’un saltanatının dış politikasında ise üç cephede
(Avusturya, İran ve Rusya) yapılan savaşların yanı sıra, Lâle Devri ile birlikte başlayan
batılılaşma sürecinin yoğunluk kazandığı bir dönem olmuştur. Sultan I. Mahmud
saltanatı boyunca tüm bu sorunları hallederek, XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’ne
önemli bir toparlanma süreci yaşatmıştır. Bu çerçevede dönemindeki gelişmeleri bizzat takip eden, halkın şikâyetlerini dinleyen ve çözüm yolları üreten padişahın saltanatı
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Sultan I.
Mahmud’a ait
Topkapı
Sarayı’nda
bulunan bir
portre

sürecinde yaptığı ıslahatların yanı sıra1 özellikle İstanbul’da inşa ettirdiği mimari eserler ile şehri mamur hale getirmiştir. Yine döneminde meydana gelen yangın, sel vs. gibi
doğal afetlerle bizzat ilgilenen padişahın saltanatında, toplumsal hayatı düzenlemeye
yönelik sıkı tedbirler alınmak suretiyle halkın asayiş ve güvenliği sağlanmıştır. Sultan
I. Mahmud kendinden önceki padişahlar gibi payitaht İstanbul’a ayrı bir önem vermiş
ve şehrin iaşesinin temini, fiyatların kontrolü, idari yapının tesisi ile imar faaliyetleri
konusunda önemli faaliyetlerde bulunmuştur.

1. Sultan I. Mahmud Döneminde Üsküdar’da Yaşanan Toplumsal
Olaylar ve Ekonomik Gelişmeler
Daha önceki bölümde belirttiğimiz üzere İstanbul, kendinden önceki bütün padişahlarda olduğu gibi Sultan I. Mahmud’un da en çok önem verdiği yerdir. Nitekim sefere
çıkmayan padişahlar dönemine girildiği ve kafes sisteminin uygulandığı XVIII. yüzyılda yetişen padişah, saltanatı boyunca İstanbul dışına çıkmamakla birlikte, İstanbul
içi ve çevresini gezmiş ve bu sayede pek çok yeri görme imkânı bulmuştur. Bu sebeple
sürekli iç içe olduğu İstanbul halkının sorunlarını çözme, ihtiyaçlarını karşılama ve
şehirdeki huzur ve güven ortamını sağlama onun en çok önem verdiği konulardan biri
olmuştur.1 Yine padişahın kendinden önce amcası III. Ahmed’in bir isyan hadisesi
ile hal’inden dolayı, İstanbul’un asayişine çok önem verdiği ve isyan çıkmasından
çekindiği için bu konuda şiddetli tedbirlere başvurduğu bilinmektedir.1 Bu noktada
İstanbul’da meydana gelen hadiseleri bizzat gerçekleştirdiği tebdil gezileri yoluyla öğrenen padişah, bu bilgileri dikkate almış ve bunları hatt-ı hümayunlar ile sadrazamlara bildirerek tedbirler aldırmıştır. Döneme ait arşiv belgelerinden padişahın ülke
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içerisinde huzuru bozacak davranışlarda bulunanlar hakkında azl, idam, müsadere ve
sürgün gibi cezaları verdiği görülmektedir. Bu çerçevede döneme ait arşiv vesikaları
ve ruznamelere yansıyan kayıtlara göre Sultan I. Mahmud döneminde Üsküdar’da
meydana gelen başlıca gelişmeler şu şekildedir:

1.1.Toplumsal Alanda Yaşanan Gelişmeler
Sultan I. Mahmud’un saltanatının başlarında Patrona Halil İsyanı’nın verdiği malî
sıkıntıların yanı sıra, taşradan merkeze yapılan göçlerin etkisiyle İstanbul’un nüfusunda yaşanan artışlar, şehir halkı için önemli sıkıntılar oluşturmuştur. Tahta
çıktıktan sonra halkın sıkıntılarını gidermek için çalışan padişah, 11 (1) tarihli
çıkardığı bir kanunla tımar ve zeametleri düzenlerken, yine 11 (1) yılında
çıkardığı adaletnâme ile taşradaki idarecilere karşı halkı koruyucu önlemler aldırmıştır. Bu sayede İstanbul’a daha fazla insan gelmesinin önüne geçilirken,
toplumsal alanda çıkabilecek kargaşaların da önüne geçilmeye çalışılmıştır. Yine
Sultan I. Mahmud döneminde toplumsal ve mali alanda getirilen yasaklar ile çıkabilecek problemlerin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Döneme ait arşiv belgelerinde
kaza merkezi olarak geçen Üsküdar’ın asayiş ve güvenliği ile ilgili benzer konular
geçmekte olup, izinsiz olarak Üsküdar’a gelen kişilerin tekrar iade edildikleri görülmektedir.1 Yine Üsküdar kadılarına gönderilen hükümlerle vergi mükelleflerinden
aşırı ya da yasa dışı tahsilat yapmamaları istenilmekte, yapanların ise şiddetli bir
şekilde cezalandırıldığı belirtilmektedir. Özellikle bu konuda daha çok karşımıza
çıkan konu Üsküdar menzili ile ilgili olup, halktan alınan menzil bargirleri konusunda kadılara gönderilen hükümler ile menzil hayvanı vermeyeceklere dair
arzlar bulunmaktadır. Yine esnafın da sıkı bir şekilde denetlendiği Üsküdar’da
narh dışına çıkılmamasına dair hükümlerin yanı sıra, bu konuda verilen cezalar ile yolsuzlukların önüne geçilmesini içeren belgelere de rastlanılmaktadır.1
Bunların dışında toplumda huzur ve güven ortamını bozan kişilerin sürgün ve
kalebend edilmeleri dilenciliğin men‘i, karaborsacılık gibi faaliyetlerle halkın
sıkıntıya düşmesine neden olan esnafların cezalandırılması gibi konular da yer
almaktadır. Asayiş ile ilgili konularda sadece Müslümanların değil bölgede yaşayan
gayr-i Müslimlerinde haklarının korunduğunu H. 11/M. 1 tarihli bir belgede
geçen Adalar nahiyesinde yaşayan Ermeniler ile ilgili Adalar Nahiyesi naibinden
gelen bir ilamdan çıkarılmaktadır.
Sultan I. Mahmud döneminde toplumsal alanda asayiş ve güven ortamını sağlamaya
yönelik bu faaliyetlerin dışında sosyal devlet anlayışına uygun faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Ruznâmelerinden dindar ve hayırsever bir padişah olduğu
çıkarılan I. Mahmud’un yine Üsküdar’daki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması, fakir fukaraya yardım yapılması, yangın vs. gibi afetlerde zarar görenlerin
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zararlarının karşılanması gibi konulara ait belgelerde bulunmaktadır. Özellikle bu
dönemde Üsküdar’da birçok vakfın bulunduğunu ve bu vakıfların bu tür amaçlar için
de faaliyet gösterdiğini döneme ait belgelerden anlayabilmekteyiz.1
Döneme ait belgelerde Üsküdar’da asayişi bozan bir takım olaylara da rastlanılmakta
olup; 1 yılında uzun süren kış ayı sebebiyle çıkan soygun hadiselerinde Sipah pazarının yağmalanmasıyla çıkan eşkıyalık hareketleri güçlükle bastırılmıştır. Ardından
çıkarılan hatt-ı hümayunun ile halka sükûnet tavsiye edilirken, Üsküdar, Galata,
Tophane ve Ortaköy’den Boğazhisarı’na kadar bütün çarşı, han, dükkân ve hamamlar
ile bütün evler teftiş edilerek, taşradan gelerek yerleşenler eski yerlerine gönderildiler.
Yine 1 Temmuz’unda İstanbul’daki çarşı bekçileri ve Üsküdar bağları Kürtlerinin
silahlanarak çıkardıkları isyan, alınan sıkı önlemlerle ile bastırılmıştır. Ardından
çarşılarda tellallar gezdirilerek, bu tür olaylarda esnafın dükkânlarını kapamaması,
kapatanların cezalandırılacağı duyurulmuş ve kentte yapılan geniş ve kapsamlı bir
arama ile kaçaklar ile bekâr uşakları memleketlerine gönderilmişlerdir.
Sultan I. Mahmud’un saltanatında toplumsal alanda Üsküdar’da yaşanan önemli gelişmelerden birisi de İstanbul’da çok sık çıkan yangın ve deprem hadiseleridir. Döneme
ait ruzname ve kroniklerden Sultan I. Mahmud’un saltanatında başta, Makaracılar,
Bahçekapı, Galata, Tophane, Tersane-i Âmire, Koca Mustafa Paşa, Süleymaniye, Gedikpaşa ve Mercan’da olmak üzere birçok yangın hadisesinin yaşandığını görebiliriz. 11 tarihli Kadı Ömeri Efendi’nin Ruznamesi’ne göre Üsküdar’da  yangın hadisesi
gerçekleşmiştir. Yine döneme ait arşiv belgeleri incelendiğinde Sultan I. Mahmud’un
saltanatında H. 11/M.1 H. 11/1,1 H. 11/M.1 tarihlerinde olmak
üzere  yangın hadisesine rastlanılmıştır. Dönemin kroniklerinden Subhî Tarihi’nde
ise H. 11/M.1-11 tarihinde Üsküdar’da Büyük hamamlara yakın Kavukçular
bölgesinde bir berber dükkanında çıkan yangın sonrasında etrafındaki birkaç ev ve
dükkanın zarar gördüğü belirtilmiştir. Padişahın bu yangınlardan hangilerine gittiğini
tespit edememekle birlikte, 11/1 tarihli yangından sonra yanan ve yıkılan evlerin
yeniden yapılması emredildiği görülmektedir. Sultan I. Mahmud’un saltanatında
İstanbul’da meydana gelen 1 deprem hadisesinde tahribatlar meydana gelirken,
belgeler ve döneme ait kaynaklarda Üsküdar’la ilgili bilgiler mevcut değildir.

1.2.Ekonomik Alanda Yaşanan Gelişmeler
Sultan I. Mahmud’un saltanatının başlarında ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı süreç
mali alana da yansımış olup, özellikle köylerden büyük kentlere yapılan göçlerin etkisiyle üretim durma noktasına gelmiştir. Yine şehir nüfusunun hızlı artışı toplumsal
düzeni bozarken padişah malî alanda getirdiği bir takım yasaklar yoluyla yaşanan
ekonomik sıkıntıların önüne geçmiştir.
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Bu çerçevede araştırmamızda ele aldığımız Üsküdar ile ilgili kayıtlarda da benzeri
uygulamaların yaşandığını ve ekonomiyi düzenleyici tedbirlerin alındığını görmekteyiz. Döneme ait arşiv belgelerinde başta Mihrimah Sultan, Atik Valide Sultan,
Üsküdari Hüdayi Şeyh Mahmud Efendi, Rum Mehmed Paşa,1 Saliha Sultan, Eski
Valide Camii, Eyub el-Ensari vakıfları olmak üzere toplamda ’in üzerinde vakıf
kaydına rastlanılmıştır. Bu durum Sultan I. Mahmud döneminde vakıf kurumunun
aktif bir şekilde işlediğini ve bir çok kurumun ihtiyaçlarının bu vakıflar sayesinde
karşılandığını göstermektedir. Nitekim döneme ait kayıtlarda bunu doğrular berat ve
vazife tevcihi örnekleri mevcuttur. Bunların dışında padişahın ekonomiyi düzenlemek amacıyla uyguladığı İstanbul’a yapılan ev göçlerinin yasaklanması, iş takibi için
sadece erkeklerin gelmesi gibi toplumsal nitelikli uygulama ve yasakların Üsküdar
içinde uygulandığını görmekteyiz. Aynı şekilde esnafın düzenlenmesiyle ilgili narh
uygulaması, fiyatların kontrolü ile ilgili kayıtlar bulunmakla birlikte, Sultan I. Mahmud döneminde sıkça başvurulan para basımı1 ve bununla ilgili konularda kayıtlara
rastlanılmamıştır. Döneme ait ekonomik kayıtlarda karşımıza çıkan diğer kayıtlar
Üsküdar’daki ahaliden alınan imdat-ı rüsum, gayr-i Müslimlerin cizye ödemeleri,
bedel akçesi mukataaları ve avarız akçeleri ile ilgilidir. Yine belgelerden tespitini
yaptığımız bir diğer ekonomik veri kaydı sefer hazırlıkları ve askerin tayinatı için
Üsküdar’dan talep edilen zehair ile mir-i mübayaa yoluyla orduya alınan mallarla
ilgilidir. Karşımıza çıkan bir başka veri de Üsküdar’ın belirtilen dönemlerde birkaç
kez sarayın süt, yoğurt, kaymak gibi ihtiyaçlarının temin edildiği bir yer olmasıdır.1
Üsküdar ile ilgili başka bir ekonomik veri olarak elçilerin geliş ve gidiş güzergâhında
bulunan Üsküdar’da elçilerin masrafları ile ilgili kayıtlar ile yine diğer devlet görevlilerinin bölgeden geçişlerinde kendilerine tahsis edilen binek hayvanı vs. ile ilgili
kayıtlardır. Bu kayıtlarda elçilerin veya devlet görevlilerin gideceği bölgelerde kadı
vs. diğer görevlilere gönderilen fermanlarla güvenliklerinin sağlanması ve harcama ve
ihtiyaçlarının karşılanması istenmektedir. Örneğin H. 11/M.1 tarihinde Trabzon
ve Erzurum üzerinden iadesi yapılacak olan İran esirleri için görevlendirilen iki İran’lı
kişiye iki beygir verilerek, kılavuz eşliğinde ve güvenli bir şekilde gitmeleri için bölge
yetkilileri görevlendirilmişlerdir. Yine H. 11/1 tarihinde İran’la yapılan antlaşmanın teyidi için İran’dan gelecek elçi ve beraberindeki Konya valisi Genç Ali Paşa’nın
Erzurum’dan Üsküdar’a kadar konaklayacakları yerlerin tespiti ve masraflarının bölge
halkı tarafından karşılanması istenmiştir. Ayrıca daha sonraki bölümlerde değineceğimiz üzere Üsküdar ve çevresinde bir çok yeni mimari eser yaptıran ve eskilerini tamir
ettiren Sultan I. Mahmud’un bölgedeki bu faaliyetleri ile ilgili masrafları içeren bir çok
kayıt mevcuttur. Döneme ait kayıtlarda Üsküdar’da gelir getiren başlıca kurumlar
olarak Üsküdar İskelesi ve buradaki kayık işletmelerini, Üsküdar postahanesini,1
Üsküdar menzilini11 göstermek mümkündür.
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Eski Üsküdar’dan
bir görünüm
(İskele Meydanı)1

2. Sultan I. Mahmud Döneminde Üsküdar’da
İnşa Edilen Mimari Eserler
Islahat ve yenilik fikirlerine oldukça açık olan Sultan I. Mahmud saltanatı sırasında
ülke içerisinde pek çok imar faaliyetinde bulunmuş, ilim, kültür ve sanat alanlarında
çok değerli eserler yaptırmıştır. Bu çerçevede Lâle devrinde başlayan imar faaliyetlerini
daha bilinçli ve programlı bir şekilde sürdüren padişah, özellikle İstanbul inşa ettiği
çok önemli yapılar dolayısıyla çağdaş tarihçiler tarafından “Muammer-i Bilad Sultan
Mahmud Han”1 olarak zikredilmiştir.1 Onun saltanatı döneminde toplamda 1 yapı
yapılmış olup, İstanbul ve Edirne arasındaki devlete ait tüm kasır ve camilerin tamiri
yapılmıştır.1 Yani Sultan I. Mahmud  yıllık saltanatı sırasında bir taraftan üç cephede savaşlar ile uğraşırken diğer yandan da kendinden önceki padişahlar gibi kendi
şahsında ya da aile bireylerinin şahıslarında İstanbul ve çevresinde yeni binalar inşa
ettirmiştir. Sultan I. Mahmud özellikle Haliç, Üsküdar ve Boğaziçi başta olmak üzere
sahil saray, kasır, köşk, konak, bahçe düzenlemeleri ile çeşme ve sebil gibi sivil mimari
yapıların yanı sıra cami, mescit, medrese, tekke ve zaviye gibi dini mimari alanındaki
faaliyetleriyle İstanbul’a farklı bir görünüm kazandırmıştır.
Yukarıda görüldüğü üzere döneminde pek çok mimari eser ile İstanbul’un görünümüne önemli katkıda bulunan Sultan I. Mahmud’un saltanatında Üsküdar daha
önceki dönemlerde olduğu gibi mesirelerin, avlakların ve iyi suların merkezi olmuştur.1 Nitekim Osmanlılar döneminde İstanbul’da her ev ya da konakta olduğu gibi
padişahlara ait saray, kasır ve köşklerde birer bahçe vardır. Saraydaki asıl Hasbahçe’nin
dışında, yine padişahlara tahsis edilen bu İstanbul bahçelerine “hasbahçe” denilmiştir. Padişahlar yoğun devlet işlerinden fırsat buldukça gezip dinlenmek amacıyla
“hadâik-i hâssa” denilen bu saray bahçelerine giderlerdi.1 Ruznamelerinde gezmeye
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ve eğlenceye düşkün bir padişah olduğunun bildiğimiz Sultan I. Mahmud’da bu tür
bahçelere sıklıkla gitmiştir.1 Sultan I. Mahmud Üsküdar’da yaptırdığı ve tamir ettirdiği
köşk ve kasırlara zaman zaman ailesiyle birlikte gelerek birkaç gün kalmış ve zaman geçirmiştir. Bu dönemde Üsküdar’da inşa edilen yapılardan birisi padişahın annesi Saliha
Sultan adına yaptırdığı Şevkabad Kasrı’dır.1 Padişahın Üsküdar’da inşa ettirdiği bir
başka mimari yapı bir mesire yeri olarak faaliyet gösterecek olan Küçüksu Köşkü’dür.
Köşk Eremyan Çelebi’ye göre “Mahmud-ı Evvel için Sadrazam Devetdar Mehmed Paşa
tarafından sekiz yüz zira arsa üzerinde inşa edilmiş ve canib-i cenubisinde kain dağdan
su getirerek, havuzlar, fıskiyeler ve selsebiller inşa ettirmiştir”.11
Yine bu dönem de yapılan bu saray ve kasırların yanı sıra daha önceki dönemlerden
kalan yapıların tamirinin de yapıldığı görülmektedir. Bunlar arasında en önemlisi
Üsküdar Sarayı (Kavak Sarayı) Bahçesi olarak bilinen ve Kanuni Sultan Süleyman
döneminde Mimar Sinan’a yaptırılan saraydır.111
Yine döneminde imarı yapılan saraylardan birisi de Kandilli’de bulunan ve ilk kez
Sultan III. Ahmed tarafından inşa ettirilen11 Kandilli Bahçesi’nin yeniden imar ettirilmesi suretiyle oluşturulan ve yeni bir isim verilen Nev-abâd Sarayı’dır.11 Bu şekilde
Kandilli Hasbahçesi’ndeki sahilsarayını tamir ettiren padişah, bazı bölümlerini özellikle içeride kalan araziyi parselleterek halka dağıtmıştır. Bu suretle bahçe giderek bir
Boğaziçi köyüne ve günümüzdeki Kandilli semtine dönüşmüştür.11 Sultan I. Mahmud
döneminde tamiri yapılan bir başka Üsküdar bahçesi ise padişahların daha ziyade av
yeri olarak kullandığı ve Evliya Çelebi tarafından kuruluşu 1 yılında Fatih Sultan
Mehmed dönemine kadar dayandırılan Tokad Bahçesi’dir.11 I. Mahmud ile ilgili kaynaklarda padişahın Yuşa Tepesi civarında bulunan Tokad Köşkü’nü de donatarak11
Hümayun-abad ismini verdiği belirtilmektedir.11 11/1 tarihinde ise Üsküdar’da
bulunan başka bir yapı olan Mehmed Paşa Kasrı Kayserili Mehmed Ağa tarafından
tamir edilmiştir.11 Yine toplamda 1 çeşmenin inşa edildiği Üsküdar’da11 Sultan I.
Mahmud döneminde de 11’de (11) Kadı Sadreddin Efendi’nin Karacaahmet’te
inşa ettirdiği barok üslubunda bir sebil ile Dergah-ı Âli Kapıcıbaşısı Mustafa Ağa’nın
fevkani sıbyan mektebinin altına yaptırdığı 11 (1) sebil olmak üzere iki adet sebil
yapılmıştır. Bunların dışında, padişah inşa ettirdiği su mahzenleri sayesinde Üsküdar’ın da içinde bulunduğu birçok bölgeye su verilmesi sağlanmıştır.1 Yine Sultan I.
Mahmud’un H. 11(M. 11) yılında Kandilli semtinde inşa ettirdiği Kandilli Hamamı
isimli bir hamam vardır. Kandilli semtinde Kandilli-Göksu Caddesi ile İskele sokağının
birleştiği yerde bulunan hamam 1’da yıkılmıştır.11
Sultan I. Mahmud döneminde Üsküdar’da inşa edilen bu sivil mimari eserleri yanı sıra
dini mimari örnekleri de yapılmış olup, bunlardan birisi 11 (11) tarihinde Kandilli’de
inşa ettirdiği Kandilli Camii’dir.1 Yine 11 (1-11) tarihinde dönemin şeyhülislamı
Mirza-zâde Şeyh Mehmed Efendi’nin Sultan Tepe’de inşa ettirdiği bir cami vardır.1 Bu
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dönemde Üsküdar’da inşa edilen bir diğer cami 11/1’de kârgirden yeniden inşa
ettirilen Dividci-zâde Şeyh Mehmed Tâlib Efendi Camii olup bu cami Sultan I. Mahmud
Camii adıyla anılmaktaydı.1 Padişahın bunların dışında bu bölgede yaptırdığı Defterkapısı, Tulumbacılar odası, Yalıköşkü ve Yıldıztepe isminde mescitleri vardır.1
Kültürel faaliyetlere de önem veren Sultan I. Mahmud döneminde Mirza-zâde Şeyh
Mehmed Efendi yukarıda bahsi geçen caminin mihrap duvarının arkasında camiden
bağımsız olarak bir kütüphane inşa ettirmiştir.1 Sultan Tepesi’nde Kirişçi-zâde sokağının başındaki caminin bitişiğinde bulunan bu kütüphane taş ve tuğladan yapılmış
olup, kapıları ise demirdendir. Bayraktar, günümüze gelmeyen kütüphanenin yerinde
sadece birkaç yıkık duvarın bulunduğunu, içerisindeki kitapların miktarı ve sonraki
ne olduğu hakkında bilgi bulamadığını belirtmektedir.1 Yine H. 11 /M. 1 tarihli
bir belgede Saray Matbah-ı Amire Emini Süleyman Ağa’nın açtığı bir kütüphane ve
mektepten bahsedilmektedir.1 Bunların dışında Sultan I. Mahmud döneminde Üsküdar’daki askeri okullardan topçu subayı yetiştiren Humbarahane ve Mühendishane ile
yine 11 (1)’de Atik Valide Bimarhanesi kuruldu.1 Ardından Bosna’dan getirttiği
 kadar nefere Üsküdar Ayazma’da kurulan Humbaracı Kışlası’nda1 batı tarzında
eğitimler verildi.11 Sultan I. Mahmud döneminde askerî alanda yapılan bir diğer ıslahat
faaliyeti ise subay yetiştirmek amacıyla matematik ve fen bilgilerinin öğretildiği bir
askerî mühendis okulu olarak Üsküdar Toptaşı’nda bir Hendesehâne’nin açılmasıdır.1

3. Sultan I. Mahmud döneminde Üsküdar’da Yapılan Merasimler
Törenler, bir toplumun sosyo-kültürel hayatındaki önemli olayları ve günleri anmak ve
kutlamak için hazırlanan ve yapılan toplantılar olup, Osmanlı toplumunda teşrifat usul
ve kaidelerinin belirlenmesinde oldukça önemli bir rol oynamıştır. Bu törenlerin çoğunluğu sarayda yapılmakla birlikte, bazıları saray dışında icra edilmiştir. Bu noktada
Anadolu’ya açılan kapı özelliğinde olan Üsküdar, Osmanlı Devleti’nde saray dışındaki
törenlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerden biri olmuştur.1 Sultan I. Mahmud’un
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saltanat yıllarında da bu özelliğini muhafaza eden Üsküdar’da döneme ait belgelere
yansıyan başlıca törenleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

3.1.Surre-i Hümayun Törenleri
Surre, lugatlerde “akçe kesesi, para çıkını ve Haremeyn-i Muhteremeyn’e canibi-i saltanat-ı seniyyeden her sene ihdâ buyurulan akçe ve sair”1 anlamında kullanılmaktadır.
Osmanlı Devleti’nde ise, her yıl Surre Eminî aracılığıyla Mekke ve Medine halkına ve
şeriflere gönderilen ve dağıtılan para keselerine surre denilirdi. Yine Osmanlı padişahlarının her yıl hac mevsiminde Haremeyn-i Şerifeyn ahalisine ve Hicaz bölgesinde
yaşayanlara gönderdikleri para ve değerlere eşyalara da surre denirken, bunları götüren
topluluğa da surre alayı denilmiştir.11
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Üsküdar semti Osmanlı Devleti’nde ana ve tali yolların başlangıç noktası olması açısından önem arz etmekteydi. Bu sebeple geleneksel ulaşım araçları olan kervanlar
Üsküdar’dan hareket ederlerdi.1 Surre Alayları’nda kullanılan Üsküdar’dan hareket
eden kervanların önce Şam’a oradan da Mekke’ye giderlerdi.1 Hacı adaylarını ve padişahın Mekke Şerifi’ne gönderdiği hediyeleri taşıyan kervanların yola çıkmasından
önce düzenlenen törenler, Üsküdar’a büyük bir canlılık getirirdi.1
Sultan I. Mahmud’un  yıllık saltanatında da birçok kez gerçekleştirilen surre alaylarından belgelere, döneme ait ruznamelere ve kroniklere yansıyan ilk örneği H.
11/M.11-1 tarihlidir.1 Yine başka bir belgede H. 111/M. 1 tarihinde Hicaz’a
gidecek surre ve hacıların selametle Üsküdar’dan Şam’a kadar varmaları konusunda yol
üzerindeki yöneticilere hükümler gönderilmiştir.1 11/1 tarihli surre-i hümayun
törenine katılan padişahın biraz dinlendikten sonra saraya döndüğü görülmektedir.1
Yine 11/1 yılında Üsküdar’da gerçekleştirilen suure-i hümayun törenine padişah
da katılmıştır.1
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3.2.Sefer-i Hümayun Törenleri
Osmanlı tarihinde Üsküdar’da yapılan bir diğer tören sefere çıkış ile ilgili olan sefer-i
hümayun törenleridir. Sefer-i hümayunlar Osmanlı padişahlarının ordularının başında bizzat komuta ettiği seferler olup, Osmanlı tarihinde padişahlar kuruluştan itibaren
XVII. yüzyılın sonlarında kadar seferlere katılmışlardır. Bu seferlerden Anadolu, İran ve
Mısır istikametine doğru yapılanların başlangıç noktası Üsküdar olmuştur.1
Sultan I. Mahmud’un saltanatında üç cephede (Rusya, İran ve Avusturya) savaşlar
yapılmakla birlikte, padişah bu seferlerden hiç birine bizzat katılmamıştır. Bu sebeple
Sultan I. Mahmud döneminde Üsküdar’da padişahın katılımıyla gerçekleştirilen bir
sefer-i hümayun töreni olmamakla birlikte, padişahın sefere gidecek sadrazam ve
komutanları uğurlamak için geldiği Üsküdar’da törenlerin yapıldığı görülmektedir.1
Örneğin Subhî Tarihi’nde geçen bir örnekte H.11/M.1-1 tarihinde ordunun
sadrazam maiyetinde Davud Paşa sahrasında toplandığı ve buraya gelen padişahın
katılımıyla sefer-i hümayun töreninin icra edildiği anlaşılmaktadır.11 Yine döneme ait
belgelerde sefer hazırlıkları ile ilgili birçok örnek bulunmaktadır.1 Bu belgelerde orduların toplanma mekanı olarak Üsküdar sahrası ya da Davutpaşa sahrasının isimleri
geçmektedir.1 Örneğin H. 11/M. 1 tarihinde İran seferi için gerekli topçu kuvvetlerinin Üsküdar’dan Merzifon, Tokat ve Ankara bölgesine gitmeleri için Davut Paşa
sahrasında toplanmaları için münadiler aracılığıyla tebligatlarda bulunulmuştur.1
Yine H. 11/M.1 tarihinde Rumeli sipahi Ocağı neferlerinin Üsküdar sahrasından
toplanmaları ile ilgili emirname bulunmaktadır.1 H. 11/M. 1 tarihli başka bir
belgede ise donanma kalyonları için gerekli malzemelerin Üsküdar korusundan getirtilmesi istenmektedir.1
Elçi Kabul Törenleri
1.. Osmanlı diplomasisinin önemli kaidelerinden birisi olan elçi kabulleri, devletin
her dönemde üzerinde ciddiyetle durduğu konulardan birisi olmuştur. Bu sebeple bu
kabuller sırasında teşrifat usullerine uygun merasimler yapılırken, bu sırada yapılan
karşılama törenleri elçilerin geldikleri istikamete ve ülkeye göre değişiklik gösterirdi.1
Genellikle doğu yönünden gelen (İran, Buhara, Hint) elçilerin ilk olarak Üsküdar’da
karşılandıktan sonra, buradan karşıya geçirilerek, bir konakta misafir edilirdi.1 İşte bu
karşılama sırasında başta çavuşbaşı olmak üzere belirlenen bir heyet eşliğinde alayla
alınan elçilere uygun merasimler tertip edilirdi.1
Sultan I. Mahmud’un saltanatında da Üsküdar elçi kabulleri konusundaki bu önemini
muhafaza etmiş ve özellikle İran canibinden gelen elçilerin karşılanarak, ağırlandığı
yer olmuştur. Bu konuda belgelere yansıyan örneklerde, gelen elçilerin karşılanması
ile ilgili görevliler,1 elçilerin karşılanışı,11 ağırlanışı, misafir edilmeleri,1 kendilerine mihmandar tayin edilişi,1 belirlenen konaklara yerleştirilmeleri,1 getirdikleri
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hediyeler ve elçilere yapılan masraflar1 vs. gibi kayıtlara rastlamak mümkündür.1 Bu
belgelerde elçiler ile ilgili masrafların tamamının veya bir kısmının elçilerin geçeceği
bölge halkından karşılanması istenmektedir.1 Yine bu törenler ile ilgili günlüklere
yansıyan kayıtlar vardır.1 Dönemin kaynaklarından Şemdanizâde’de 11/1 tarihinde payitahtta gelen İran elçisi için Üsküdar’da düzenlenen merasimde Tophane’den
üç yüz pare top atıldığı ve yine Kurşunlu-Mahzen ve Tersane’den toplar atıldığı belirtilmektedir.1

3.4.Biniş-i Hümayun Törenleri
Biniş,1 Osmanlı padişahlarının at veya saltanat kayığı ile günü birlik yaptıkları gezilere
verilen isim olup,11 bu saltanat kayığını takip eden ve içerlinde padişahın hizmetini
gören kişiler tarafından diğer saltanat kayıklarıyla oluşturulan alaylara ise “biniş-i
hümayun” denilirdi.1 Kendinden önceki padişahlarda olduğu gibi binişler, Sultan I.
Mahmud’un da günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu çerçevede günlüklerden
elde edilen bilgilere göre Sultan I. Mahmud’un sarayda çok fazla kalmadığı ve sürekli
binişler yoluyla İstanbul çevresindeki köşk ve kasırlara gittiği ve zamanının büyük bir
kısmını buralarda geçirdiği anlaşılmaktadır.1 Yine kaynaklara göre, klasik binişlerin
arttığı yaz aylarında, Sultan I. Mahmud’da daha fazla biniş gerçekleştirmiştir. Genel
olarak yapılan bu geziler, Topkapı Sarayı’na bağlı ve çevresinde yer alan kasır, köşk ve
bahçeler ile Beşiktaş, Boğaziçi ve Eyüp Sahillerine yakın yerlere yöneliktir. Sultan I.
Mahmud’un biniş yerleri hakkında dönemin ruznâmelerinde oldukça geniş bilgiler
yer almaktadır. Buna göre gezilerin başlıca mekânları, saray içinin yanı sıra, İstanbul
çevresindeki yeşil alanlar, İncili Köşkü, Sepetçiler Kasrı, Ağabahçesi, Gülhâne, Davut
Paşa Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Şerefâbâd, Neşet- âbâd, Karaağaç, Göksu,
Tepebaşı Yalı Köşkü, Bebekbahçesi, Soğukçeşme, Şevkiye, Defterdar İskelesi, Mahbûbiye, Kozbekçiyan, Mehmet Paşa Kasrı, Bahariye, Topkapı, Çırağan Sarayı, Beğlerbeği
Sarayı, Salih Ağa Yalısı, Fıstıklı Bahçe, Reis Tepe gibi İstanbul’un her iki tarafındaki
mevkilerdir.1
Padişahın en çok gerçekleştirdiği biniş yerleri ise, Sepetçiler, Ağabahçesi, İncili, Gülhâne, Dolmabahçe, Mahbûbiye köşkleridir.1 Sultan Mahmud’un gittiği bu biniş yerlerinde cirit başta olmak üzere, pehlivan güreşleri, ok, top, tüfek, gülle ve humbara atışları,
tomak ve kütük gibi çeşitli oyunlar oynanır, yemekler yenir ve fasıllar gerçekleştirdiği
görülmektedir.1 Özellikle XVII. yüzyıl padişahlarının çok sık biniş gerçekleştirdiği
Üsküdar ise, yukarıda görüldüğü üzere padişahın binişlerde çok sık gitmediği bir yer
olmasına karşın, döneme ait kaynaklarda Üsküdar’da gerçekleştirilen örnekler mevcuttur. Buna göre padişahın bölgede biniş gerçekleştirdiği yerler arasında Hümayunabad bahçesi,1 Neşed-abad Kasrı1 Göksu Kasrı,1 Şevk-âbâd Kasrı,1 Mehmed Paşa
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Kasrı11 ve Tokat bahçesi1 geçmektedir. En çok tercih ettiği biniş yerleri ise Mehmed
Paşa Kasrı, Yemişçibağı ile Beylerbeyi Sahilsarayı’dır.1

3.5.Cuma Selâmlıkları
Sultan I. Mahmud döneminde halkla hükümdarın kaynaşmasını sağlayan önemli uygulamalardan birisi de Cuma selâmlıkları olup, padişah kendinden önceki padişahlar
gibi Cuma namazlarını halkla birlikte büyük bir camide kılmaya dikkat etmiştir. Padişahın bu amaçla gittiği camilerde tertip edilen alaya “Cuma namazı alayı”, ya da “Cuma
selâmlığı” denilirdi.1 Cuma selâmlıkları Sultan I. Mahmud’un da devam ettirdiği halka
açık merasimlerden biri olmuştur.
Döneme ait ruznâmelerden yaptığımız tespit ve incelemelere göre, Sultan I. Mahmud
her hafta bir başka camiye gitmiştir. Ancak bunların içerisinde en çok gidilen cami,
diğer padişahlarda olduğu gibi, siyasî miras ve kutsallığından dolayı Ayasofya Camiî
idi. Sultan I. Mahmud’un Ayasofya’dan sonra en çok cuma selâmlığına çıktığı camiler
Beşiktaş Camii, Sultan Ahmed Camii, Yeni Camii, Bayezid Camii, Eyüp Sultan ve Fındıklı Kazasker camileridir.1
Sultan Mahmud’un Üsküdar’da Cuma selamlığı düzenlettirdiği iki cami mevcuttur.
Bunlar; Günümüzdeki Beylerbeyi Camii mahfilinde bulunan ve kendisinin yeni bir
hünkâr mahfili yaptırdığı İstavroz Camii1 ile, Anadolu Hisarı Salacak’daki Fatih Sultan Mehmed Camii’dir.1 Bunların dışında nadiren de olsa Atik Valide Camii/Toptaşı
camii ile Yeni Valide Camii’de Sultan Mahmud’un Cuma selâmlıklarını gerçekleştirdiği
yerlerdendir.11 Kaynaklardan tespit edilebildiği kadarıyla, Sultan’ın hemen hemen hiç
aksatmadan devam ettirdiği Cuma selâmlığı, dinî, hukukî ve özellikle toplumsal- kültürel yönü olan bir uygulamadır. Döneminde uygulanan bu ibadetin halk-hükümdar
181

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I I I

Sultan I.
Mahmud’un biniş
yerlerinden Kavak
Sarayı’na Ait Bir
Görünüm1

bütünleşmesi, âdil bir idarenin sağlanması ve halkın hakkını arayabilmesi açısından
son derece yararlı bir fırsat ve vesile olmuştur.1

4.Sultan I. Mahmud’un Üsküdar ve Çevresine Yaptığı Geziler
Osmanlı padişahlarının günlerini nasıl geçirdiklerine dair vekâyiname veya ruznâme1 denilen ve padişahların günlük hayatlarını gösteren eserler vardır. Bu eserler
aynı zamanda, padişahla hükümet arasındaki muameleler ile dönemindeki durumu
da kısaca yansıtan eserlerdir. Bu eserlerden edindiğimiz bilgilere göre günlük hayatlarında genellikle sıkı protokol kuralları dâhilinde yaşayan Osmanlı padişahlarının
gün içerisinde tüm faaliyetleri günlük programlarına göre belirlenmiştir.1 Eldeki
mevcut bilgilere göre harem halkı kendilerine ait odalarda ibadet, okuma, eğlenme
ve günlük uğraşlarla hayatlarını geçirirlerdi. Padişah ve ailesi bahar ve yaz aylarında
boğazda veya kırlarda gezilere çıkar ve buralarda oynanan oyunlarla eğlenerek hoşça
vakit geçirirlerdi.1 Bunların yanı sıra sarayda kimi geceler musikî toplantıları ve
herkesin katıldığı saz eğlenceleri ile köçek, tavşan, matrak ve kalyanço gibi oyunlar
oynanırdı.1
Osmanlı sarayında padişahlar saraydaki herkes gibi, gün doğmadan kalkıp sabah
namazını kıldıktan sonra, kiler odasında hazırlanmış olan kahvaltısını tek başına
yapardı.1 Osmanlı tarihinde padişahlar gündüzleri saray dışında herhangi bir yere
çıkmayacaklar ise harem dairesine bitişik olan mabeyn dairesinde vakit geçirirler ve
çoğunlukla çalışmalarını burada gerçekleştirirlerdi.1 XVIII. yüzyılın önemli padişahlarından biri olan Sultan I. Mahmud’un günlük yaşantısı da hemen bütün padişahlar gibi
bu şekilde geçerdi. Günlüklerden Sultan I. Mahmud’un eğlencelere düşkün olduğu
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ve neredeyse sarayda hiç kalmadan Boğaziçi sırtlarındaki köşklerden birine giderek
akşama kadar eğlendiği, ya da göç-i hümayun/nakl-i hümayun denilen göçler yapmak suretiyle bir süre oralarda kaldığı görülmektedir.1 Hatta padişahın daha önceki
bölümlerde belirttiğimiz üzere bu tür geziler ve eğlenceler için pek çok saray, köşk ve
kasrı tamir ettirmiştir. İşte padişahın günlük yaşantısında tercih ettiği yerlerden birisi
de Üsküdar olup, döneme ait günlüklerinden onun Üsküdar’a ilk gelişi  Şaban 11 (
Mart 11) tarihlidir. Buna göre Beylerbeyi’nde bulunan Kapdan Mustafa Paşa Yalısı’nı
gezen Sultan I. Mahmud ardından Nevşehirli İbrahim Paşa’nın Hümayun-âbâd olarak
isimlendirdiği karşı taraftaki Bebek mahallesine uğramıştır. Yine buradan sandalla hareket ederek Göksu Kalesi’ne giden padişah için Rumeli ve Anadolu hisarlarından top
atışları yapılırken, padişah Şemsi Paşa semti yoluyla Şeref-âbâd’a gelmiştir. Padişahın
Göksu Kasrı’na yaptığı bir başka biniş tarihi olarak 1 Zilkade 11 ( Mayıs 11) tarihi
geçmektedir. Yine Anadolu ve Rumeli hisarlarından atılan topların eşliğinde hareket
eden Sultan I. Mahmud, Macar bahçesinde kurulan sayebandan atışları izledikten
sonra Yuşa Tepesi’ni ziyaret ettikten sonra Tokat Bahçesi’ne geçtiği biniş tarihi ise 1
Zilhicce 11 ( Haziran 11)’dür.
Sultan I. Mahmud’un Üsküdar’da en çok tercih ettiği biniş yerleri Üsküdar Bahçesi’ndeki Mehmed Paşa Kasrı, buradan gidilen Yemişçibaşı Bağı ile Beylerbeyi Sahil-sarayı
ve burada yer alan Havuzbaşı ve Bağ Köşkü’dür. Padişahın bu geziler sırasında ilk ve
kısa süreli dinlenme yerleri ise Üsküdar Sarayı içerisinde bulunan Lalelik, Limonluk
gibi bahçelerdir. Ruznamelerinde padişahın her ay en az bir kez bu bölgelere geldiği
görülürken bu ziyaretler yaz aylarında yoğunlaşmaktadır.
Padişahların günü birlik gerçekleştirdikleri bu binişlerin yanı sıra, şehzadeler ve
harem üyeleri ile birlikte giderek bir süre kaldıkları gezilere göç-i hümayun ya da
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nakl-i hümayun denilir. Kaynakların işaret ettiğine göre 11/M. 1 tarihinde göç-i
hümayun ile ilk kez saraydan ayrılan Sultan I. Mahmud’un, Üsküdar’a ilk nakli 
Muharrem- Safer (1 Haziran-1 Temmuz) tarihleri arasında olup, gidilen yer ise
Beylerbeyi Sarayı’dır. Burada  gün kalan padişah,  Muharrem-  Safer 11
(-Mayıs- Haziran 1)’de göç-i hümayunla Üsküdar Sarayı’nda ikamet etmiştir.1
Üsküdar’a gerçekleştirdiği bir başka göç-i hümayun ise H. 11/M. 1 tarihli olup,
Üsküdar’daki Kavak bahçesi denilen saraya yapılmıştır. Burada  gün kadar kalan padişah, oradan Neşet-âbâd’a Sahil Sarayı’na intikal etmiştir.11 Yine 11-1 Cemaziyülevvel
11 ( Temmuz- Ağustos 11) tarihlerinde muhtasar nakl-i hümayun ile Beylerbeyi Sarayı’nda bulunan padişah,1  Rebiülahir- Cemaziyülevvel 11 (1 Haziran-
Temmuz 1) tarihli göç ile Üsküdar Sarayı’ndaki ikameti 1 Haziran’dan itibaren
Beylerbeyi Sarayı’nda devam ettirilmiştir.1 Yine 1, 1 ve 1, 1 ve 1 tarihlerindeki nakl-i hümayunları da Beylerbeyi Sarayı’na olmuştur.1 Görüldüğü üzere
padişahın Üsküdar’a yaptığı göç-i hümayunların ortalama 1- gün arasında olduğu
ve genellikle yaz aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) gerçekleştirildiği görülmektedir. Rakamlarla söyleyecek olursak, padişah ve ailesi 1’de , 1’de 11, 11’de 1,
1’de , 1’de , 1’de 1, 1’da , 1’de 1, ve 1 yılında  gün Üsküdar’da
ikâmet etmişledir. Padişah bu ikâmetleri sırasında rutin işlerini aksatmadan devam
ettirirken, yine bu göç günlerinde Üsküdar veya Beylerbeyi’nden hareket ederek, Şevkâbâd Kasrı’na,1 Göksu’ya,1 Bebek Bahçesi’ne1 vs. binişler düzenlemiştir.1 Padişah
bu biniş yerlerinde kendi için düzenlenen eğlence ve kutlamaları keyifle izlemiştir.1
Padişahın Üsküdar göçlerinde Göksu ve buradaki kasırlar ile Sadık Ağa yalısı çok sık
kullandığı dinlenme yerleridir. Sultan I. Mahmud’un bu gezileri sırasında oynanan
başlıca oyunlar; kütük darbı, kılıç çalma, cirid, satranç, mızrak, tüfenk atışları, tomak
ve kol oyunlarıdır. Günlüklerinden padişahın bu oyunlardan en çok cirid ve tomak
oyununu sevdiği ve gittiği her yerde bu iki oyunun oynandığı görülmektedir. Ama
kaynaklara yansıyan en büyük eğlencesi satranç oyunu ile mehtap seyridir.1 Padişahın
Göksu’da bu eğlencelerden tüfenk atışlarına katıldığı denizde tutulan balıkları yediği, cambazların gösterilerini izlediği, musikî eğlencelerini dinlediği, satranç oyunlarını
izlediği görülmektedir.
Yine padişahın Üsküdar’da daha seyrek olarak gittiği mekânlar arasında; Şemsi
Paşa/Şeref-abad Kasrı, Çengelköy’deki Hatice Sultan Yalısı/Sarayı ile Kuleli/Kullebahçe bulunmaktadır. Bunlar dışında Beykoz ve buradaki Gümrük Emini, İshak
Ağa’nın Yalısı, Çubuklu, Vaniköy, Fıstıklı İvaz Mehmed Paşa-zade İbrahim Efendi
Köşkü, Fenerbahçesi ve İbrahim Ağa çayırı, Kandilli, Tokad Bahçesi’de bulunmaktadır. Bu mekânlar aynı zamanda Padişahın Surre-i hümayun’ un Üsküdar’a naklini
temaşa ettiği yerlerdir.
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Sonuç
Sonuç olarak tarihi dokusu ve şehir yapısıyla İstanbul’un fethinden itibaren pek çok padişahın gözde mekânlarından birisi olan Üsküdar bu konumunu Sultan I. Mahmud’un
saltanatında da muhafaza etmiştir. Bu dönemlerde bir kaza merkezi olan Üsküdar’da
İstanbul’un diğer bölgelerinde yaşanan toplumsal ve ekonomik gelişmelerin benzerleri yaşanırken, Sultan I. Mahmud aldığı sıkı tedbirler ile bu tür olayların önene geçmeye
çalışmıştır. Yine günlüklerinden gezmeye ve eğlenceye düşkün bir padişah olduğunu
çıkardığımız padişahın saltanatın Üsküdar günlük gezileri (biniş) ve göç-i hümayunların da sıkça tercih ettiği mekânlar arasında yer almıştır. Bölgede en çok gittiği yerler
olarak; Mehmed Paşa Kasrı, Tokat Bahçesi, Göksu Kasrı, Küçüksu Kasrı ve Beşiktaş
Sahilsarayı’nı gösterebiliriz. Ayrıca Üsküdar’da bu amaçlar için yeni köşk ve kasırlar
inşa ettiren padişah, eskilerini de tamir ettirmiştir. Yine Sultan I. Mahmud döneminde
bölgeyi önemli kılan unsurlardan birisi de Üsküdar’ın daha önceki dönemlerde olduğu
gibi törenlerin yapıldığı bir merkez olmasıdır. Buna göre bu dönemde Üsküdar’da saray
dışında icra edilen biniş, sefer gidişi, elçi kabulü, surre alayları ve Cuma selâmlıkları
gibi merasimlerin gerçekleştirildiği mekândır. Tüm bu yönleriyle 1-1 tarihleri
arasında önemli toplumsal ve ekonomik gelişmelerin yaşandığı, padişahın devlet
işlerinde uzaklaşarak dinlenebildiği, önemli törenlerin icra edildiği Üsküdar’ın Sultan
I. Mahmud’un hayatında oldukça önemli bir yeri olduğunu söyleyebiliriz.

Dipnotlar
1

İsmail Hakkı Kurtuluş, “Dünden Bugüne Bağlarbaşı, Altunizâde ve Kısıklı’daki Kültür Mirasımız”,
Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul , I, .



İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi, İstanbul 1, I-II.



Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araştırmaları
Merkezi, İstanbul 1, I-III.



Vakanüvis Mehmed Subhî Efendi, Suphi Tarihi (haz. Mesut Aydıner), İstanbul .



Şemdanizâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Mür’it-i Tevârih (yay. M. Münir Aktepe), I-IV, İstanbul
1-1.



İzzî Süleyman Efendi, Tarih-i İzzî, İstanbul 11.



Sırkâtibi Hıfzî, Ruznâme-i Sultân Mahmud Hân, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Koleksiyonu, nr.
1/III.



Sırkâtibi Yenişehirli Mehmed, Ruznâme-i Sultân Mahmuıd Hân, Darü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Tarihu
Türkî-M., nr. 1



adı Ömer Efendi, “Mahmud I. Hakkında 11/1-11/1 Arası Ruznâme” (haz. Özcan Özcan),
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü, mezuniyet tezi, İstanbul 1; Kadı Ömer Efendi,
“Ruznâme-i Sultan Mahmud Han (Mahmud I. Hakkında 11/ 1-11/1 Arası Ruznâme)” (haz.
Yavuz Oral), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü, mezuniyet tezi, İstanbul 1.

1

Selâhi, Zapt-ı Vekayî-i Yevmiye, İstanbul Ünv. Ktp. TY. nr 1, İstanbul t.y.

185

Ü S K Ü D A R

186

S E M P O Z Y U M U

V I I I

11

Dündar Alikılıç, “Osmanlı Saray Törenlerinin Üsküdar’a Yansıması”, Üsküdar Sempozyumu I, Bildiriler, İstanbul , I, -; Yine bk. “Üsküdar Hasbahçeleri”, Üsküdar Sempozyumu I, Bildiriler,
İstanbul , I, -.

1

Tuba Çavdar, “Osmanlı Döneminde Üsküdar’da Kurulmuş Kütüphaneler”, Üsküdar Sempozyumu V,
Bildiriler, İstanbul , I, -.

1

Fikret Sarıcaoğlu, “Üsküdar’da Osmanlı Padişahları: Göçler, Binişler ve Selâmlıklar (XVIII. Yüzyıl),
Üsküdar Sempozyumu V, Bildiriler, İstanbul , II, -.

1

www.antikistanbul.com/Kuşbakışı Üsküdar Meydanı (1.11.1.)

1

Bilgicesmesi.blogcu.com /Kız Kulesi (1.11.1).

1

Masaduvarkagıtları.com/Kız kulesi (1.11.1).

1

Sırkâtibi Hıfzî, Ruznâme-i Sultân Mahmud Hân, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Koleksiyonu, nr.
1/III, vr. b; Şemdanizâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Mürit-i Tevârih, (Yay. M. Münir Aktepe),
İstanbul 1, II, -11; M. Münir Aktepe, Patrona İsyanı (1), İstanbul 1, s. -.

1

Sultan I. Mahmud dönemi ıslahat hareketleri için bk. Uğur Kurtaran, “Sultan Birinci Mahmud Dönemi (1-1) Islahat Hareketleri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume /, Winter 1, p. 1-1.

1

Uğur Kurtaran, Sultan I. Mahmud ve Dönemi (1-1), Ankara 1, s. -.



Sultan III. Ahmed ( Eylül 1) tarihinde gerçekleşen Patrona Halil İsyanı ile tahttan indirilmiştir,
M. Münir Aktepe, “Ahmed III”, DİA, İstanbul 1, I, ; Ayrıca isyan ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk.
M. Münir Aktepe, Patrona İsyanı (1), İstanbul 1; Bekir Sıtkı Baykal, “Patrona Halil İsyanı İle
İlgili Kaynaklar Hakkında”, IV. Türk Tarih Kongresi, Ankara 1, s. 1-1; Reşat Ekrem Koçu, Devlet
Gücünü Kemirenler: Patrona Halil, Bir Serserinin Romanlaştırılmış Hayatı, İstanbul 1; Robert
W. Olson, “The Esnaf and the Patrona Halil Rebbelion of 1: A Realigment in Ottoman Politics?”,
Journal of Economc and Social History of the Orient, 1:  (1), S. -; Songül Çolak, “Patrona
Halil Ayaklanmasını Hazırlayan Şartlar ve İsyanın Pây-i Tahttaki Etkileri”, Türkler, Ankara , XII,
-; Abdülkadir Özcan, “Patrona İsyanı”, DİA, İstanbul , , 1-1; Selim Karahasanoğlu,
“Osmanlı İmparatorluğu’nda 1 İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanına Dair Yeni Bulgular: İsyanın
Organizatörlerinden Ayasofya Vaizi İspirîzâde Ahmed Efendi ve Terekesi”, OTAM, , sy. , s. 1; Aynı müellif, “Osmanlı İmparatorluğu’nda 1 İsyanı Üzerine Yeni Bir Eser: Vâkıa Takrîri Bin
Yüz Kırk Üç’de Terkîb Olunmuştur”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, Ankara, sy. ,
s. 1-1.

1

M. Münir Aktepe, “Mahmud I”, İA, İstanbul 1, VII, 1.



BOA. HH. nr. /.



Vakanüvis Mehmed Subhi Efendi, Suphi Tarihi, (Haz. Mesut Aydıner), İstanbul , s. , 1, ;
Şemdanizâde Fındıklılı Süleyman Efendi, Mür’it-i Tevârih, İstanbul 1, II, .



bk. BOA. C. DH. nr. /; nr. /11; BOA. C. ZB. nr. 1/; /.



İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Tarihi, İstanbul 1, V, s. .



BOA. A. DVNS. MHM. d. nr. 1, s. -.



Abdülkadir Özcan, “Mahmud I”, DİA, İstanbul , XXVII, 1.



Bu konuda padişahın daha önceki dönemlerde de sıkça uygulanan İstanbul’a ev göçüyle gelenlerin
hemen avdet ettirilmesi ile iş takibi için sadece erkeklerin gelmesi ve iş sahipleri dışında payitahta
seyahatin yapılması gibi yasaklar getirdiği bilinmektedir, bk. Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1.



Bu konuda çıkarılan yasaklar ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1-1.



bk. “Üsküdar kazasında Adalar nahiyesine tabi…”, BOA. C. ADL. nr. /; BOA. AE. SMHD.İ, nr.
/ ; Bu arada I. Mahmud’un saltanat yıllarında (11-11/1-1) Edirne’ye bağlı Üsküdar
isminde bir nahiye mevcut olup, bunun konumuz olan Üsküdar ile alakası yoktur, Bununla ilgili

S U L T A N

I .

M A H M U D ’ U N

H AYA T I N D A

Ü S K Ü D A R ’ I N

Y E R İ

V E

Ö N E M İ

birkaç belge için bk. “Edirne’nin Üsküdar nahiyesinde vaki….”, BOA. C. EV. nr. / 1; “Edirne’nin
Üsküdar nahiyesine tabi sofular karyesinde….” BOA. AE. SAMD. III. nr. / .
1

bk. “İzinsiz olarak Tosya’dan Üsküdar’a gelip Mehmed Paşa Mahallesi’ne yerleşen Osman, Hasan……”,
BOA. C. DH. nr. 1/.



bk. BOA. AE. SMHD. İ, nr. 1/ 11; / 1.



BOA. C. SM. nr. 1/.



Bu konuda Üsküdar’da vergilerini eksiksiz olarak verdikleri halde Üsküdar subaşısı tarafından cebelü
akçesi talebiyle tazyik edilen esnafın şikâyetlerini içeren arzuhal için bk. BOA. C. ZB. nr. / 11.



BOA. AE. SMHD.İ, nr. 1/ ; BOA. C. NF. nr. / 1.



bk. BOA. AE. SMHD. İ, nr. 1/ 11.



bk. “Ahaliden talep olunan menzil bargirleri hakkında…”, BOA. AE. SMHD. İ, nr. 1/ ; Ayrıca bu
konuda bk. BOA. C. EV. nr. / 1.



BOA. AE. SMHD. İ, nr. / .



BOA. C. ML. nr. 1/1.



BOA. C. BLD. nr. 1/ .

1

bk. “Üsküdar Kirişçi esnafıyla kasap esnafı beyninde yolsuzluğun izalesi hakkında buyuruldu”, BOA.
AE. SMHD. İ, nr. 1/ 1.



bk. “Üsküdar’da fuhuş ile şöhret aldığı ilamla sabit olan iki fahişenin Limni adasına sürülmeleri”,
BOA. C. ZB. nr. / 1; Yine bk. BOA. C. BLD. nr. / .



bk. “Üsküdar’a Mirasyedi denmekle bilinen kasap Mehmed’in etin okkasını 1 akçeye satmasından
dolayı Seddülbahir’e kalebend edilmesi”, BOA. C. BLD. nr. 1/ ; Yine başka kalebend cezaları
için bk. BOA. C. BLD. nr. / ; BOA. C. ZB. n.r /1.



BOA. C. BLD. nr. 1/.



bk. “Üsküdar sığır kasaplarından olup dükkanında sığır eti bulundurmak suretiyle halkın sıkıntısına
sebep olmasından dolayı…”, BOA. C. BLD. nr. / .



Belge için bk. BOA. C. ADL. nr. /.



bk. Selâhi Zapt-ı Vekayî-i Yevmiye, İstanbul Üniv. Ktp. TY. nr 1, İstanbul t.y; Sırkâtibi Hıfzî, Ruznâme-i Sultân Mahmud Hân, Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Koleksiyonu, nr. 1/III; Sırkâtibi
Yenişehirli Mehmed, Ruznâme-i Sultân Mahmuıd Hân, Darü’l-Kütübi’l-Mısriyye, Tarihu Türkî-M.,
nr. 1; Kadı Ömer Efendi, “Mahmud I. Hakkında 11/1-11/1 Arası Ruznâme” (haz. Özcan
Özcan), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bölümü, mezuniyet tezi, İstanbul 1 (Bundan
sonra Ruznâme 1); Kadı Ömer Efendi, “Ruznâme-i Sultan Mahmud Han (Mahmud I. Hakkında
11/ 1-11/1 Arası Ruznâme)” (haz. Yavuz Oral), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Bölümü, mezuniyet tezi, İstanbul 1 (Bundan sonra Ruznâme 1).



Örneğin H. 111/M. 1 tarihli bir belgede “han, bekar odaları, cami, imaret vs. gibi yerlerde son iki
sene içerisinde vefat eden kimsesizlerin cenaze masraflarının devlet tarafından karşılandığı belirtilmektedir”, bk. BOA. C. BLD. nr. / .



Ruznâme 1, s. , , .



BOA. C. BLD. nr. / ; Ayrıca bk. “İstanbul, Üsküdar ve Galata tevabiinde yanmış ve yıkılmış
evlerin yerlerine yenileri yapılırken…”, BOA. C. BLD. nr. / .

1

BOA. C. EV. nr. 1/1; nr. /.



BOA. HH. nr. /1.



Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. -1.



Şemdani-zâde Fındıklılı Süleyman Efendi, a.g.e., s.1; Necdet Sakaoğlu, “Mahmud I”, Yaşamları ve
Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1, s. .

187

Ü S K Ü D A R

188

S E M P O Z Y U M U

V I I I



BOA. C. ML. nr. /1.



Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1-1.



1 tarihli Ruznâmeye göre 1-1 yılları arasında 1 yangın hadisesi yaşanmıştır, bk. Ruznâme
1, s. 1, , vd; Yine 1 tarihli Ruznâmeye göre 1-1 tarihleri arasında İstanbul’da 
yangın olayı gerçekleşmiştir, bk. Ruznâme 1, s. 1,,  vd.



1-1 yıllarını kapsayan 1 yılda Subhi Tarihi’ne göre 11 yangın tespit edilmiştir, bk. Vakanüvis
Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., muhtelif kısımlar; Yine Şemdani-zâde’nin eserinde 1-1 yılları
arasında  yangın hadisesinin gerçekleştiği belirtilmiştir, bk. Şemdani-zâde Fındıklılı Süleyman
Efendi, a.g.e., muhtelif kısımlar.



bk. “Üsküdar’da azim harik vâki olup büyük dükakîn muhterik oldu”, Ruznâme 1, s. 1; Yine
diğerleri için bk. s. , , , .



BOA. C. BLD. nr: 1/1.

1

bk. “Üsküdar yangınında ….”, BOA. C. BLD. nr. /.



bk. “Boğaziçi ve Üsküdar yangınlarında…”, BOA. C. SM. nr. 1/.



bk. “Vuku’-ı Harik der-Üsküdar”, Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. .



İstanbul, Üsküdar ve Galata tevabiinde yanmış ve yıkılmış evlerin yerlerine yenileri yapılırken…”,
BOA. C. BLD. nr. / .



Ayrıntılar için bk. Orhan Sakin, Tarihsel Kaynaklarıyla İstanbul Depremleri, İstanbul ; Yine
yaşanan depremler ve padişahın tutumları için bk. Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1-11.



Sultan I. Mahmud döneminde mali alanda getirilen yasaklar için bk. Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1-1.



İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s. 1.



BOA. AE. SMHD.İ, nr. 11/ ; nr. 1/; nr. / 1; BOA. C. EV. nr. 11/ .



BOA. AE. SMHD.İ, nr. /1; nr. 1/ 11; BOA. C. EV. nr. / 1.



BOA. AE. SMHD.İ, nr. /1; / 111.

1

BOA. AE. SMHD.İ, nr. / ; BOA. C. EV. nr. / .



BOA. C. EV. nr. /11.



BOA. C. DH. nr. /1.



BOA. AE. SMHD.İ, nr. 1/ 1; nr. / ; BOA. C. MF. nr. 11/.



BOA. AE. SMHD. İ, nr. 11/.



bk. “Üsküdar’da Şeyh Mehmet Efendi Camii’nde Civan Kapıcıbaşı-zâde Yusuf Ağa evkafından meşrut
vazife ile imamet cihetinin tevcihi”, BOA. C. EV. nr. 1/ 1; Yine benzer örnekler için bk. BOA.
C. EV. nr. /; nr. /1; nr. /; nr. / ; nr. /; nr. /11; nr.
1/1; nr. /1; BOA. AE. SMHD. İ, nr. 1/;



BOA. C. AS. nr. 1/.



BOA. C. AS. nr. / .



BOA. C. DH. nr. / 1.



BOA. C. BLD. nr. 1/11.

1

Örnekler için bk. BOA. C. DRB. nr. /.



BOA. AE. SMHD. İ, nr. 11/ 1.



bk.“İstanbul, Galata, Üsküdar ve Haslar tevabiindeki Yahudilerin cizyeleri….”, BOA. C. ML. nr.
/11; Yine bk. BOA. C. ML. nr. /1.



BOA. C. BH. nr. /1.



BOA. C. NF. nr. /.
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BOA. C. AS. nr. / ; nr. / ; BOA. C. DH. nr. /11.



BOA. C. AS. nr. /1; nr. /.



BOA. C. NF. nr. /.



BOA. C. BLD. nr. 1/1.



Örneğin H. 11/M. 1 tarihinde Erzurum Seraskeri olan Vezir Ahmed Paşa maiyetinde bulunan
taşçı, koruyucu ve suyolcu amelesinin bargirlerinin tayinatının karşılanması için Kars’tan Üsküdar’a
kadar yol üzerinde bulunan bütün kadılara bir hüküm göndermiştir, bk. BOA. AE. SMHD.İ, nr. / .

1

Yoğurtçu başı tarafından saraya verilen Üsküdar kaymağı, süt, tereyağı ve sairenin miktarlarını gösteren belge için bk. BOA. C. SM. nr. 11/; Yine “Padişaha, Valide Sultan’a ve Şehzadelere verilen
Üsküdar süt kaymağının ve tereyağı paralarının….”, BOA. C. SM. nr./.



Örneğin H. 11/M.1 tarihinde İstanbul’a gelen İran elçisinin Üsküdar’dan İstanbul’a naklini
sağlamak için 1 kayık temin edilmiş ve bunların ücretleri ödenmiştir, Bununla ilgili buyruldu ve arz
için bk. BOA. C. HR. nr. /; Yine bunlarla ilgili olarak bk. BOA. C. HR. nr. 1/ 1; / .



BOA. C. HR. nr. 11/ 1.



bk. “Kapıcıbaşılardan Fatsalı Ahmet Ağa….”, BOA. C. NF. nr. /1.



BOA. C. HR. nr. /.



BOA. C. HR. nr. 1/.



Bkz. “Üsküdar bahçesinde bazı mahallerin tamir masrafları ile ilgili defter”, BOA. C. SM. nr. 1/ ;
nr. 11/; Yine bk. BOA. C. SM. nr. /; BOA. AE. SMHD.İ, nr. / ; nr. / .



OA. C. EV. nr. /; Yine bk. “Üsküdar Kavak İskelesi…”, BOA. C. EV. nr. /11.



BOA. C. BLD. nr. / 11; Üsküdar kayıkçıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Uluskan, “Üsküdar
Kayıkçıları (XVIII. Yüzyıl)”, Üsküdar Sempozyumu V, Bildiriler, İstanbul , I, s. -.

1 bk. “Üsküdar postahanesi memurlarının….”, nr. BOA. C. NF. nr. /1.
11 BOA. AE. SMHD.İ, nr. 1/ 1.
1 www.nasihatler.com/Üsküdar, İskele meydanı (1.11.1).
1 Abdülkadir Özcan, a.g.m., s. ; Necdet Sakaoğlu, a.g.m., s. .
1 Uğur Kurtaran, a.g.e., s. 1.
1 BOA. AE. SMHD.İ, nr. / ; / ; Soner Şahin, Değişim Sürecinde Osmanlı Mimarlığı III.
Ahmed ve I. Mahmud Dönemi (1-1), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, doktora
tezi, İstanbul , s. 1.
1 Üsküdar’da bulunan mimari eserlerle ilgili değişik görüşler için bk. Mehmet Nermi Haskan’a göre;
“1 yalı,  köşk,  kasr,  saray, 1 konak ve meşhur kimseler ait  ev”, bk. Mehmet Nermi Haskan,
a.g.e., s. 11-1; İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre ise; Üsküdar’daki saray, konak, köşk gibi eserlerin
toplam sayısı  adettir, bk. İbrahim Hakkı Konyalı, s. a.g.e., s. 1.
1 Dündar Alikılıç, “Üsküdar Hasbahçeleri”, Üsküdar Sempozyumu I, Bildiriler, İstanbul , I, .
1 bk. Ruznâme 1 ve Ruznâme 1 muhtelif kısımlar.
1 Ruznâme 1, s. 1; Latife Aktan, “Üsküdar’daki Çini Süslemeli Camiler”, Üsküdar Sempozyumu I,
Bildiriler, İstanbul , II, 11.
11 Eremyan Çelebi’den nakleden, Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
111 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
11 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
11 Necdet Sakaoğlu, “Sultan I. Mahmud”, Bu Mülkün Sultanları, İstanbul , s. .
11 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
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11 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
11 Şemdanizâde Fındıklılı Süleyman Efendi, a.g.e., s.1-1.
11 Uğur Kurtaran, a.g.e., s.1.
11 Kadir Öztürk, “Üsküdar Harem Semtinin Tarihi Gelişimi”, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İstanbul , s. .
11 Enis Karakaya, “Üsküdar”, DİA, İstanbul 1, , s. .
1 Uğur Kurtaran, a.g.e., s.1-1.; Ayrıntılı bilgi için bk. İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, İstanbul
1; İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri, İstanbul 1.
11 Aktan Müge Yılmaz, “Reşat Ekrem Koçu’nun “İstanbul Ansiklopedisi” Adlı Eserine Yansıyan Üsküdar
Manzaraları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, , sy. 1, Bahar 11, s. ; Esra Yücel, “Üsküdar Hamamları ve İcadiye Dağ Hamamı: Çevresel Yapılar, İşlevsel Sorunları ve Çözüm Önerileri”,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, İstanbul ,
s. .
1 Salim Aydüz-Zeliha Kumbasar, “Üsküdar Semtinde Bulunan Muvakkithaneler ve Güneş Saatleri”,
Üsküdar Sempozyumu V, Bildiriler, İstanbul , I, .
1 Enis Karakaya, a.g.m, s. .
1 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
1 Ayvansarâyî Hüseyin Efendi, Alî Sâti Efendi, Süleymân Besim Efendi, Hadikatü’l-Cevâmi İstanbul
Camileri ve Diğer Dinî-Sivil Mimârî Yapılar (haz. Ahmed Nezih Galitekin),İstanbul 1, s. -; “I.
Mahmud”, Osmanlı/Hanedan, (Ed. Güler Eren), Ankara 1, XII, 1; Ayrıca Osmanlı tarihi boyunca
İstanbul’da yapılan camiler için bk. Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Asırlar Boyunca İstanbul, İstanbul, t.y., s.
1-
1 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e.,s. ; Tuba Çavdar, “Osmanlı Döneminde Üsküdar’da Kurulmuş Kütüphaneler”, Üsküdar Sempozyumu V, Bildiriler, İstanbul , I, 1; Tahsin Yazıcı, a.g.m, s. 1; Ayrıca
Osmanlı dönemi kütüphaneleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri
Tarihi, II, İstanbul 1; Yine Üsküdar’da bulunan kütüphaneler ile ilgili olarak bk. Nimet Bayraktar,
“Üsküdar Kütüphaneleri”, Vakıflar Dergisi, sy. XVI, Ankara 1, s. -1.
1 bk. Nimet Bayraktar, a.g.m, s. .
1 bk. BOA. C. EV. nr. /1; Mehmet Nermi Haskan, a.g.e.,s. .
1 Enis Karakaya, a.g.m, s. .
1 Üsküdar Ayazma Sarayı’nda yapılacak olan Humbaracı kışlasının masrafları için bk. BOA. C. SM. nr.
1/.
11 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma (yay. haz. Ahmet Kuyaş), İstanbul , s. 11.
1 Mehmet Nermi Haskan, a.g.e.,s. ; Uğur Kurtaran, a.g.m,s. 1.
1 Wikipedia.org/Küçüksu Kasrı (1. 11.1).
1 http://www.millisaraylar.gov.tr (1.11.1).
1 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. 
1 Gizlilimler.tr.gg./Yuşa Tepesi (1. 11.1).
1 Gizlilimler.tr. gg./Yuşa Tepesi (1.11.1).
1 Mehmet Mermi Haskan, a.g.e., s. .
1 Dündar Alikılıç, “Osmanlı Saray Törenlerinin Üsküdar’a Yansıması”, Üsküdar Sempozyumu I, Bildiriler, İstanbul , I, .
1 Şemseddin Sami, Kamus-u Türkî, Mehmet Zeki Pakalın, “Surre”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü, İstanbul 1, III, .
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11 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. ; Osmanlı’daki Surre Alayları ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Münir Atalar,
Osmanlı Devleti’nde Surre-i Hümayun ve Surre Alayları, Ankara 11.
1 Kâzım Çeçen, “Üsküdar”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1-1, VII, ; Yegül,
a.g.t, s. .
1 Münir Atalar, a.g.e., s. 1.
1 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
1 Subhi Tarihi’nde geçen bu surre-i hümayun töreni için bk. “Mah-ı merkumun onuncu Çarşamba
günü mu’tad üzre surre-i şerife ihrac ve enmûzec-i mahfel-i peygamber-i sahibü’l-mir’ac olan…”,
Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. 1-1.
1 BOA. C. ZB. nr. /.
1 Ruznâme 1, s. .
1 bk. “Altıncı yevm-i erba’da vakt-i subhde kasr-ı Beşiktaş’a teşrif ve Mekke-i mükerreme ve Medine-i
münevvereye irsal olunacak surreler………sahil-i Üsküdar’a vasıl oldu”, Ruznâme 1, s. .
1 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
1 bk. Ruznâme 1, s. , , 11; Ruznâme 1, s. , , .
11 bk. Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. -.
1 bk. “İran üzerine sefer edileceğinden ordunun Üsküdar’dan Tokat’a kadar kalacağı menzilde sadaret
otağı için kazık, tokmak, çatal ve çıra hazırlanması konusunda hüküm”, BOA. C. AS. nr. /;
BOA. AE. SMHD. İ, nr. / .
1 bk. “Nevruzda Üsküdar sahrasına gönderilmek üzere….”, BOA. C. AS. nr. / .
1 BOA. C. AS. nr. /.
1 BOA. C. AS. nr. 1/1.
1 bk. BOA. C. BH. nr. 1/ .
1 Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Ali İbrahim Savaş, “Osmanlı Elçilerinin Resm-i Kabul Protokolleri”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih İncelemeleri Dergisi, 1, XI, 111-1.
1 BOA. AE. SMHD.İ, nr. /.
1 Dündar Alikılıç, a.g.m, s. .
1 BOA. C. HR. nr. /1.
11 BOA. C. HR. nr. 11/ 1.
1 BOA. C. HR. nr. /.1.
1 BOA. C. HR. nr. /.
1 BOA. C. HR. nr. 1/.
1 BOA. C. HR. nr. / ; nr. 1/ 1.
1 Örneğin H. 11 tarihli bir belgede İran’dan gelen elçinin karşılandıktan sonra Kartal’da ikâmet
ettirildiği, Nazif Mustafa Efendi’nin elçiye mihmandar tayin edildiği belirtilmiştir, bk. BOA. HH. nr.
/1.
1 bk. BOA. C. HR. nr. 1/ .
1 bk. “İran canibinden vürud iden elçi…” Ruznâme 1, s. ; Yine bk. Ruznâme 1, s. .
1 bk. “Acem elçisi Üsküdar’dan gelür iken olan şenlik”, Şemdanizade Fındıklılı Süleyman Efendi, a.g.e.,
s. 1.
1 Türkçe bir deyim olan ve “binmek” filinden gelen biniş, padişahların gezi ya da ziyaret amacıyla
saraydan ayrılarak İstanbul çevresindeki herhangi bir yere gezi ve eğlence amacıyla yaptıkları gezilerdir, Şemseddin Sami, a.g.e., s. .
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11 Eremyan Çelebi Kömürciyan, XVII. Asırda İstanbul, İstanbul 1, s. 1-1.
1 Abdülkadir Özcan, “Biniş”, DİA, İstanbul 1, VI, 1-1; Reşat Ekrem Koçu, Osmanlı Tarihinin
Panoraması, İstanbul , s. -.
1 Ruznâme 1, s. 1- .
1 Ruznâme, 1, 1- ; Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Uğur Kurtaran, a.g.e., s. .
1 Ruznâme 1, s. 1-1; Ruznâme 1, s. 1-.
1 Ruznâme 1, s. - 1- 1- 1; Atıf Kahraman, Osmanlı Devleti’nde Spor, Ankara 1, s. 11.
1 Ruznâme 1, s. , , .
1 bk. “Sekizinci yevm-i selasede sandal nişin-i azimet ve Neşed-âbâd’a teşrif”, Ruznâme 1, s. ; Yine
bk. Ruznâme 1, s. 1, , 1.
1 bk. “Yirmi üçüncü yevm-i hamisde sandal-nişin-i azimet ve Gök-su’ya…”, Ruznâme 1, s. ; Yine
bk. Ruznâme 1, s. , , , 1, , .
1 Ruznâme, 1, s. ; Yine bk. “Teşrif-i Hümayun be-Temâşâ-yı Şevk-âbâd”, Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. .
11 bk. “On sekizinci yevm-i isneynde sandal-nişin âzimet ve Defterdar İskelesi’nde su’ud ve gülguşt-i
deşt ederek pişgâh-ı saray- Davud Paşa’da vaki Kasr-ı Mehmed Paşa’ya teşrif…”, Ruznâme 1, s. 1;
Yine bk. “Hadaik-i Üsküdar’da vaki Kasr-ı Mehmed Paşa’ya teşrif ve…”, Ruznâme 1, s. .
1 Ruznâme 1, s. .
1 Ruznâme 1, s. , .
1 www. İstanbul.net. tr./Göksu Deresi (1.11.1).
1 www.renovanews.com (1.11.1).
1 Mehmet İpşirli, “Osmanlı’da Cuma Selamlığı”, DİA, İstanbul 1, VIII, ; Reşat Ekrem Koçu, a.g.e.,
s. ; Mithat Sertoğlu, Osmanlı Tarih Lügâti, İstanbul 1, s. ; Dündar Alikılıç, Osmanlı’da Devlet
Protokol ve Törenler, İmparatorluk Seremonisi, İstanbul , s. .
1 1; Ayrıntılı bilgi için bk. Necdet Sakaoğlu, “Cuma Selâmlığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi,
İstanbul 1, II, -.
1 Ruznâme 1, s. ; Ruznâme 1, s. , 1, 1.
1 bk. “Yirmi dördüncü yevm-i cum’a Stavroz Camii’inde zehab ba’de eday-ı cum’a muavenet buyurdular”, Ruznâme 1, s. -.
1 bk. “On beşinci yevm-i Cuma’da sandal-nişin azimet ve Anadolu’da Fatih merhumun bina eylediği
cami-i şerife teşrif ve ba’de eday-i Cuma..”, Ruznâme 1, s. 1.
11 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
1 Uğur Kurtaran, a.g.e., s. .
1 www.panoramia.com/İstavroz Camii (1.11.1).
1 XVIII. yüzyılda sır kâtipleri tarafından tutulan ve padişahların hayatlarını gün gün anlatan eserlere
verilen isimdir, Erhan Afyoncu, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, İstanbul , s.
1.
1 Efkan Uzun, “Sultan I. Mahmud’a Ait Bir Ruznâme (H. 11/M.1”, Turkısh Studies-İnternational
Peridcal For The Languages, Literature and Hıstory of Turkıc, Volume /, Summer, Ankara, s. .
1 M. Çağatay Uluçay “Saraylı Kadınlara Ait Mektuplar Üzerinde Bir Araştırma”, V. Türk Tarih Kongresi,
Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara 1, s. 1.
1 Leyla Saz, Harem’in İç Yüzü (düz. Sadi Borak) İstanbul 1, s. 1.
1 Stefan Yerasimos, Sultan Sofraları,1. ve 1. Yüzyıllarda Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul , s. .
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, Ankara 1, s. .
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 bk. Ruznâme 1, 1 ve Selahi muhtelif kısımlar.
1 Uğur Kurtaran, a.g.e., s. .
 Ruznâme 1, s. .
 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. 1.
 Burada yapılan tamir faaliyetleri ile ilgili bk. BOA. AE. SMHD.İ, nr. 1/.
 Ruznâme 1, s. , .
 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. -.
 Ruznâme 1, s. 11, 1.
 bk. Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. -.
 Bu göç sırasında miri nakil hayvanlarının İstanbul’dan Üsküdar’a götürülmesi ile ilgili gerekli masraflar için bk. BOA. C. SM. nr. 1/1.
1 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
11 Vakanüvis Subhî Mehmed Efendi, a.g.e., s. .
1 Ruznâme 1, s. .
1 BOA. C. SM. nr. /.
1 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
1 Ruznâme 1, s. .
1 Ruznâme 1, s. .
1 Ruznâme 1, s. , .
1 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
1 Ruznâme 1, s. -, .
 Ruznâme 1, s. 1,1, 1,  vd; Ruznâme 1, s. 1,  vd.
1 Uğur Kurtaran, a.g.e., s. .
 Ruznâme 1, s. , , .
 Fikret Sarıcaoğlu, a.g.m, s. .
 Ruznâme 1, s. , .
 Ruznâme 1, s. .
 İzzî Süleyman Efendi, Tarih-i İzzî, İstanbul 11, s. -.

Kaynaklar
A. Arşiv Kaynakları
1. Ali Emîri Tasnifi (BOA. AE.)
a. I. Mahmud (BOA. AE. SMHD.İ)
nr. 1/ ; nr. 1/ 1; nr. 1/ 11; nr. / 1; nr. 1/ ; nr. / ; nr. 1/ 11;
nr. / ; nr. 11/ ; nr. /1; nr. / ; nr. /1; nr. 1/; nr. / 111; nr.
1/ 11; nr. / 1; nr. 1/ 1; nr. / ; nr. 11/ 1; nr. / ; nr. 1/ 1;
nr. /; nr. / ; nr. / ; nr. / ; nr. 1/.
b. III. Ahmed (BOA. AE. SAMD. III.)
nr. / .
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. Hatt-ı Hümâyûn Tasnifi (HH)
nr. /1; nr. /; nr. /1.
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ELÇİLERİN ÜSKÜDAR’I
P R O F. D R . M E H M E T İ P Ş İ R L İ
Fatih Üniversitesi

Bin yıl boyunca Bizans’a başkentlik yapmş, fetihten sonra Osmanlı Devleti’nin ve İslam
hilafetinin payitahtı olmuş, tabii güzelliği, iklimi, abidevi eserleri ve bütün bunların
etrafında oluşan binbir çeşit efsanesi ile İstanbul şehirlerin ecesi olmuştur. İstanbul
gerek belirli bir diplomatik mesele için gelen muvakkat elçilerin gerekse ikamet elçiliklerinin yoğun ilgisini çekmiş adeta onları büyülemiştir. Bu konuda dikkate değer husus
bu kimselerin, gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini önemli ölçüde kaleme almış
olmalarıdır. Batılı elçi ve elçilik mensuplarının ve onların himayesinde başta İstanbul
olmak üzere Osmanlı topraklarını gezmiş olanların seyahatnameleri çok büyük bir
yekün tutmaktadır.1
Bu tebliğde konu ile doğrudan alâkalı, ancak birbirinden tamamen farklı iki hususa
temas edilecektir. Birincisi özellikle Batılı elçiler ve maiyetlerinin İstanbul ve Üsküdar
hakkında gözlemleri ve yazdıkları; ikincisi ise bilhassa Asya ülkelerinden gelen elçilerin Üsküdar’da konaklamaları ve ağırlanmaları hususiyle ilgili kaynaklarda yer alan
bilgilerin tahlil edilmesidir.
İstanbul’da ilk daimî ikamet elçiliği fethin ertesi yılı Venedik Cumhuriyeti tarafından
kurulmuş, daha sonra Lehistan, Fransa, Avusturya, İngiltere ve nihayet 1612’de de
Hollanda İstanbul’da daimi elçilikler açmışlardır. Osmanlılar ise bu devletlerde daimî
elçilik açma uygulamasına XVIII. yüzyılın sonlarına kadar gitmemişlerdir. Avrupa
devletlerinin İstanbul’da devamlı surette elçi bulundurması hususunun Osmanlılar
tarafından devletin büyüklüğünün ve padişaha gösterilen saygının bir ifadesi şeklinde
değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Osmanlı Devletinin daimî elçi bulundurma usulünün uzun süre benimsenmemesi ise teamülle açıklanabilir. Bilindiği üzere daha önceki
İslâm ve Türk devletlerinde daimî elçilik uygulaması bulunmamaktadır. Konuyu Avrupa’nın dârülharp olması ve bir müslümanın da dârülharpte uzun süre kalmasının
caiz görülmemesi sebebiyle ikamet elçiliği tesisine gidilmediği şeklinde açıklamak pek
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makul gözükmemektedir. Yabancı hükümdarların taç giymeleri, savaş hali ve barış
şartlarının görüşülmesi gibi hususlar için fevkalâde veya muvakkat elçiler görevlendirilmiş, diplomatik vazifelerini ifa dip dönenlerin pek azı bulundukları ülkeler hakkında
tecrübe ve gözlemlerini kaleme almıştır.
Batılı elçilik mensubu ve seyyahlar ise müşahede ve tecrübelerini yazmakta çok başarılı
olmuşlardır. İsmi ve eseri çok bilinenler dışında yüzlerce pek tanınmayan ancak hac,
ticaret veya diplomatik bir münasebet için İstanbul’a gelip gözlemlerde bulunmuş
Batılı bulunmaktadır. Bu konuda Dünden Bügüne İstanbul Ansiklopedisi’nde özellikle
yabancı seyyahları yazmış olan Stefanos Yeresimos’un önemli katkıları olmuştur.
Ayrıca Coşkun Yılmaz’da III. Selim ve II. Mahmud dönemine ait İstanbul gravürlerini
ve sanatçılarını, her iki padişahla ilgili muhalled eserinde yayınlamış, hem zengin bir
materyal hem de bu eserleri bir arada değerlendirme imkanını sağlamtır.
Bu konuda bir iki misal vermek konuya açıklık kazandırmak açısından faydalı olacaktır.
Comte de Choiseul-Gouffier (1752-1817) Alman asıllı bir diplomat. Klasik Yunan ve
Roma uygarlıkları uzmanı olarak yetişti. 1780’li yıllarda İstanbul’a Fransız elçisi olarak
tayin edildi. İstanbul’a geldiğinde yanında Ressam Louis-François Cassas, Mühendis
François Kauffer ve Astronom Tondu da bulunuyordu. Beyoğlu’ndaki Fransız Sarayı’nda bir matbaa ve Fransız elçiliğinin Tarabya’daki yazlığında bir rasathane kurmuştur.
Mühendis Kauffer’e İstanbul haritasını hazırlattı, Jean-Babtiste Le Chevalier’i harabelerin haritasını çıkarmakla görevlendirdi. Choiseul-Gouffier, Fransız İhtilalinden sonra
geri çağrılmış ancak dönmeyerek Rusya’ya gitmiş ve II. Katerina tarafından kütühaneler
müdürlüğüne getirilmiştir. Onun öncülüğünde yayınlanan eserde 18. asır İstanbul’una ait çok sayıda gravür yer almıştır. Bunlar arasında Topkapı ve Eski Saray’dan sonra
üçüncü büyük saray olan Üsküdar Sarayı’nın da gravürü bulunmaktadır.
Fransız ressam Eugene N. Flandin (ö. 1874), İran’a giden elçilik heyetine katıldı. 1843’de
Horsâbâd’daki Asur harabelerinin resmini çizmek üzere izin almak için İstanbul’a geldi. Burada bulunduğu sırada İstanbul’a ait pek çok resim yapmıştır. Üsküdar İskelesi
ve Harem İskelesi resimleri onun tarafından çizilmiş Anadolu yakasına ait en meşhur
resimlerdir1.
XVI. asır sonlarında İstanbul’da bulunan R. Lubenau, Türklerin köpekleri sevmediğini,
bu sebeble İstanbul sokaklarındaki sahipsiz köpeklerin barça ve gemilerle Üsküdar’a
taşınıp, açık bir araziye salındığını, buna mukabil kedileri sevip evlerinde beslediklerini kaydetmektedir11.
Crailsheimli Adam Werner 1616-1618 tarihli Alman elçilik günlüklerinde şunları söylemektedir: 29 Mayıs 1617’de elçi birçok şövalye ile birlikte Üsküdar’a geçer. Padişah
her sene göstermek üzere Üsküdar’a Arab ve Berberi atı getirirdi. Elçi, hizmetkarı Adam
Besserer’e önceden giderek bu atların nerede gösterildiğini öğrenmesini tembihlemişti.
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Tavernier seyahatnamesinde, Üsküdar’da ihtiyac duydukları şeyleri temin ettikten
sonra yola çıktıklarında yolun iki tarafında mezarlıklar görüldüğünü, erkeklerin mezar
taşlarında mermere işlenmiş bir kavuk, kadınlarda ise örtüyü andıran bir görüntünün
mermer mezar taşına işlendiğini anlatmaktadır1.
Üsküdar’da en anlamlı hatırayı Hollanda’nın İstanbul’daki ilk daimi elçisi olan Cornelis
Haga yaşamıştır.
Cornelis Haga 1612’de elçi olarak İstanbul’a geldi. Hollanda’nın ticaret imtiyazı almasını engellemek için İngiltere, Fransa ve Venedik çeşitli yollar denediler. Elçi, Vezir
Halil Paşa ile dostluk kurdu. Paşa, Haga’yı Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdaî Dergahına
götürdü. Elçi Haga, Padişah I. Ahmed ve Kösem Valide Sultan üzerinde büyük nüfuzu
olan Aziz Mahmud Hüdayî’nin elini öptü. Elçinin hürmet ve edebinden memnun kalan
Hüdaî hazretleri Hollanda’ya kapitülasyon bahşedilmesi konusunda yardımcı oldu.
Şeyh Efendi’nin tavsiyesi ile Haga, 1 Mayıs 1612’de Topkapı Sarayı’nda Birinci Ahmed’in huzuruna kabul edildi. Eliçi, Sultan Ahmed’in huzurunda, “Kralımızı kulluğa
kabul buyurup, gemilerimizi başka bayrakla yürütmek minnetinden bizi kurtarırsanız
memnun kalacağız” dedi. Avrupa’daki Protestanların, Katoliklere karşı mücadelelerini
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eskiden beri destekleyen Osmanlı yönetimi, Hollanda’ya istedikleri ticaret imtiyazlarını bahşetti1.

* * *
Konu ile alakalı ancak yukarıdaki temadan tamamen farklı ikinci husus ise Doğudan
gelen elçilerin Üsküdar’da bulunmalarıdır.
Özbek, İran ve Hind elçileri uzun yolculuktan sonra İstanbul’da önce Üskükar’a gelir,
çoğunlukla burada bir süre konaklarlar, diplomatik hizmetini ifa ettikten sonra yine
Üsküdar’dan hareket ederdi1.
İran elçisi Tokmak Han 250 kişi ve 500 develik bir katardan oluşan kalabalık bir heyetle Üsküdar’a ulaşmış, burada kendisini ağırlamakla görevli olan Rumeli Beylerbeyi
Siyavuş Paşa karşılamıştır. Heyet daha sonra Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa’nın Üsküdar
İskelesinde hazır bulundurduğu renkarenk süslü, kırmızı-beyaz flamalı gemilerle
Sarayburnu’na geçirilmiştir1. Bazı arşiv kayıtlarından çok sayıdaki devenin Rumeli
tarafına geçirilmeyip Gebze taraflarında otlatılması istenmektedir. Nitekim 29 Rebiülevvel 1153/24 Haziran 1740 tarihli bir vesikada Üsküdar’da ikamet eden İran elçisinin
develerinin İzmit yaylalarında otlatılmasına karşı çıkılmaması ilgililere bildirilmektedir1. Üsküdar kazası Gebze’den Adalar’a, Beykoz’dan Kadıköy’e kadar olan bölgeyi
içerisine almakta idi.
Tarih-i Cabi’de dikkate değer iki kayıt bulunmaktadır. Acem elçisinin Üsküdar’da
ikameti için konak döşenmesi kanun-ı kadime göre esnafa aitti. Fakat esnafın topluca
hallerinden şikayet etmeleri üzerine elçi için konak, Devlet tarafından döşenip esnaf
afv olunmuştur,17 Receb 1223 / 8 Eylül 18081.
İran şahının elçisi istanbul’a geleceğinde, elçi ve maiyetine Kadıköy (Kadı karyesi)’de
konak techiz olunup her türlü tayinatı mükemmel verilmekteydi. İran elçisi tahsis
edilen konakta ikamet etmekte iken Buhara tarafından gelen elçi de yine Kadıköy’de
ikamet edilmişti. Bu sırada Özbek Hanlığından gelen elçi ile, Lezgi, Dağıstan, Gürci
beylerinden ve Çerkes’den gelen elçiler de Kadıköy’de kendilerine tayin edilen mahallerde ikamet etmeğe başladılar. Herbirinin beraberinde sekizer, onar adamları
bulunmakta idi1.
Silahdar Tarihi’nde Babürlü elçisinin geliş ve gidiş anlatılmaktadır. Babürlü hükümdarı Şâh Cihân’a elçilikle gönderilen, Müteferrika Zülfikār Ağa’nın şaha takdim ettiği
nâme-i hümâyûnun cevâbıyla Kāim Beğ nâm Babürlü (Hind) ilçisi gelüp, Üsküdar’a
ulaştığında, Doğancılar Meydânı’nda bulunan bir konağa yerleştirilip Matbah-ı Âmire
emîni ile yemişcibaşı gönderilüp, mutat üzere ikramda bulunuldu. Ertesi Perşembe
günü, kadırga ile İstanbul’a geçirilüp, Çavuşbaşı Ağa, birkaç nefer çavuşlar ile iskelede
kendisini ve maiyetini istikbal edip, İstanbul tarafında kendisine tahsis edilen merhûm
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Bir elçinin
İstanbul’a girişi
(Vanmour, Pera
Müzesi).

Koca Siyâvuş Paşa Sarâyı’na yerleştirtiler. Salı gün, Dîvân-ı Hümâyûna da‘vet olunup,
kānûn-ı kadîm üzere ziyâfet verildi.
Silahdar Tarihi’nde bu elçinin dönüşü hakkında şu bilgi verilmektedir. Zilka‘de ayı
başlarında Babürlü (Hind) ilçisi Kā’im Beğ Hindistan’a dönmek üzere izin almak için
Üsküdar Bahçesinde bulunan Mehmed Paşa Köşkü’nde Padişah hürmetlerini arzetmiş, kendisine hilat giydirilerek izin verilmiştir.
Getürdiği nâmenin cevâbıyla, Babürlü Hükümdarı Şah Cihan’a a gidicek Osmanlı devleti hediyeleri, Saray Kapucıbaşılarından elçi ta‘yîn olunan Ma‘anzâde Hüseyin Ağa’ya
teslîm olunup, ağaya da hilat giydirilmiştir. Padişahın hediyeleri şunlardı: yek-pâre
büyük zümrüdlü bir sorguç ve dört w küheylân at, üç serâser çul ile biri cevâhir raht
ve murassa‘ enselik ve murassa‘ eğer ve murassa‘ üzengi ve altun zincîr ve incüli abâ’î
ile müzeyyen ü mükemmel idi. Kā’im Beğ Haleb yolından gitmek üzre mukaddem
yollanup, Ma‘anzâde Hüseyin Ağa Diyârbekir yolından gidüp, Basra’da mülâkāt itmek
ve Hindistan’a beraber gitmek üzre sözleşmişlerdi.
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Dipnotlar
1

Osmanlı ve Ortadoğu ile ilgili büyük bir yekun tutan seyhatnameler dünyada bilhassa iki kütüphanede tamama yakın bir koleksiyon halinde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Atina’da Gennadius
kütüphanesi, diğeri ise Washinton D.C.’de Dumbaton Oaks kütüphanesidir. Gennadius kütüphanesinin kataloğu iki cilt halinde yayınlanmıştır. Shirley Howard Weber, Voyages and travels : catalogues
of the Gennadius Library,.New Jersey 1, I-II cilt.



Osmanlılar’ın müslüman devletlerde de daimî elçilik açmadığı bilinen bir husustur. Osmanlı Devleti, Avrupa diplomasi anlayış ve tatbikatının dışında kalma ve devamlı elçi bulundurma uygulamasına gitmeme siyasetini güçlü olduğu dönemde kendi menfaati açısından daha uygun görmüştür.
Çünkü böylece Avrupa’nın politik ve diplomatik oyunlarının ve taahhütlerinin içinde eli kolu bağlı
hale düşmemiş, serbest hareket imkânı bulmuştur. Osmanlının başlangıçtan beri çeşitli istihbarat
kaynaklarına sahip olması daimî elçilik bulundurmaya bir ölçüde ihtiyaç hissettirmemiştir.



Coecke van Aelst, Fleman ressam ve gravür sanatcısı olan Coecke bağlı loncanın isteğiyle bir heyet
eşliğinde 1’de halı ticareti için İstanbul’a gönderildi, bir yıl kaldı, Türkçeyi öğrendi, bir geçit töreninde Kanuni’nin At Meydanı’ndan geçit töreninin gravürünü yaptı. Ayrıca, sünnet düğünü, cenaze
merasimi, yemek yeme tarzları vs. tasvir etti. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (DBİA), II, .



S. Yerasimos, bu ansiklopediye altmış civarında seyyahın biyografisini yazıp eseri hakkında bilgi
vermiştir.



Coşkun Yılmaz, (ed.) III. Selim: iki asrın dönemecinde İstanbul / III. Selim: Istanbul at a turning point
between two centuries, İstanbul 1



Coşkun Yılmaz (ed.) II. Mahmud: yeniden yapılanma sürecinde İstanbul / II. Mahmud: Istanbul in
the process being rebuilt, İstanbul 1



Stefanos Yerasimos, DBİA, II, -.



Voyage pittoresque dans l’Empire Ottoman, Paris 11.



Eugene Flandin, İstanbul (L’Orient) -1. Yüzyıl, çevirmen Orhan Koloğlu, İstanbul 1. . Üsküdar
Sempozyumu’Nun tanıtım materyalinde kullanılan Üsküdar İskelesi gravürü Flandin’e aittir.

1

Stefanos Yerasimos, DBİA, IV, -.

11

Reinhold Lubenau Seyahatnamesi, 1-1 (çev. Türkis Noyan), İstanbul 1, s. .

1

Crailsheimli Adam Werner, Padişahın Huzurunda Elçilik Günlüğü, 11-11 (çev. Türkis Noyan),
İstanbul 11, s. .

1

Tavernier Seyahatnamesi (çev. Teoman Tunçdoğan), İstanbul , s. .

1

Bülent Arı, Osmanlı Hollanda münasebetlerine dair eserinde ve E. Afyoncu’nun makalesinde konu
etraflıca anlatılmaktadır.

1

Tarih-i Na’ima (haz. Mehmet İpşirli), s. .

1

Stephan Gerlach, Türkiye Günlüğü, 1-1 (Kemal Beydilli’nin Girişi), I, .

1

BOA-C.DH, nr. 1.

1

Tarih-i Câbi (haz. Mehmet Ali Beyhan), Ankara, s. 1.

1

a.g.e., s. ..



Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Zeyl-i Fezleke, (1- ca.11 / 1- şubat 1)

1

(tahlil ve metin Nazire Karaçay Türkal), Marmara Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi,



İstanbul 1, s. .



a.g.e., s. .
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İSTANBUL’A GELEN FRANSIZ ELÇİLERİNİN
HATIRATINDA ÜSKÜDAR VE GÜNDELİK HAYAT
(XVII. YÜZYIL)
P R O F. D R . M U S T A F A D A Ş
Dokuz Eylül Üniversitesi

Türk-Fransız diplomatik ilişkileri 1535 yılında Jean de La Forest’in Fransız Kralı I.
François’nın elçisi olarak İstanbul’a gelmesi ve dönemin Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edilmesiyle başlamıştır. Bu ilk diplomatik temaslarla bilindiği üzere Fransa’ya bazı kapitülasyonlar bahşedilmiş ve ticari faaliyetlerle kimi dini
konularda Fransa birtakım imtiyazlara sahip olmuştu. Fransa elde ettiği bu imtiyazlar
dolayısıyla Osmanlı Devletiyle diplomatik ilişkilerini korumak ve daha sağlamlaştırmak maksadıyla kısa bir müddet sonra İstanbul’da daimi bir elçi bulundurmayı gerekli
gördü. Bunun sonucunda da bir biri ardınca Fransız elçiler İstanbul’da görev yaptılar.
XVII. yüzyılda önce Brèves Kontu François Savary (1591-1606) daha sonra sırasıyla; Salignac Senyörü Jean Gontaut-Biron (1606-1611), La Môle Baronu Achille Harlay-Sancy
(1611-1618), Césy Kontu Philippe de Harlay (1619-1631), Olağanüstü elçi Louis Deshayes de Cormenin (1632), Marcheville Kontu Henri de Gournay (1631-1634), Jean
de La Haye Ventelay (1639-1660), Vantelay Senyörü, önceki elçinin oğlu Denis de La
Haye Ventelay (1665-1670), Charles Olier de Nointel (1671-1680), Guilleragues Kontu
Gabriel Joseph Vergne (1679-1685), Vaubreuil Senyörü Pierre de Girardin (1686-1689),
Châteauneuf Markisi Pierre Antoine Castagnères (1689-1692), Argental Markisi (16921711) ve Bonnac Markisi Jean Louis d’Usson (1716-1724) Fransa kralının elçisi olarak
Osmanlı başkentinde ikamet ettiler1. Araştırmamızı hazırlarken, bu elçilerin raporlarında veya hatıratlarında iki devlet arasındaki siyasi, ekonomik, diplomatik v.b. temasların yanında İstanbul’a bu arada da Üsküdar’a ve Türkler’in gündelik yaşamlarına
ilişkin gözlemlerde bulunmuş olmaları kaçınılmaz olduğu düşüncesini taşıyorduk. Üç
elçinin, Césy Kontu Philippe de Harlay, Louis Deshayes de Cormenin ve Marki de
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Bonnac Jean Louis d’Usson’un eserlerini inceledikten sonra bu noktadaki beklentiler
ne yazık ki büyük ölçüde hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bununla birlikte 1639’da Jean de
La Haye Ventelay’nin elçilik heyetiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na gelmiş bulunan dönemin entelektüellerinden Sieur Clausier du Loir, gezip gördüğü yerlerin tarihi,
mimarisi, Osmanlı yönetimi, Türkler, İslam dini, Hıristiyanlar, sosyal yaşam v.b. konularda yaptığı gözlemleri Fransa’daki dostlarına ve üst düzeydeki makamlara mektuplar
yazarak paylaşmıştır. Sieur du Loir ülkesine döndükten sonra bu mektupları bir kitap
olarak yayımlamıştır. Bu eserde Üsküdar ve Türkler’in gündelik hayatına ilişkin tafsilatlı bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmamızda, Üsküdar ve Türkler’in gündelik hayatına
ilişkin Fransızların tespitlerini, Sieur du Loir’nın eserini temel alarak ve XVII. yüzyılda
Fransız elçilerinin hatıratlarındaki verilerle teyit ederek analiz etmeye çalışacağız.
Üsküdar hakkında en geniş biçimde gözlemi Sieur du Loir, Dijon Parlemento Başkanı
Mösyö Latin’e 28 Ocak 1640 tarihinde yazdığı ve eserinde ikinci olarak sıraladığı mektubunda yapmaktadır.
Sieur du Loir, Üsküdar’dan bize ilk olarak doğudan gelen tüccarların varış yeri olarak
sunması dikkat çekicidir: “İran’dan ve Ermenistan’dan İstanbul’a ticaret yapmak için
gelen tüccarların varış yeri olan Üsküdar’a geçiyorum”. Üsküdar’da Fransız âlimin dikkatini çeken ilk yapı ise Kız Kulesi’dir: “İstanbul’la Üsküdar’ın arasındaki güzergâhın
bir milden fazla olduğunu sanmıyorum. Üsküdar’ın ortasında Leandre Kulesi denilen
kare biçiminde inşa edilmiş bir kule bizi karşılıyor. İçinde sadece iki parça top bulunan
bu kulede tek bir adam vardır. Yaşlı bir adam karısıyla birlikte bu kulede kalmaktadır.
Kulenin aşağısında da dört ya da beş top bulunuyor. Bu istihkâm, bir taraftan İstanbul
limanına, Boğaz’ın girişine ve diğer taraftan Marmara’nın ağzına hükmediyor olsa da
büyük bir garnizona ihtiyaç duymayıp sadece bir emeklilik yeri işlevi görmektedir. Burası Mars, Venüs ve Bacchus ile savaş yapmaktansa serbestliği arayan Yeniçeri benzeri
insanların emeklilik yeridir. Ortada bulunan ve bana âbı- hayat suyunun kaynağı olarak gösterilmek istenen kuyu, sanıyorum ki sadece bir sarnıçtan ibarettir. Strabon’un
bahsettiği kayalık da eminim ki burasıdır. Strabon, Boğaz’dan aşağıya gelen balıkların
beyaz kayaları görünce şaşırıp Anadolu kıyılarını terk ederek Avrupa’ya doğru Chrysoceras burnuna doğru yöneldiklerini ve buradan da İstanbul limanına [Haliç’e] çok
büyük sürüler halinde girdiklerini söylüyor. Bu balık sürülerini takip eden yunuslar,
Haliç’teki Permez ve Kayıkların etrafında oynamaya başlayınca onları devirerek büyük
tehlikelere yol açıyorlar”.
Sieur du Loir’nın Üsküdar’da dikkatini çeken bir diğer yapı ise Osmanlı hanedanının
yazlık veya av eğlenceleri için kullandığı saray veya köşk olmuştur. Aşağıdaki ifadelerden de anlaşılacağı üzere Sieur du Loir, köşkü gezmiş olmalıdır. “Saray sadece Bostancılar ve onlara komuta eden bir Baltacı tarafından korunmaktadır. İkametgâh İran
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tarzında görkemli biçimde tezyin edilip süslenmiş lambrilerle dairelere ayrılmış. Duvarlar halı yerine porselen türünde karolarla (çini?) kaplanmış. Diğer daireler arasında
divanın toplandığı daire en güzelidir. Baştan aşağı büyük yüksek aynalarla donatılmış
dairede değerli taşlarla süslenmiş bir de şamdan bulunmaktadır. Bu dairede bize Sultan Murat’ın ok ve mızraklarını attığı kalınlığı yarım parmak demir levhalar gösterdiler.
Sultan Murat o denli güçlü ve hedefi vuran birisi ki levhaların bazı yerleri neredeyse
delinmişti. Bahçede muhteşem bir bina bulunmakta ve burası padişaha sadece hoşça
vakit geçirmeye yaramaktadır. Ortada bulunan çeşmedeki fıskiye suyu serpmekte ve
çevresine sıcaklığın aşırı olduğu sırada bir serinlik vermektedir. Size bir sarayı tasvir
ettiğime göre, Türkler’in yaşam şartlarına uygun eşyaları nasıl döşediklerini anlatabilmem için mobilyalardan bahsedeceğim. Tüm zemin tamamen halıyla kaplıdır ve
pencerelerin bulunduğu tarafta Türkler’in sofa dedikleri bir kerevet yükselir. Bunun
üzerinde de diğerlerine göre çok daha değerli olan bir halı örtülüdür. Türkler bu halının
üzerine Fransa’da bacakları birbirinin üzerine bağlı çalışan terziler gibi oturuyorlar.
Mevsime uygun olarak duvarların yüzeyine Türkler saten ve diğer kumaşları asarlar.
Türkler bazı yataklarını gerçekten bir Alcove [yataklık] olan kapalı köşe gibi dolaplara
koyarlar. Bazı yatakları da şilteler şeklinde yığarak sofaların üzerine dizerler ve üzerlerini tutturdukları bir çarşafla örterler.
İstanbul’daki saray haricinde diğerleri arasında en büyüklerinden biri olmasına rağmen Üsküdar Sarayında çok az daire vardır. Bu durumdan hareketle padişahın eğlence
köşklerine gittiği zaman beraberinde ne kalabalık bir maiyet ne de çok sayıda kadın
götürmediği düşünülebilir. Hanım sultanlardan sadece birinin odasını bana gösterdiler, Fransa’daki köle ve uşakların yaptıkları gibi karma karışık yatanlardan farkları
olmasa gerekir. Bir daireden diğer daireye kadınlar arasındaki iletişim parmaklıklarla
kaplı galeriler vasıtasıyla yapılıyor ve buradan kadınlar odalarda kendileri görülmeden
başkalarını görebiliyorlar.
Bahçelerdeki düzenleme ikametgâhlara uygun değildir. Bahçede çimlik ya da çiçeklik
hiçbir yer yoktur ve süs bitkilerinden ziyade sebze için ekilir. Ne sırayla dikilmiş ağaçlar
ne de küçük ağaççıklar bulunmamaktadır ve burada bol miktarda bulunan çam ve servi
dışında başka bir ağaç da görülmez. Tıpkı her yerde avlusuz evin çok az olması gibi bu
ağaçların (çam ve servi) bulunmadığı çok az avlu vardır. Üsküdar Sarayının bahçesinde gezinti yollarının, Fransa’daki seyirlik top oyun alanı gibi kapalı olmasından başka
vurgulayacağım özel bir şey yoktur. Gezinti yollarının üzerinin saray kadınları için örtüldüğünü bana söylediler. Kadınların görülmesinden Türkler öylesine büyük korku
duyarlar ki onların geçişi sırasında bostancılar sırayla dizilip onları saklayabilmek için
bir uçtan diğerine büyük ıskarlat çarşafları tutarlar ve hadımlar, bahçıvanların muhtemel çukurlarda gizlenerek kadınlara bakmalarını engellemek için gözetleme yaparlar.
Bahçede bulunan birisi aniden bahçeye giren bir kadınla karşılaşırsa hemen yüzünü
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yere çevirip eğer kaybetmek istemiyorsa kafasını kesinlikle kaldırmamalıdır. Bunca ağır
tehlikeye rağmen korkarım ki merakını tatmin etmek için bu kadınları görmek isteyen
sizin ve benim gibi birisi ortaya çıkacaktır. Neyse buradan ayrılalım artık ve Kadıköy’e
gidelim”.
Siuer du Loir, Türkler’in gündelik ve sosyal yaşamına ilişkin en kapsamlı bilgileri kendisinin eserinde altıncı olarak numaralandırdığı ve Mösyö Le Pailleur’e 5 Ağustos 1640
tarihinde yazmış olduğu mektubunda vermektedir.
Türkler’le ilgili olarak Sieur’ün öncelikle dürüstlük ve tevazu üzerinde durduğu görülmektedir: “Mösyö, … Türkler’den bahsedeceğim. Birçoklarının düşündüğü gibi
Türkler’i kaba saba ve saldırgan insanlar olarak düşünmemek gerekir. Gerçekten de
geleneklerindeki dürüstlük, kibarlıklarından daha fazladır ve onlar bizden aşağı kalır
insanlar değillerdir. Bir zamanlar Almanların söyledikleri hemen gözümüzün önündeki
iyi huylu adetler, şurada duran iyi yasalardan daha geçer akçedir sözünü, tamamen
gerçek olarak onlar için söyleyebiliriz. Onlar fıtrat olarak iyi insanlardır ve iklimin onları bu hale getirdiğini sanmamak gerekir çünkü Rumlar da aynı iklimde doğmalarına
rağmen çok farklı eğilimlere sahiptirler. Rumlar atalarından aldıkları kalleşlik, hainlik
ve kendini beğenmişlik gibi kötü niteliklere sahiptirler. Buna karşın Türkler bilhassa
samimiyet ve tevazu sahibidirler. Eğer neredeyse hepsinde görülen dalkavukluğu istisna sayarsanız, hırs ve tamahkârlığa dayalı kölelik her tarafta vardır, sadelik ve temiz
kalplilik onların arasında örneği görülmeyen bir açıklıkla yaşanmaktadır. Bir satıcının
dükkânındaki bir ürünün diğer dükkânda daha ucuza bulunabileceğini hiç düşünmemek gerekir. İki ecu’lük bir mal başka bir yerde asla beş altına satılmaz. Dükkâna
girildiğinde yapılması gereken şey hangi malı beğenmeye karar vermek olacaktır. Meşrulaştırmak için [Batı dünyasında] din dağlarının zirvesine konulan tefecilik burada
hiç yapılmaz. Paradan elde edilen kazanç tüm halklar arasında yapılan ticaretle elde
edilir. İnsan hayatını zorunluluktan kullanan çok az sayıda zanaatkâr vardır. Kibir ya
da gururlanmak için çalışmazlar. Giyimlerine gelince sadece kadınların giysileri süslü
ve göz alıcı olduğundan havai ve gösterişlidir. Türkler her zaman çok namuslu biçimde
giyinirler. Bazen moda gereği giysilerin renkleri değişir. Giysilerin boyu ne dar ne de
uygunsuzdur”1.
Türkler arasında yemek yeme adabı ve sofra geleneğini Sieur du Loir şöyle anlatıyor:
“Yemeklerinde hem miktar olarak hem de etlerin kalitesi bakımından kanaatkârdırlar.
Her ne kadar arzuları hilafına da olsa hepsi temiz değildirler fakat bu kusurları Hıristiyanların büyük çoğunluğunun yemek masasındaki aşırılıklarıyla karşılaştırıldığı zaman hoş görülebilir niteliktedir. Onlar için yemek gereklilikten dolayı yenir ve nezaket
daha çok âdâb-ı muâşerettir. Onların sofrasında gırtlağın zaferinin anıtı hiç dikilmez
(ağız tıka basa doldurulup avurtlar şişirilmez) ve evlerin rezalete ve aşırılığa adandığının işaretlerine hiç rastlanmaz. Türkler yemekler için sadece kalayla beyazlatılmış
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tunçtan, porselen veya topraktan yapılmış kapları kullanırlar. Yirmi yıldan beri sadece
padişahlar altın ve gümüşten kap-kaçak kullanmaktadır. Sofra adını verdikleri ayaklığı
(kereveti) halının üzerine koyarlar, bir deri sofra örtüsü olarak kullanılır sonra da onun
üzerine tahtadan yuvarlak ve oyuk olmayan bir tepsi konur. Bunun üzerine de yemekler yerleştirilir. Türkler bu tepsinin etrafında kıçlarının üzerine otururlar. Eğer örtü sofranın etrafına oturanların hepsine yetmiyorsa her zaman kullanışlı olan mendillerini
örtü olarak kullanırlar. Kaşıkları tahtadan olup sapları en azından yarım ayak kadar
uzunluktadır ve kaşıkları sadece parmaklarının yanmaması için kullanırlar. Mümkün
olur olmaz bir el kaşık veya çatal yerine kullanılır, yemek ağza götürülür. Yemekte bir
adam geğirse ona küçük bir parça peynir veya bir meyve ikram edilerek sağlık temennisinde bulunma medeniliği gösterilir. Eğer sofrada zeytin varsa Meuhke (?) adını verdikleri seremoniyi tercihen yaparlar”11.
Gündelik hayatın akışı içerisinde Türkler’in vakit geçirmek için oynadıkları oyunlara da
Fransız du Loir değinmektedir: “Gerekli olduğu zamanlar yemek yedikleri gibi gerektiği zaman da eğlenmek için oyun oynarlar. Her yerde olduğu gibi oyunda ve oyunun
sonunda da düzgün davranırlar. Bundan dolayı kazanma hırsı olmaksızın satranç, domino, dama ve bir tür trick-track [tavla] oynarlar. Fakat aldatmaca ve endişe hiç olmaz.
Silah talimleri ve oyunlardan dinlenmeye zaman ayırmazlar”1.
Birbirlerini ziyaret ettikleri zaman sohbet ve mantıklı şeyler konuşurlar. Bizim aramızda bunun bir eksiklik olduğunu itiraf etmek ve yabancı bir ülkede yapılan bu uygulamayı benimsemek gerekir. Genellikle aralarında sohbet edecek bir konu kalmayınca
tespihlerini ellerine alırlar ve her tanede başlarını sallayarak Tanrı’nın adına anlamına
gelen Allahou derler.
Komşular, akrabalar ve tanıdıklar arasındaki ev ziyaretleri, o zamanlar Avrupa’da bilinmeyen kahve ve limonata gibi içecekler Siur du Loir’nın bir hayli ilgidini çekmiştir: “Ziyaret sırasında Türkler asla odalar arasında gezinmezler ve ziyaret oturduktan sonra bir
seremoni haline dönüşür. Ev sahibi ziyarete gelen arkadaşına bir buhurdanlık getirttirir
ve kokulu buharın kaçmaması için iki uşak onun üzerine özel bir örtü yerleştirir. Sonra
misafire İran tarzında boyalı yapraklarla süslü tahta bir altlık üzerinde dopdolu bir porselen tasla şerbet ikram edilir. Limonlu bir içecek olan şerbet, limonun şekerle ezilmesinden sonra su katılarak yapılmasından elde edilir. Bu lezzetli hoş içecekten sonra, çok
küçük bir fincan içinde cahue [kahve] getirilir. Kahve yanık bir sudur ve adını Mısır’dan
gelen ve has buğday gibi iri taneli bir tohumun renginden almaktadır. Bu taneler suyun
içinde kaynatılır. Sıcakken çok güzel olan bu likör [içecek] hemen bu haliyle içilebilir.
Önce dudakların ucuyla fincandan emilir ve üfleyerek içilir aynı içme hareketi birçok
kez tekrarlanarak yapılır. Bahsettiğim içeceklerden ilki çok hoş ve ferahlatıcıdır ikincisinin ise tadı biraz buharından hissedilir ama mide için harikadır, mideden boğaza doğru hava (ve reflü) çıkmasına engel olur. Birbirlerini ziyaret etmeleri sırasında kadınlar
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arasında nasıl davranıldığı konusunda bir şey bilmediğimden size yazamıyorum. (…)
Üstelik kadınları görmek burada çok tehlikelidir. Onları görme ayrıcalığına sadece yakın akrabaları sahiptir. Kadınlar hanım arkadaşlarıyla sadece hamamlarda görüşürler
başka yerlerde görüşmeleri çok enderdir. Kocaları tarikat üyesi olan tüm kadınlar da en
azından hafta da bir tarikatta bulunurlar ve tarikatın kurallarına uymak zorundalar”1.
Türkler arasında evlenme ve kadının durumu, nikah akti Fransız Sieur’ön özellikle
araştırdığı konular olmuştur: “Türkler üç şekilde kadın alabilmektedirler. Birincileri
nikâhlarlar, ikincileri ücretle tutarlar ve üçüncüleri de satın alırlar. Cariye olanları önce
görüp sonra alan Türkler nikâhladıkları kadınları görmeden aracılara güvenip evlenecekleri bu kadınlara karşı aşk geliştirerek alırlar. Diğer kadınlara ise hoşlarına gittiği sürece sahip olurlar. Evlenecekleri kadınların sayısı dörtle sınırlıdır. Onların hepsini aynı
evde tutabilirler ve hepsine eşitçe iyi davranıp, giydirip geçimlerini üstlenirler. Bununla
birlikte genelde tek eşlidirler. Farklı yerlerde bulunmak zorunda kalırlarsa veya işleri
onları zaman zaman farklı yerlerde ikamet etmek zorunda bırakırsa bu durumda da
bir evde bir kadın bulundururlar. Bu kadınlarla evlenmek için, gerekli şartlar sağlandıktan sonra, koca adayı dua ve kutsamayla evlilik akdini tasdik etmesi için mahallenin
imamına gider. Takdir-i İlahî’yi kazanmak için de ekonomik durumuna göre fakirlere
yemek vermek veya köleleri azat etmek gibi bazı hayır işlerinde bulunur. Bu şekilde dini
kuralları yerine getirdikten sonra medeni kanunları ihmal etmemek adına mahallenin
muhtarı [noteri] olan kadıya gider. Bu hâkim evlilik sözleşmesinin şartlarını yazar. Bu
sözleşmenin temel hükmü, her ne kadar kadın kendi tarafından bir şey getirmemiş olsa
da, kadına verilecek olan mihri belirlemektir”1.
Düğün merasimi Sieur du Loir’nın hem gözlemlerini hem de duyumlarını yansıtmaktadır: “Gerekli şeyler bu şekilde kararlaştırılıp yapıldıktan sonra koca karısını zengin
biçimde süslenmiş bir at üzerinde ve değerli kumaşlarla yapılmış bir çadırın altında
olmak üzere evine getirir. Bu çadırı dört erkek tarafından veya kadın seçkin bir ailedense, kocasının hizmetine verdiği dört hadım tarafından taşınır. Köleler kadınların
etrafında yakın korumalar olarak sıralanırlar ve düğüne davet edilmiş kadınlar geline
refakat ederler. Onları takiben de gelinin çeyizi ve mücevherleri götürülür. Bazen çeyiz
önceden de gönderilebilir ama önce de sonra da gitse her zaman bir alayla götürülür.
Herkes evde toplanır, düğün evinin bir odasında erkeklere diğerinde ise gelinle birlikte kadınlara yemek ziyafeti verilir. Gelin tıpkı Rum kadınlar gibi hiçbir şey yemeden,
dimdik ve hareketsiz biçimde balmumundan heykel gibi durur. Kadınların çok süslü
olduklarını hiç söylemeye gerek görmüyorum. Bu cins-i latifin ister bu ülkede ister
başka yerde, kimlikleri ne olursa olsun, ilerlemiş yaşta bile doğal güzelliğiyle yetinmeyip, far gibi şeyler kullanarak güzelleşmeyi görev bildiğini ve delicesine güzel görünme
merakının olduğunu bilmez değilsiniz.
214

Ü S K Ü D A R

V E

G Ü N D E L İ K

H A Y A T

( X V I I .

Y Ü Z Y I L )

Yemek sırasında Türkler’in müzisyenleri kendi tarzlarında birtakım müzik aletlerinin
eşliğinde şarkı söylemekten ziyade bağırıp zırlayıp dururlar. Müzik aletleri altı tel monte edilmiş ve bir tüyle çalınan Türkler’in tambur dedikleri bir çalgıdır. Bu çalgının şekli
bizim Mandore’la benzerdir fakat armonisi tamamen farklıdır. Her ne kadar bizim gibi
on iki müzik makamını bilmekle övünseler de oktavdan başka akort yapmayı bilmezler
ve onu da dokunarak asla araştırarak değil tesadüfen bulup yaparlar.
Bu yemekten sonra iki oda arasında bağlantıyı sağlayan ve parmaklıkla kapatılmış bir
aralığa kadınlar çıkarlar. Buradan kendileri görülmeksizin bizimkilerden daha becerikli olan kukla oynatıcıları ve çalgıcıları seyrederler. Bu eğlenceden sonra daha eğlenceli
bir diğer gösteriyle kalabalık dağılır. Bu son gösteriyi Arp [Harpe] demek olan Tchenk
kelimesinden türetilen Tchingue adını verdikleri kızlar yaparlar. Bu kızlar genelde becerikli ve sevimlidirler. Biri bir tür viyola olan Kementche adını verdikleri gövdesi yuvarlak
ve sapı bayağı uzunca bir çalgıyı çalarken diğeri Arpın tellerine dokunmaktadır. Bu
sırada bir diğer kız ise Biscaye Tamburunu sevimli bir şekilde çalıp dansa geçiş yapar
ve diğer başka kızlar bir tür çakıldakla (parmağa takılan zille) dans ederek şarkı söylerler. Eğlenceyi daha da renklendirmek için bunlara çok daha genç olan ve bedenleri
hayranlık uyandıran esnekliğe sahip üç ya da dört kız daha katılır. İkişer ikişer eşleşip
duyguları ve hareketleriyle aşkı anlatan bir nevi Sarabande dansı yaparlar. Bakışlarını
ve hareketlerini eğlenceyi izleyenlerden bazen birine bazen ötekine yöneltirler. Gerçi
heyecanlanmamak için ya duyarsız ya da çok kararlı olmak gerekir. Fakat o figürler
karşısında erkek hayali çok fazla zahmet çekmez, neyse istirham ediyorum başka bir
konuya geçelim. Bir de dürüstçe bu konu hakkında da fazla konuşmak istemiyorum;
dostlarını yolcu ettikten sonra aşk arzularını dindirmek için sabırsızlanan ve şehvetin
hiç de az olmayan timsali olan yeni evlileri çabucak yatağa bırakalım”1.
Gayr-i müslim kadınların durumuna kısaca değinen Sieur du Loir mektubunda uzun
uzun Türk kadınlarından bahsetmektedir. Fakat kadınlar üzerine yazdıklarının çoğu
yazarın hayal ürünü olduğu âşikardır ve Batılı erkeklerin doğulu kadınlar hakkındaki
fantastik önyargılarını yansıtmaktadır. O nedenle gereksiz birtakım tespitleri burada
vermedik. “Bazen Türkler bu şekilde Hıristiyan kadınlarına da sahip olurlar. Bu tür
evliliği bu ülkede yaşayan, buraya uyum sağlamış olan Hıristiyanlar tarafından da yapılmaktadır. Bu Hıristiyanların köle edinme hakları da vardır ama alacakları kölenin
kendi dinlerinden olması gerekir. Sadece Türkler her dinden köleye sahip olabilirler
ve onlar özellikle Kafkasyalıları (Çerkezleri) tercih ederler çünkü Çerkez kadınları çok
güzeldirler. Türkler, Çerkez kadınlarını çok kıskanırlar ve onları kendi zevkleri için ayrı
tutarlar. Hatta bu kadınlar ülkelerinde Hıristiyan doğmuş olsalar bile ne Yahudilerin
ne de diğer Hıristiyanların onları satın almalarına izin vermezler.
Ülkede her ne kadar çeşitli statüdeki kadınların durumları farklı olsa da birtakım şeyler
yine de benzerdir. Onlardan doğan çocuklar meşrudur. Erkek yasal olarak boşanarak,
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Kebin olarak aldığına vaat ettiği meblağı ödeyerek ve köle durumundaki kadını da
yeniden köle olarak satarak tüm kadınlarını terk edebilir. Fakat bir de gerçek vardır,
evliliğin bitmesini kadın istese bile erkek böyle kolayca hiçbir kadınını terk etmez.
Eğer geçerli bir sebeple kadın ayrılmak zorunda kalırsa erkek ona çeyizini bırakmak
zorundadır fakat erkek geçerli bir nedenle karısını boşarsa ona hiçbir şey vermez. Bazen yaşanabildiği üzere, eğer erkek ayrıldığı kadını yeniden almak isterse, boşanmış
olmanın getirdiği utancın silinebilmesi için kadının üçüncü bir kişiyle yatıp ondan da
ayrılması gerekir (…).
Bu kadar çok kadına sahip olan Türkler’in başka kadınlara da sahip olmaya çalışmaları
kabul edilemez bir harekettir. (…) Kanunlar kadınları tehlike ve zorluklardan korumaya yönelik olmaktan ziyade namusları ve vicdanlarını korumaya yöneliktir. Kadınlar
her zaman kocalarına kendilerini vermeye özen gösterirler. Onların her türlü adamla
birlikte olduklarını söylemek gibi bir isteğim yoktur. Hoppalık yapmaksızın tatlı ve hoşturlar. (…) Erkekler onlara çok büyük aşağılamayla davranıyorlar. Onları kop koyu bir
cehalet içinde bırakmakla yetinmeyip, onlara sadece Tanrı’ya dua etmeyi öğretiyorlar
ve camilere kapatıyorlar. Bununla da yetinmeyen erkekler Houris adını verdikleri başka kadınları bulmayı umut ettikleri cennete kadınlarının girmesini dahi istemiyorlar.
Kadınların dünyada sadece nesli devam ettirmeye yaradıklarını ve bunun da onların
tek zevki olduğuna inanıyorlar. Bu fevkalade konuyla ilgili olarak Türkler’e yönelik zihnimde geliştirdiğim kınamaya sizin dikkatinizi çektim. (…)
Cinslerinin kendilerine verdiği sıradan hoşluk dışında Türk kadınları çok güzel, çok zarif ve vücut orantıları çok ender orantısızdır. Size tek cümleyle söyleyebilirim ki dürüst
bir adamın aradığı hiçbir şey onlarda eksik değildir. Zihinsel yetenekleri vücutlarının
nitelikleriyle örtüşmektedir. Çünkü onlar yün eğirmek ve nakış işlemekten başka sadece tabiatın bize bahşettiği, işsizlikten doğan ve hayal gücünün beslediği zevk arzularını tatmin etmekle uğraşırlar. İşte bundan dolayıdır ki başka bir gerekçeyle İstanbul’a
gelen erkekler sıklıkla kaçırılırlar. Fakat yine de böylesi güzel talihin insanı bulması
tehlikelidir. Bu kadınların, böylesi adamları zevkleri doğrultusunda kullandıktan sonra, “arzularında da kibirlerinde de aynı kaprisleri olduğunu” gösterirler1. Dolayısıyla
bu kadınlar zina suçlamasıyla cezalandırılmaktan korkarak birlikte oldukları adamları
gizlice öldürtürler. Eğer zina yapıldığı bilinirse Türkler zina yapan kadını acımasızca
cezalandırırlar. Zinandan suçlu bulunan kadının hayatıyla ilgili karar almayı mahkeme
kocaya bırakır. Eğer koca zina yapan kadını affetme âlicenaplığını gösterirse ve kadının
zina yaptığı adam Türk’se [Müslümansa], koca kadını boşayıp onu sevgilisiyle evlenmek zorunda bırakır. Fakat zina Hıristiyan bir adamla yapılmışsa adam öldürülür. Kocada kıskançlık duygusu merhametten ağır basarsa kadın için hiçbir af yoktur. Kadını
içine taş doldurulmuş bir çuvala sokup denize atarlar. Bu acımasız cezanın korkusu,
nefsine kapılanları her zaman engellemez çünkü zorlukların artması bu arzuyu daha
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da tahrik eder ve insanı daha becerikli yapar. Çok az kötü sürpriz yaşanır ve beş veya
altı yılda bir zavallı yakayı ele verir. Kadınların giyim ve süslenmesi için gerekli şeylerin
ticaretini yapmak maksadıyla hanımların evlerine daha ziyade Yahudi kadın tüccarlar
girerler. Bu Yahudi kadınlar onların entrikalarının sırdaşıdırlar. Yahudi kadınlar ticaretin bir parçasıymış gibi kendileriyle birlikte hangi dinden olursa olsun hiç de zor
olmayacak biçimde çok güvendikleri bir erkek köleyi de evlere sokarlar ve çok az bir
ücret karşılığında bu erkekle hoşça vakit geçirilir (…)”1 .
Hamamlar Sieur du Loir’nın mektubunda bir hayli yer tutmaktadır. “Halkın kullandığı
hamamlar kubbeli iki büyük binadan ibarettir. İlk binada mermerden çok güzel bir
çeşme vardır ve köşelerden birinde yıkananların çamaşırlarını kurutmaya yarayan bir
soba bulunmaktadır. Elbiseleri koymak için, duvarların dibinde boydan boya üzerlerinde güzel örtü veya kilim bulunan oturaklar sıralıdır. Buraya girince hemen soyunulmaz, vücudun gösterilmesinin ayıp olduğu bölgeyi örtmek için Fota veya Pechtemal
[peştamal] adını verdikleri mavi ve beyaz çizgili önlüğü bir hamam görevlisi getirdikten
sonra elbiseler çıkartılır. Sonra terlemek için daha sıcak olan bir yere gidilir ve ikinci
binaya girince sizi büyük bir mermer masa beklemektedir. Buraya uzandığınız zaman
bir erkek görevli kollarınızı ve bacaklarınızı bir taraftan diğerine ovup, masaj yapıp sinirleri ve kasları gevşetir. Bundan sonra sizi sırt üstü çevirir, omuzları sırtı hafifçe ovup
damaları ve ayakları rahatlatır.
Sonra da sizi küçük bir odaya bırakır. Burada iki musluktan biri sıcak diğer soğuk olmak
üzere aynı kurnaya su akmaktadır. İstediğinize göre her ikisini de ayarlayabiliyorsunuz.
Görevli burada sizin bütün vücudunuzu sabunla köpürtür, elindeki deve kılından yapılmış sert bir lifle ovmaktan ziyade kaşağılayarak yıkar. Bir sünger taşıyla ayaklardaki
nasırları temizleyip yumuşatır. Kafa ve koltuk altlarındaki kılları tıraş eder. Diğer yerlerdeki kılları kesmeniz için de size bir tıraş aleti verir. Her yeriniz yıkanıp temizlendikten
sonra, önlük (peştamal) değiştirilir ve elbiselerinizi giymeniz için ilk yere geri gelirsiniz.
Erkekler sabah dokuzda, kapıda beş veya altı akçe ödeyip mekânı kadınlara terk etmek
üzere hamamdan çıkarlar. Erkeklerin kadınlarla aynı mekânda bulunmaları ölüm cezasıyla yasaklanmıştır. Kadınlardan kölesiyle gelenlere, hamamda, kölesinden başka
kimse hizmet etmez ve kölelere özel bir elbise giydirilir.
Hamama giden kadınlar tıpkı baloya giden bizimkiler gibi daima süslenirler çünkü
burası onlar için birlikte oldukları ve arkadaşların buluştukları tek yerdir. Hamamda
kendilerini daha sevimli gösterebilmek için kadınlar sadece elbiselerinin zenginliğini
ve yüzlerinin güzelliğini değil aynı zamanda vücutlarının tüm güzelliğini de sergilerler
(…)”1.
Gece hayatına ilişkin gözlemlerine de Sieur du Loir mektubunda yer vermektedir:
“Geceleyin hiç kimse gerekmedikçe sokağa çıkmaya cüret etmez. Kavşaklarda hiç
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kımıldamadan duran bir bekçi vardır. Evlerinden bir yere gitmek için çıkan insanlara
bu bekçi gittikleri yeri doğru söyleyip söylemediklerini teyit etmek için eşlik eder. Sabah sekizden akşama kadar, oluşabilecek kargaşayı önlemek ve suç işleyen şahısları
cezalandırmak için birkaç zabitle ve adliye görevlileriyle birlikte sokakları turlayan bir
yargıç (kadı?) vardır. Veziriazam Çarşamba günleri akşam yemeğinden sonra denetleme yapar. Kadıların, subaşı ve voyvodaların denetleme için haftanın belli günleri ve
saatleri vardır. Veziriazam devletin birinci veziri olup padişah ona adliye ve elçilerin
kabulünden başka diğer tüm işlerin sorumluluğunu da vermiştir. Kadılar tıpkı bailli1
gibidirler ve üçüncüsü olan subaşılar ise komiserlerin görevini yürütürlerken dördüncüsü voyvodalar Mareşallerin Prevost’ları gibidirler. Padişah da sıklıkla tebdili kıyafet
edip onların görevlerini sadık biçimde yapıp yapmadıklarını denetler. Sultan Murat,
bazen beraberinde bir merdiven taşıtır, buna çıkarak evlerin penceresinden içeri bakar
ve ölüm cezasıyla yasaklanan tütünün içilip içilmediğini kontrol ederdi”1.
Kadınların tek başlarına sokakta dolaşamadığını belirten Sieur şu tespitte bulunuyor:
“Köle ya da hür herhangi bir kadın pazarda hiçbir şey alıp satmıyorsa, şaşkınlık içinde buraya kendi namusunu ya da efendisininkini kötüye çıkarmakla suçlanabilir. Ona
hiçbir işi olmaksızın sokaklarda gezilemeyeceğini öğretmek için, adliyeden bir zabit
onu omuzlarından yakalarken bir diğeri elindeki değnekle hâkimin hoşuna gidecek
biçimde kadının kalçasına vurur”.
Gündelik hayat içerisinde asayiş konusu ve suçluların cezalandırılması Sieur du Loir’nın dikkat ettiği mevzulardandır: “Sarhoş halde kavga ederlerken veya başka bir suç
işlerken yakalanan erkeklere çok sert davranılır. Ufak suçla itham edilenler yine kıçlarından dövülürler fakat sopa kadınlara göre daha sert ve daha fazla vurulur. Genelde
bu suçlular yere yatırılıp falakaya bağlandıktan sonra karınlarına ve ayakaltlarına iki
yüz, üç yüz sopa vurulur. Gündelik hayat için gerekli olan zahireyi yanlış ağırlıkta veya
hatalı ölçekte veyahut ta aşırı fiyatla satanlar bir kapıya ya da bir duvara kulaklarından
iki çiviyle çivilenirler. Bütün gün herkese böyle sergilenip, görenlerin hakaret ve küfürlerine maruz kalırlar. Eğer sokakta bir insan öldürülmüş olarak bulunursa, o mahallenin sakinleri cinayetten sorumlu tutulurlar. Mahalleli ya katili adalete teslim etmek ya
da cezayı satın almakla yükümlüdürler. Onlar ölümün kan parası olarak kırk bin akçe
ödemek mecburiyetinde kalırlar.
Benzer biçimde sokakta biri saldırıya uğrarsa, saldırgan ve mağdur hangi dinden olurlarsa olsunlar, olayın şahitleri saldırganı yakalayıp adalete teslim etmek veya mağdura
yaptığının aynısıyla cezasını vermek zorundadırlar. Adalete o kadar saygı duyarlar ki
ve adalet onların üzerinde o denli etkilidir ki cheriullah yani Tanrının adaleti diye onlara bağırıldığında durmayan veya kaçıp gitmeyen çok az kimse vardır. İşte bu prensip
Türkler’in hakaretleri ve düşmanlığı unutmalarını kolaylaştırır. Onlar intikam duygusunun doğurduğu kargaşayı bastırmak için asla bu duyguyu korumaya yeltenmezler.
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Dinin aşırı uç bir emri olarak onlar Cuma ibadetine başlamadan önce düşmanlarını
affetmek mecburiyetinde kalırlar yoksa yaptıkları duaların geçerli olmayacağına inanıyorlar”.
Bayram ve konuşma adabı yazarın dikkatini çekmektedir: “Onların Paskalyasının ilk
gününe Bayram adını veriyorlar. O gün Türkler arasında birbirleriyle karşılaşanlar genel bir barışma (uzlaşı) yaparlar. Birbirlerine ellerini uzatırlar ve başlarını hafifçe eğerek selamlaşırlar. Birbirlerine Bayram koutlu olsun sözleriyle iyi bayramlar dileğinde
bulunurlar. Bu ülkede neredeyse hiç cinayetten bahsedilmez ve eğer böyle bir olay
cereyan etmişse bu ya kaçmakta olan hırsız haydutların işidir ya da aşırı öfkeyle yapılan
ilk hareketin sonucundandır.
Oyun ve intikamın ve de kızgınlığın çocuğu olan küfür Hıristiyanların ülkesinde büyük bir imansızlıkla ve iğrençlikle yapıldığı gibi, bu ülkede ne sokaklar da ne de evlerde duyulmaz. Bizi utançtan şaşkınlığa düşüren, onların ağızlarından sadece küfrün
çıkmaması değil aynı zamanda konuştukları dilde böyle sözlerin olmayışıdır. Sadece
Tanrıdan anlamına gelen vallah derler”.
Yardımseverlik, merhamet ve dayanışma üzerinde Sieur du Loir bir hayli durmaktadır:
“Türkler’in gelenekleriyle ilgili son birkaç şeyi size kısaca anlatmam gerekirse, sadece
insanlara değil hayvanlara karşı da onlarda olan yardımseverlikten başka geriye size
anlatacağım bir şey yoktur. Bu hayırseverlik kamuya ve şahsa karşı gösteriliyor, yaşayanlar ve ölüleri yani insan neslini kapsıyor. Türkiye’nin her yerinde imaret adı verilen
misafirhaneler vardır ve buraya hangi dinden olursa olsun fakirler gelip ihtiyaçlarını
giderirler (…).
Kişilere karşı sadaka çok az bir merhamet duygusuyla yapılmaz. Zenginler borçlarından
dolayı hapsedilmiş olanları bıraktırmak için zindanlara giderler. Onlar sadece çekilen
acıları teskin etmekle yetinmezler ve mümkün olduğunca teselliden de öte yardımcı
olurlar. Fırsat bulduklarında sadece sözle teselli etmezler aynı zamanda, kanıtlarının
gücü veya söylemlerinin etkisiyle Tanrıdan gelmesi gereken tevekkülü de tanıtmaya
gayret ederler. Türk zenginler büyük bir şefkatle hastaları da ziyaret ederler. Bulaşıcı
salgın hastalık olsa da onlar bunu kader olarak görürler ve hastaların ihtiyaç duydukları ilaçları taşırlar. Utanan fakirlere yardım götürebilmek için eşi benzeri görülmemiş
bir özen ve gizlilik içinde davranırlar. Bu ülkede çok az sayıda dilenci görülmektedir.
Fransa’yı kaplayan sahtekâr dilencilerin insanı tedirgin etmeleri bir yana, zenginlerin
dağıttığı sadakalardan pay alabilmek için buradaki yoksullar yol, köprü yapımlarında
ve kamu binalarının inşaatlarında gönüllü çalışırlar. Üstelik onlar çalışmaya ihtiyaç
duyulunca ve her biri katkı sunacağı zaman katılırlar.
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Yaşayanların olduğu gibi ölülerinde Türkler’in sadakasında payı vardır. Türkler ölenleri için sadaka dağıtırlar ve dua okurlar. Ölenlerin mezarları üzerine isteyen fakirlerin
alabilmeleri için yiyecek malzemeleri bırakırlar.
Buraya kadar Türkler’in sadaka vermesi övgünün en hasına değerdir fakat sadakayla
ilgili temel prensip gerçek imana dayanmadığından sadaka komik haddi aşan bir batıllığa düşmektedir. Her şeyin bir ruhu olduğunu kabul eden bu güzel erdemin hayvanlara karşı merhamet hisleri son derece doğaldır. Ve şimdi yazacaklarıma eğer gülerseniz
ve övüp durduklarımla alay ederseniz sizi mazur görürüm. Türkiye’nin şehirlerinde
kediler için evler inşa edildiğini, bu soylu kedi ailelerine hizmet etmek, onların yiyeceklerini vermek ve bakımlarını yapmak için hizmetkârlar ve maaşlı görevliler çalıştırıldığını kim gülmeden okuyabilir? Ağır yüklerinden dolayı atları teskin etmelerinden
ve de adil emirlerle taşımayacakları yükleri kurallara bağlamalarından dolayı Türkler’i
kınamıyorum. Ve tabii bir zamanlar Antikçağın büyük filozoflarından biri balıkçıdan
fidyesini vererek bir file balık alıp onları yeniden suya bırakmıştı. Onun bu hareketi
karşısında Türkler’in kafeslere kapatılmış kuşların öldürülmemesi için satın alıp hürriyetlerini vermelerine (Türkler özellikle İstanbul’da çok sevilen kumrulara bunu yaparlar) diyecek bir şey bulamazdım eğer Türkler aynı ödülü demirlere vurulmuş acımasız
zalimliklerinde inleyen zavallı kölelere de yapmış olsalardı. Fakat her halükarda halka
açık meydanlarda kediler için ciğer ve diğer lezzetli etleri satan dükkânları görmeyi ve
üst düzey adamların öğle yemeği saatlerinde bu etleri satın alarak kedilere vermelerini
gerçekten gülünç buluyorum. Bu nankör hayvan yerine insana sadık olan köpeklere
iyiliklerinin karşılığı olarak Türkler’in daha fazla şefkat göstermeleri iyi olurdu. Fakat
köpeklere evler yapmak şöyle dursun bu hayvanlar çok sıkıntı çekiyorlar. Özellikle salgın hastalık sırasında Türkler felaketin nedeni olarak gördükleri bu hayvanları gördükleri yerde öldürüyorlar. Böylece peygamberlerinin ilahi gazaptan sakınmak için
onlara öğütlediği gibi içlerindeki kini köpekler üzerine boşaltmış oluyorlar. Bununla
birlikte Türkler’den bazı kimseler, onlarda doğal olarak bulunan hayvanlara karşı şefkat
duygusunu köpekler için de göstermek üzere sokaklara köpeklerin kalabilecekleri küçük kulübeler yaptırırlar ve onlara yiyecek vermeye özen gösterirler. İşte böyle onların
inandığı dinde körü körüne kâfirliği yaşayanların arasında Takdiri İlahiye mazhar hareketler de çokça görülmektedir. Fakat gerçekten de ahlak konusunda, onların siyasetleri
ve medeni yaşamları tüm dünyaya örnek olabilir”.
Antikçağ hayranı ve samimi bir Katolik Hıristiyan olan Sieur du Loir’nın Türkler’in gelenekleri, inançları ve gündelik hayatları hakkında özetlemeye çalıştığımız tespitleri
Fransız diplomasi çevrelerinin anlatılarında, hatıratlarında veya çeşitli vesilelerle yazılan diplomasi metinlerinde de teyit edilmektedir. Fakat bu teyitler doğrudan izahlar
veya gözlemler şeklinde değil resmi anlatı içerisinde çoğunlukla tesadüfen yazılan kısa
cümleler şeklinde görülmektedir. Marki de Nointel, Louis Deshayes de Cormenin ve
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Marki de Bonnac’ın eserlerinde, metinler ve anlatılar içerisine dağılmış Türkler’le ilgili hasletlere işaret eden bu türden teyitler bir hayli fazladır. Üsküdar ise bu eserlerde
Kızkulesi ve yazlık sarayı ile yer bulabilmiştir. Bunun yanında Doğu’ya giden tüccar ve
sefirler için hareket noktası ve Doğu’dan gelenler içinse varış yeri olarak dikkat çekmektedir.
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ÜSKÜDAR’DA AVRUPALI BİR DİPLOMAT:
AVUSTURYA ELÇİSİ VİRMONDT KONTU
DAMİAN HUGO’NUN 1719’DA AĞIRLANMASI
DR. UĞUR DEMİR

1

Marmara Üniversitesi

Üsküdar, Türk hâkimiyetine geçtiği dönemden itibaren önemli diplomatik görüşmelere
ve elçi karşılamalarına ev sahipliği yaptı. Özellikle doğudan gelen elçiler önce Üsküdar’da ağırlanır ve burada birkaç gün bekletilirdi. 1. yüzyılın hemen başından itibaren
Üsküdar’da elçilerin ağırlandığı mekânlardan biri olarak Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı
ön plana çıkmaya başladı. Sadrazam Baltacı Mehmed Paşa’nın Amcazâde Yalısı’ndaki
bir ziyafet vesilesiyle İran Elçisi Murtaza Kulu Han’a söylediği, “elçilere arz-ı şevket
olunmak lâzım ve mühimm olmağın belde-i Isfahan’da Çârbâğ nâm gülzârınız var ise,
bizim dahi Hisâr gibi câ-yı behişt-âsâmız vardır” sözleri yalının İstanbul Boğazı’nın
güzelliğiyle misafirlerini büyülemek için eşsiz bir mekân olduğunu göstermektedir.
Amcazâde Yalısı’nda ağırlanan diplomatlardan biri de Avusturya Büyük Elçisi Virmondt Kontu Damian Hugo’dur. Virmondt Kontu, Pasarofça Antlaşması’nın tasdikli
nüshasını teslim etmek üzere 1 Ramazan 111/ Ağustos 11’da Küçükçekmece’den
İstanbul’a giriş yaptı ve bu münasebetle elçiye mutantan bir karşılama töreni icra
edildi. Elçi, 1 Ramazan 111/ Ağustos 11’da Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa
tarafından kabul edildi.  Ramazan 111/ Ağustos 11’da ise Divân-ı Hümâyûn’a
geldi. Ramazan ayı olmasına rağmen yalnızca Hugo’ya Divân’da ziyafet verildi ve ardından da III. Ahmed’in huzuruna çıkartıldı. Avusturya Elçisi onuruna asıl ziyafet ise
Ramazan ayından sonra verildi. Bu minvalde ilk olarak 1 Şevval 111/ Eylül 11’da
Sadrazam İbrahim Paşa tarafından Vidos Bahçesi’nde verilen ziyafete Hugo da davet
edildi.
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Bizzat Hugo adına ilk resmî ziyafet ise Üsküdar’da Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’nda
 Zilkade 111/1 Eylül 11’da verildi. Yalıda verilecek ziyafet için iki gün öncesinden
hazırlıklar başlatıldı. Bu minvalde deniz üzerinde inşa edilen büyük kasır, hemen
yanındaki küçük oda ve daha dışarıdaki sofa ile etrafındaki odalar mehterhâne-i hayme1 tarafından döşendi. Ziyafetten bir gün önce de sadaret kethüdası gelerek köşkteki
fıskiyenin etrafına meyve sepetleri dizdirdi. Kasrın üç sofasını da çiçeklerle süsletti ve
iki gün içinde yalıdaki hazırlıklar tamamlandı.11
 Zilkade 111/1 Eylül 11 tarihi geldiğinde Hazinedar Çiftliği’nde bekleyen Hugo ve
elçilik mensuplarını1 Defterdar İskelesi’ne getirmek üzere sabahın erken saatlerinde
atlar gönderildi. Buna mukabil Hugo ve elçilikteki diğer asiller iskeleye kendi atları ile
geldiler.1
Avusturya elçisi ve maiyetini iskelede defterdar karşıladı. Virmondt Kontu, defterdarın
yedi çifte kayığına, diğerleri ise hazırlanan başka kayıklara bindirilerek Sadrazam İbrahim Paşa’nın Beşiktaş’taki yalısına getirildiler.
İbrahim Paşa’nın yalısına getirilen Kont, sadrazam tarafından gizlice görüşmek üzere
içeri davet edildi ve bu vesileyle elçi ile birlikte dokuz beyzâde, sırkâtibi, Avusturya
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tercümanı ve Divân-ı hümâyûn tercümanı yalıya nakledildiler. Diğer elçilik mensupları
ise yalı önünde bekleyen derya kaptanlarından İzmirli Derviş Ağazâde İsmail Paşa’nın
gemisine götürüldüler. Hugo ile İbrahim Paşa’nın Beşiktaş’taki görüşmesi bittikten
sonra Avusturya elçisi de kayığa bindirilerek Boğaz’da kendisini bekleyen gemiye
nakledildi.1 Bu arada gemi baştanbaşa rengârenk bayraklarla süslenmişti. Elçinin
nakledilmesi esnasında çeşitli gösteriler tertip edildi ve top atışları yapıldı.
Hugo, sadrazamdan önce Beşiktaş’tan ayrıldı zira Üsküdar’a sadrazamdan evvel geçerek Amcazâde Yalısı’nda İbrahim Paşa’yı karşılaması gerekiyordu fakat Boğaz havası
sürprizlerle doluydu. İstanbul Boğazı’nda sonbaharın şiddetli rüzgârları başlamıştı
ve bundan Vinkont Kontu da nasibini aldı. Çünkü rüzgâr sebebiyle Hugo’yu İstanbul
Boğazı’nda gezdirmek üzere yola koyulan çekdiri dalgalar üzerinde rotasından saparak
sürüklenmeye başladı ve elçinin Boğaz sefası zorlu bir yolculuğa döndü.
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Hugo, rüzgâr ve Boğaz’ın dalgaları ile boğuşurken tam bir saate yakın zaman geçmiş,
diğer Avusturya elçilik heyeti ise çoktan Amcazâde Yalısı’na vasıl olmuştu. Elçiden bir
saat sonra Beşiktaş’tan ayrılan Sadrazam İbrahim Paşa dahi Virmondt Kontu’ndan
önce Üsküdar’a geçmişti.
Sadrazam, Hugo’yu beklemeden Amcazâde Yalısı’na çıktı ve bu vesileyle “alkış”1 merasimi icra edildi. İbrahim Paşa daha sonra yalının köşk bölümüne geçti ve bu arada
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kasırda daha önce hazırlanmış olan meyve sepetlerinden bazılarını hediye olarak III.
Ahmed’e gönderdi.
Hugo ise hâlâ Boğaz’ın dalgaları ile boğuşuyordu. Bunun üzerine ziyafetin daha fazla
gecikmemesi adına sadrazam, elçiyi taşıyan geminin bulunarak Hugo’nun başka bir
vasıta ile Üsküdar’a getirilmesini emretti. İbrahim Paşa’nın emri üzerine dalgalarla
daha rahat baş edebilecek yedi çifteli kayık elçiyi getirmek üzere gönderildi. Görevliler
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dalgalar tarafından sürüklenen Hugo’yu taşıyan gemiyi Bebek Bahçesi önlerinde yakaladılar. Elçi yedi çifteli kayığa nakledilerek salimen Amcazâde Yalısı’na getirildi ve
sadrazamı beklemek üzere kasırda daha önce kendisi için hazırlanan iskemleye oturtuldu.1
Elçinin kasra geçmesinden sonra İbrahim Paşa da buraya geldi. Hugo, sadrazamı ayakta karşıladı ve bu vesileyle selâmlama töreni icra edildi. İbrahim Paşa da kendisine
tahsis edilen yere oturduktan sonra tatlı ve kahve ikramı başladı. Ardından vakit kaybedilmeden yalının köşkünde yemeğe geçildi. Zira elçinin gecikmesi sebebiyle daha
önceden planlanan zamanın gerisinde kalınmıştı. Yemek için siniler hazırlandı. Elçi,
sadrazam için hazırlanan sini de yemek yiyecekti. Bu sebeple siniye Hugo için altın
bir kaşık, çatal ve bıçak konuldu. Avusturya elçilik kâtibine göre bu özel bir muamele
idi. Zira daha önce hiçbir elçilik mensubuna buna benzer bir hizmet sunulmamıştı.1
Sadrazamın sinisinde İbrahim Paşa’nın damadı Nişancı Mustafa Paşa, III. Ahmed’in
başimamı Arapzâde Abdurrahman Efendi ile Reisülküttâb Üçanbarlı Mehmed Efendi
de vardı ve bunlar sadrazamın sol tarafında oturdular. Diğer sofralara ise defter emini, başmuhasebeci, Haremeyn muhasebecisi, matbah emini, arpa emini, Darphâne
emini, İstanbul Baruthâne nâzırı, silahdar kâtibi, Tersane emini, Kapıkethüdalarından
Mehter Yusuf Ağa, sâbık silahdar ağası Mehmed Ağa ve ordu kadısı Feyzullah Efendi
oturtuldu. Hugo ise sadrazamın sağ tarafına oturtuldu ve yaslanması için de bir yastık
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günlüğündeki III.
Ahmed (sağda)
ve Sadrazam
İbrahim Paşa’nın
gravürleri

getirtildi zira elçinin oturması için iskemle konmamıştı.1 Bu, herhalde elçiye büyük
bir eziyet olmalıydı.
Avusturya elçilik heyetindeki asilzâdeler için ise köşkün haricindeki bahçenin karşısındaki sofada sofralar hazırlandı ve buraya oturmaları için iskemleler yerleştirildi. Diğer
elçilik mensupları için ise deniz kenarında beş, altı adet sofra kuruldu.1 Avusturya elçilik kâtibi Gerhard Cornelius’un kayıtlarına göre ziyafet için Alman ve Türk yemekleri
hazırlanmıştı ve kâtip şikâyetçi olmadığına göre yemekler beğenilmiş olmalıydı. Ancak
şu kesindir ki etraftaki çiçek sepetlerinden gelen gönül açıcı kokular ve çeşmeden
sanatkârane fışkırtılan sular Avusturya elçilik heyetinin hoşuna gitti. Zira Cornelius,
günlüğünde bu vesileyle çiçeklerden tam bir sayfa bahseder ve çeşmeyi de övmekten
kendini alamaz.
Yemek bittikten sonra köşkün iç tarafında sağ tarafındaki sofada on üç hanende
hünerlerini sergilediler. Hanendelere  neyzen,  tanburî,  santurî,  kemanî, 1
düdükçü, 1 çenk,  meşkulî olmak üzere toplam  müzisyen eşlik etti.1 Vak‘anüvis
Raşid’in ifadesiyle, “Bu kadar saz u mutribân-ı hem-âvâz vâkı‘â bir gûne zemzeme-i
sâz ve terâne-perdâz oldular ki, yek-âhengî-i nağmelerin her kim gûş etdiyse istiğrâb ve
Elçi-i mezbûru hayret istî‘âb eyledi”. Elçilik kâtibi Gerhard Cornelius icra edilen Türk
müziğinin hiç de rahatsızlık verici olmadığını kaydeder. Bu da müziğin evrenselliğini
bir kez daha ortaya koymaktadır.
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Hugo’nun
III. Ahmed
tarafından Arz
Odası’nda kabulü

Avusturya Elçilik
Kâtibi Drisch’in
günlüğündeki
Üsküdar’daki
ağırlamayla ilgili
bölümden iki
sayfa

Müzik faslı devam ederken Sadrazam İbrahim Paşa, Boğaz’da uçuşan kuşlara tüfekle
nişan aldı ve bir martıyı da vurdu. Hugo da şevke gelerek eline tüfek aldı ve nişan alır
gibi yaptı fakat silahı ateşlemedi. Bu arada sadrazamın üzerindeki mücevherler elçinin
dikkatini çekti ve bunu da İbrahim Paşa’ya ifade etti. Musiki faslı bittikten sonra sıra
ciride geldi. İç ağaları, nakkare sesleri eşliğinde hünerlerini sergilediler. Cirit gösterisinden sonra meydana pehlivanlar çıktı. Her ne kadar elçilik kâtibi Cornelius, bu gösteriyi
biraz müstehcen bulsa da pehlivanların izlemeye gelenlerin büyük bir izdihama sebep
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Teşrifatçıbaşı
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heyetinin kabulü
ve Üsküdar’da
ağırlanmasını
anlattığı teşrifat
defterinin ilk
sayfaları

olduklarını ve kendilerinin kalabalık sebebiyle zor anlar yaşadıklarını da kaydetmekten
kendini alamamıştır. Kalabalığın sebebi ziyafetin herkese açık olmasıydı. Cornelius,
güreşçilerin gösterilerini şu şekilde anlatır: “Tatlı suların bulunduğu kanalın sonunda
bulunan bir başka eğlence köşkünde, bazıları öylesine kuvvetli ve cesurdu ki, üç, dört,
beş, hatta yedi ve sekiz kişiyi sırtında taşıyabildi. Bu şekilde başta zikredilmiş olan
ağalar arasında biri vardı ki, kuvvetli, uzun boylu ve yakışıklı biri olmasıyla birlikte
sadece bir eli vardı. Buna rağmen sahip olduğu tek sağ eliyle beş rakibini yere serdi.
Bunu yaparken diğer kolunun ucunu, rakibi yeterince dikkat etmediğinde, büyük bir
hünerle kispetine sokuyor veya bacaklarının arasına daldırıyor ve böylece avantajlı bir
biçimde vücuduna yapışıyor, rakibini daha üzerine gelirken yere seriyordu. En kuvvetlileri olarak görülen ve yeniçeri ağasının köşkünde beher yedi rakibi alt etmiş olan daha
iki kişi, özel bir müsabaka için birbirlerine rakip oldular. Aralarından hangisinin galip
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ağırlanmasını
anlattığı teşrifat
defterinden
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olduğu hep ihtilaf konusuydu. Bunlardan biri zayıf, diğeri kısa boyluydu, ikisi de kara
yüzlüydü ve bacakları kuvvetliydi. Müsabakanın başlangıcını ve hazırlıkları izlemek
gülünecek bir şeydi. Bilhassa pehlivanların verdikleri pozlar: önce birisi yalnız başına
çıkıyor, bedenini sağ sola sallıyor, sağ elinizi omzuna koyuyor ve sol elini sağ kolunun
altına koyup tutunuyordu. Bu haldeyken sert adımlar atan bir at gibi -Türkler de umumî
sokaklarda genellikle öyle yürür- ancak ayaklarını adım atarken yere hep yan basarak
yürüyordu. Bunun nedeni, sadrazam ve sair elit misafirlere sırtını dönmemekti. Bahsi geçen sadrazamın önüne geldiğinde, bir dizi ve sağ elini toprağa değdirerek onu
hürmetle selamlıyordu. Sonra yeri öperek alnını da yere değdiriyor, bunun üzerine
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doğrulurken bedenini eğiyor, sağ ayağını sol kaval kemiğine getiriyordu; elleri ise bu
esnada ilk yürüdüğü zamanki konumundadır. Bu şekilde duruşunu muhafaza edip,
rakibi meydana çıkana kadar bekliyordu. Nihayet rakibi de aynı şekilde yürüyüp aynı
figürler ve selamlamayla kendisinin solunda duruyordu. Bir süre sonra sadrazamı
tekrar selamlıyorlar ve birkaç adım geriye gidiyorlardı. Birbirlerine dönüp selam veriyorlardı. Bu selamla, müsabakanın düşmanca bir nedenden ötürü değil başkalarını
eğlendirmek amaçlı olduğunu belirtmiş oluyorlardı. Sonra ellerini üç defa birbirine
vuruyorlar, birkaç adım ileriye gidiyorlar, üçüncü defa ellerini birbirine vuruyorlar,
sonra başlarını değdirip birbirlerinin kispetlerine o kadar çok vuruyorlardı ki sesler
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ağırlanmasını
anlattığı teşrifat
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havada uçuşuyordu. Sonra yer değiştirip ve sanki kaybettikleri bir şeyi arıyormuş veya
güreşmek için en uygun yere bakıyormuş gibi davranıyorlardı. Son olarak daire çizerek
yürüyor, parmaklarından yağı çim veya kum ile alıyorlardı, baştan aşağıya rakibini
süzüyor, saldırmak için en uygun zayıf noktayı tespit etmeye çalışıyorlardı. Artık ya
güreş başlıyor veya bu şekildeki davranışlar tekrarlanıyordu. Müsabaka sona erdiğinde
sadrazamı hürmetle selamlıyorlar, ardından birbirlerine selam veriyorlardı. Son olarak
izleyicilere selam verip bu müsabakanın yalnızca seyircilere bir eğlence olduğunu
göstermiş oluyorlardı. Yenilen pehlivan teselli olarak hazinedarbaşı veya sadrazamın
hazinedarından bir Rhein guldeni veya çeyrek duka alıyor ve çekiliyordu. Ancak galip
bunun iki katını alıyordu. Ve her galibiyetinde bu tekrarlanıyordu. Bu arada sadrazam,
ya disiplini göstermek ya da rakibine galip gelen pehlivanın cesaretini takdir mahiyetinde ödülü biraz artırıyordu. Ancak bu ödülü alır almaz etrafı dilsizler, deliler, cüceler,
çavuşlar, efendiler ve yazarlar tarafından sarıldı, yaptıkları iltifatlarla pehlivana ödülden neredeyse hiçbir şey kalmadı”. Pehlivanlardan sonra ise hokkabazlar hünerlerini
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sergilediler. Hokkabazların ustalıkları Avusturya elçilik heyetini dahi şaşkına çevirdi.
Kâtib Cornelius’un anlatımıyla, “Ardından hokkabazlar ve kâğıt numaracıları geldi.
Onlardan biri çuvaldan o kadar hızlı bir biçimde bir yumurta çıkardı ki, o bu sürati
sayesinde diğerinin ustası olmalıydı. Sonra biri burnuna sanki demir halka geçirir gibi
yapıp ucundaki zincirle kendisini etrafta dolaştırdı. Bir başkası iki ateş topunu çıplak
sırtından aşağıya yuvarlattı, sonra onu ağzına sokmaya çalıştığında bıyığını üzerine
örttü; etraftaki insanlar buna güldüler. Bir başkası da dört ipe tutturulmuş bir kâse ile
belirdi ve bunun üzerinde başı üzerinde çok defa çevirdiği dört çay fincanının evvela
bir tahta tabağa koyup yerleştirdi. Son olarak sanatını daha da iyi sergileyebilmek için
bir sandalye gösterisi yaptı”.
Hokkabazlardan sonra sıra Anadolu ve Rumeli Hisarlarından top atışlarına geldi.
Bu vesile ile hisarlardan Karadeniz tarafına doğru olmak üzere üç defa sektirme top
atışı yapıldı. Top gösterisinden sonra tekrar hanendeler müzik icra ettiler. Bu gösteriler seyircilerin o kadar ilgisini çekti ki İstanbul’un uzak yerlerinden gelen insanlar
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TSMK, nr. ,
vr. b).
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şaşkınlıklarını farklı şekilde ifade ettiler. Elbette bundan istifade etmek isteten fırsatçılar da eksik değildi. Avusturya elçilik kâtibinin kaydettiğine göre bu fırsatçılardan biri
gösterilerden sonra halktan para toplamak istedi ancak kimse buna yanaşmadı.
Hanendelerin ikinci faslından sonra sıra nişan alma yarışına geldi. Bunun için denize
testiler konuldu. İlk olarak Sadrazam İbrahim Paşa, birkaç defa tüfekle atış yaptı ve birkaç testiyi de kırdı. Sadrazamdan sonra yeniçeriler testilere nişan aldılar. Elçilik Kâtibi
günlüğünde atış gösterilerini şu şekilde kaydeder: “Hokkabaz ve kâğıt numaracılarını
müteakiben atıcılar (silahşorlar) sahne aldı ve izlendikleri tarzdan daha fazlasını hak
ediyorlardı. Daha öncesinde küçük gemilerin tüm gemicileri, çok yaklaşmamaları
gerektiği yönünde uyarıldı. Böylece suyun üzerinde dörtgen bir sal göründü, bunun
üzerinde deniz suyuyla dolu bir fıçı duruyordu. Bir kadırgadan 1 parça atış yapıldı da
fıçı sağlam kaldı. Fıçının hemen üzerinden uçan gülleler suyun üzerinde komik zıplamalar gerçekleştirdi ve izleyiciler eğlendiler. Bu hedef daha sonra kıyıya çekildi ve sonra
sadrazam tüfekleriyle üzerine nişan aldı ve beş fincanı beş atışta vurdu. Daha öncesinde
de ateş etmeyi çok seven sadrazam, İstanbul’da bolca bulunan deniz kuşlarından birçoğunu gökyüzünden indirmişti. Sonra yeniçeriler, topçular veya humbaracılar çıktı ve
sırasıyla atıcılıktaki hünerlerini sergilediler. Çoğunlukla hedefi vurdular, ancak birçoğu
atıştan kaynaklanan tepmeyle altı adım geriye savrulup sırt üstü düştü. Ve çoğunun
yaptığı gibi biri isabetli atış yaptığında her seferinde takdir manasında bir duka aldı.
Tüm atıcılar hatta sadrazamın kendisi sevinç nidalarıyla eğlendiklerini gösterdiler.
Hatta sonra hayrete düşülecek şekilde artık o denli ağır humbaraları yerleştirmeden
bile vurabildi. Sözgelimi tüfeği sadece göğsüne dayayarak yani havadayken sadece
yukarı aşağı hareket ettirerek nişan alabiliyorlardı. En sonunda fincanların bulunduğu
fıçı, aldığı yoğun ateşten ötürü neredeyse delik deşik oldu ama batmaktansa yoğun
ateşten ötürü sanki havada kaldı ve tüm uğraşlara rağmen artık üzerine fincan yerleştirilememesine rağmen hedef olma görevini sürdürdü”. Atış gösterilerinden sonra ikindi
yemeği verildi. Yemeği müteakiben Hugo, asilzâdeler ve  elçilik mensubuna birer telli
çekmeler(?) takıldı. Ardından da çekdiri paşasına, çekdiride görevli yeniçeri hasekisi ile
Kapıcıbaşı Mehmed Ağa’ya, çorbacıya, Divân-ı Hümâyûn tercümanına ve Avusturya
elçilik tercümanına hilatlar giydirildi. Hilatların giydirilmesini müteakip Hugo’ya gül
penbe çuka kaplı samur kürk ihsan edildi. Bu vesileyle Sadrazam İbrahim Paşa ile elçi
ayağa kalktılar ve daha sonra Virmondt Kontu’na kürk giydirildi. Kürk faslından sonra
da Hugo ve Avusturya elçilik mensupları tekrar gemiye bindirilerek Defterdar İskelesi’ne
gönderildiler. Buna mukabil Üsküdar’daki eğlence henüz sona ermemişti.
Elçinin gitmesine rağmen Sadrazam İbrahim Paşa eğlencelerin devam etmesini istedi.
Bu cümleden olarak hanendelerden birkaçını bizzat yanına getirtti ve onlardan bazı
isteklerde bulundu. Ayrıca dağılmakta olan bazı görevlileri de geri çağırdı, eğlenceler
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akşam karanlığına kadar sürdü. Teşrifatçıbaşı Selman Efendi’nin ifadesiyle, “Bir ziyâfet olmuşdur ki eslâfını birkaç fersah geçmiştir”.1
Hugo,  Nisan 1’ye kadar İstanbul’da kaldı ve elçi adına başka ziyafetler de tertip
edildi fakat en mutantanı Üsküdar’da Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’nda verilendi.
Elçilik kâtibi Gerhard Cornelius’un günlüğü ve Teşrifatçıbaşı Selman Efendi’nin kayıtları sayesinde Üsküdar’daki ziyafetin bütün teferruatının günümüze kadar ulaşması
ise büyük bir zenginliktir.

Dipnotlar
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Almanca metinlerin tercümesinde yardımlarını gördüğüm Doç. Dr. Leyla Coşan ve Hüseyin Onur
Ercan’a teşekkür ederim.



Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’ndaki ziyafetlere dair bk. Murat Yıldız, “Türk Sivil Mimarisinin En Eski
Yapılarından Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı’nın Tarihî Serüveni”, Türkiyat Mecmuası,  (Bahar 11),
s. -1.



Târîh-i Râşid ve Zeyli (haz. Abdülkadir Özcan vd.), İstanbul 1, II, -.



Damian Hugo, ..1’da Rheingland’da Herten sarayında doğdu. Dini sınıfa yönelik tahsil gördü.
Daha sonra askeriyeye dâhil oldu. Pfalz-Neuburg Dükünün masraflarını kendisinin karşıladığı ve
Çasar I. Leopold hizmetinde olmak için kurduğu orduya komutan tayin edildi. Daha sonra Mantna’ya
vali olarak atandı. 11’te Stralsund’a İsveç kralına elçi olarak tayin edildi. 11’da Prusya’ya, bundan
sonra Lehistan ve Macaristan’a gönderildi. Pasarofça Antlaşması’nın tasdiknâmesini teslim etmek
üzere 1 Mayıs 11’da Viyana’dan hareket etti, 1 Temmuz 11’da İstanbul’a vasıl oldu ve  Ağustos
11’da bayrak açarak şehre giriş yaptı. Avusturya olağanüstü elçisi  Ağustos 11’da III. Ahmed
tarafından kabul edildi. Hugo,  Nisan 1’de İstanbul’dan ayrıldı;  Mayıs’ta Belgrad ve nihayet
 Temmuz 1’de Viyana’ya ulaştı. 1 Nisan 1’de Hermansnstadt’da öldü. (Von Bertold Spuler,
“Die Europaische Diplomatie in Konstantinople bis zum Frieden von Belgrad (1)”, Jahrbücher für
Kultur und Geschichte der Slaven, 1, s. -).



Törenin tafsilatı için bk. BOA, Sadaret Defterleri, nr. , s. -.



BOA, Aynı Defter, s. -.



Virmondt’un Divân-ı Hümâyûn’da ve Arz Odası’ndaki kabullerinin detayları için bk. BOA, Aynı
Defter, s. -.



Vidos Bahçesi hakkında bk. Muzaffer Erdoğan, “Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçeleri”, Vakıflar
Dergisi, IV (Ankara ), s. 1.



Vidos Bahçesi’ndeki ziyafetin ayrıntıları için bk. BOA, Sadaret Defterleri, nr. , s. -.

1

Mehterhâne-i hayme: Çadır ve döşeme yapılıp muhafaza olunduğu yer, çadır imalâthanesi hakkında kullanılan bir tâbirdir (bk. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü,
Ankara , II, ).
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BOA, Aynı Defter, s. .

1

Virmondt’un elçilik heyetinde elçilik kâtibi Gerhard Cornelius von den Drisch, iki doktor, eczacı,
cerrah, tercümanlar listesinden dokuz talebe, elçilik mareşali, üç tercüman, on sekiz baron yanında
müzisyenler, seyisler, borazanlar ve subaylar da bulunuyordu (Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi,
VII, -). Kâtib Drisch, elçiliğin İstanbul’daki günlerine dair Latince bir rapor kaleme almış ve
bu rapor daha sonra Almanca’ya tercüme edilmiştir (Historische Nachricht von der Röm. Kayserl.
Groß-Botschafft nach Constantinopel, welche auf allergnädigsten Befehl Sr. Röm…, Nürnberg 1).
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BOA, Aynı Defter, s. -1.

1

Sadrazam ile Hugo’nun İbrahim Paşa’nın Beşiktaş’taki yalısındaki görüşmelerinin tafsilatı için bk.
BOA, Aynı Defter, s. 1. Avusturya elçilik kâtibi Gerhard Cornelius, çekdiriyi ve kürekçileri ayrıntılı
bir şekilde tarif eder (s. 1-).

1

Alkış: Osmanlı teşrifat geleneğinde, merasimlerde padişah ve vezirler için söylenen güzel sözlere
verilen genel ad (Abdülkadir Özcan, “Alkış”, DİA, II, -1).

1

Hugo’nun Boğaz’da yaşadığı sıkıntıya dair bk. BOA, Aynı Defter, s. 1-. Ayrıca bk. Târîh-i Râşid ve
Zeyli, II, 11.

1

Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. .

1

BOA, Aynı Defter, s. .

1

BOA, Aynı Defter, s. .



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. -.

1

BOA, Aynı Defter, s. .



Târîh-i Râşid ve Zeyli, II, 11.



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. 1.



BOA, Aynı Defter, s. -.



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. .



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. .



BOA, Aynı Defter, s. .



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. -.



Historische Nachricht von der Röm. Kayserl. Groß-Botschafft nach Constantinopel, s. -.



11-11/11-1 yılları arasında teşrifatçıbaşılık yapan Selman Efendi hakkında bk. Filiz Karaca,
Tanzimat Dönemi ve Sonrasında Osmanlı Teşrifat Müessesesi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1, s. , .

1

Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı’nda Virmondt Kontu adına verilen ziyafetin ayrıntıları için bk.
BOA, Aynı Defter, s. -. Ayrıca bk. Târîh-i Râşid ve Zeyli, II, 11; Silâhdar Fındıklılı Mehmed
Ağa, Nusretnâme Tahlil ve Metin (11-11)1-11), doktora tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 1, s. .
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Ondokuzuncu yüzyılın ilk on yılı İstanbul halkı için çalkantılı yıllardır. 1 isyanı,
akabinde bir yılı aşkın süren bir çalkantılı dönem bu sürecin başlangıcı olmuş, ardından Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a yürüyüşü, IV. Mustafa’yı tahttan indirerek
II. Mahmud’u tahta çıkarması sırasında yaşanan olaylar şehirdeki huzursuzluğu iyice
arttırmıştı. Hemen arkasından başlayan Alemdar Mustafa Paşa’nın sadareti göreceli
bir sukunet sağlamışsa da Paşa’nın eski iktidarın taraftarlarına karşı sürdürdüğü temizleme operasyonu ve Yeniçerileri pasivize etme çabaları şehirde adeta bir terör havası
estirmişti. Alttan alta devam eden gerginlik, 1 Alemdar vakasıyla patlak vermiş ve
Alemdar Mustafa Paşa’nın kurduğu sekban ocağıyla yeniçeriler arasında bir iç çatışmaya dönüşmüştü. Bu olaylar farklı açılardan incelenebilir, ancak payitahtta yaşanan
çoğu olayın doğrudan yansıması görülen ve bu anlamda İstanbul’un adeta bir minyatürü olan Üsküdar bu dönemde ayrı bir önem arzetmekte; dolayısıyla da payitahttaki
değişim ve çatışmaların daha detaylı bir değerlendirmesini mümkün kılmaktadır.
Sözkonusu dönem Üsküdar’ıyla ilgili en detaylı bilgi veren tarihçi Câbî’dir. Bazı dönem
kaynakları da Üsküdar’daki problemlerden bahsetmesine rağmen, Câbî bölgede meydana gelen birçok olayı oldukça detaylı anlatmaktadır. Ayasofya Camii câbîsi olması
dışında hakkında pek malumatımızın olmadığı yazar Üsküdar’da ikamet etmektedir.1
Yazarın, 1-1 dönemi Üsküdar’ı hakkında detaylı bilgi vermesi bölge sakini olması nedeniyle daha fazla bilgi ve detaya ulaşma şansıyla alakalı olduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, kolay kolay öğrenme şansına sahip olamayacağımız kadar detaylı bilgi
sağlamaktadır. Ancak, kendisinin de ifade ettiği gibi yazar her zaman resmi bilgilere
bağlı kalmamış aynı zamanda kahvehane gibi kamu alanlarında dönen dedikoduları
ve söylentileri de okuyucuya nakletmiştir. Dolayısıyla anlattıkları genel hatlarıyla
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tarihsel gerçekliğe uygun olsa bile naklettiği her hikaye ve detayın tarihî olarak doğru
olup olmadığından emin olmak zordur ve diğer kaynaklarla karşılaştırılmalı olarak
sunulması daha doğrudur. Ancak anlattığı yerel olayları ve detayları her zaman başka
kaynaklardan kontrol etme şansına sahip değiliz. Bu olay ve detayların bazıları doğru
olmasa bile o dönemde Üsküdar’da dönen dedikoduları ve halkın olaylar hakkındaki
görüşlerini yansıtması açısından yine de çok önemli bir bilgi kaynağıdır.
1 yılında Üsküdar’da gerek bireysel gerekse kollektif şiddet olaylarında dikkat çekici bir artış gözlemlenmektedir. Alemdar Mustafa Paşa’nın sadaretinde ( Temmuz
1-1 Kasım 1) Üsküdar’ın özellikle kırlık yerlerinde köşklerin yakılması, reâyadan zorla para talep edilmesi ve hırsızlığın artması hemen göze çarpmaktadır. Ancak,
bu olaylarda adi suçlardan ziyade askeri grupların etkin olduğu ve genel toplumsal
asayişi etkileyen olaylar bizim açımızdan daha önemlidir. Bu bağlamda en önemli
olaylardan biri, Üsküdar Ustası Halil Ağa’ya yapılan saldırıdır. Bilindiği üzere, ustalar
bostancı ocağının zabitleri ve has bahçe dışındaki bahçelerin amiriydiler. Görevleri
sadece sorumluluklarındaki bahçeleri değil, aynı zamanda miri arazileri de korumaktı. Civardaki korular da ustaların sorumluluk alanındaydı ve kolluk kuvveti olarak da
görev yaparlardı. Üsküdar’ın güvenlik ve asayişi bostancıbaşıların yetki alanında idi
ve buralardaki bahçelerdeki bostancılar tarafından sağlanıyordu. Boğaziçi’nde ve
diğer kırsal alanlardaki asayişsizlik ve faillerinin yakalanması oraya yakın bahçelerin
ustalarının mesuliyetinde idi. Suçlular yakalanarak bostancıbaşılara gönderilir, failler
kapıkulu ise yeniçeri ağasına kalyoncu ise kapdan-ı deryaya gönderilirdi.
Halil Usta’ya yapılan saldırı, Câbî’nin bildirdiğine göre,  B 1/1 Ağustos 1
tarihinde meydana gelmiştir. Tophane Çeşmesi civarındaki kırlık alanda Câbî’nin
«erâzil » olarak nitelendirdiği bir grubun birtakım « nâ-mechûl avretler » ile gezdiğini
gören Halil Ağa bu uygunsuz grubun üzerine atıyla yürür ve atılan bir kurşunla elinden
yaralanır, birkaç gün sonra da vefat eder. Ölen ağanın yerine yeni usta olarak atanan
Haseki Kara Mehmed Ağa olaylarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatır, ancak kesin
bir netice alamaz. Kara Mehmed Ağa’nın olayın faillerini bulmak maksadıyla yaptığı
soruşturmada, muhtemelen bostancıbaşıya suçluları hemen yakaladığını göstermek
maksadıyla, kısa sürede Küçük Çamlıca’da iki kalyoncuyu yakalar. Çakır adlı bir gayr-i
müslimin bağında bekçilik edip bostanının işlerinde yardım eden bu iki kalyoncuyu
bostancıbaşına teslim eder. Bostancıbaşı tarafından derhal soruşturmaya alınan
kalyoncuların Halil Usta’nın öldürülmesine karışmadıklarını iddia eden ifadeleri aynı
zamanda dönemdeki bir kalyoncunun hayatı hakkında da oldukça ilginç detaylar da
vermektedir: “Bizler kalyoncu olup donanma çıkdıkda, Donanma-yı Hümayun ile
sefer edüp Donanma Tersane’ye geldikde, böyle bağ bekçiliği ile rençberlik ile ta’ayyüş ederiz.” Soruşturmadan sonra suçlu bulunan ve amirleri olan kapdan-ı deryaya
sevkedilen kalyoncular bu ikinci soruşturmada sözkonusu Çakır’la yüzleştirilir. Bağ
242

Ü S K Ü D A R ’ D A

Ş I D D E T

V E

K A R I Ş I K L I K

sahibi, kalyoncuların istihdam edildikleri gemi kaptanları ve zabitlerinin de şahitliğiyle suçsuz oldukları ispatlanınca, kapdan-ı derya, Kara Mehmed’i bir daha düzgün
bir soruşturma yürütmeden kimseyi tutuklamaması konusunda sert bir dille uyarır.
Burada altı çizilmesi gereken iki husustan birincisi kalyoncuların bir kısmının birkaç
işi bir arada yaparak geçinmesi diğeri ise bütün kalyoncuların aslında çoğu açıdan bu
iki kalyoncu kadar itaatkâr ve sakin olmamasıdır. Aslında kalyoncular en fazla sorun
çıkaran askeri gruplardandı.
Dönem kaynaklarında erâzil ve serseri gibi genel ve muğlak ifadelerle nitelendirilerek
geçiştirilen grupların genellikle Üsküdar’daki kalyoncu ve yeniçeri ocağına mensup
şahıslar olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra, benzer sıfatlarla betimlenen bir « avretler » grubu olduğunu da gözden kaçırmamak gerekir. Ne yazık ki ilgili kaynaklar bu
mechul hanımlar hakkında hiç detay vermiyor. Ancak, daha erken bir tarihe (1 Ekim
1) ait bir belgede muhtemelen yine uygunsuz hareketlerinden dolayı yakalanan
on bir « bî-edeb » kadının ismi verilmektedir. İlgili belgede her hangi başka bir detay
verilmemekle beraber bu kadınların Üsküdar’da « serseri güzar » oldukları belirtilmektedir. Sözkonu belgelerden bu kadınların hepsinin Üsküdarlı olmadığı anlaşılmaktadır.
On bir kadından üçü Üsküdarlı (Nefise, Tensuh ve Hediye), ikisi Beşiktaşlı (Ümmi ve
Nefise), biri Gelibolulu (Nefise), biri Tekfurdağlı (Fatıma), ikisi Edirnekapılı (Zeliha ve
Hasibe) ve ikisi Bülbülderelidir (Ayşe ve Ümmi). Üsküdar ustası tarafından yakalanarak
hapse atılan bu kadınlarının Nefise ve Hediye gibi isimleri ve farklı yerlerden gelmeleri
normal aile kızları olmadıklarını düşündürmektedir. İncelediğimiz dönemdeki « bî-edeb » kadınların da benzer özellikleri olduğunu düşünmekteyiz.
Alemdar Mustafa Paşa’nın sadaretinde yaşanan diğer bir olay ise Üsküdar’da  C
1/1 Ağustos 1’de meydana gelir. Bu defa bostancıbaşı Öküz Limanı yakınındaki
Özbekler’de rast geldiği yedi sekiz kişilik bir « erâzil » grubunu yine uygunsuz kadınlarla kıra giderken üzerlerine vardığında diğer grup mukabele eder. Çıkan çatışmada üç
dört sandalcı yaralanır, ikisi de yanlarındaki kadınlarla yakalanır. Yakalananlar, hemen
ertesi günü İskele başında katl olunur. Bostancıbaşının da hırpalandığı bu olaydan iki
gün sonra ( C 1/1 Ağustus 1) yeni bir teftiş başlatılır. Usta Kara Mehmed’in
özellikle Balaban İskelesi’nde yoğun olarak bulunan hamal ve kalyoncuların olaylara
sebep olduğunu bostancıbaşına bildirmesi üzerine, burada bulunan bazı odalar ertesi
günü yıkılır. Bekar odalarının çokluğu dolayısıyla Balaban İskelesi gerçekten de asayiş
açısından her zaman sıkıntılı bir bölge idi ve onsekizinci yüzyılın sonlarına doğru artan
göç dalgası da bunu daha da tetiklemekteydi.
Burada ilginç olan diğer bir husus, sebebini tam tespit edemediğimiz şikayetlerden dolayı Kara Mehmed Ağa’nın da görevden alınarak Beykoz’da ikamet ettirilmesidir. Daha
da ilginci bostancı ocağı silsilesi yerine eski Nizam-ı Cedid binbaşısı olan Arnavud Bekir Ağa’nın Üsküdar ustası olarak atanmasıdır. Bahçelerin ustalıklarına silsile ve terfi
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yoluyla atama yapılırdı ve daha ziyade emekdar kozbekçi, saksoncubaşı, ortaçavuşu,
baltacıbaşı, demirkapı bekçisi ve balıkçıbaşı gibi görevliler atanırdı. Yine ocak çavuşlarından bahçe ustası olarak atandığı gibi bir bahçenin ustası diğer bir bahçeye usta
olarak atanabilirdi. Dolayısıyla bostancı ocağı dışından birisinin bu göreve getirilmesi
oldukça dikkat çekicidir.
Câbî’nin, Bekir Ağa’nın cesur ve ceberrut olmasından dolayı bu göreve getirildiğini
söylemesine rağmen, askeri anlamda daha muktedir birisini atamak ve bölgede daha
nizami bir sistemin getirilmek istenmesi esas gaye olsa gerektir. Nitekim, Üsküdar’da
1 yılındaki asayişsizliğin göreceli olarak artmasının en büyük sebeplerinden biri,
Kabakçı İsyanı sonrası meydana gelen devlet otoritesindeki boşluktur. Nizam-ı Cedid’e
bağlı Üsküdar ocağına 1 yılında yavaş yavaş Boğaziçi ve Üsküdar bölgesinin kolluk
görevleri verilmeye başlanmıştı. Dolayısıyla isyan sonrası buradaki Nizam-ı Cedid
birliklerinin lağv edilmesi bölgede ciddi anlamda bir otorite çatışmasına sebep olmuş
olmalıdır. Bunun yanısıra, Alemdar Mustafa Paşa bostancıları da asayişsizliğe karşı
mücadele başarısız gördüğü için Bekir Ağa gibi daha yetkin isimler atayarak bölgeye
sükunet getirmek istemiş olabilir. Gerçekten de, Üsküdar’daki bostancı neferatı bölge
asayişini sağlamakta her zaman başarılı değildi. Buna en güzel örnek . cemaatle bağlantılıdır. Üsküdar’da bu cemaat nasıl hakimse Galata’da 1. cemaat oldukça etkindi
ve arasıra beraber Üsküdar’da sadece neferler değil zabitanın da işret alemi yaptığı ve
birtakım uygunsuz işlere bulaştığı anlaşılmaktadır. Nizam-ı Cedid’in lağvından sonra
bölge yine bostancılardan Üsküdar ustasının denetimine verilince bostancılardan
pek çekinmediği anlaşılan 1. ve . cemaat yeniçerilerinin bunları gördükleri yerde
aşağıladığı anlaşılıyor. Bostancılar, birbirleriyle pek anlaşamayan . ve . cemaat
arasındaki kavgalarda da hırpalanıyordu.1 Bu tip baskılardan yılan bostancılar sık sık
Üsküdar ustasına şikayette bulunarak devriye gezmekten imtina ediyordu.
Üsküdar Ustası olarak görev yaptığı dönemde, Bekir Ağa’nın Üsküdar’daki kolluk
kuvvetlerini ve devriyelerini arttırma ve yerel halkı bölgenin asayişini sağlamada
kullanmaya çalıştığı anlaşılmaktadır. Örneğin, Üsküdar Bahçesi’ni tanzim ve özellikle
sıkıntılı olan Bulgurlu gibi bölgelerdeki gençleri yanına celb ederek, bölgedeki bir kahveyi kolluğa çevirmişti ( C 1/1 Ağustos 1). Bu teşebbüsünün başarılı olduğu
ve bu yerel kolluk kuvvetlerinin tayinatının da hergün ocak tarafından sağlandığı anlaşılmaktadır.11 Abdullah Ramiz Paşa’nın kapdan-ı deryalığına denk düşen bu dönemde,
Paşa’nın da bilgisi dahilinde Yenimahalle, Selamsız ve Kuzguncuk gibi yerlere adamlar
gönderilerek, bu semtlerdeki meyhanelerde zorla ve ücretsiz içki almaya çalışanlar
men edilmiştir.1 Diğer bir tebdir olarak Üsküdar’da kefalet sistemi uygulanmaya başlanır. Buna göre, mahalle imamları halkı camide toplayarak, birbirlerine kefil olmaları
ve olmayanların Bab-ı Ali’ye bildirilmesi, ve aynı şekilde esnafların da kethüdalarının
kefil olması emredilmişti.1 Bununla da yetinmeyen Bekir Ağa’nın, Balaban İskelesi
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civarında bulunan bekar odalarının yıkım kararından önce mal sahiplerini çağırarak,
« içinde olan kirâcılara kefil olmaz iseniz odalarınız hedm ve irâdınıza ziyân olur »
uyarısında bulunması üzerine, mal sahipleri « bizler kefîl olmadığımızdan başka bir
ferd anlara kefil olmaz » cevabını vermişlerdir. Bunun üzerine yıkım kararı çıkmıştır.1
Ancak, mal sahiplerinin önemli bir gelir kaynağını kaybetme riskine rağmen cezalandırma korkusuyla böyle bir tavır almış olma ihtimallerini gözardı etmemek gerekir.
Bunun yanısıra, insanların şehirde silahlı gezmesi yasaklanmış ve geceleri fener taşıma
zorunluluğu getirilmişti.1 Bu arada Üsküdar’daki kundaklama olayları azalmış da olsa
halen devam ediyordu.1 Dolayısıyla Balaban İskelesi yakınlarında, Yeniçeşme’de ve
Topbaşı, Yeni İskele’de Beylik Han önünde kolluklar ve yangın tulumbaları yerleştirilmiştir. (1 Ş 1/1 Ekim 1).1
Bekir Ağa’nın atanmasından sonra, Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’daki asayişi
sağlamak üzere uyguladığı yöntemine benzer bir şekilde aldığı ani ve sert tedbirlerin
de bölgeye biraz sukunet getirdiği anlaşılıyor. Bu dönemde aynen İstanbul’un diğer
yerlerinde olduğu gibi Üsküdar’da da birçok suçlu idam edilmiştir ki bunlar arasında
. bölük mensupları çoğunlukta görünmektedir. Valide Cami avlusunda hasekiyi
öldüren . Yeniçeri bölüğünden 11 kişi Bekir Ağa tarafından yakalanıp, Büyük İskele
önünde katl olunur.1 Yukarıda bahsettiğimiz Halil Ağa’nın yaralanması ve ölümününün baş müsebbibi olarak gösterilen Uzun Küpeli de iki arkadaşıyla beraber yakalanıp,
Üsküdar’da İskele önünde katl olunur.1  B 1/ Ağustos 1’de . bölük yoldaşlarından beygir hamamı Semmurkaş ve Kömürcü Hüseyin’inde Bekir Ağa tarafından
merkeze gönderilir ve biri Balıkpazarı Kapısı ve diğeri ise Parmak Kapı’da katl edilir.
Yine aynı bölükten Tenbeloğlu’nun şakavet töhmetiyle idamı Salacak’ta  B 1/
Ağustos’tadır. Oğulukyan, . cemaat dayılarından 1-1 kişinin öldürüldüğünü ve cesetlerinin üç gün meydanda kaldığını belirtmektedir. Başka bir yazar da bir hasekiyi
(Kara Mustafa) ve Üsküdar Ustası’nı katleden  kişiden bazılarının Çeşme Meydanı’nda idam bazılarının ise hapsedildiğini not düşmektedir.1 Neticede Câbî’nin dediğine
göre, çok ciddi anlamda asayişin sağlandığını bağlarda ve Çamlıca gibi yerlerde gece
geç saatlere kadar eğlenebildiğini belirtiyor. Hatta insanların kapılarını geceleri açık
bıraksalar dahi bir şey olmadığını ve Bekir Ağa’nın korkusundan kimsenin meyhanelerde zorla içki içmeye cesaret edemeği belirtiliyor.
Ancak yine de, başkentin diğer yerlerinde olduğu gibi Üsküdar’da da altan alta huzursuzluğun devam ettiğini ve özellikle kahvehanelerde dönem meselelerinin konuşulduğunu ve dolayısıyla kahvehane veya berber dükkanlarının kapatılması tedbirlerinin
burada da devam ettiğini görüyoruz. Azalmış bile olsa muhtelif olayların devam
etmesi üzerine sadece Üsküdar Ustasının değil, zağarcılar ve tazıcıların da kol gezmesi
emr olunur. 1 isyanıyla Üsküdar Ocağı kapatılınca Tazıcılar, Zağarcılar ve Üsküdar Bahçesi ocağının tekrar ihya edildiğini biliyoruz. Câbî, lağv edilen Nizam-ı Cedid
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birlikleri zabitlerinin de bu ocakları yazılmak istediğini, ancak reddedildiğini anlatmakta ve atıl beklerken Sekban-ı Cedid ordusunun kurulmasıyla buraya kabul edildiğini,
hatta tazıcılar, cebehane ve tazıcılar ocağına yazılanların da tekrar yeni sistem orduya
girmek istediklerini Bekir Ağa’ya arz ettiklerini söylemektedir. Alemdar Mustafa Paşa
sadaretinde Haydarpaşa bostancı ocağı, tazıcılar ve zağarcılar ocağının Sekban-ı Cedid’e bağlanması gündeme gelmişti. Hatta Bekir Ağa, diğerleri gibi Haydarpaşa ocağının
da listesini istemiş ve tayinatlarının sekban ocağı tarafından verildiğini hatırlatmıştı. Bu
karara Haydarpaşa ocağı mensupları kesinlikle karşı çıkmıştır. Olayların büyümesinden
korkan bostancıbaşının isteği üzerine Bekir Ağa meselenin üzerine gidememişti. Ancak,
Bekir Ağa’nın Haydarpaşa ocağı’ndan asker tahririnde sonradan tekrar ısrar etmesi üzerine, bostancıbaşı tarafından uyarılan Haydarpaşa ocağı mensuplarından gönüllüler
Sekban-ı Cedid’e yazılır (11 B 1/ Eylül 1). Ancak, merkezin Haydarpaşa’dan
vazgeçmek niyetinde olmadığı anlaşılmaktadır. Zira bostancıbaşının emriyle 1 Ş 1/
Ekim 1’de bu ocağın bostancıları Üsküdar Ocağına dahil olur.
Alemdar Mustafa Paşa döneminde kurulan Sekban-ı Cedid ordusunun, bilindiği üzere,
bir kışlası Üsküdar’da diğeri ise Levend Çiftliğinde idi. Kadı Abdurrahman Paşa lağv
edilen Nizam-ı Cedid ordusundan , askeri tekrar toparlamış ve , kişi daha
yeni orduya kaydedilmişti. Ekim 1’de Üsküdar Sekban-ı Cedid ocağı kurulunca
Bekir Ağa yeniden ocak kethüdası olarak atanmıştır. Yeni ordudaki asker sayısını bir an
evvel arttırmak için İstanbul’un çeşitli semtlerinden asker yazılmasına hız verilmişti.
Bu süreçte Üsküdar’ın da mümkün olduğu kadar kontrol altında tutulmaya çalışıldığı
anlaşılmaktadır. Nitekim, Üsküdar’da bekar odalarında olan tüm kalyoncu ve gediklilerin biran evvel kendi gemi veya tersanelerine gitmesi emri verilmişti. Ayrıca, Sekban-ı
Cedid birliklerinin asker sayısını arttırmak ve bölgede huzursuzluk çıkaran bazı hamal
ve kayıkçıların sekban ocağına kaydedilmesine çalışılmıştı. Üsküdar İskelesi’nde mevcut olan hamal ve kayıkçılar da yavaş yavaş sekban ordusuna dahil edilmiştir. Ayrıca
kethüdalarının kendilerine binbaşı tayin edildiği de anlaşmaktadır. Bu tip uygulamalar şehrin diğer yerlerinde olduğu gibi Üsküdar’da da Alemdar Mustafa Paşa aleyhine
bir hava esmesine sebep olmuş ve eski düzenden nemalanan kalyoncu ve yeniçeriler
ve bostancıların çoğu Alemdar Vakası’na katılmıştı.
Bütün bu süreçte bazı şahıslarla ilgili önemli detaylara rastlamak mümkün olmaktadır.
Yine Câbî, kefalet sistemine geçilmesi sırasında anlattığı Hüseyin adlı bir « şaki » hakkında önemli bilgiler vemektedir. Buna göre, Hüseyin . bölüğe mensuptu ve çok cüzi
şeyler için bile insan öldürebiliyordu. Kimsenin kefil olmadığı Hüseyin, daha sonra
sekban ordusuna girmeyi başarmıştı. Buna rağmen yine eski huyundan vazgeçmediği
anlaşılıyor ki, bu sefer sekban askeri olması dolayısıyla silahlı gezerek etrafta dolaşıp
yine insanlara eziyet etmekten vazgeçmiyordu. Ancak, Alemdar Mustafa Paşa kimsenin kefil olmadığı Hüseyin’le ilgili araştırma yapınca Bab-ı Ali’ye çağırarak Üsküdar
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İskelesi önünde katledilmesini emretmiştir. Yine . bölükten kimliği ve macerasını
takip edebildiğimiz diğer bir ilginç şahıs ise Üsküdar’da Selamiye mahallesinden Tığlınınoğlu Ali’dir. Aslında o da Hüseyin gibi gücü yettiğinde reayaya zulmeden, zorla
para talep eden ve şartlara göre bazen yeniçeri, bostancı veya kalyoncu olduğunu iddia
eden birisiydi. Ancak, Hüseyin’in aksine Ali, daha yüksek mevkilere yükselebilmişti.
Anlaşılan 1 yılında İngiliz donanmasının İstanbul’a girmesi sırasındaki karışıklıkta
bir şekilde dalkılıç ağası ardından da Üsküdar ustası olmuştu. Ondan sonra da yine
illegal işlerine devam ettiği anlaşılıyor. Hatta gözüne kestirdiği nikahlı bir hanımı
Toygartepesi’nde bir haneye kaçırdığı, ardından kadının kaçtığı, Ali’nin III. Selim’in
hal’ vakasından sonra tekrar kadını bulup aynı şekilde – üç ay kadar - haps ettiğini
öğreniyoruz. Sonra, kadını alarak Yalova’ya kaçmış, Alemdar Paşa vakasında tekrar
İstanbul’a gelerek yine eski illegal işlerine devam etmiş, hatta Üsküdar ocağına nefer
olarak yazılmıştır. Ancak, hem . bölükten olmasına rağmen sekban olarak yazılması
hem de nikahlı bir kadını aylarca alıkoyması . bölüktekilerle ilişkilerinin bozulmasına sebep olmuş ve kahvehanesindeki bölük nişanı yoldaşları tarafından kaldırılmıştır.
Ali’nin hayatı bir bostandan gelirken çukura düşerek ölmesiyle son bulmasına rağmen,
çıkardığı sorunlar ölümünden sonra da devam etmiştir. Daha önce kendisini sahiplenmeyen ve yoldaşlıktan reddeden . Bölüktekiler, Ali’nin ölümünden sorumlu
tuttukları . cemaatten Haffafoğlu Mehmed Çavuş’a saldırmışlar ve mesele büyüyerek
iki cemaat arasında kavgaya dönüşmüştür. Ali ve Mehmed Çavuş’un kahvehanelerinin
birbirine yakın olması dolayısıyla . cemaatin yoldaşları ikili arasındaki rekabetten
dolayı Ali’nin ortadan kaldırıldığından şüphelenmişlerdi. Dolayısıyla, Mehmed Çavuş’u taciz etmişler, o da « özellikle Erzurum, Van ve Kürd makulesi » olan yoldaşlarına
durumu anlatınca olaylar büyümüştü. Aradaki gerginlik, Üsküdar kolluğunun iki tarafı
da sakinleştirmesiyle biraz olsun yatışmıştır.
Üsküdar’ın esas çalkantılı dönemi Alemdar Vakası’na rastlar. Bab-ı Ali’nin yakılması ve
Alemdar Mustafa Paşa’nın ölümünden sonra Kadı Abdurrahman Paşa sekban birlikleriyle
Saraya geçmişti. Kendisi sekbanlarla giderken Bekir Ağa’dan oranın intizamını sağlaması
ve kimsenin bu tarafa veya karşı tarafa geçirilmemesini istemişti.1 Cuma günü ( N
1/1 Kasım 1), olayların Üsküdar’a sıçramasından korkan Bekir Ağa iki yaka arasındaki kayıkların gidiş gelişini yasaklamıştır. Buraya ulaşmayı başaranlar ise bir şekilde
iskelelerde devriye gezen kolluk kuvvetleri tarafından Üsküdar kışlasında haps ediliyor
idi.Ancak, Levend Çiftliği’ne hücum eden asi yeniçeriler ocak ağası Süleyman Ağa ve
diğer zabitleri öldürür. Bu arada Üsküdar’da . bölükten olan yeniçeriler de gelişmeler
üzerine Galata vs. gibi saklandıkları yerlerden çıkarak Üsküdar’a ulaşır. Ayrıca, Tophane’ye yönelen asilerden bir kısmı burayı zabt ederek, sandallarla Üsküdar’a yönelir.
Üsküdar’daki birliğin büyük bir kısmı Topkapı’ya sevkedildiğinden kışlada aşağı yukarı
 kadar askerle binbaşı Ahmed Ağa ve Binbaşı Çıtak Osman gibi birkaç zabit kalmıştı.
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Galata tarafından gelen yeniçerilerle iskelelerdeki sekban askerleri arasında çıkan
çatışma sur içinde olduğu gibi Üsküdar’da da büyük bir karışıklığın patlak vermesine
sebep oldu. İskelede çıkan kavgadan sonra kışlayı korumaya alan sekban askeri hazır
beklerken, Bekir Ağa askeri destek almak üzere Çamlıca gibi yerlerden adam getirmeye
çalışıyordu. Yeniçeriler de Gebze, Kartal ve Bulgurlu gibi yerlere adam göndererek
yardım çağrısında bulunmuştu. Dolayısıyla Şile ayanı Uzun Hasan’ın imamı birkaç
yüz yeniçeri ile gelince sekban askeri İskele Cami’ne sığınmış ancak uzun süre dayanamayarak teslim olmuşlardı. Asiler, çatışmalar sırasında kayıkçılar kethüdası Tahir
Ağa’yı öldürmüş ancak sekban askerlerini serbest bırakmışlardı. Öte yandan Selimiye
kışlası etrafında artan kalabalığı gören sekbanlar ise önce içeri sığınmış ancak başarılı olamayacaklarını anlayınca, firar etmişti. Bu arada Bekir Ağa da katledilmiştir. O
sırada Uzun Hasan’ın imamı en başta olmak asiler üzere derhal yağmaya başlamış ve
Kadı Paşa’nın ikamet ettiği Hafız İsmail Paşa konağı, ocak kethüdası, ocak ağası ve
katibinin konaklarını yağmalamışlardı. Anlaşılan çok yüklü meblağda altın ( deve
yükü) olan kışlada bunların yanısıra Kadı Paşa’nın kürkleri, dühan çubukları, vesaire
yağmalanmış ve arkasından ateşe verilmiştir. Yağmalanan eşyalar arasında ’den
fazla tüfengin olduğu anlaşılıyor. Yağmacılar arasında ismini tespit edebildiğimiz bir
isim Eğinli Karakulak Bekir’dir. Üsküdar’da kasaplık yapan bu şahıs Kadı Abdurrahman
Paşa’nın konağının yağma ve yakılmasında etkin bir rol oynadığı görülmektedir. Hatta
Esad Efendi böyle bir şahsın haseki-yi hassa ve sonra karakulak olarak atanmasının bir
haksızlık olduğunu söyler. Eğinli daha sonra Bursa’da yakalanarak idam edilmiştir.
Yağmacılar sadece asiler değil aynı zamanda İhsaniye, Tunusbağı, Karacaahmet, Harem gibi Üsküdar’a bağlı muhtelif yerlerden Selimiye kışlasına koşan kadınlar da vardı.
Bu kadınlar, kömür, odun, tahıl, kıyafet, battaniye ve mobilya nevi bulabildiklerini
götürüyordu. Onbeşe yakın ev ve dükkan bu şekilde yağmalanmış, tahrip edilmiş ve
yakılmıştı. Yukarda bahsettiğimiz iki zabit de olaylar sırasında katledilmiştir.1
Alemdar Vakası ve hemen akabinde Sekban-ı Cedid ve Yeniçeriler arasındaki iç çatışmada devlet otoritesi neredeyse tamamen çökmüştü. Asilerin aksi yönde uyarılarına
rağmen yağmadan korkan esnaf dükkanlarını kapatıyordu. Gerçekten de yağma olaylarına sık sık rastlanıyordu. Üsküdar’daki panik havasını tahmin etmek de pek zor değil.
Zaten dönem kaynakları da tamamen bir belirsizlik ve güvensizlik havasından dem
vurur. Kulaktan kulağa yayılan dedikodular da zaman zaman olayları kontrolden çıkarabiliyordu. Örneğin, Uzun Hacı Ali Ağa’nın aniden Üsküdar’a saldırdığı dedikodusu
ortalığa yayılmış, hatta Çengelköy sakinleri hanlardaki bazı misafirleri Alemdar Mustafa Paşa’nın adamı zannıyla öldürmüşlerdi. Bu ortamın aşağı yukarı bir hafta devam
ettiği anlaşılıyor. Bunu yanısıra, yağma, yangın ve ölüm tehdidi altında bölge sakinleri
de kendilerini korumak maksatlı olarak silahlanıyorlardı. Câbî’nin verdiği bilgiye göre
- kişilik gruplar halinde toplanan mahalle sakinleri gece gündüz mahallelerinde
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devriye gezerek kendi kendilerini korumaya çalışıyordu. Bu husus sadece Üsküdar’da
değil, şehrin bir çok yerinde aynı idi. Olaylar yaklaşık yirmi gün daha sürmüş ve ancak
yeniçeri ağasının kolluk sayısını arttırması, silahlanmayı yasaklanması ve bu mahalle
devriyelerini dağıtmasıyla son bulmuştur.
II. Mahmud döneminde Üsküdar ve çevresindeki benzer sorunların devam etmesi
sorunun çözülmediğini göstermektedir. Örneğin, kefaletsiz gezmenin yasaklanmasına
ve özellikle Balaban İskelesi civarındaki bekar odaları ara ara temizlenmesine ve yıkılmasına rağmen daimi bir problem olmaya devam ediyordu. 111 yılında buralardaki
bekar odaları tekrar yıkılmıştı. Bunun en temel sebeplerinden birisi bölgedeki göç
sorunu, bir şekilde kalyoncu veya yeniçerilikle bağlantı kuran grupların çokluğu, hatta
devletin üzerinde denetimini yitirdiği bu iki grubun ya yeniçerilik ya da kalyonculuk
iddia ederek bir şekilde cezadan kurtulmasıdır. Örneğin, sefer zamanı yeniçeri ordusuna katılması gerekenlerin kalyoncu olduklarını iddia ederek seferden kaçması ve
kalyoncuların da yeniçerilik iddiasında bulunarak bu mesuliyetten kaçma imkanı bulması çok önemlidir. Grup asabiyesinin oldukça güçlü olduğu bu gruplarda suçlu da
olsa yoldaşlarını koruma gayreti ciddi bir sıkıntı idi. Daha da önemlisi farklı grup veya
cemaatler arasında zaman zaman çıkan kavganın da İstanbul’un her yerinde olduğu
gibi Üsküdar’da da asayişsizliğe sebep olması idi.
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LALE DEVRİ’NDEN CUMHURİYET’E
ÜSKÜDAR’DA İTFAİYE HİZMETLERİ
P R O F. D R . K E M A L E T T İ N K U Z U C U
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Türkiye’de örgütlü itfaiyeciliğin kurulduğu Lale Devri’nden Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışına kadar geçen iki asırlık süreçte Üsküdar’daki itfaiye hizmetleri, İstanbul’a bağımlı olarak yürütülmüştür. Gerçek Davud’un icat ettiği tulumbanın 11
yılındaki yangınlarda büyük faydası görülünce Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim
Paşa, onu yangın söndürme işinde çalışacak bir örgüt kurmakla görevlendirmişti.
Fransız asıllı mühtedi olan Davud’un iki yıl sonra 1’de Yeniçeri Ocağı çatısı altında
teşkil ettiği maaşlı birliğe Tulumbacı Ocağı denildi. Kendisi de ocağın başına geçti. Altı
zabiti ve acemi oğlanlarından seçilmiş elli neferi bulunan tulumbacılar sadece Avrupa
yakasında çalışmıyor, Üsküdar ve buna bağlı köylerdeki yangınlara da koşuyorlardı.
Tulumbacıbaşı Davud Ağa’nın, neferleriyle birlikte denizaşırı yangınlara gidebilmesi
için kendisine kayıklar tahsis edilmişti. İlerleyen dönemde tulumbacılık ve itfaiye
teknolojisi konusunda Dersaadet’te uygulamaya sokulan yenilikler, Üsküdar’ın idari
statüsü ve nüfusu dikkate alınarak Anadolu yakasına da taşınmaya çalışılmıştır.
Ateş Kayıkları Dönemi
Banoğlu, 1 yılında Mihrimah Sultan Camii yanındaki bir kebapçı dükkânında çıkan
yangın üzerine, Tulumbacıbaşı Davud Ağa’nın, idaresi altındaki tulumbacılarla birlikte
Tophane’den iki kayıkla Üsküdar’a geçtiğini anlatır. Caminin yanmaktan kurtulmasına
çok sevinen Üsküdarlılar, Davud Ağa’yı bir gece misafir edip ağırlamak istemişler, fakat
o, meslek ahlakına mugayir bulduğu için daveti reddetmiştir. Davud Ağa, yangının
söndürülmesi sırasında cansiperane çalışmalarını takdirle karşıladığı Üsküdar halkından burada bir tulumbacı ocağı kurmalarını istemiş, onlar da müteakip günlerde
bu isteği yerine getirmişlerdir.1 İaşeleri Üsküdar sâkinleri tarafından karşılanan ocağın
neferleri, altı sene sonra Kaya Sultan Yalısı yakınlarında Yahudhânelerin yoğun olduğu
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İsmail Ağa’nın 11
yılında Üsküdar
Tulumbacıbaşılığna atanması
hakkında (BOA,
A. MKT. NZD, nr.
/1)

mahallede çıkan yangında, bazı yapıları yıkmak suretiyle afetin tahribat sahasının
genişlemesini önlemişlerdir. Tahmin edileceği üzere, bu birliğin daimi ve resmî bir
statüsü olmayıp ancak yangın çıktığında teşkilatlanıp söndürmeye girişen gönüllülük
esasına dayalı bir mahalle örgütüydü.
İstanbul ile Üsküdar arasında yolcu ve eşya nakli gerçekleştiren çeşitli kayık türlerinden,
Galata, Boğaziçi ve Anadolu yakasında çıkan yangınlara tulumbacı taşımakta istifade
edilmiştir. Bunların en eskisi at kayıklarıdır. İstanbul-Üsküdar arasında kullanılan bu
kayıklar, Marmara’nın iki boğazında karşıdan karşıya atları ve her türlü teçhizatıyla
orduları geçirmeye yarayan at gemileriyle aynı hizmeti görmekte idiler. On iki neferin
sorumluluğunda olarak Eminönü İskelesi’nde devamlı bekleyen devlete ait iki at kayığı,
göç-i hümâyûn zamanında padişahın ve darüssaade ağalarının atlarını karşıya geçirdikleri gibi, gece gündüz nöbet tutarak yangın durumunda Üsküdar’a at nakletmekte
idiler. Bu işi ücretsiz yapan at kayıkçılarına gelir olması düşüncesiyle 1 yılında bir
imtiyaz sağlanmış, her sabah Eminönü’nden Üsküdar’a giden yolcuları ve atlarını ilk
taşıma sırası bunlara verilmiştir.
İstanbul’dan Boğaziçi ile Anadolu yakasında meydana gelen yangınlara tulumbacı sevkiyatında kullanılan en yaygın deniz aracı, ateş kayıklarıdır. Üç veya dört çifte olarak ve
öteki türlere oranla daha dar ve zayıf tasarlanmış olan ateş kayıkları, geceleri Eminönü
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Boğaziçi’nde gece
çıkacak yangınlara
vaktinde
müdahale
edilebilmesi için
Şirket-i Hayriye
vapurlarından
birisinin Köprü’de
daima hazır
bulundurulmasını
ve tulumbaların
ücretsiz
taşınmasını
dair Tulumba
Meclisi’nin
mazbatası (BOA,
ŞD, nr. 11-C/)

ve Üsküdar iskelelerinde yangın nöbeti tutarlardı. Koçu’ya göre bunlar, suret-i mahsûsada tulumbacıları denizaşırı yangınlara götürmek için yapılmış kayıklardır. Dört
çifte bir ateş kayığı,  tulumba ile  tulumbacıyı alacak büyüklükteydi; her küreği bir
hamlacı tarafından çekilirdi ve  nefer de dümencisi vardı. Yeniçeri teşkilatıyla birlikte
tulumbacılık da kaldırılınca ateş kayıkları bir süre kayıkhaneye çekilip muattal kalmışlardı. II. Mahmud resmî tulumbacıları yeniden örgütleyip mahalle tulumbacılığının
da yolunu açınca, ateş kayıkları liman reislerinin emrinde tekrar hizmete döndüler.
Tulumbacıları ve takımlarını taşıyan kayık iskeleden açılınca yangın nöbetçisi elinde
bir kırba olduğu halde kıç üzerinde otururdu. Ateş kayıkçıları maaşlı idiler. Üsküdar
Büyük İskele’de 1 yılında 1 ateş kayığı bulunmakta ve bunlarda 1 Müslüman
kayıkçı görev yapmaktaydı. 1 tarihinde kayık sayısı 1, görevli sayısı ise  olarak
tespit edilmiştir. 11-1 tarihli kayıtta ateş kayığı ve kayıkçısı sayısı aynı iken,  at
kayığı ve 11 kayıkçısı yer almaktadır. 1 sayımında ise 11 ateş kayığı ve 1 kayıkçı
görülmektedir. Çardak ve Üsküdar iskelelerindeki ateş kayıklarının yolcu ve eşya taşımacılığında da kullanıldığını belirtmek gerekir.1
Ateş kayıkçıları başlıca Çardak İskelesi’nde beklemekle birlikte, Bahçekapı kayıkçıları da yangınlara kayık vermekte; Hasır İskelesi’nde de yangınlara müdahale amacıyla gece gündüz nöbet kayıkları bulundurulmaktaydı. 1 tarihli bir kayda göre,
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Tulumbacılar
yangın
söndürürken
(Zonaro)

Bahçekapı’daki kayıkçılar yangın vukuunda kayıklarını indirip hazır edeceklerini,
kethüdalarının kefaletiyle taahhüt etmişlerdir. Bu tarihte,  neccarın denizaşırı
yangınlara gidebilmesi için özel kayık tahsis edilmesini isteyen Sermimar’ın talebi,
kimseye özel kayık yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmiş, İstanbul Ağası İskelesi’nde
bekletilen iki ateş kayığıyla ihtiyacın giderilmesi yolu gösterilmiştir.11
Boğaziçi’ndeki yalı ve konaklarda oturan devlet büyüklerini ve zenginleri her gün
İstanbul’a taşımakta kullanılan1 tenezzüh aracı niteliğindeki piyade kayıklarıyla da
tulumbacı sevkiyatı yapılmaktaydı. 1 tarihli bir deftere göre Tulumbacıbaşı kayıkhanesinde  piyade bulunmaktaydı. Bunlardan üçünün sahibi ikişer ortaklı iken, birisi
tek kişiye aitti.1 Tulumbacılar dışındaki, dülger ve neccar gibi görevlilerin denizaşırı
yangınlara sevkinde ise Unkapanı’ndaki mavnalar kullanılmaktaydı. Ancak mavnalarla
seyahat uzun sürdüğü için çoğu defa verim alınamazdı. Karşılaşılan problemler üzerine dülger ve neccar grubuna mahsus olmak üzere 11 yılında Tersane-i Âmire’ye üç
tulumba kayığı yaptırıldı.1 Unkapanı bölgesinde kayıkhane ücretlerinin pahalı olması
sebebiyle, tulumba kayıklarının beklemesi için Cibali’de vakıf bir arsa satın alınarak
kayıkhane ve üzerine de nöbetçiler için bekleme odası inşa edildi.1
Resmî daireler tulumbalarının yangınlara müdahalesinde zaman kaybını ve diğer aksaklıkları önlemek amacıyla Bâbıâli ve Bâb-ı Zaptiye başta olmak üzere bu kurumların
tulumbacılarına da kayık tahsis edilmiştir. Örneğin 11 yılında, henüz kayığı bulunmayan Ticarethane tulumbacıları için . kuruş masrafla bir kayık yaptırılmıştır.1
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Yangın
söndürmeye koşan
tulumbacılar
(İtfaiye Müzesi,
İBB)

Sıralanan deniz araçlarıyla Üsküdar’a ulaşan tulumbacılar buradan karaya çıkarak
koşmak suretiyle yangın yerine giderlerdi. Bu dönemde alınan itfaiye tedbirlerinden
birisi de yangın havuzlarıdır. Afet sırasında yaşanan su sıkıntısını gidermek amacıyla
III. Mustafa zamanında Ayazma Camii, III. Selim zamanında da Yeni Valide Camii
avlularına yangın havuzları inşa edilmiştir.

Tanzimat Döneminde İtfaiye Hizmetleri
Vaka-yı Hayriye ile birlikte tulumbacı teşkilatı da dağılmış ancak arkası kesilmeyen
yangınlar yüzünden II. Mahmud, Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye bünyesinde örgütü yeniden canlandırmıştı. Yeniçerileri hatırlatmaması için bu defa “yangıncı” olarak
adlandırılan sınıfın başına “harik müdürü”, “tulumba müdürü” ya da “tulumbacıbaşı”
unvanlı görevliler atandı. Müdür ve emri altındaki tulumbacılar karakollara yerleştirildiler. Resmî kurumlar da kendi itfaiye örgütlerini oluşturdular. 1’da Zaptiye Müşirliği
ve 1’te Şehremaneti’nin kurulmasıyla başlayan yeniden yapılanma sürecinde, kamu
binalarıyla bazı önemli tesislerdeki tulumba sayıları arttırılırken, bazılarına da ilk defa
tulumba yerleştirilmiş ve bunlar için görevliler atanmıştır. II. Mahmud ve Abdülmecid dönemlerinin kudretli sadrazamlarından Rauf Paşa’nın maiyetinde çalışmış olan
İsmail Ağa, 11 yılında, uzun süre devlet hizmetinde ve önemli görevlerde bulunmuş
olmanın verdiği birikimi ve özgüveni ön plana çıkararak hâlen münhal olan Üsküdar
tulumbacıbaşılığına talip olmuş, Bâbıâli de bunu uygun görmüştür.1
Üsküdar’da itfaiye politikasıyla ilgili önemli adımlardan birisi, Vaniköy’deki Kenan
Çiftliği’nde bulunan köşke 1 yılında İcadiye Yangın Kulesi’nin eklenmesidir. Köşkün
1 yılında yanması üzerine II. Mahmud’un “nev-icâd” inşa etmesinden mülhem bu
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Hidroforlu
tulumba (XIX.
yüzyıl)
(İtfaiye Müzesi,
İBB)

adla anılan kuleye görevliler atanarak, yangın ilanında kullanılacak işaret ve simgeler
ile diğer kurallar belirlenmiş ve İstanbul’daki Bayezid Harik Kulesi ile uyumlu çalışabilecek hale getirilmiştir. Bununla ilgili olarak daha önce müstakil bir çalışma1 yapıldığı
için burada ayrıntıya girilmeyecektir.
Ermenilerin meskûn oldukları mahallelerdeki yangınlarda kullanılmak üzere, masrafları kendileri tarafından karşılanmak kaydıyla kiliselere tulumbalar konulmuş ve
tulumbacılar teşkil edilmişti. Tulumbacıları sevk ve idare için de başlarına iki memur
görevlendirilmişti. Bu memurların yangın esnasında zaman zaman alaya alınıp hakaretlere maruz kalmaları üzerine, Ermeni Patriği’nin, bunların görevli olduklarını ima
edecek bir işareti fesleri üzerinde taşıyabilmeleri için Bâbıâli’den istediği izin verildi.1
1 yılındaki Meclis-i Ahkâm-ı Adliye kararıyla, Çinili Valide Camii avlusunda Kosti
Kalfa tarafından inşasına başlanan havuz 1 yılının sonlarında tamamlanmıştır.1
Yeni dönemde yangın söndürme işi sadece askerî tulumbacılara bırakılmayarak, belediye dairelerinin kontrolünde ve mahallelerin genç ve enerjik gençlerinden tulumbacı
birlikleri oluşturulmuştu. Devletten ücret almayan ve gönüllü olarak bu işe soyunan
gruba “mahalle tulumbacıları” denilmişti.
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1 yılına ait birkaç belge, Üsküdar’da askerî ve sivil itfaiye örgütlenmesi hakkında
bilgiler edinmemizi sağlamaktadır. Aşağıdaki iki tabloda görüldüğü üzere Anadolu
yakası, Üsküdar merkez ittihaz edilerek, buradan Kadıköy’e uzanan güney tarafı ve
Beykoz’a kadar olan kuzey tarafı olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Birinci bölgede ’si
askerler, ’u da mahalle tulumbacıları tarafından idare edilen toplam 1 tulumba bulunmaktaydı. Beş nokta için yeni satın alınanlarla birlikte tulumba sayısı 1’e çıkmıştı.
Bunlardan 1’u yangınlarda birbirlerine destek vermek suretiyle hareket halinde bulunacak, ancak Kadıköy’deki  tulumba, kendi bölgesi dışındaki yangınlara gitmeyecekti.
Kadıköy’le ilgili kural, mesafenin uzaklığı, yolların bozuk olması ve bina yoğunluğu ile
ilgili olmalıdır. Öte yandan Selimiye Kışlası’ndaki tulumbaların gidebileceği en uzak
mesafe ise Anadoluhisarı ile sınırlandırılmıştı. Önemli bir husus da Üsküdar tulumbalarının hiçbirisinin denizaşırı yangınlara gitmemesiydi.
ASKERÎ TULUMBALAR MEVKİİ

MAHALLE
TULUMBALARI

Bâb-ı Müşirî

1

Nuhkuyusu Karakolu

1

Selamsız Karakolu

1

Sultantepe İcadiye Mahallesi Karakolu

1

Köprübaşı’ndaki Büyük Karakol

1

Şemsi Paşa Camii bitişiğindeki Karakol

1

Ayazma’da Basmahane karşısındaki Karakol

1

TOPLAM

7

Selimiye Kışlası

2

Üsküdar Zaptiyesi Tomruk Müdürü makamı

2

Tekyekapusu

1

Yenimahalle Ermeni Kilisesi

1

Selamsız Ermeni Kilisesi

1

Kadıköy

2

TOPLAM

9

GENEL TOPLAM
YENİ ALINAN
TULUMBALAR

Sayısı

15
Sultantepesi

1

Yeniçeşme

1

Mirahor

1

Büyük İskele

1

Doğancılar

1

TOPLAM

5
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İkinci bölgede ise ’u resmî, ’ü de mahalle tulumbacılarının kontrolünde olmak üzere
1 tulumba bulunmaktaydı. Yeni alınan  tulumba ile sayı 1’ye çıkmıştı. Kuzey bölgesi
tulumbalarının görev alanı için bir sınırlama getirilmemiş, mıntıkalarının sağında ve
solunda çıkacak yangınlara gitmekle yükümlü kılınmışlardı. Yangınlarda yıkım ve
enkaz işlerinde kullanılan neccarların durumu da yeniden belirlenmiş, Üsküdar’da
Hassa Müşiri maiyetinde bulunmak üzere Mimar kalfası Raşid Bey’in emrine  neccar
verilmişti.
ASKERÎ TULUMBALAR

MAHALLE TULUMBALARI

MEVKİİ
Nakkaş Karakolu

1

Beylerbeyi Karakolu

1

Çengelköy

1

Kuleli Kışlası

2

Beykoz Debbağhanesi

2

Macar Tabyası

1

Kavak Tabyası

1

TOPLAM

9

Anadoluhisarı

1

Kanlıca

1

Beykoz

1

TOPLAM

9

GENEL TOPLAM
YENİ ALINAN
TULUMBALAR

Sayısı

12
Kuzguncuk

1

İstavroz

1

Çengelköy

1

Kandilli

1

Paşabahçesi

1

TOPLAM

5

İstanbul’un 1 belediye dairesine ayrıldığı 1 yılında, Bâb-ı Seraskerî Tulumba
Müdürü Mehmed Ağa’nın teklifiyle Üsküdar’daki yangın tulumbalarının başına Hacı
Osman Ağa getirildi. Kendisine Humbarahane, Bâbıâli ve Zaptiye tulumba müdürlerinin seviyesinde olarak aylık  kuruş maaş bağlanıp, 1 kuruş tayınat bedeli tahsis
edildi. Resmî dairelerin kendi tulumba takımlarını kurmalarıyla ilgili karara binaen,
11’de yeni bir statüye kavuşan Üsküdar Mutasarrıflığı binasına tulumba konuldu.
Binada 1 yılında  tulumba ve  tulumbacı bulunmaktaydı.
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Buharlı Vapurlar Çağında İtfaiyecilik
İlk etapta kendi birimlerinde çıkacak yangınlardan sorumlu olan resmî daireler tulumbacıları, denizaşırı yangınlara da gönderilmekteydi. İstanbul’un iki yakası arasında
yolcu taşımak üzere 1’de kurulan Şirket-i Hayriye ile Zaptiye Müşiriyeti arasında
bir anlaşma yapılmış ve tulumbaların, buharla çalıştığı için daha hızlı giden şirket
vapurlarıyla sevk edilmesi kararlaştırılmıştı. Öte yandan 1 yılında kurulup 1’ten
itibaren İdare-i Mahsûsa adıyla anılan resmî vapur işletmesi de İstanbul’dan Anadolu
yakasına tulumba naklinde kullanılmaya başladı. Fakat ateş kayıklarıyla sevkiyata da
son verilmemişti. Bununla birlikte, Şirket-i Hayriye’nin birtakım bahane ve gerekçelerle tulumbaları taşımakta tereddüt göstermesi, ateş kayıkçılarının da, kendilerine
ücret ödenmediği için işten kaçınmaları birtakım problemleri beraberinde getirdi.
Sorumluluk konusunda Şirket ile kayıkçılar arasında oluşan ihtilaf nedeniyle denizaşırı
yangınlara gereken müdahale yapılamamaktaydı. Belirsizlik 1’da krize dönüşünce
devletin müdahalesi geldi. 1 Temmuz’da Beşiktaş’ta çıkan yangına gitmek üzere Eminönü İskelesi’ne gelen tulumbacılar, Pazar günü olması hasebiyle zaten az sayıdaki
kayıkçılar tarafından kabul edilmemiş; uzun bekleyişin ardından, iskele kâhyasının
uğraşlarıyla bir kayık geri çevrilebilmiş ve bir iki tulumba yangın yerine sevk edilebilmişti. Bu sırada Üsküdar yönünden gelen bir ateş kayığının iskelede tulumbaları
görünce yolcularını buraya değil, gümrüğün parmaklıkları yanına çıkararak aceleyle
uzaklaşması gözlerden kaçmamıştı. Gelişmelere tanıklık edenler, kayıkçıların bu tutumunun tulumbacılara duydukları hoşnutsuzluktan ileri geldiğini sanmışlardı. Halbuki
kayıkçılar angarya saydıkları için tulumbacıları almamışlardı. Dönemin basını, bu yolsuzluktan, sözünü tutmayan Şirket’i sorumlu tutarken, hükümeti de çözüm bulmaya
çağırmıştı.
Krizin çözülmesi için öncelikle iki ateş kayığının Eminönü İskelesi’nde sürekli bulundurulmasına karar verildi. Bunlar resmî daire tulumbalarını Üsküdar’a taşıyacaklardı.
Kadıköy ve Adalar bölgesinde çıkan yangınlar için ise bu hatta sefer yapmakta olan
Fevâid-i Osmaniyye vapurları kullanılacaktı. Ancak fırtınalı havalarda ateş kayıklarının
Anadolu yakasına geçmesi pek kolay olmadığı gibi, gece çıkan yangınlar da başlı başına problemdi. 1 yılının sonlarında Tulumba Meclisi hükümete bir teklif sunarak,
Boğaziçi’nde ve Üsküdar’da gece çıkacak yangınlara vaktinde müdahale edilebilmesi
için Şirket-i Hayriye vapurlarından birisinin Köprü’de daima hazır bulundurulmasını
ve tulumbaların ücretsiz taşınmasını önerdi. Ancak Şirket’in geceleri Köprü’de beklemekte olan tek vapuru, ertesi sabahın Üsküdar yolcularını taşımaya hasredildiği için,
bunun yangın hizmetine verilmesinin sabah postasını aksatacağı gerekçesiyle Şirket
teklifi kabul etmedi. Yangın için hususi bir vapur bekletilmesi önerisi de ekonomik
gerekçelerle reddedildi. Bu vapurun kaptanı, makinisti ve sair personelinin yeni bir yük
getireceği, öte yandan vapurun sürekli istim üzerinde bulunmasının aracın kazanını
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Şirket-i Hayriye’nin, İtfaiye Alayı takımlarını nakletmek için ise Kabataş’tan araba
vapuru kaldırmayı kabul etmesi hakkında (BOA, DH. MKT, nr. 1/1)

eskiteceğinden daha büyük maddi hasara yol açacağı ileri sürüldü. Bununla birlikte
Şirket, gündüz yangınlarında yolcu seferlerine halel gelmeyecek surette tulumbacıları
ücretsiz olarak karşıya geçirmeye devam edebileceğini belirtti. Şûrâ-yı Devlet’te yapılan görüşmelerde Şirket’in kaygıları haklı bulundu ve başka bir yöntem araştırılmasına
karar verildi.
Bu arada İstanbul itfaiyesini örgütlemesi için 1 yılında Türkiye’ye gelen ve İtfaiye
Alayı’nı kuran Kont Széchenyi de Üsküdar’a tulumbacı sevkiyatı meselesine müdahil olur. Pek çok konuda olduğu gibi bu hususta da hükümete çeşitli teklifler sunar.
Széchenyi’nin denizaşırı yangınlara tulumbacıların kısa sürede sevk edilebilmesi için
Köprü’de daima bir vapur hazır bulundurulması konusundaki teklifini İdâre-i Mahsûsa ile Şirket-i Hayriye’ye bildiren Bahriye Nazırı Rasim Paşa’nın girişimi sonuçsuz
kalır. İdare-i Mahsûsa hayvan ve araba nakletmeye mahsus vapuru bulunmadığını
belirtir. Şirket-i Hayriye ise İtfaiye Alayı’nın büyük tulumba ve hayvanlarının ancak
araba vapurlarıyla taşınabileceğini, araba vapurlarının ise Sirkeci, Kabataş ve Üsküdar
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At arabalı tulumba
(XIX. yüzyıl)
(İtfaiye Müzesi, İBB)

iskeleleri dışındakilere yanaşamadığını öne sürerek, gece yangınlarına müstakil bir
vapur tahsisinin mümkün olmadığını ifade eder. Konu Eylül 1’deki Şûrâ-yı Devlet
toplantısında enine boyuna tartışılır. Şehremini Ahmed Mazhar Paşa, itfaiyecileri denizaşırı yangınlara taşımaya mahsus vapur almaya gücünün yetmediğini belirterek;
Şirket-i Hayriye’nin Üsküdar ahalisinden, İdare-i Mahsusa’nın da Kadıköy ve Adalar
ahalisinden sağladıkları kazanç karşılığında bu insanlara hizmet götürmelerinin insanî
bir gereklilik olduğu üzerinde durur. Toplantıya katılanlar bu görüşe önem verirlerken,
vapur şirketlerini de haklı bulurlar. Sorun çözülemeyince, Şehremaneti yeni bir öneri
sunarak, Boğaziçi’ndeki belediye dairelerine tahsis edilmek üzere son teknoloji ürünü
altı adet tulumba satın alınmasını ister. Daha düşük harcama gerektiren bu teklifin
kabulüyle birlikte Boğaziçi’nin yangından muhafazası altı tulumbaya havale edilmiş
olur. İlerleyen süreçte Üsküdar, Kadıköy ve Adalar için de bu tulumbalardan satın
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Arabalı tulumba,
(XIX. yüzyıl)
(İtfaiye Müzesi,
İBB)

alınmasına, gündüz yangınlarında Şirket-i Hayriye ile İdare-i Mahsusa vapurlarının
itfaiyecileri nöbetleşe taşımasının devamına karar verilir.
Bu dönemde Széchenyi Paşa’nın girişimiyle Avrupa’dan ve Amerika’dan geniş hacimli
tulumbalar satın alınmıştı. Bunlar, Macar atlarının çektikleri arabalarla taşınmaktaydı.
Dolayısıyla bu kadar büyük tulumbaların ve atların nakledilmesi araba vapurlarına
ihtiyaç göstermişti. Dâhiliye Nezareti’nin, bunların Üsküdar’da bulundurulacak bir
araba vapuru vasıtasıyla Kabataş’tan alınabileceği görüşü Seraskerlik’in itirazıyla
karşılaştı. Zira kaptanın bilgilendirilmesi, çarkın hareket ettirilmesi, vapurun gidip
döndükten sonra alay tulumbalarının yangın yerine sevki gibi işler hayli zaman alacağından, böyle bir yöntemin vakit tasarrufu açısından fayda sağlaması mümkün değildi.
Nitekim Seraskerlik, Üsküdar’da bir itfaiye taburu kuruluncaya kadar “teâmül-i kadîm
veçhile adi yangın tulumbalarının nakil ve isti‘mâliyle idare-i maslahat olunması[nın]
zaruri idüğü”ne dikkat çekmiştir. Bu sırada Şirket-i Hayriye, imtiyaz süresinin bitmeye
yaklaştığı 1 yılında, denizaşırı yangınlara el tulumbalarını götürmek için Köprü’de
bir vapur bulundurmayı, İtfaiye Alayı takımlarını nakletmek için ise Kabataş’tan araba
vapuru kaldırmayı vaat etmiş ve bunu uygulamaya başlamıştır. Nitekim bu karardan
yedi hafta sonra, 1 Ağustos günü Vankbağı’nda (Selamsız) meydana gelen ve yaklaşık
bin yapının kül olduğu yangın esnasında, Şirket-i Hayriye’nin araba vapuru Kabataş ve
Sirkeci iskelelerinden aldığı İstanbul, Beyoğlu ve Bahriye itfaiye tulumbalarını sabaha
kadar Üsküdar’a taşımış, İdâre-i Mahsûsa vapurları da destek vermiştir.1 Bir yıl sonra
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İstanbul ve
Üsküdar
itfaiyelerinin
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giderilmesi
hakkında 1
tarihli Meclis-i
Mahsus mazbatası
(BOA, Y. A. RES,
nr. /1)

 Ekim 1’de Şirket-i Hayriye’nin imtiyazının otuz yıllığına uzatılması kararlaştırıldığında, gece ve gündüz yangınlarına tulumbacı sevkiyatı konusu  Aralık tarihli
şartnamenin . maddesinde açık biçimde yer aldı.
Vapurlar konusundaki problem bu şekilde aşılmış iken, kayıklarla ilgili yeni şikâyetler
gelmeye başladı. Üsküdar İskelesi’nde çalışan ve kendilerine “ateş kayıkçıları esnafı”
adını veren bir grup, devlete ödedikleri verginin dışında bir de mültezimlerin vergi
baskısına maruz kaldıkları gerekçesiyle hükümete başvurdular. Şehremini Mazhar
Paşa’ya göre bunlar “harik kayıkçısı olmayıp eşya nakleden ateş kayıkçıları” idi ve uygulamada yanlışlık yoktu. Bu kayıt, ateş kayıkçılarının süreç içerisinde tamamen yolcu
ve yük taşımacılığına yöneldiklerini, bunlardan farklı olarak yangın kayıkçısı grubunun
bulunduğunu; ama ateş kayıkçılarının bu geleneksel unvanı istismar ettiklerini akla
getirmektedir. Öte yandan, Üsküdar kayıkçılarının kendi nöbetlerine müdahalesinden
yakınan Eminönü’ndeki harik kayıkçılarının şikâyetlerinin de arkası kesilmiyordu.
Şirket-i Hayriye ile İdare-i Mahsusa’nın ihtiyat olarak Köprü’de nöbetleşe vapur
bekletmek konusundaki ihmalleri zaman zaman problem doğurmuştur. 1 yılında
vuku bulan hadise oldukça çarpıcıdır. Şubat’ın sonlarında Vaniköy’de Abdülfettah
Efendi’nin yalısında çıkan yangında bunun ile beraber Sadık Bey’in yalısı yanmış,
buradan sıçrayan kıvılcımlar, gazetenin ifadesiyle “nâdir görülen ahvâlden” olarak,
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dört kilometre ötedeki Kandilli’de Fransalı David’in evinin yanmasına sebep olmuştu.
Yalı yangınlarını söndürmek için Bâbıâli, Tophane, Bahriye, Zaptiye, Şehremaneti
ve Altıncı Daire-i Belediyye tulumbaları Şirket-i Hayriye’nin  numaralı vapuruyla
Vaniköy’e sevk edilmişlerdi. Yanan Sadık Bey’in yalısının üst tarafında bulunan Maliye
Nazırı Nazif Paşa’nın yalısının kıl payı kurtulduğu yangınlar söndürüldükten sonra geri
dönmek üzere Vaniköy İskelesi’ne gelen altı resmî dairenin  tulumbacısı, kendilerini götürecek vapuru göremeyince, Çengelköy İskelesi’ne giderler. Buradan da eli boş
dönen tulumbacılar, bir atlıyı Üsküdar’da ikamet eden Şirket Müdürü Hüseyin’in evine
gönderirler. Fakat Hüseyin Bey, haberciyi bir şekilde başından savuşturur. Neticede
tulumbacılar Çengelköy İskelesi’nde sabahlamak zorunda kalırlar. Skandal büyük tepki
çekerken, bir gün sonra,  Şubat 1 tarihinde Kadıköy’de meydana gelen yangın,
hükümet ile Şirket-i Hayriye’yi bir kez daha karşı karşıya getirmiştir. Rıza Paşa Mahallesi’nde bir evde başlayıp rüzgârın etkisiyle genişleyen ve Moda, Aziziye ve Çarkçı
caddelerinde birçoğu tanınmış zengin ailelere ve devlet görevlilerine ait yaklaşık 
evin yanmasına sebep olan yangına Kadıköy’deki  tulumba müdahale etmiş ancak
bunlar yetersiz kalınca Üsküdar, Kandilli ve diğer bölgelerden destek çağrılmıştır.
Sultan Abdülhamid’in peş peşe telgraflarla ilgilileri seferber ettiği yangına, Bahriye
İtfaiye Taburu da deniz yoluyla gitmek ister. Ancak dört saat beklemelerine rağmen araba vapuru gelmez. Kuleler yangının kontrol altına alındığı işaretini verince taburunu
kışlaya ger götüren Kumandan Mehmed Paşa durumu Yıldız’a bildirir. Sultan Abdülhamid “ahali sâyesinde bir hayli para kazanmakta” olan Şirket’in sorumsuzluğundan
dolayı ve caydırıcı olacağı düşüncesiyle yangınzedelere tazminat ödemesini ister.
Şirket ise savunmasında söz konusu emrin kendilerine geç ulaştığını, buna rağmen
vapurun gönderildiğini belirterek suçlamayı reddeder. Ayrıca, Tabur Kumandanı’nın
vapurun gelmesini Mabeyn’e ihbar etmek yerine kendilerine bildirseydi, söz konusu
mağduriyetin yaşanmamış olacağını ileri sürer. İddialarını delilleriyle ortaya koyan
Şirket, kaptanın ve kurumun zan altında kaldığını belirterek, olayın adalet namına
tahkik edilmesini ister. Şirket Müdürü Hüseyin, kurumun bütün hissedarlarının ve
yöneticilerinin devletine sadık kimselerden oluştuğunu ifade ederek, en azından,
padişahın kendilerine ve Şirket’e olan güvenini sarsmamak için, böyle bir sorumsuzluğa izin vermeyeceklerini, yine de yangınzedelere yardımdan kaçınmayacaklarını
belirtmiştir. Neticede, Şirket’ten kaynaklanan bir kusur görülmediği ortaya çıkmıştır.
Hükümet Vaniköy ve Kandilli’deki yalı yangınlarından sonraki hadiselerin üzerine
de gitmiş, tulumbacıların yerlerine dönememelerinin onlar üzerinde yaptığı sıhhi ve
psikolojik tahribat bir yana, aynı gece İstanbul cihetinde bir yangın meydana gelmesi
halinde müdahale edecek kimsenin bulunmamasının doğuracağı tehlikeleri hatırlatmış, Ticaret ve Nafia Nezareti’nin konuyu incelemesini istemiştir.1 Bu arada, aynı yılın
Mart ayında Kadıköy’de meydana gelen yangına, havanın muhalefetine rağmen büyük
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güçlükle tulumbaları ve personeli taşıyan İdare-i Mahsusa’nın 1 numaralı vapuru
kaptanı Mehmed’in mecidî nişanıyla ödüllendirilmiş olduğunu belirtmek gerekir.
Benzer bir hadise de 11 yılında yaşandı.  Temmuz günü Büyükada’da meydana
gelen yangına gitmek isteyen tulumbacılar nöbetçi vapuru bulamayınca müşkülat
çekilmişti. Bunun sebebi sorulduğunda, Şirket-i Hayriye, geceleri Köprü’de yangın
nöbeti tutan kendi vapurunun Boğaziçi ve Üsküdar bölgelerinden sorumlu olduğunu
belirterek, Ada’daki yangına İdare-i Mahsûsa vapurunun gittiğinin sanıldığını, fakat bilahare kendilerinden yardım istendiğinde derhal yola çıkıldığını ifade etmiştir. İdare-i
Mahsûsa yetkilileri ise, her yangında olduğu gibi bu yangında da görevin ifa edildiğini,
nöbetçi Bağdat Vapuru’nun tulumba ve diğer araçları Ada’ya çıkardığını ileri sürmüştür. Savunmalar incelendikten sonra, bundan böyle “Boğaziçi ve Üsküdar’dan mâadâ
cihât-ı sâirede tahaddüs eden yangınlar için de Şirket vapurunun bilâ-tereddüd hareket
ettirilmesi” konusunda Şirket-i Hayriye uyarılmıştır. Anlaşılan o ki, hadisede Şirket’in
kusurlu bulunduğu kanaati hâsıl olmuştu.

Üsküdar’da Dördüncü İtfaiye Taburu’nun Kurulması
Türkiye’de modern itfaiyeciliğin bânisi kabul edilen Kont Széchenyi’nin ikisi İstanbul’da, üçüncüsü de Beyoğlu’nda olmak üzere teşkil ettiği itfaiye taburlarının dördüncüsünün Üsküdar’da kurulması düşüncesi 1’lerin sonunda gündeme gelmiştir.
1 yılının  Şubat günü Ahmediye Mahallesi’nde 1’den fazla evin yanmasının
ardından, 1 Mart’ta Kadıköy’de birkaç saat süren yangının yaptığı büyük tahribat,
Üsküdar Taburu’na yönelik istekleri güçlendirmiştir. Tabur konusunun hükümetin
programında mevcut olmasına rağmen, bunun getireceği malî yükten dolayı gevşek
davrandığını belirten Tercümân-ı Hakikat, böyle acil ve faydalı bir proje için yöre halkının maddi yardımdan kaçınmayacağını yazmıştı. Nihayet 1 Nisan’da Kadıköy’de
Hamam Mahallesi’nde meydana gelen yangına Üsküdar tulumbaları gitmiş, Selimiye’deki askerler ise asırlar öncesinden kalma yöntemle, yanan binaların etrafındaki
ahşap yapıları yıkarak yangını kontrol altına almaya çalışmışlardı. On beş gün arayla
meydana gelen yangınlar, tabura olan ihtiyacı açık biçimde ortaya koymuştu.
Yukarıda bahsedilen 1 yılındaki Vankbağı yangınının altı buçuk saat sürmesinde,
çeşmelere giden suların çoğunun bağ sahiplerince kendi tarlalarına evirilmesinden
kaynaklanan su kıtlığı etkili olmuştu. Dönemin gazetelerine bakılırsa, bu yangın,
Üsküdarlıların itfaiye taburuna dönük beklentilerini iyice arttırmıştı. Tercümân-ı
Hakikat, Selimiye Kışlası’nda bir itfaiye bölüğü bulundurulması yönünde öteden beri
yaptığı ihtarların değerinin, 1 baharında Kadıköy, Yenimahalle ve Selamsız’da
yaşanan ve birkaç milyon liralık maddi zarara yol açan yangınlardan sonra daha iyi
anlaşıldığını yazmış, yangınlar yüzünden bunca servetin yok olmasına devletin seyirci
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İlk motorlu yangın
su pompası (Askerî
dönem 1-1)
(İtfaiye Müzesi, İBB)

kalamayacağını ifade etmişti. Gazeteler, sigorta yolsuzluklarının da etkisiyle yangınların belirgin biçimde artması üzerine, Széchenyi Paşa’nın Anadolu yakasına mahsus
bir tabur kurulması için harekete geçtiğini yazmaya başlamışlardı.
Üsküdar taburunun kurulmasını gerektiren asıl faktörlerden birisi de, itfaiye politikasındaki bazı iptidai ve yanlış uygulamalardı. 1 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Yenimahalle ve Selamsız’da meydana gelen yangınlar üzerine değerlendirmelerin yapıldığı
ortamda Basîret’te yayımlanan Kâmil imzalı okuyucu mektubunda itfaiye konusundaki
ilkelliğin trajikomik yönüne vurgu yapılmış, Samatya’dan yola çıkıp koşa koşa iskeleye
gelen, burada taşıta binip karşıya vardıktan sonra yine koşarak yangın yerine ulaşan
neferden başarım beklenip beklenemeyeceği sorgulanmıştı. Üstelik yanan yerlere yakın yapıların sahiplerinin bazı tulumbacıları dolgun bahşişlerle kendi evlerini korumak
için alıkoymaları çalışmalara büyük darbe indirmekteydi. Kâmil, tulumbacıların bir
yangını söndürdükten sonra başka bir yangına gidiyormuşçasına koşmalarını, itfaiye
anlayışının ciddiyetsizliğinin göstergelerinden birisi olarak sunmuştur.1
Öte yandan, ilk devirlerden kalma yıkma yöntemi sırasında bazı görevliler canlarından olmaktaydı. Yangın kuleleri ile bekçilerin olay yeri bilgisini yanlış duyurmaları
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At arabalı tulumba
(XIX. yüzyıl)
(İtfaiye Müzesi,
İBB)

da görevlilerin boşa yorulmasına ve zaman kaybına yol açan bir başka sorundu.
Söndürme sırasında karşılaşılan önemli bir güçlük de, meraklı seyircilerin meydana
getirdikleri izdihamdı. Zaptiye Nazırı Ahmed Hamdi Paşa, Aralık 1 tarihli tezkeresinde, Zabıta’nın türlü fedakârlıklarla itfaiye araç ve gereçlerini yangın yerine taşımasına rağmen, iğne atılmayacak derecede biriken kalabalığın arasından tulumbaları
geçirmenin güçlüğünden yakınmıştı. Dahası, kalabalığın arasına sızan hırsız ve yankesiciler izdihamdan faydalanarak talana kalkışmakta, ama afetzedelerin yardımına
koşan yakınları çalışma imkânı bulamamaktaydı. Hamdi Paşa, bu meselede toplumsal
duyarlılığın sağlanması için basın yoluyla ihtarda bulunulmasını istemiş, Sadrazam
Ahmed Esad Paşa da hazırlanan tamimin en yakın zamanda gazetelerle duyurulacağını beyan etmiştir.
Sıralanan aksaklıklar Üsküdar’da bir itfaiye taburu kurulması fikrini güçlendirmiştir.
Bazı memurlar ve entelektüeller de hükümete sundukları layiha ve istidalarla kampanyaya destek verdiler. Mâbeyn-i Hümâyûn mütercimlerinden Hakkı ve Said beylerin,
yangınların çıkışının ve genişlemesinin önüne geçilmesinden, sigorta acentelerinin
yolsuzluklarının önlenmesine kadar birçok hususa dair hazırladıkları kapsamlı layiha,
Teftiş-i Askerî Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Sultan Abdülhamid’e sunuldu.
Layihayı ve komisyonun mazbatasını inceleyen padişah, sıralanan hususlar içerisinde
itfaiye taburlarının arttırılması teklifini uygun gördü. Diğer hususların Şûrâ-yı Devlet’te
ve Meclis-i Vükelâ’da incelenmesinin ardından çıkacak sonuçlara göre peyderpey
hayata geçirilmesini belirtti. Bu iradeye göre Üsküdar İtfaiye Taburu 1 Ekim 1
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tarihinde kurulmuş oluyordu. Sabah gazetesinin 1 Ekim tarihli haberine bakılırsa,
söz konusu iradenin Seraskerlik’e ulaşmasının ardından, Hassa Ordusu Müşirliği’ne
tebliğ edilmiş ve teşkilat için gereken subayların belirlenmesi istenmiştir. Layihalardaki diğer hususların padişahın işaret ettiği üzere aylarca tartışıldığını, ilgili kurumlar
arasında yürütülen yazışmalardan anlayabiliyoruz.
“Mevcut itfaiye taburlarına ilaveten İkinci Fırka-yı Hümâyûn’a mensup olmak ve Dördüncü İtfaiye Taburu nâmını almak üzere” teşkil edilen tabur Selimiye Kışlası’ndaydı.
Gerekli malzemelerin Şehremaneti tarafından tedarik edilmesiyle ilgili bir başka iradede,
taburun kuruluş maksadının, Üsküdar yangınlarının önüne geçmek ve ahaliyi zarardan
korumak olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte tabur levazımatının tedariki hayli
zaman alacaktır. Örneğin 11 Aralık 1 tarihinde Yeldeğirmeni’nde meydana gelen yangına eskiden olduğu gibi, kışlanın ve mutasarrıflığın tulumbaları müdahale edecektir.
Dördüncü İtfaiye Taburu’nun başına Kolağası Nazmi Bey atanmış, rütbesi de binbaşılığa yükseltilmişti. Taburun ilk 1 neferi Bahriye Silahendaz ve İtfaiye Taburu’ndan
seçilerek 1 Şubat 11 tarihinde yeni tabura gönderildi. Taburun bir yıllık maaş, tayın
ve elbise ücretleri ile bir defalık hayvan ve malzeme masrafları toplamda 1.1.1 kuruş (yaklaşık 1. lira) tutmaktaydı. Bu meblağ 1 senesi (Mart 11-Şubat 1)
bütçesine eklendi. Maçka silahhanesinden tedarik edilen  adet kasaturalı Martini
Henry tüfeği ile Amerikan yapımı 1 revolver tabura verildi.1 Macaristan’dan satın alınan  baş at kışla ahırlarına yerleştirildi. İkinci Fırka Kumandanı Ferik Şevket Paşa,
aynı yılın sonlarına ait yazısında, tabur için tahsis edilen parayla tulumba ve sair itfaiye
malzemeleri ile  baş Macar atı satın alındığını,  baş ata ihtiyaç kaldığını belirtmiştir.
Bu tarihlerde Dersaadet Tramvay Şirketi için ithal edilmiş olan fakat kontrata aykırı
biçimde beşer yaşında oldukları için iadesi düşünülen atlar da geri gönderilmeyip
Üsküdar taburuna katılmış, böylece taburun at ihtiyacı tamamlanmıştır. Aynı tarihlerde Budapeşte’den bir hidrofor tulumbası satın alındı. Tren yoluyla Sirkeci’ye ulaşan
tulumba, Beyoğlu İtfaiye Taburu subaylarınca at arabalarıyla Kabataş’a getirildikten
sonra araba vapuruyla buradan Üsküdar’a götürülüp kışlaya teslim edildi.
Üsküdar İtfaiye Taburu’nun yönetim kadrosuyla ilgili ilk bilgiler 11 tarihli askerî salnâmede yer almaktadır. Buna göre Tabur Komutanı Binbaşı Nazmi Efendi’nin dışındaki
komuta heyeti Binbaşı Tevfik Efendi, Kolağası Asım Efendi, Kolyesâr Mehmed Nuri
Efendi ve Tabur Kâtibi Osman Nuri Efendi’nin dışında,  yüzbaşı ile  mülazım-ı evvel
ve  mülazım-ı sâniden oluşmaktaydı. Tophane-i Âmire Birinci Sanayi İdâdisi İkinci
Taburu cerrahı Sağkolağası Mehmed Tevfik de, binbaşılığa terfi ettirilerek taburun
cerrahlığına atandı.
Üsküdar Taburu’nun ihtiyaç duyduğu beygir, araba, alet ve malzemelerin masrafı olan
. liranın ne şekilde karşılanacağı 11 Mart’ından başlayıp uzun süre devam eden
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tartışma ve yazışmalara sahne olmuştur. Şehremaneti, bütçesinin elverişli olmadığını
öne sürerek, yıllık sadece  lira verebileceğini belirtmiş ve nizamiye hazinesi ile Maliye
hazinesini işaret etmiştir. Széchenyi Paşa’nın, araç ve gereç eksikliği yüzünden efradın
eğitim yapamadığını ve yangınların söndürülmesinde taburdan faydalanılamadığını
dile getirmesi üzerine Sultan Abdülhamid, Dâhiliye Nazırı Ahmed Münir Paşa’dan
sorunu çözmesini istedi. Neticede, Dersaâdet emlak vergisinden Şehremaneti’ne
ayrılan %1’lik payın %’ye yükseltilerek, . liranın buradan karşılanmasına karar
verildi. Şehremâneti bunu haftalık taksitler halinde ödeyecekti. Fakat İtfaiye Alayları
Kumandanlığı’nın yazısına atfen Seraskerlik’ten Sadaret’e gönderilen  Eylül 1 tarihli yazıda, ilgili irade tarihinden bu tarihe kadar sadece 1 lira ödendiği ve bu parayla
hiçbir şey yapılamadığı belirtilmiştir. Eksikleri tamamlamak bir yana, taburların zorunlu
giderleri için gereken paranın gecikmesinden dolayı mevcut eşyaların mahvolmaya yüz
tuttuğu ifade edildi. Serasker Rıza Paşa, konuyla ilgili olarak Şehremâneti’ne tekit yazıları
gönderdi. 1 Şubat 1 tarihli yazıyla, tabura gerekli temel malzemelerin belirlenerek hemen satın alınması için birkaç kişiden oluşan küçük bir komisyon kurulmasını
istedi.1 Széchenyi Paşa da aynı tarihlerde sunduğu raporda, Avrupa yakasındaki resmî
daireler ve patrikhane tulumbalarının kayık ve mavnalarla karşıya geçirilmesi sırasında
yaşanan güçlüklerden bahsederek, Üsküdar ve Kadıköy’ün belirli noktalarına itfaiye
şubeleri kurulmasının aciliyetini yinelemiştir. Sadaret ise Şehremaneti’ne gönderdiği
 Kasım 1 tarihli yazıda, araçları ikmal edilemediği için vücut bulamayan Üsküdar
Taburu’na çözüm bulmasını istemiştir. Seraskerlik makamının Mayıs 1 tarihli tezkeresinde, Maliye Nezareti’nin konuyla ilgili yazılarını cevapsız bırakmasından serzeniş
duyduğu hissedilmektedir. Taburun yönetici ve erat kadrosunun çoktan belirlenmesine
rağmen, araçlarının hâlâ temin edilmemesinden Şehremâneti’nin sorumlu olmadığını
ifade eden Seraskerlik yazısında, Üsküdar’da çıkacak bir yangının doğuracağı felaketlere dikkat çekilmiştir. Bu türden daha birçok yazı incelendiğinde, sorunun 1’lar
boyunca devam ettiği görülmektedir. Széchenyi Paşa’nın konuyu “menâfi‘-i devlet ve
millet nokta-i nazarınca derece-i elzemiyette” görmesine karşılık, Maliye Nezareti’nin
“müzâyaka-i mâliye hasebiyle daha mühim ve mübrim masârifin te’mîni bile dûçâr-ı
suûbet ve müşkülat olmakta idüğünden” istenilen parayı vermesinin imkânsızlığından
bahseden 1 Şubat 1 tarihli cevabî yazısı, devletin o sıradaki genel malî durumunu
yansıtması bakımından dikkate değer niteliktedir.
Bununla birlikte, 1 yılında Budapeşte’deki Waller Fabrikası’ndan bir tulumba
satın alınması gibi, bazı alımlar yapılmıştır. Üsküdar’da meydana gelen yangınlara
İstanbul cihetinden tulumbacıların müdahalesi devam ederken, Üsküdar Taburu’nun
bir faaliyetinden söz edilmemektedir. Sigorta şirketlerinden para almak isteyenlerin
kundakları ve bölücü örgütlerin sabotajları sonucu yangınların tezayüt ettiği bu tarihlerde Sultan Abdülhamid, polisiye tedbirlerin arttırılmasının yanında, gerçekçi bir
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yaklaşımla, itfaiyeyi de güçlendirmek emelindeydi. Resmî dairelerdeki araç gereçlerin
miktarının arttırılmasını isteyen padişah İstanbul genelindeki saray-ı hümâyûn ve
kasr-ı hümâyûnlardaki itfaiye varlığının dökümünü çıkarttırdı. Yıldız Sarayı Tulumba
Müdürü Mehmed Behiç’in hazırladığı listeye göre, Beylerbeyi Sarayı ile Anadolu yakasındaki kasırlarda mevcut araç ve gereçlerin miktarı tabloda görülmektedir.
CİNSİ VE MİKTARI (Adet)

MEVKİİ
Tulumba

Kanca

Balta

Kova

Paşa Dairesi

3

45

24

87

Sıra Yalılar

1

5

5

10

Validebağ Kasrı

1

10

5

20

Kurbağalıdere Kasrı

1

10

5

20

Tokat Kasrı

1

10

5

20

Alemdağı Kasrı

1

10

5

20

Hekimbaşı Kasrı

1

10

5

20

TOPLAM

9

100

54

197

BEYLERBEYİ SARAYI
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Üsküdar İtfaiye Taburu neferlerinin eğitimi Széchenyi Paşa tarafından yürütülmüştür.
Bunu, 1 yılında Kışla yakınlarına bir tulumbalık inşası için başvuran Paşa’nın, kendisinin gelemediği zamanlarda subay ve erleri eğitmesi için bir muallim ile muallimin
yazışmalarını ve yaverlik vazifesini yürütecek deneyimli birinin görevlendirilmesini
istemesinden anlıyoruz. Széchenyi Paşa’nın talebi bu defa karşılık bulmuş, muallimi
ve yaverini belirlemesi işi kendisine bırakılmıştır. Bitmeye yaklaşan Mekteb-i Fünûn-ı
Tıbbiyye’nin çatı inşaatından çıkacak enkazın da tulumbalık yapımında değerlendirileceği söylenmiştir.
1 Haziran 1 tarihli Meclis-i Mahsus toplantısında, itfaiye alaylarının ve bu kapsamda Üsküdar Taburu’nun durumu ele alındı. Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa’nın
önerisiyle, itfaiyenin noksanlarından mümkün olanların Tersane-i Âmire’de imal
edilmesine karar verildi. Konuyla ilgili olarak Hassa Müşiriyeti ve Şehremaneti tarafından tutulan masraf defterlerinde, Üsküdar İtfaiye Taburu’nun ihtiyaç duyduğu
malzemelerin, “akçenin fıkdanından nâşî henüz tamamen ifâ olunamadığı ve akçe
tedarik edildikçe ancak mezkûr taburun ikmâl-i nevâkısına çalışıldığı” belirtilirken,
diğer taburların masrafının karşılanmasının Şehremaneti bütçesini fazlasıyla aştığı
ifade edilmişti. Şehremâneti’ni ekonomik krize iten sebep ise birkaç yıldır hüküm süren
salgın hastalıklar nedeniyle yapılan harcamalardı. Sultan Abdülhamid, itfaiye alayları
için gerekli alet ve edevatın Tersane-i Âmire fabrikalarında üretilmesi ve bedelinin
Şehremaneti’nden Bahriye Nezareti’ne aktarılması fikrini uygun görmüştü. Fakat
Şehremaneti ile Bahriye ve Maliye nezaretleri arasındaki ödenek anlaşmazlığı yüzünden hiçbir adım atılamadığı gibi, ihtiyaçlar giderek büyüyordu. Kurumlar arasındaki
uyuşmazlığın itfaiyeyi sürekli gerilettiğinden yakınan Széchenyi Paşa çareyi Yıldız’a
başvurmakta görüyor, Yıldız ise Bâbıâli’den çözüm üretmesini bekliyordu. Bu kısır
döngü ortamında İstanbul tarihinin en büyük afetlerinden birisi olan 1 Temmuz 1
depreminden kaynaklanan krizin birçok problem gibi itfaiye sorununu da ötelemiş
olabileceğini tahmin etmek zor değildir.
Devlet bu yıllarda yangınlarda başarı gösterenleri ödüllendirmekteydi.1 Üsküdar
İtfaiye taburunun maaşlarının ödendiğini de yazışmalardan anlıyoruz. Yangınlara taburun yanı sıra, resmî kurumların tulumbalarıyla mahalle tulumbaları da
gitmekteydi. Fakat itfaiyecilerin çalışmalarını güçleştiren kentsel problemler izale
edilmiş değildi. 1 yılında Moda Caddesi’nde Tabip Babayan Efendi’nin ahırından
başlayıp, bitişiğindeki Fransız Kız Mektebi’ne ait eve sirayet eden yangına Selimiye
Kışlası’ndan yetişen efrâd müdahale etmiş ve büyümeden söndürmüşlerdir. Yangında iki köy tulumbası da hazır bulunmuş, fakat bunlardan istifade edilememiştir.
Bunun nedeni sokağın çamurlu olmasından dolayı tulumbalardan birinin hortumunun kaybolması, diğer tulumbanın ise yağıştan dolayı çamurlaşan zeminde uygun
bir yer bulunup kurulamamasıydı. Kaybolan hortum ertesi gün çamurlar içerisinde
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bulunurken, kıt imkânlarla ithal edilen son teknoloji ürünü araçların altyapı sistemlerinin ilkelliği yüzünden çalıştırılamaması, sorunlar sarmalını gözler önüne
sermiş oluyordu.
Yangınların sıklığı araçları hızla eskitiyor, onarım kaldıramayacak hale getiriyordu.
Széchenyi Paşa, Avrupa itfaiyeleri seviyesinde elde edilmiş bulunan kazanımların
heba olmaması için, Üsküdar Taburu için  çift koşum hayvanı,  çift binek hayvanı,
1 eyer,  metre bez hortum, 1 çift hidrofor, 1 nakliye arabası, 1 hortum arabası, 
çift koşum ve  fener meşale ile iki garaj inşasından oluşan güncel ihtiyaç listesini
1 yazında hükümete sundu. Taburun ahır ve garajı bulunmadığına dikkat çeken
Paşa, binlerce lira sarf edilerek satın alınan tulumbaların çürümeye terk edilmesine
göz yumulamayacağını belirtti. Paşa’nın arizası ve listesi  Ağustos tarihli Meclis-i
Mahsus toplantısında görüşüldü. Malzemelerin satın alınması için öngörülen meblağ
yüksek bulunmakla birlikte, bunların temininin de elzem olduğu ifade edildi. Neticede, belirtilen malzemelerin Tophane Müşiriyeti tarafından ve mümkün olduğu kadar
tasarrufa riayet edilmek suretiyle tedricen satın alınmasına karar verildi. Széchenyi
Paşa, Aralık ayındaki müracaatında İstanbul ölçeğindeki taburların eksiklerinin yol
açtığı sıkıntıları dile getirerek, bir ihtiyaç listesi daha sunar. Bu defa Kadıköy’de Moda
ve Üsküdar’da Çarşıbaşı mevkilerindeki karakollara birer arabalık inşasını, Üsküdar
Taburu’ndan bu karakollara yeterli miktarda itfaiye edevatı aktarılarak buraların
itfaiye şubesine dönüştürülmesini ister. Diğer taburların ihtiyaçlarını uzun uzun
sıralayan Paşa’nın listesinde Üsküdar için başka talepte bulunmaması, beş ay önceki
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Osmanlı
tulumbacıları.

taleplerinin yerine geldiğini düşündürmektedir. Nitekim 1 yazında hazırladığı
raporda, Avrupa yakasındaki taburlar ile Bahriye Taburu’nun fevkalade surette kurulmuş olmalarına rağmen, şimdi büyük bir çöküş yaşadıklarını ve bu yüzden örgütün
başarısız olduğunu belirtirken Üsküdar Taburu’nu gerileyişin dışında tutması, bu
görüşü desteklemektedir.
Üsküdar Mutasarrıfı Hamdi Bey, 1 Ağustos 1 tarihinde Rızapaşa’da, sigortadan
para almak düşüncesiyle kasten çıkarılan yangının felakete dönüşmesinin nedenlerini, Selimiye Kışlası’ndaki itfaiye araçlarının mesafenin uzaklığı nedeniyle zamanında
yangın yerine nakledilememesi, itfaiye arabasının yolda kırılması, yangın musluklarının kifayetsizliği, seyircilerin izdihamı ve mahalle tulumbacılarının arasına karışan
ayaktakımının çalışmaları yavaşlatması şeklinde sıralamıştı. Kadıköy’ün demografik
ve şehircilik açısından gelişmesine paralel olarak yangın riskinin de artacağına dikkat
çeken Hamdi Bey, bölgenin itfaiye örgütünün Üsküdar’a ihtiyaç duymayacak şekilde
yapılandırılmasının sağlayacağı faydaya dikkat çekmiştir. Széchenyi Paşa ise, zamanı daha iyi yönetebilmek için bazı karakolların itfaiye şubesi haline getirilmesinden
söz etmiştir. Zira . yüzyıla girildiği bu dönemde bile, bir yangın çıktığında önce
mahalle tulumbacıları giderek yangının genişlemesini önleyici tedbirler almakta,
ardından civar karakollardaki efrat söndürme işine başlamaktaydı. Széchenyi Paşa,
itfaiyecilerin yangın yerine daha çabuk ulaşmalarını sağlamak amacıyla, Teşvikiye
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Karakolu örneğinde olduğu gibi, Anadolu yakasında Üsküdar İskelesi, Selamsız, Beylerbeyi, Kandilli ve Beykoz karakollarında şubeler kurulmasını ve personelin içinden
itfaiye timleri oluşturulmasını teklif etti. Paşa’nın tasavvuruna göre karakolların her
birine 1’er lira masrafla tekerlekli emme-basma tulumba alınacak, personelin eğitimi için de itfaiye çavuş ve onbaşılarından muallimler görevlendirilecekti. Böylece
bir yangın çıktığında, tabur gelinceye kadar şube birlikleri görev yapacakları için
yangının genişlemesinin önüne geçilmiş olacaktı. Bu tarihte her taburda 1 nefer
taşımaya elverişli birer araba bulunmaktaydı; Széchenyi Paşa, bunlara ikişer araba
daha ilavesi halinde hem yangına zamanında ulaşılabileceğini hem de  neferle
çalışılacağı için birkaç kat verim alınabileceğini belirtmiştir. Üsküdar Taburu’nun
yapısal ve mekânsal sorunlarına dikkat çeken Paşa’ya göre taburun  nakliye arabası,
 çift koşum hayvanı,  çift koşum takımı,  çift binek atı ve  eyere ihtiyacı bulunmaktaydı. Széchenyi Paşa garaj inşası talebini yenileyerek, ahır köşelerine terk edilmiş
durumdaki araba ve tulumbaların çürümekten kurtarılmasını istedi. Bir bölüğün
kaldığı Kadıköy Karakolu için de garajın yanı sıra, bir hidrofor tulumba ile hortum
ve halat arabası,  çift koşum hayvanı ve  çift koşum takımı,  baş binek atı ve  eyere
ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Görüldüğü üzere tabura yeni bir şey alınmak istenirken, öncekilerden bazılarının eskimesi nedeniyle levazımatı hiçbir zaman lâyıkı veçhile tekemmül edememiştir. Öte
yandan itfaiyeciliği zorlaştıran geleneksel sorunlar da çözülememiştir. 1 yılında
Levant Herald’da yayımlanan bir makalede, yangını söndürmekten ziyade, talana yönelen mahalle tulumbacıları içerisindeki bazı kötü niyetlilerin yolsuzluğundan bahsedilmiş; bununla birlikte bu grubun bazen İtfaiye Alayı’ndan daha yararlı olabildiği dile
getirilmişti. Zira alayın büyük tulumbaları İstanbul’un dar sokaklarında hareket imkânı
bulamazken, mahallelilerin omuzlarında taşıdıkları küçük tulumbalar en dar sokaklara bile rahatlıkla girebilmekteydi. Avrupa’nın gönüllü itfaiye takımlarına benzettiği
mahalle tulumbacılarının, ahlâki açıdan eğitilip kıyafet ve araçlarının düzene sokulması halinde büyük faydalar sunacağını savunan yazar, Széchenyi Paşa ve örgütünün
olağanüstü çabalarının, ahşap ısrarına feda edildiği görüşündeydi. Terkos Şirketi’nin
çalışmaları sayesinde su sorununun giderildiğini ileri süren yazar, yıllar önce meydana
gelen ve su bulunamadığı için felaketle sonuçlanan bir Üsküdar yangınını hatırlatarak,
yangınları sürekli tetikleyen ahşap yapılaşma nedeniyle Şirket’in de çare olamadığı
üzerinde durmuştur. Bu dönemde İstanbul basınının, kurumsal yapıyı tenkit etmenin
yanında,  Temmuz 1 tarihinde Bahariye’de çıkan ve birisi yarı-kâgir üç evin yandığı yangında olağanüstü çaba harcayarak yanan evlerin on metre ilerisindeki ahşap
yapıları kurtaran Üsküdar Taburu Kolağası Ahmed Bey örneğinde görüldüğü üzere,
bireysel gayret ve başarıları ön plana çıkaran bir yaklaşım içerisinde olduğu dikkatten
kaçmamaktadır.
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İmparatorluk Çökerken Üsküdar İtfaiyesi ve Sonuç
Sultan Abdülhamid’in saltanatının son günlerinde Selimiye Kışlası’ndaki İtfaiye Taburu’nun dışında, üç resmî dairede tulumba müdürlerinin nezaret ettiği itfaiye örgütleri
bulunmaktaydı. Tulumba müdürlüğünü Üsküdar Mutasarrıflığı’nda Hamdi, Kadıköy
Mutasarrıflığı’nda Rıza, Selimiye Kışlası’nda ise Hasan yürütmekteydi.1 Ayrıca karakollardaki tulumbalar ve mahalle tulumbaları da yangınlar sırasında seferber olmaktaydı. 1’da Zaptiye Nezareti’nin lağvedilmesinin ardından itfaiye örgütünde de
düzenlemeye gidildi. Yılın sonunda, Hamdi Efendi Humbarahane Tulumba Müdürlüğü’ne atanırken, bunun yerine Beyoğlu’nda aynı görevi ifa eden İsmail, yardımcılığına
da Selimiye Kışlası Tulumba Müdürü Hasan getirilmiştir. Kadıköy Tulumba Müdürü
Rıza ise Tophane Harik Tulumba Müdürü yardımcılığına atanmıştır. Bu dönemde
ordu ile siyaset kurumları arasındaki çatışma Üsküdar Taburu’na da sıçramıştır. Taburun birinci bölüğü mülazım-ı sânîsi Yusuf, 1 Mart Olayı sırasında bazı neferleri tahrik
ve teşvik edip Ayasofya meydanındaki isyancıların arasına soktuğu gerekçesiyle idam
edilmiştir. İsyana kendi arzularıyla katılan üçüncü bölüğün mülazım-ı sânîsi Ali ile
dördüncü bölüğün mülazım-ı evveli İbrahim ise askerlik mesleğinden çıkarılıp birer
yıl hapis cezasına çarptırılmışlardır.
Taburun garajından yeterince faydalanılamadığı için atlar, tulumbalar ve diğer eşyalar
farklı mahallerde dağınık biçimde durmakta; bu da bir yangın vukuunda neferlerin ve
araçların teşekküllü biçimde harekete geçmelerini geciktirmekte idi. Üsküdar halkının
talebi üzerine, tabur merkezinin Çarşı Karakolu ya da Paşakapısı’ndan birisine taşınması
düşünüldü. Fakat bunlardan birincisinin ulaşım yollarının çok bozuk olması ve sapa bir
yerde bulunması, ikincisine ise kendi bütçesiyle ve karakol olarak inşa edildiği gerekçesiyle Jandarma Taburu kumandanının itiraz etmesi yüzünden nakil gerçekleşemedi.
Eskiyen malzemelerin yenilenip, yıprananların onarılması konusundaki talepler çoğu
defa ödenek problemi yüzünden cevapsız kaldı. 111 yılının Mart’ında Beylerbeyi’nde
bir evde başlayan yangının genişleyerek 1 evi harabeye çevirmesinin sebebi emniyet
kayıtlarına, araç gereç eksikliği yüzünden itfaiyecilerin bir süre seyirci kalmaları şeklinde
geçmişti. Aynı yılın Nisan ayında Kadıköy’de meydana gelen yangın üzerine On Sekizinci
Daire Reisi Ali Bey’in, Emniyet Müfettişliği’ne gönderdiği ve bozuk ifadelerinden dolayı
acele yazıldığı anlaşılan telgrafında, Avrupa yakasının resmî ve sivil tulumbacılarından
destek istemesi, Üsküdar itfaiyesinin durumu hakkında yeterince fikir vermektedir.
Bütün olumsuzluklara rağmen, itfaiyenin örgütsel yapısını ve donanımını “Avrupa
itfaiyeleri derecesinde ıslah ve tanzim etmek” jargonunun sürdüğü bu dönemde, yeniliklerin taşraya da teşmil edilmesi hedeflendiğinden, bunun yürütülmesi için Dâhiliye
Nazırı Mehmed Talat Bey’in başkanlığında bir komisyon kurulmuştu.  Eylül 1’da
ilk toplantısını yapan komisyona Üsküdar İtfaiye Taburu da Kolağası Hayri Efendi’yi
280

Ü S K Ü D A R ’ D A

İ T F A İ Y E

H İ Z M E T L E R İ

üye olarak vermişti. Balkan savaşlarının iç ve dış siyaseti yeni açmazlara sürüklediği
bu devirde vilayetlere sayısız tulumba ve diğer itfaiye aletleri dağıtmayı başaran İttihad
ve Terakki yönetimi İstanbul örgütüne de otomobil ve motorlu tulumbalar katmıştı.
Yangınlar ve bulaşıcı hastalıklar esnasında İstanbul’un iki yakası arasında haberleşmenin hızlandırılması amacıyla Üsküdar’daki önemli dairelere telefon hatları çekildi.
Yangınların su azlığı yüzünden genişlediği hususunda sürekli eleştirilen Üsküdar ve
Kadıköy Osmanlı Su Kumpanyası, 111 yılının baharında, Üsküdar’ın  noktasındaki
yangın musluklarının anahtarlarını ilgili mercilere teslim etti. Ancak bu miktar, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktı. Mutasarrıf Faik Bey, Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği 11
Temmuz 111 tarihli yazısında, itfaiye konusundaki başarısızlığın, mahalle aralarındaki
Terkos boruları musluklarının kifayetsizliğinden ileri geldiğini belirtmişti. Muslukların
iki-üç kilometre arayla döşenmiş olmasından dolayı Yeniçeşme yangınında bunlara
ulaşmak için hayli çaba harcandığını belirten Faik Bey, musluklar arasındaki makul
aralığın 1 metre olması gerektiğini ifade etmiştir.
Devlet-i Aliyye’nin dâhilî ve haricî siyasetinde yeni ve büyük sorunların ortaya çıktığı
bu vetîrede, gerek Széchenyi Paşa’nın gerekse Şehremaneti ve diğer kurumların gündeminde itfaiyenin ıslahı meselesi yerini korumaya devam ediyordu.  Haziran 11’deki
İshakpaşa yangınından sonra konu bir kez daha ele alındı. İstanbul Valiliği’nde toplanan
yangın komisyonunun yeniden yapılanma projesinde tabur sayısının altıya çıkarılması
ve üçer taburlu iki alay haline getirilmesi benimsendi. Taburların otomatik tulumbalarla
donatılmasını amaçlayan reform paketinde yeni itfaiye istasyonları açılması da düşünülmüştü. İkisi Selimiye Kışlası’nda, diğerleri de Beylerbeyi ve Kadıköy’de bulunan dört
bölüklü Üsküdar Taburu’nun bu yapısı korunurken, bölüklerin Paşakapısı, Şemsipaşa,
Moda ve İskele (ya da Çarşıiçi) merkezleri de olacak şekilde yeniden örgütlenmesi tasarlanmıştı. Birisi Avrupa, diğeri ise Anadolu yakasında kurulması planlanan iki taburdan,
Altıncı Tabur’un Beykoz, Yeniköy, Tarabya, Mirgün, Kandilli, Çengelköy, Kanlıca ve
İcadiye’de istasyonları bulunacaktı. Mevcut Dördüncü Tabur’a  motorlu tulumba, 
eşya arabası,  nakliye arabası; Altıncı Tabur’a ise  motorlu tulumba,  eşya arabası ve
 nakliye arabası satın alınacaktı. Projenin tamamlanmasına kadar geçen süre zarfında
resmî daire tulumbalarının peyderpey kaldırılması düşüncesi, iyileştirme planında en
radikal hedeflerden birisi olarak yer almıştı.1
Tabur/Bölük No

Merkezi

Kumandanı

Mevcudu

4. Tabur bir bölükle

Nuhkuyusu Karakolu

Binbaşı Mehmed Pertev Bey

250

13. Bölük

Selamsız Karakolu

Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi

150

15. Bölük

Nakkaş Karakolu

Yüzbaşı Abdüllatif Efendi

150

16. Bölük

Kadıköy Karakolu

Yüzbaşı Şevket Efendi

200

281

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

V I I I

Yangın esnasında yetkililere anında ulaşmak amacıyla hazırlanan 11 tarihli bir telefon rehberinde, Dördüncü İtfaiye Taburu’nun dört bölüklü yapısının değişmediği
görülmektedir. Komuta heyetinden sadece Tabur Komutanı Binbaşı Mehmed Pertev
Bey’in telefonu olup, numarası “çift iki, sıfır”, yani ’dir. Diğerlerinin telefonu yoktur.
Tabloda görüleceği üzere, rehberdeki bilgiler bölüklerin yeri, kumandanı ve nefer sayısı
hakkında bilgi vermektedir.11 Yine aynı yıl içerisinde İtfaiye Alayları eski yaverlerinden
ve itfaiye mütehassısı Sabri Bey tarafından hazırlanan Dersaâdet İtfaiye Teşkilatı başlıklı rapordan Üsküdar’la ilgili birtakım bilgilere ulaşabilmekteyiz. Payitaht itfaiye bakımından İstanbul (merkezi Bayezid), Beyoğlu (merkezi Taksim) ve Üsküdar olmak üzere
üç daireye bölünmüştür. Üsküdar dairesinin merkezi Nuhkuyusu’ndadır. Dairelerin
altında ikinci dereceden itfaiye merkezleri, bunların altında da üçüncü derece kabul
edilen itfaiye şubeleri bulunmaktadır. İstanbul dairesi  merkez ile  şube, Beyoğlu
dairesi  merkez ile  şube ihtiva ederken; Üsküdar dairesi  merkez ile  şubeden müteşekkildir. Üsküdar itfaiye merkezleri Selamsız, Doğancılar ve Kadıköyü’nde; şubeleri
ise İskele, Kuzguncuk ve Moda’dadır.1
İtfaiyenin askeriyeden ayrılarak sivilleştirilmesi yönünde Abdülhamid döneminde başlayıp Cemil (Topuzlu) Paşa’nın birinci şehreminliği (11-11) zamanında hararetlenen
tartışmalar bu tarihlerde biraz daha yoğunlaşacak, nihayet konu 11 yılında Meclis’e
taşınacaktır. Harbiye Nezareti’nin, ihtiyaç ve malzemeleri zaten Şehremaneti’nce karşılanmakta olan itfaiyenin tamamen bu kuruma bağlanması yönündeki teklifi Meclis-i
Vükelâ’da müzakere edilecek, ancak altyapı yetersizliği ve diğer menfilikler hesaba
katılarak, meselenin barış antlaşmasının imzası ve Teşkilat-ı Esâsiye’nin kurulmasından sonra görüşülmesine karar verilecektir. Nitekim Cumhuriyet’in ilanı arefesinde
İstanbul’un başkentliği Ankara’ya devretmesinden yaklaşık iki hafta önce  Eylül 1
tarihinde sivilleşme yönünde ilk adım atılacak ve itfaiye Şehremaneti’ne bağlanacaktır.
Sonuç itibarıyla bir değerlendirme yapmak gerekirse, Avrupa’da itfaiyenin Londra
şehrinin neredeyse tamamını yakan 1 yangınından sonra örgütlenmeye başladığına bakıldığında, Türkiye’de Lale Devri’nde vücut bulan teşkilatın bu kıtadan geri
kalmadığı görülür. 1. yüzyılda çok ciddi problemler yaşanmadan yürüyen sistem,
modernleşme asrı olarak bilinen 1. yüzyılda, diğer kentsel düzenlemelerin ihmalinden kaynaklanan sorunlara rağmen, çağın teknolojisinden belli seviyelerde yararlanılmak suretiyle idame ettirilmeye çalışılmıştır. İtfaiyenin ıslahı ve bunun Üsküdar’a
yansıtılması yönündeki çabalar, genel reform hedeflerinin başarı derecesi nispetinde
gerçekleşme şansı bulmuştur. Meşrutiyet yönetiminin, itfaiyeyi Avrupa’daki benzerleri
seviyesine ulaştırma ideali, -tıpkı millî eğitim, millî mimarî ve millî iktisat politikaları
gibi- savaşların, siyasal çekişmelerin ve isyanların gölgesinde canlı tutulmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte imparatorluğun son asrında verilen uğraşlar ile modernizasyon
konusundaki kısıtlı uygulamalar, belli bir birikimin oluşması ve bunun Cumhuriyet
devrine aktarılması açısından kazanç sayılmalıdır.
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Dipnotlar
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1
1
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Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul Cehennemi: Tarihte Büyük Yangınlar, Kapı Yayınları, İstanbul ,
s. -. Belirtilen yangında, yine Mihrimâh Sultan’ın eserleri olan Tabhâne, Bitpazarı, Haffafhâne
ve küçük hamam ile bunların yakınlarındaki evler ve dükkânlar yanmıştır (Küçükçelebizâde İsmail
Âsım, Tarih-i Çelebizâde, İstanbul 1, s. 11).
N. A. Banoğlu, İstanbul Cehennemi, s. 1-. Mahalledeki Yahudi evlerinin tamamı ile Müslüman
hanelerinin bir kısmının yandığı afeti anlatan Küçükçelebizâde Âsım, her taraftan tulumbacıların
yetiştiğini belirtirken, Üsküdar tulumbacılarından bahsetmemiştir (Tarih-i Çelebizâde, s. -).
İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersâne-i Âmire, TTK Yayınları, Ankara 1,
s. 1-.
Murat Uluskan, “Üsküdar Kayıkçıları (XVIII. Yüzyıl)”, V. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
, I, . Karara tepki duyan Üsküdar mavnacılarının, Üsküdar’a gelişlerinde onları bekleterek
dönüşlerini geciktirmeleri, at kayıkçılarının asli vazifelerinin aksamasına yol açmış, bunun üzerine
Üsküdar kadısı, Bostancıbaşı, Üsküdar kayıkçı ustaları ve mavnacılar kethüdasına hitaben yazılan
1 tarihli emirle, başka gelirleri olmayan at kayıkçılarının çalışmalarının engellenmemesi istenmiştir (s. -).
Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Tulumbacıları, Ana Yayınevi, İstanbul 11, s. -.
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul 1,
I, 1; R. E. Koçu, “Ateş Kayığı”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İstanbul 1, III, 1.
M. Uluskan, Üsküdar Kayıkçıları, s. -1.
Nejdet Ertuğ, Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara 1, s. 1.
M. Uluskan, Üsküdar Kayıkçıları, s. 1; N. Ertuğ, İstanbul Deniz Ulaşımı, s. 1.
1 tarihli bir belgeye göre ateş kayıkçılarının kişi başı 1 akçe karşılığında  yolcuyu Üsküdar’dan
Eminönü’ne taşıdıkları görülmektedir (Mehmet Mazak, Boğaziçi ve Kayık Kültürü, Yeditepe Yayınları, İstanbul 1, s. ). Kayıkçıların haddinden fazla yolcu almaları ve diğer ihmalleri kazalara
sebebiyet vermekteydi. 1 yılında fırtınalı havada bir ateş kayığının alabora olması sonucu ondan
fazla yolcu boğularak ölmüştü. Bunun üzerine Sultan Abdülmecid’in emriyle, bu tür ateş kayıkları ile
üç çifteye kadar olan iskele kayıklarının kapasitelerinin dışında yolcu almaları yasaklanmış, kurala
uymayanların cezalandırılacağı belirtilmiştir (BOA, HAT, nr. /).
N. Ertuğ, İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, s. .
A. Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor ve Kanlıca Tarihçesi, Yedigün Neşriyatı, İstanbul 1, s. .
N. Ertuğ, İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar, s. . 11 ve 111 tarihli belgelerden, Tulumbacıbaşı’nın denizaşırı yangınlara giderken bindiği üç çifte piyadenin kayıkçılarının ’ar akçe maaş
aldıkları anlaşılmaktadır (BOA, C. BEL, nr. 1/; C. BH. nr. 1/1).
“Boğaziçi’nde zuhur eden harike Asitâne’den müretteb amele ber-mûcib-i nizâm memurlar ise de
mahsûs kayıkları olmayıp ücretleri Mimar Ağa tarafından verilerek maunalarla irkâb ve mahall-i
harike azîmete şitâb olunmakta olup lâkin maunalarla mahall-i harike vaktiyle erişemeyüp işe
yaramadıklarından tulumba kayıkları misillü üç aded kayık Tersâne-i Âmire tarafından tanzim ve
ameleye tahsis kılınmak üzere vürûd eden mübâşeret sureti mûcibince üç adet kayık inşa ve teslim
olunmakla…” (BOA, C. BH, nr. /1).
N. Ertuğ, İstanbul Deniz Ulaşımı, s. .
 L 1 ( Ağustos 11), BOA, İ. MVL, nr. 1/.
1 R 1 ( Şubat 11), BOA, A. MKT. NZD, nr. /1.
Kule hakkında bk. Kemalettin Kuzucu, “Osmanlı Döneminde İcadiye Yangın Kulesi ve Çalışma
Sistemi”, Uluslararası Üsküdar Sempozyumu V, Bildiriler (ed. C. Yılmaz), İstanbul , I, -.
 Ocak 1, BOA, İ. DH, nr. /.
Şehzade Camii ile Çinili Camii, meclis mazbatasında, İstanbul genelinde bahçesine havuz yapılması
planlanan on beş camiden “en ehemm ve akdemi” içerisinde zikredilmiştir ( ZA 1/1 Ekim 1,
BOA, İ. MSM, nr. 1, lef ).
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 Z 1 (1 Ekim 1), BOA, İ. MVL, nr. 1/.
BOA, İ. MSM, nr. 1, lef .
 N 1 ( Nisan 1), BOA, İ. DH, /; BOA, A. MKT. NZD, nr. /.
1 RA 1 ( Nisan 1), BOA, ZB, nr. /1.
Terakki, nr. 1, 1 Rebîulâhir 1/ Temmuz 1. Gazeteye gönderilen (veya gazetenin o şekilde
sunduğu) okuyucu mektuplarında, tulumbacı sevkiyatının vatanî bir görev olduğu vurgulanmakta,
angarya usulünün kaldırılarak, bedel-i terğîb uygulamasına geçilmesi teklif edilmekteydi (Terakki,
nr. 1, 1 Rebîulâhir 1/ Temmuz 1).
1 Şubat 1, BOA, ŞD, nr. 11-C/.
Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Safer 1/ Ocak 11.
BOA, ŞD, nr. /1; ŞD, nr. /1.
1 Haziran 1, BOA, DH. MKT, nr. 1/11.
BOA, DH. MKT, nr. 1/1; DH. MKT, nr. 1/1.
Tarik, nr. 11,  Zilkâde 1/1 Ağustos 1.
Ali Akyıldız, “Şirket-i Hayriye”, DİA, İstanbul 1, XXXVIII, .
“Leylen ve nehâren harik vukûunda el tulumbalarını ve tulumbacılarını meccânen nakletmek içün
Şirket şamandırada mahsus vapur bulunduracak ve araba vapuru dahi İtfaiye Alayı’nı araba ve
hayvanlar ile alât ve edevât-ı sâiresini Kabataş’tan Üsküdar’a meccânen nakledecektir. Şirket idaresi
bu maddenin sûret-i tertîb ve icrâsını Şehremâneti ve İtfaiye Alayları Kumandanlığı ile bi’l-muhâbere
kararlaştıracaktır” (Boğaziçi Şirket-i Hayriye Tarihçe, Salnâme, Ahmed İhsan ve Şürekâsı, İstanbul
1, s. 1).
1 M 1 (1 Ekim 1), BOA, ŞD, nr. 1/.
 CA 1 ( Ocak 1), BOA, DH. MKT, nr. 1/.
Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Şaban 11/ Şubat 1.
 Şubat 1 tarihinde sabah saat .’ta Mâbeyn’den “Üsküdar’da Araba Vapuru Süvarisine”
gönderilen “Vusûl-i telgrafta hemen hareket ile Sirkeci’de hazır bulunan itfaiye tabur-ı şâhânesini
alarak Kadıköyü’ne gidesin” emrinin bulunduğu telgraf için bk. BOA, Y. PRK. ŞH, nr. /1.
 Şubat 1, BOA, İ. HUS, nr. /.
Şirket’in savunmasının özeti şöyledir: Araba vapuru kurulduğundan beri sabahleyin ilk seferini Üsküdar’dan yapıp akşam son yolcularını Sirkeci’den aldıktan sonra Üsküdar’a bırakmakta ve burada
kalmaktaydı. Sirkeci İskelesi’nde bulunan Bahriye Taburu’nu taşıma emri sabahleyin saat .’de
telgrafhane çavuşuna teslim edilmiş; kaptana ise  dakika sonra ulaşmıştır. Kaptan emri alır almaz
vapuru fayrap ettirip .’te Üsküdar’dan kalkarak  dakika sonra Sirkeci’ye yanaşmıştır. Telgrafın
ulaşmasıyla vapurun Sirkeci’ye varışı arasında geçen süre  dakika olup, bu da vapurun hazırlanması için gerekli zaruri süreden fazla değildir (BOA, Y. PRK. BŞK, nr. /).
BOA, Y. MTV, nr. /; BOA, BEO, nr. 1/11. Tercümân-ı Hakikat, tabur Sirkeci İskelesi’ne
geldiğinde, araba vapuru hazır olmasına rağmen, kaptanının, müdürden emir almadan hareket
edemeyeceğini söylediğini, Müdür Hüseyin’in uykudan uyanmasına kadar yangının genişlediğini
yazarak hükümeti Şirket aleyhinde göreve davet etmiştir (Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Şaban
11/ Şubat 1).
1 Ş 11 ( Mart 1), BOA, DH. MKT, nr. /1. Ahmed İhsan, Vaniköy’de mahsur kalanların
sayısını, tulumbacılar dışındaki gönüllü yardımseverleri de ekleyerek  olarak verir. Yazara göre,
Vaniköy iskele memurunun, karşıda Bebek koyunda yatmakta olan vapur kaptanlarını uyandırmak
için düdüğünü nefesi kesilinceye kadar çalması da işe yaramamış, çaresiz tulumbacılar Çengelköy’de
kahvehane peykelerinde ve sokaklarda sabahlamışlardır. Kadıköy’deki yolsuzluğa da değinen İhsan,
Şirket’in davranışlarının Hayriye ismiyle uyuşmadığına dikkat çekmiştir (Ahmed İhsân, “İstanbul
Postası”, Servet-i Fünûn, nr. 1, 1 Şubat 1/ Mart 1, s. ; R. E. Koçu, İstanbul Tulumbacıları,
s. 1).
BOA, DH. MKT, nr. /.
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Yangın, İskele başında İdare-i Mahsusa vapurcuları kahvesini işleten Nikoli’nin evinde başlamış ve
dört saat içerisinde  yapı kül olmuştu. Canını kurtarmak için üst katın penceresinden atlayan Nikoli
ölürken, içeride kalan karısı ağır yaralı olarak kurtarılmıştır (Tercümân-ı Hakikat, nr. 1, 1 Receb
1/1 Temmuz 11).
 B 1 ( Ağustos 11), BOA, DH. İUM, nr. 11/1.
Kemalettin Kuzucu, “Széchenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi”, Türk Kültürü
İncelemeleri Dergisi, sy. 1 (İstanbul ), s. .
Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Rebîulevvel 1/ Şubat 1.
Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Rebîulâhir 1/1 Mart 1.
Yangında  mesken ve dükkân ile 1 cami yanmıştır (Tercümân-ı Hakikat, nr. , 1 Rebîulâhir
1/ Nisan 1).
Tarik, nr. 11,  Zilkâde 1/1 Ağustos 1. Selimiye Kışlası’nın yangın konusundaki bir işlevi de,
büyük yangınlarda evsiz kalanlara barınak imkânı sunmasıydı. 1 yangınında evsiz kalan 11 aile
boş koğuşlara yerleştirilmiş, bir o kadar ailenin yerleştirilmesi için de girişim başlatılmıştır (BOA, İ.
DH, nr. 1/).
Tercümân-ı Hakikat, nr. ,  Zilkâde 1; Tarik, nr. 11,  Zilkâde 1/1 Ağustos 1.
“Hususiyle bizde harik itfâsına verilen ehemmiyet derecesi yangın basıldıktan sonra dahi tulumbaların güya bir harike daha gidiyormuşçasına koşmasıyla dahi anlaşılabilir. Farazâ bir adam bunlara
‘Yahu şimdi ne koşuyorsunuz?’ dese acaba ne cevap verirler idi.” (Basîret, nr. 1,  Cemâziyelevvel
1/11 Temmuz 1).
Üsküdar’da 1 yılında meydana gelen bir yangına müdahale sırasında, Rafael adlı bir baltacı,
üzerine direk düşmesi sonucu ölmüştü (BOA, ŞD, nr. 1/).
K. Kuzucu, İcadiye Yangın Kulesi, s. .
1 ZA 1 ( Aralık 1), BOA, A. MKT. MHM, nr. 1/. Genelgede, seyirci izdihamının doğurduğu güçlükler sıralandıktan sonra; bundan böyle, yangın yerinde veya yakınında meskeni veya
dükkânı olduğu için mecburen gidenler, eşya taşımak içün arkasında arkalıcı bulunan hamallar ve
ellerinde kova ve testilerle su taşıyanlar dışındakilerin toplanmalarına izin verilmeyeceği belirtilmiş;
şüpheli görülenlerin polis tarafından Bâb-ı Zaptiye’ye teslim edilerek Ceza Kanunu’nun . maddesine göre cezalandırılacakları vurgulu biçimde ifade edilmiştir (BOA, A. MKT. MHM, nr. 1/).
1 S 1 (1 Ekim 1), BOA, İ. DH. nr. 11/. Bu tarihten üç hafta önce, gerekçesi belirtilmeksizin, “Mâbeyn-i hümâyûn mütercimlerinden saâdetlü Hakkı meveddetlü Said beyefendilere üçüncü
rütbeden Osmanî nişanı” verilmiştir (BOA, İ. DH, nr. 11/).
Sabah, nr. ,  Rebîulevvel 1/1 Ekim 1.
Söndürme çalışmalarında üstün gayretleri görülen Selimiye Kışlası Tulumba Müdürü Eşref ile Üsküdar Mutasarrıflığı Tulumba Müdürü Timur Ağa ve yardımcısı Ali Bey’e mecidî nişanı verilmiştir (1
C 1/ Ocak 11, BOA, İ. DH. nr. 11/).
1 CA 1 ( Aralık 1), BOA, İ. DH. nr. 1/.
BOA, Y. PRK. ASK, nr. /.
BOA, Y. PRK. ASK, nr. /1.
 N 1 ( Mayıs 11), BOA, Y. PRK. ASK, nr. 1/.
BOA, Y. PRK. ASK, nr. /.
 CA 11 (1 Aralık 1), BOA, Y. PRK. ASK, nr. /.
1 CA 11 (11 Aralık 1), BOA, Y. PRK. ASK, nr. /.
Yüzbaşılar Ziya Efendi, Mehmed Ali Efendi, Hasan Ağa, Hüseyin Ağa, Mustafa Efendi, Ahmed Ağa ve
Ahmed Efendi; mülazım-ı evveller İsmail, Haşim, Hasan ve Mustafa; mülazım-ı sâniler ise Abdullah,
Ahmed, Ali ve Hüseyin olarak sıralanmaktadır (Salnâme-i Askerî, Sene 1/1, İstanbul 1, s.
1).
1 ZA 1 ( Haziran 1), BOA, İ. DH, nr. 1/11.
 M 1 ( Ağustos 11), BOA, ŞD, nr. /; BOA, DH. MKT, nr. 1/.
 ZA 1 ( Temmuz 11), BOA, İ. DH, nr. 1/.
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BOA, BEO, nr. /.
BOA, BEO nr. /1; nr. /.
Aynı yazıda, tulumbaların yangın yerlerine gidişlerini güçleştirdiği gerekçesiyle İstanbul ve Beyoğlu’ndaki bozuk yolların tamiri de istenmiştir (BOA, İ. DH, nr. 1/1; DH. MKT, nr. 1/).
BOA, Y. PRK. ASK, nr. /.
BOA, BEO, nr. 1/1.
 ZA 11 ( Mayıs 1), BOA, BEO nr. /1.
BOA, BEO, nr. /1. Maliye Nezareti’ne gönderilen bir başka yazıda, “meblağ-ı mezbûrun el-ân
tesviyesi cihetine gidilmediği beyânıyla mezkûr kumandanlık cânibinden Bâbıâli’ye her bâr müracaat
edilmekte olduğu” belirtilerek, gereğinin yapılması istenmiştir ( B 11/ Aralık 1, BOA, BEO, nr.
/1).
Sabah, nr. 1, 1 Receb 11/1 Şubat 1.
 Z 11 (1 Temmuz 1), Y. PRK. SGE, /. Yıldız, Dolmabahçe, Çırağan, Topkapı ve Beylerbeyi
sarayları, Gümüşsuyu Kışlası ve İstanbul genelindeki dokuz kasırda toplam  tulumba,  kanca,
 balta ve 1. kova bulunmaktaydı.
1 C 11 (1 Ekim 1), BOA, BEO, nr. 11/1.
1 Muharrem 11 ( Temmuz 1), BOA, İ. AS, nr. /1; Y. A. RES, nr. /1; Sabah, nr. 1, 
Muharrem 11/1 Temmuz 1.
 S 11 (1 Ağustos 1), BOA, İ. HUS, nr. /.
Yangın söndürme ve can kurtarma konusundaki üstün gayretlerinden dolayı Üsküdar harik memuru
Agâh Efendi’nin beşinci rütbeden mecidî nişanıyla taltifini isteyen 1 Ağustos 1 tarihli Zaptiye
Nezareti tezkeresi hakkında bk. BOA, DH. MKT, nr. /.
Dördüncü Tabur’un 1 yılı Temmuz maaşlarının ödenmesinden dolayı Üsküdar Kumandanı Ferik
Mustafa Paşa’nın teşekkürü için bk. BOA, Y. PRK. ASK, nr. 1/1.
Servet, nr. -1, 1 C 11/ Ekim 1.
BOA, Y. A. RES, nr. 1/.
BOA, Y. PRK. ASK, nr. 1/. 1’de kurulmasına rağmen teçhizatı tamamlanamayan Bahriye İtfaiye Taburu’nun Kumandanı Ferik Mehmed Paşa’nın Széchenyi Paşa ile dilekçe yarışına girercesine
hükümetin kapısını çalıp durduğu görülmektedir. Komutanların dilekçelerindeki ortak tema, ihtiyaçların karşılanması konusundaki müracaatlarının genellikle karşılıksız kalmasıdır. Ferik Mehmed
Paşa, taburundaki bir çift hidrofor tulumbasının  liralık tamirinin yapılmamasından dolayı beş
aydan beri atıl kaldığından, diğer tulumbaların da hortum ve araba yokluğu nedeniyle çalıştırılamadığından yakınmıştı. Şehremaneti’ne yaptığı başvurudan sonuç alamadığını belirten Mehmed Paşa,
Padişah’tan yardım istemişti ( RA 11/ Temmuz 1, BOA, Y. MYV, nr. /1).
 CA 11 ( Eylül 1), BOA, Y. MYV, nr. /.
 CA 11 (1 Ağustos 11), BOA, Y. MYV, nr. /.
BOA, Y. MYV, nr. /.
“Vaktiyle Üsküdar’da Bağlarbaşı’na vukua gelen harik el-ân gözümün önündedir. Üsküdar’dan Çamlıca’ya giden yol üzerindeki ahşap hanelerin birinden ateş çıkmış idi. Su yok idi. Harik muslukları
henüz vaz‘ edilmemiş idi. Sakalar civardaki çeşmelerden taşıdıkları suyu tulumbalara yetiştirmeye
çalışıyor idi. Fakat tulumbaların hortumundan çıkan su aynı zamanda beş altısı birden yanan hanelerin etrafa neşrettiği hararet ile derhal buhara munkalib oluyor, hiçbir fâidesi görülmüyor idi. Harik
yavaş yavaş tevessü‘ ediyor idi. Ateş iki sokak arasında ve bahçe içinde bulunan küçük bir ahşap
haneye sirayet edince bütün mahallenin muhterik olacağını herkes görüyor, anlıyordu. Nihayet bu
hane hedm edildi. Fakat tulumbalarda su yok. Karşıdan seyirci olmaktan başka bir iş yapamayan
tulumbacıların gözleri önünde hedm edilen hane ateş aldı, onunla beraber birkaç yüz ev daha yandı
idi” (Sabah, nr. 1, 1 CA 1/ Temmuz 1).
Sabah, nr. 1, 1 Cemâziyelevvel 1/ Temmuz 1.
Hamdi’ye , Rıza’ya , Hasan’a ise  kuruş maaş ödenmekteydi ( Mayıs 1, BOA, ZB, Nr.
/).
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İcadiye’de Kuyumcu Ohannes ve kardeşinin evinde çıkan yangını genişlemeden söndürmek için
cansiperane çalışan Çinili Serkomiseri Hasan, İcadiye Komiseri Ömer ve . Bölük Komiser Muavini
Hasan Hüsnü ile esnaftan birkaç kişiye nişanlar ve iftihar madalyası verilmiştir (1 R 1/ Mayıs
1, BOA, ZB, nr. /).
  Z 1 ( Aralık 1), BOA, BEO, nr. /1.
 1 Z 1 ( Aralık 1), BOA, İ. AS, nr. /1; DH. EUM. THR, nr. /.
 BOA, DH. MUİ, nr. 11/.
 “Yangın tevessü‘ etmektedir, evvelki telgrafımla arz olunduğu veçhile Dersaâdet mahallât tulumbalarıyla itfaiyeyi serîan mahall-i harike yetiştirilmesinin lâzım gelenlere tebliği ve Selimiye Kumandanlığı’ndan da kancalı asker talep olunarak mahall-i harike yetiştirilmek üzere olduğunu arz ederim”
( Mart 1/ Nisan 111, BOA, DH. EUM. THR, nr. /1).
 Komisyonun diğer üyeleri Şehremini Halil Bey, Cemiyet-i Umûmiyye-i Belediyye Reisi Said Paşa,
Umum İtfaiye Alayı Kumandanı Széchenyi Paşa, İtfaiye Alayı Kumandanı Kâimmakam Mehmed Bey
ve İtfaiye İkinci Taburu Kolağası Cemal Efendi idi (BOA, DH. MUİ, nr. -/1).
 1 Eylül 111, BOA, DH. İD, nr. 11-/.
 BOA, DH. EUM. THR, nr. /; BOA, DH. MTV, nr. /1.
1 BOA, DH. İUM, nr. /-1.
11  L 1 (1 Eylül 11), BOA, DH. EUM. MTK, nr. /.
1  Ş 1 (1 Temmuz 11), BOA, DH. EUM. MEM, nr. /11.
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II. ABDÜLHAMİD’İN ÜSKÜDAR’A
SU İSALESİ PROJESİ
P R O F. D R . Z E K E R İ Y A K U R Ş U N
Marmara Üniversitesi

Giriş
Üsküdar bir yaşama alanı olarak tarih boyunca hep cazibe merkezi olmuştur. Daima iskan almıştır. Ancak gerek coğrafi şartları ve gerekse sahip olduğu kaynakları her zaman
içinde barındırdığı nüfusun ihtiyaçlarına kafi gelmemiş, mutlaka dış kaynaklara ihtiyaç
duymuştur. Hiç kuşkusuz su bu ihtiyaçların birinci sırasını teşkil etmekteydi. Artan
nüfusa ve gelişen ihtiyaçlara paralel olarak öz kaynakları ile su ihtiyacı giderilemeyen
Üsküdar için değişik dönemlerde çeşitli projeler üretilmiştir. Burada II. Abdülhamid’in
talebi ile daha ziyade kağıt üzerinde geliştirilen ancak daha sonra hayata geçirilecek
olan bir projeden söz edilecektir.
Sosyal politikaları ile tanınan Sultan II. Abdülhamid toplumsal ihtiyaçların hele su gibi
hayati önem taşıyan ihtiyaçların farkındadır. Hayati önemi olan temel ihtiyaçların karşılanması konusunda hassas bir kişiliği olan Sultan II. Abdülhamid, esasında Yıldız’a
taşındıktan sora özellikle bizzat kendisi su sıkıntısını doğrudan yaşayarak görmüştür.
Bu yüzden Yıldız ve civarına ab-i hayat olacak olan Hamidiye su projesi gündemine
girecektir. Ancak –kanaatimize göre- bu tür bir hizmeti geniş ve muhtaç kitlelere vermeden, saray ve civarının su sorununu çözmeye teşebbüs etmenin uygun olmadığını
düşünen Sultan Abdülhamid, Üsküdar’ın su ihtiyacına öncelikle eğilmiştir. Zira Sultan
Abdülaziz zamanında yapılan ve kendi döneminde başarılı bir şekilde işletilen Terkos Su Şirketi’nin faaliyetleri ile Beyoğlu ve Haliç civarında su sorunu önemli ölçüde
çözülmüştü. Üsküdar’ın artan nüfusu ile birlikte su sorunu da artmış ve acil çözüm
beklemekteydi. Bu yüzden en çok güvendiği isimlere danışarak bir çözüm üretilmesini
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istemiştir. Osmanlı Arşivlerinde bulunan bazı belgeler bu konudaki tartışmalara ışık
tutmaktadır.1

Said Paşa’nın Layihasındaki Öneriler
II. Abdülhamid tahta geçtiği gün Mabeyn başkatibi olarak yanına aldığı ve defalarca
( kere) sadrazamlığa atadığı Said Paşa’ya (11-11) çok güvenmekte ve görevde
olmasa bile ona danışmaktaydı. 1 yılında Sadaretten azledilip on yıl mazul kalmasına rağmen daima, -hatta kendisinin ifadelerine göre rahatsız edilecek kadar- görüşlerine başvurulmuştu. Tabiki her öneri ve düşüncesinin hayata geçmesi beklenemezdi. Ama II. Abdülhamid’in genel olarak o ve güvendiği diğer bazı isimlerden görüş
almadan da işleri yürütmeyi uygun bulmadığı bilinmektedir. Nitekim kendisinden
sonra sadarete gelmiş olan Kamil Paşa (1-11) 1 yılında Sadrazam iken, Üsküdar’ın su meselesi gündeme gelince yine ilk akla gelen Said Paşa olmuştur. Paşa’ya
yapılan tebligatta; Avrupa yakasında kurulan Terkos Su Şirketi’nden Beyoğlu ve Haliç
için alınan olumlu sonuçlardan hareketle Üsküdar’a da tatlı su isalesi için bir rapor
yazması talep edilir.
Said Paşa, alışkın olduğu bu talebe hemen kaleme sarılarak cevap verir. Genel olarak
mazul olduğu yıllarda evinden çıkmayan hatta çıkması istenmeyen ve adeta gözetim
altında tutulan Said Paşa’nın yegane kaynakları sıkı sıkı sakladığı eski yazışmaları,
kitapları ve sağlam hafızası ile tecrübeleridir. Nitekim bu sefer de kaleme alınan ve ilgilileri saha araştırmasına yönelten raporun içeriği hayranlık uyandıracak hakikatlerle
doludur.

Üsküdar’ın Su Kaynakları
Said Paşa’nın layihasına göre eskiden beri sorun her gündeme geldiğinde Üsküdar’a su
isalesi için akla ilk gelen kaynaklar Kayışdağı ve civarıdır. Ancak 1 yılında buralarda
yaptırılan araştırmalarda suyun yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır ki, buradan daha önce
de Üsküdar su probleminin çalışıldığı anlaşılmaktadır. Kayışdağı sularının yetersizliğini dikkate alana Said Paşa, A planı olarak Beykoz sularını önermektedir.
Paşa, Kayışdağı sularının yetersiz olmasından dolayı başka su kaynaklarına yönelmek
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu maksatla, Beykoz’daki bazı tatlı su kaynakları ve Karadeniz’e dökülen Riva deresinden su alınabileceğini önermektedir. Bunun için Beykoz’daki su kaynakları yükseklerden Anadolu yakası sahiline indirilecek ve buradan
Üsküdar’a getirilebilecektir. Said Paşa, Riva deresinden alınacak suların Üsküdar’ın
yüksek yerlerine ulaştırılamayacaksa yine aynı güzergah ile getirilip, makineler ile
yükseltilip Üsküdar’a ulaştırılabileceğini ileri sürmektedir.
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Üsküdar Su Projesi
Keşif Haritası

Said Paşa’nın B planı daha ilginçtir. Beykoz veya Riva deresinden su alma işleminin
zor olması halinde; Hereke arkasındaki dağlardan külliyetli su kaynaklarının toplanarak Üsküdar’a indirilebileceğini teklif etmektedir. Ancak ona göre burada sorun
mesafe olacaktır. Zira buradaki mesafenin Avrupa yakasındaki Terkos suyu ile Galata
arasındaki mesafeden fazla olması nedeniyle maliyetinin de yüksek olacağına vurgu
yapmaktadır.
Said Paşa bu alternatifleri sunduktan sonra doğru karara varabilmek için bilimsel keşfin
ve araştırmanın şart olduğunu beyan eder. Bu sayede Terkos suyunun Avrupa yakasında sağladığı faydalar gibi Boğaziçi’nin, Anadolu yakasının da suya kavuşturularak bu
nimetten faydalandırılmasının Padişah’ın başarıları arasında sayılabilecek önemli bir
girişim olacağını söyleyerek, Padişahı bu proje için cesaretlendirir.
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Paşaköy Deresi Su
Havzası Hidrografi
Haritası

Sakarya Nehrinden Su Getirme Planı
Said Paşa raporunda, “Üsküdar’ın genişliği ve mevkiinin letafeti bakımından pay-i tahtın en şöhretli mekanı olduğuna” dikkatleri çekmektedir. Diğer taraftan aynı raporda,
su gibi zaruri ihtiyaçlardan olan odun ve kömürün de nakliyat sebebi ile burada pahalı
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olduğunu vurgulamaktadır. Said Paşa’ya göre, “bu yüzden fakir ahali zorluk çekmekte
ve tabii olarak bu durum mamûriyete (kalkınmaya) engel teşkil etmektedir”. Said
Paşa, İzmit civarında büyük ormanların bulunduğuna dikkatleri çekmektedir. Ancak
buradan kesilen odunlar da Karadeniz üzerinden yüksek nakliyatla boğaza getirilebilmektedir. Kötü havalarda ise kayıkların karaya yanaşamaması da işin cabasıdır. Bu
şartlar da İstanbul’un her iki yakasında da pahalılığa sebep olmaktadır. Aslında konu
bu olmamakla birlikte Said Paşa’nın genel karakterinden, bir şeye bir kaç ayrı yönde
cevap verme isteğinden kaynaklanan yöntemi sayesinde bu ilave bilgileri de edinebilmekteyiz. Said Paşa bu problemi dile getirdikten sonra Sakarya nehrinin taşımacılığa
uygun olması hasebiyle ve Sakarya’nın bu maksatla kullanılması halinde İstanbul’un
pahalı odun ve kömür kullanımının engelleneceğini iddia etmektedir. Tabii ki bu iddiasını da bir mesnede dayandırmaktadır. Nitekim bu teklifin esasında kendilerinden
beş asır önce yapıldığını ve bunun da Katip Çelebi tarafından şu şekilde nakledildiğini
raporunda zikreder.
“Sakarya’nın Sapanca Gölüne, Sapanca Gölünün İzmit Denizine akıtılması için H.
 (1-)’te keşif yaptırılmıştır. Bu keşifte, göl, denizden; Sakarya nehri de gölden
yüksek bulunmuştur. Sakarya nehrinden göle kadar  yüz bin altı yüz zira’ ve gölden
de denize iki bin zira bir hafriyat yapılarak birleştirilebileceği anlaşılmıştır. Ancak bu
bölgeler, dağ-taş olmayıp ormanlık ve düz olduğu gibi, göl “ağaç denizi” denilen büyük
ormanlığın ortasındadır. Bu gölün deniz ile birleştirilmesi halinde İstanbul’un ihtiyacı
olan odunun çekisi  ve hatta 1 akçeye mal olacaktır. Ayrıca tersanenin de her yıl elli
yük tasarrufu olabilecektir”.
Said Paşa raporunda bu keşif üzerine padişahın emrinin sadır olduğunu ve Sinan
Paşa’nın girişimi ile gerekli malzeme bölgeye gönderilerek, bu hafriyatın 1/ünün gerçekleştiğini fakat Sinan Paşa’yı kıskanan bazılarının aleyhteki girişimleri ile bu projenin
durdurulduğunu yazmaktadır.
Said Paşa, kütüphanesini ve eski bilgileri kullanarak ilave bilgiler de vermektedir. Buna
göre, 1 sene evvel (1/) de Sakarya nehrinde gemi, sal ve mauna işletilmesi ve
Orman nizamnamesine uygun odun ticaretinin yapılması ve imtiyaz mukavelesinde
gerekli yerlerde yol ve kanal tesisi yapımını da içeren 1 milyon sermayeli bir şirkete
imtiyaz verilmiş, ancak hayata geçirilememiştir. Said Paşa bir taraftan Üsküdar’ın
yakın su kaynaklarını önerirken, belki dikkate alınır umudu ile, Sakarya’dan da su
celbini hatırlatmaktadır. Ancak her zaman olduğu gibi ucu açık bir öneri yaparak, işi
yönetimde olanlara havale etmiştir.
Yazışmalardan anlaşıldığına göre II Abdülhamid, Said Paşa’nın layihasını Sadrazam
Kamil Paşa’ya gönderir. Her ne kadar siyasi rakibinin bir önerisi olsa da hem padişahtan gelmesi ve hem de hayati önem taşıması sebebiyle konuyu Meclis-i Mahsus’ta
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mütalaa ederek, hayata geçirilmesi imkanlarının araştırılması için  Eylül 1 (1 Eylül
1)’de Ticaret ve Nafia Nezareti’ne gönderir. Kamil Paşa da su sıkıntısı çeken Üsküdar
halkının bu ihtiyacının zaruretine değinerek; layihada öngörülen tedbirler mümkün ise
derhal ilana çıkarak uygulayıcıların bulunması veya başka tedbirlerin araştırılmasının
Padişahın emri olduğunu bildirdikten sonra; öncelikle Riva veya Sakarya nehrinden
Üsküdar’a su getirilmesinin imkanlarının araştırılmasını ister. Bu maksatla Terkos Su
Şirketi’nde işten anlayan insanların bulunup keşif işleminin başlatılmasını emreder.
Kamil Paşa, bir taraftan gerçekten Üsküdar’ın su ihtiyacının giderilmesi gerektiğine
inanmaktadır ama diğer tarafta çözümün bir numaralı siyasi rakibinden gelmesinden
dolayı siyasi ikbalinin zedelenebileceğini düşünmüş olsa gerektir ki; “Sakarya nehrinden su getirme imkanlarının araştırılmasını” da işin içine sokarak, hiç değilse raporun
isabetsizliğinin ortaya çıkmasını amaçlamış olduğu varsayılabilir. Ancak her halükarda
Said Paşa’nın raporunun etkili olduğu açıkça ortadadır. Zira bundan sonra bir dizi
inceleme faaliyetleri başlatılmıştır.

Komisyon Çalışmaları
Sadrazam Kamil Paşa Said Paşa’nın layihasını da hatırlatarak Padişahın isteğini dönemin Ticaret ve Ziraat Nazırı Zihni Paşa’ya (1-111) bildirip gerekenin yapılmasını
talep edince Zihni Paşa derhal bir komisyon kurdurdu. Komisyonda, Turûk ve Meâbir
Müdürü muavini Arslan Bey; mühendis Artin Çerkesyan Efendi; Terkos Su Şirketi
Müdürü Mühendis Mösyö Batal (?), mühendis Mösyö Hobez (?)lar yer almaktaydı.
Komisyon üç ay süren çalışma ve araştırma sonunda hazırladığı keşif raporunu ve
haritalarını  Teşrinisani 1/1 Kasım 1 tarihinde tamamlayarak,  Kanunievvel
1/1 Aralık 1 tarihinde sadarete takdim etti.
Raporda, Kamil Paşa’nın beklentisine uygun olarak Sakarya’dan Üsküdar’a su celbi
imkansız bulundu. Zira, buradan su getirebilmek için  metrelik bir meyil gerekmekteydi. Oysa Sakarya’nın denizden yüksekliği  metre kadardır. Geçirilecek güzergahlarda bir takım dere ve dağlık mahallerin olması da buradan su akıtmayı imkansız
kılmaktadır. Bu yüzden burada keşif bile yapma ihtiyacı duyulmadı ve Alemdağ ile
Aydos etekleri ve Paşaköy ile Riva taraflarında araştırmalar yapılarak soruna çözüm
aranmıştır.
Söz konusu saha araştırmasında öncelikle sorun şu şekilde ortaya konulmuştur: “
bini aşkın nüfusu olan Üsküdar’da, su ihtiyacı Çamlıca’dan akan bir kaç çeşme ile
sağlanmaktadır. Kuraklık zamanlarında bu çeşmelerin kaynakları da kurumaktadır.
Bu yüzden halk içme suyunu Kayışdağı’ndan diğer kullanma suyu ihtiyaçlarını da
kuyulardan temin etmektedir. Özellikle yangın zamanlarında su ihtiyacı daha da şiddetlenmektedir.”
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Paşaköy, Bakacıkdere ve Riva Derelerinde Yapılacak
Bendler/Barajların
Krokileri

Raporda ilginç bir tespite yer verilmektedir. Buna göre; Üsküdar, İstanbul ve Beyoğlu
kadar önem kazanmadığından İstanbul’un eski suları veya Belgrad bentleri gibi büyük
masraf gerektiren yatırımdan da mahrum kalmıştır. Aslında bu yaklaşımın biraz da
Said Paşa’nın Üsküdar’ın ihmal edildiği imasına karşılık olarak yazıldığı varsayılabilir.
Zira devamındaki tespitler işin gerçek boyutunu daha net bir şekilde açıklamaktadır.
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Komisyonun keşif raporuna göre; Üsküdar’a Erenköy, Kadıköy ve Kuzguncuk da katıldığında nüfus 1 bine ulaşmaktadır. Kişi başına günde en az  litre suya ihtiyaç
duyulduğuna göre, sadece Üsküdar’ın günde  bin metreküp suya ihtiyacı vardır. Bu
yüzden getirilecek su miktarının da günde en az - bin metreküp civarında olması gerekmektedir. Oysa Üsküdar denizden -1m yüksekte bulunmaktaydı ve bu yüzden
de o güne kadar böyle bir teşebbüs yapılamamıştı.
Keşif Raporunda, tıpkı Said Paşa’nın belirttiği gibi Kayışdağı, Aydos ve Alemdağı’nın
1-1 m eteklerinde bazı kaynakların varlığından bahsedilerek bu kaynakların birbirine uzak olması ve sunabilecekleri su miktarının yetersizliğine dikkat çekilmiştir.
Rapora göre “Aydos kaynaklarının yazın günde ancak bin metreküp su verebildiğinden
yetersizliği ortadaydı. Alemdağı suyu ise “nefis ve leziz” olmakla birlikte Aydos’tan
daha fazla değildi.”

Komisyonun Önerileri
Komisyon gerçekleştirilen saha çalışması neticesinde aşağıdaki önerileri sunmuştur ki
esasında bunların Said Paşa’nın önerileri ile uyumlu olduğu görülmektedir.
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Paşaköy-Üsküdar
Su İsale Hattı
Haritası

1) Üsküdar’a  km uzaklıkta olan Paşaköy deresi sularının yükseltilmesi ve bu derenin
dar bir yerine bir barajın yapılması,
) Üsküdar’a  km uzaklıkta olan Riva deresinden makine ile yükseltilerek su getirtilmesi.
Teknik heyetin tercihi ise birinci madde idi. Üsküdar’dan  km uzaklıktaki Paşaköy;
bir taraftan Bakkalköy diğer taraftan Hünkar çiftliği köyünden akan suların toplandığı
bir derenin sırtındadır. Bu dere köyün alt kısmında dar bir boğaz oluşturmaktadır.
Dolayısıyla burada bir seddin yapılmasıyla su bendinin kolayca inşası mümkün görülmektedir. Belgrad Bendleri gibi sular burada toplanacaktır. Ayrıca bu derenin bir
kısmının kayalık olması hasebi ile su kaybı da olmayacaktır. Paşaköy deresinin yağmur
sularının havzası uzunlamasına 1, genişlemesine de 1 kilometre olup, yüzeyi 1 milyon metreküptür. Düşecek yağmur miktarı genel kabul olan miktarın daha aşağısında,
yani 1 cm. hesaplansa bile, toplanacak yıllık su miktarının da 1 milyon metreküp
olacağı; yani Üsküdar ve çevresi için yeterli miktarın da üstünde bir suyun elde edileceği anlaşılmaktadır.
Teknik heyet, Paşaköy’de bend yapma fikrinin bir çok mahzuru olduğunu düşünmekle
birlikte, heyette yer alan Arslan Bey ve Çerkezyan Efendiye göre; Riva deresinden su
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almaktan daha iyi bulunmaktadır. Zira yağmur suları süzülerek topraktan arındığında,
Riva deresi suyundan daha leziz bir su oluşacaktır. Heyete göre Paşaköy tercih edildiğinde sular sadece  m yükseltilecek ve  km ileride bulunan bir tepe üzerinde de
kolayca inşa edilecek bir havuz ile toplam su yolu da  km kısaltılabilecektir. Raporda
şu hususa da özellikle dikkatler çekilmiştir. Bu projenin bir dezavantajı da yapılacak havuzun köye yakın olması ve dere sırtlarının da orman olmayıp çıplak olması idi. Çözüm
olarak da köyün başka bir yere nakledilmesi ve suların buharlaşmasını engellemek için
ağaçlandırma yapılması öngörülmüştür.

Proje’nin Hayata Geçirilmesi
Projeyi hayata geçirmek için sekiz iş tanımı yapılmış ve maliyetleri de hesaplanmıştır.
1) Duvardan yapılacak bir bent maliyeti: . lira.
) Makine ve tulumba tesisinin maliyeti: . lira.
)  km. uzunluğunda suyu sevk edecek boru yapımı maliyeti: . lira.
) Havuz (Paşaköy civarı) maliyeti: . lira.
)  km uzunluğunda su yolu inşası maliyeti:1. lira.
) Bulgurlu civarında su tevzi havuzu inşaatı maliyeti: . lira.
) Arazı istimlaki: . lira.
) Şehir içine konulması boruların maliyeti: . lira.
Yüzde on beş hesabi ile (. lira) diğer masraflar dahil edildiğinde tahmin edilen
masraf . lira civarındadır. Maliyet masrafı için belirlenen miktarın yıllık faizi %
üzerinden 1. lira; yıllık işletme masrafı da 1. lira olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla yıllık toplam maliyet . lirayı bulacaktı. Üsküdar’a günde  metreküp
su akıtılacağına göre Üsküdarlılar 1 metreküp suyu 1 kuruş 1 paraya tüketeceklerdi.

Sonuç
Ticaret ve Nafia Nazırı Zihni Paşa’ya göre Padişahın talebi doğrultusunda Üsküdar’a su
getirilmesi artık kesinlik kazanmıştı. Fakat iş sadece hangi yöntemin tercih edileceğinin
belirlenmesi için yapılacak keşif ve araştırmalara kalmıştı. Bu maksatla hızla imtiyaz
talipleri araştırılmaya başlanmıştır.
Bu imtiyazın da İstanbul tarafındaki Terkos Su Şirketi’ne verilip verilemeyeceğinin
görüşmeleri başlatılmıştır. Ancak onlar bu işe bir kaç seneden önce başlayamayacaklarını beyan etmişlerdir. Bu arada tüccardan Nemlizade Hamdi Efendi bir şirket kurup,
Riva’dan ve etrafındaki kaynaklardan Üsküdar ve Kadıköy taraflarına su getirmek için
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hükümete bir teklif vermiştir. Bu ilk girişimlerin sonuç vermediği anlaşılmaktadır. Fakat artık bu ihtiyaç net bir şekil almış ve Üsküdar’a mutlaka su isalesi projesi gündeme
girmiştir. İlginç olan hususlardan bir tanesi Yıldız Sarayı ve civarının da o yıllarda su
sıkıntısı çekmesine rağmen II. Abdülhamid’in Hamidiye Su Projesini bu projeden
sonraki bir tarihte başlatmış olmasıdır.
Bu ilk çalışmalardan sonra hükümet,  Ekim 1 tarihinde Osmanlı Bankası memurlarından Karabet Savciyan ile altmış beş yıllık Üsküdar-Kadıköy Su Şirketi mukavelesini
imzalayarak (11 tarihinde değiştirilen şirket şartnamesi ile  seneye çıkarılmıştır) bu
projenin kısmen değiştirilerek hayata geçirilmesini sağlamıştır. Böylece İstanbul’un
Anadolu yakasına su veren Elmalı Projesi ortaya çıkmıştır. Bu konuda yapılan sözleşmenin ilk maddesi yukarıdaki projenin esas alındığını göstermektedir ki, Üsküdar’a su
tevziatı 1 yılında başlamıştır.1

Dipnotlar
1

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), A. AMD MV /. Bu tebliğde bu dosyadaki yazışmalar esas alınarak hazırlanmıştır.

2

Ercüment Kuran, “II. Abdülhamid Dönemi Tarih Kaynağı Olarak Sadrazam Said ve Kamil Paşaların
Hatıratları”, E.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Merkezi, Birinci Ortadoğu Semineri, Elazığ, -1-Mayıs
, s. -. Kuran bu tebliğinde Said Paşa’nın II. Abdülhamid’in ilk danışmanı olduğunu, ikincisinin Cevdet Paşa, Üçüncüsünün de Kamil Paşa olduğunu vurgular.

3

Aynı Rapor.

4

Raporda Katip Çelebi’nin eserini, Tuhfetu’t Tevarih olarak nakleder ki, Tuhfetu’l-Kibar Fi Esfâri’l Bihar olsa gerektir. Zira Katip Çelebinin diğer eseri olan Takvimu’t Tevarih günümüze ulaşmamıştır.
Aynı konu için bk. İdris Bostan “İzmit”, TDVİA, c. , s. .

5

Aynı Rapor.

6

Aynı Rapor.

7

A. AMD MV /.

8

Aynı Rapor.

9

Hamidiye Suları inşası için bk. Zekeriya Kurşun ve diğerleri, Baki Kente Ab-i Beka Hamidiye, İstanbul
.

10

Madde 1: “Göksu vadisinde ve lüzum göründükte suları Riva’ya akan Paşaköy vadisinde bendler
tesisi etmek ve bu bentler vasıtasıyla cem edeceği yağmur sularını makine ile bi’t-terfi bir taraftan
(Kandilli dahil olduğu halde) Kandilli hududuna ve diğer taraftan (Erenköy dahil olduğu halde)
Erenköyü hududuna kadar vaki bi’l cümle mahallere tevzi ve icra etmek üzere mumaileyh Karabet
Savcıyan Efendiye taraf-ı Devlet-i Aliye’den imtiyaz verilmiştir Osman Nuri Ergin, Mecelle-i Umûr-i
Belediye V, 1, İstanbul 1.
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TEZKİRELER VE BİYOGRAFİK KAYNAKLAR
IŞIĞINDA ÜSKÜDARLI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER,
ÜSKÜDAR’DAKİ MİMARÎ YAPILAR VE YER ADLARI
YRD. DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Giriş
Tezkireler, şairler hakkında bilgi veren en önemli kaynaklardır. Tezkire yazarları şairler
hakkında bilgiler verirken onların doğdukları şehirler, öğrenim hayatları, meslekleri,
sahip oldukları eserler ve edebî şahsiyetleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunurlar. Bu değerlendirmeleri yaparken şairlerin yaşadıkları çevre, irtibatlı oldukları
kişiler, görev yaptıkları yerler gibi çok çeşitli unsurlara değinirler. Bunlar arasında şairlerin doğdukları şehirler, tezkirecilerin dikkate aldıkları en önemli özellikler arasında
gelir. Bu özellikten yola çıkılarak şairleri mensup oldukları şehirlere göre sınıflandırmaya tabi tutan bazı çalışmalar da yapılmıştır.
Biyografik kaynaklar da tıpkı tezkireler gibi çeşitli alanlarda belirli başarıyı yakalayarak
adından söz ettiren şahıslar hakkında bilgi veren önemli kaynaklardır. Bu kaynaklar,
hedef kitlelerini tezkirelere göre daha geniş tutmuşlardır. Bu tür eserlerde devlet
adamları, din büyükleri, sanatkârlar, şairler ve çeşitli meslek erbapları gibi birçok grup
hakkında bilgi verildiği görülür. Biyografik kaynaklarda da tıpkı tezkirelerde olduğu gibi
çeşitli sınıflara dâhil olan şahıslar hakkında bilgi verilirken onların mensup oldukları
şehirler hakkında yapılan değerlendirmelerin ayrı bir önemi vardır.
Çalışmamızda hem tezkireler hem de biyografik kaynakları tarayarak bu kaynaklarda
Üsküdarlı olarak gösterilen şahıslar hakkında bilgiler verdik. Bu şahısların tespitinde
edebiyatımızda yazılmış olan önemli tezkire ve biyoğrafik kaynakları esas aldık. Bu
tarmalarda tezkire olarak Sehî,1 Latîfî, Gelibolulu Âlî, Âşık Çelebi, Ahdî, Hasan
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Çelebi, Beyânî, Riyâzî, Fâizî, Rızâ,1 Yümnî,11 Güftî,1 Mûcib,1 Safâyî,1 Sâlim,1
Beliğ,1 Safvet,1 Râmiz,1 Esrâr Dede,1 Şefkat, Es’ad Efendi,1 Ârif Hikmet, Fatîn,
Mehmet Tevfîk, Fâik Reşat, Ali Emîrî, İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal ve Mehmet Nâil Tuman’ın eserlerini; biyografik kaynak olarak ise Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve
Zeyilleri, Sicill-i Osmânî, Osmanlı Müellifleri,1 Riyâz-ı Belde-i Edirne, Osmanlı
Tarih ve Müverrihleri, Târîh-i Atâ, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyoğrafileri, Türk Şairleri, Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl, Son Asır Türk Musikişinasları, Enîsü’l-Müsâmirîn, Devhatü’l-Meşâyîh, Tuhfe-i Hattâtîn,1 Edirne Tarihi ve
Kâmûsu’l-Âlâm adlı eserleri esas aldık.
Üsküdarlı şahısları tespit etmek için yaptığımız araştırmalar esnasında, bazı kaynaklarda Üsküdarlı şahıslar hakkında bilgi verilirken bu şahısların bizzat yaptırmış oldukları
çeşitli mimarî yapılardan da bahsedildiğine tesadüf ettik. Yine bu kaynaklarda, bugün
için bazıları artık ayakta olmayan Üsküdar’daki mimarî yapıların kimler tarafından
yapıldığına dair bilgilere de rastladık. Hem Üsküdar’daki bu eserler hem de bunların
kimler tarafından yapıldığına dair eldeki bilgileri de çalışmamızda vermeyi uygun
gördük.
Son olarak çalışmamıza kaynakların zikrettiği Üsküdar’ın mahalle, semt, meydan ve
sokak gibi çeşitli mekânların isimlerini de ekledik.

Üsküdarlı Şairler
Osmanlı’dan günümüze bazı şehirler, yetiştirmiş oldukları önemli şahsiyetler açısından
diğer şehirlere göre bir adım önde olmuşlardır. Şehirlerin yetiştirdiği önemli şahsiyetler
arasında edebî geleneğin en önemli temsilcilerinden olan şairlerin ayrı bir önemi vardır. Tarih boyunca çeşitli alanlarda birçok önemli şahsiyet yetiştiren şehirlerimizden
biri olan Üsküdar da yetiştirdiği şairleriyle dikkatleri çekmektedir. Yaptığımız taramalar
neticesinde tezkireler ve biyografik kaynaklara göre Üsküdarlı olduğu belirtilen şair
sayısını  olarak tespit ettik. Bu şairlerin büyük bir kısmı Üsküdar doğumlu olsa
da Şâmî-zâde Ahmed (öl. 1-), İlmî (öl. 1), Sırrî (öl. 1) ve Sâfî (öl. 11) gibi
bazı şairler Üsküdar’da ikamet edip burayla özdeşleştikleri için kaynaklarda Üsküdarlı
olarak tanımlanmışlardır. Ancak  olarak tespit ettiğimiz bu şair sayısının kesin bir
değer taşımadığını, daha tafsilatlı araştırmalar ve farklı kaynakların gözden geçirilmesi
neticesinde bu rakamın değişme ihtimalinin olduğunu söylemek yerinde olacaktır.
Yine İstanbul’un bir ilçesi olduğu için bazı şairlerin Üsküdarlı olmak yerine İstanbullu
olarak gösterilmesi sebebiyle tespit ettiğimiz bu rakamın, olması gereken gerçek rakamdan daha düşük olma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkündür. Kaynaklarda
Üsküdarlı olduğu belirtilen şairler şunlardır:
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1.

Ahmed, Şâmî-zâde Ahmed Efendi (öl. 1-)

.

Ali Rıdvan Unar (öl. ?)

.

Ânî, Derviş Ahmed Ânî Efendi (öl. 1)

.

Aşkî, Derviş İlyas Ahmed Çelebi (öl. ?)

.

Cemîl, Mahmud Cemîl Bey (öl. 11)

.

Fakrî, Şeyh Ali Fakrî Efendi (öl. 1)

.

Fevzî, Mustafa Efendi (d. 1)1

.

Feyzî veya Feyzullah (öl. 1)

.

Feyzî, Kassâm-zâde (öl. 1)

1.

Hâfız, Hafız Mustafa Efendi (öl. ?)

11.

Hâlet, İbrahim Hâlet Bey (öl. 1)

1.

Hâşim, Şeyh Mustafa Hâşim Baba (öl. 1)

1.

Hâşimî, Emir Kadı Fakih-zâde Hâşimî Çelebi (öl. 1)

1.

İbrahim Efendi (öl. ?)

1.

İlmî, Mehmed Efendi (öl. 1)

1.

İsâm, Mustafa İsâmeddin Efendi (öl. 1)

1.

Kâmî, Mustafa Kâmî Efendi (öl. 1)1

1.

Kâmil, Mehmed Kâmil Efendi (öl. 1)

1.

Kânî, Mustafa Efendi (öl. 1)

.

Kâşif, Ali Efendi (öl. III. Mustafa devri 1-1)

1.

Kurbî, Kassâm-zâde Mehmed Efendi (öl. 1-)

.

Mâdih, Karabacak-zâde Mustafa Mâdih Efendi (öl. 1)

.

Medhî, Mustafa Efendi (öl. ?)

.

Meşrebî, Mehmed Çelebi (öl. 1)

.

Na’îm (Mukîm), Sarı Naib-zâde İsmail Na’îm Efendi (öl 1)

.

Nâlî, Nâlî Mehmed Efendi (öl. 1)

.

Nasûhî, Şeyh Hacı Mehmed Nasûhî Efendi (öl. 1)1

.

Nâzım, Mehmed Nâzım Paşa (öl. 1)

.

Nedîm, İbrahim Bey (öl. 1)

.

Nesîm, Mehmed Nesîm Efendi (öl. 1-)

1.

Neş’î, Seyyid Neş’î Efendi (öl. ?)

.

Nişânî, Seyyid Nişânî Efendi (öl. ?)

.

Nûrî, Mehmed Nûri Efendi (öl. ?)

Y E R

A D L A R I
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.

Ra’ûfî, Şeyh Raûf Seyyid Ahmed Efendi (öl. 1)

.

Râsim, Fodlacı-zâde Ahmed Rasim Efendi (öl. 1)

.

Resîmâ, Ahmed Resîmâ Efendi (öl. 1)

.

Reşîd, Mehmed Reşîd Efendi (öl. 1)1

.

Rıf’at, Hafız Ahmed Rıf’at Efendi (öl. 11)

.

Rûhî, Rûhî Efendi (öl. 1-)

.

Sâfî, Mustafa Sâfî Bey (öl. 11)

1.

Salih, Mulakkab Salih Efendi (öl. 11)

.

Sâlim, Süleyman Sâlim Efendi (öl. 1)

.

Sırrî, İbrahim Sırrî Efendi (öl. 1)

.

Şems veya Nûrî, Şeyh Seyyid Osman Nureddin Şems Efendi (öl. 1)

.

Şermî, Şeştârî Ali Şermî Çelebi (öl. 11)

.

Tab’î, Kassâm Ahreb-zâde Mustafa Tab’î Efendi (III. Mustafa devri 1-)

.

Tacüddin Efendi (d. 1)1

.

Tal’at, Ahmed Tal’at Bey (öl. 1)

.

Tâlib veya Bî-vücûdî, Divitçi-zâde Şeyh Mehmed Tâlib Efendi (öl. 1)

.

Va’dî, Ahmed Efendi (öl. 1-)

1.

Vefkî, Dırağman Zâkirî (öl. 11)

.

Vuslatî, Ahmed Vuslatî Efendi (öl. ?)

.

Yetîmî, Hâşimî-zâde Seyyid Mehmed Efendi (öl. 1)

.

Yümnî, Mustafa Yümnî Efendi (öl. ?)

.

Zamîrî, Mustafa Zamîrî Efendi (öl. 1-)

.

Zekâî, Şeyh Mustafa Efendi (öl. 11)1

.

Zîver, Tırnakçı-zâde Mehmed Sa’îd Efendi (öl. 1)11

.

Zühdî, Ahmed Zühdî Efendi (öl. 1)1

Çeşitli Zümre ve Meslek Gruplarına Mensup
Üsküdarlı Şahıslar
Şairler dışında kaynaklarda, Üsküdar’da doğdukları için Üsküdârî (Üsküdarlı) nispesiyle adından bahsedilen ve bir kısmı devlet yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş
olan birçok önemli şahsiyet de dikkatleri çekmektedir. Çeşitli zümre ve meslek gruplarına mensup olan bu şahıslar ve mensup oldukları meslek grupları şunlardır:
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Abdulmuhsin-i Üsküdârî (öl. 1). Müftü.1
Abdurrahman Efendi (öl. 1). Müderris.1
Âgâh Efendi (öl. 1). Mahkeme azası, devlet memuru.1
Ahmed Efendi (Kadı-zâde) (öl. 1). Müderris1
Ahmed Efendi (öl. 1-). Müderris.1
Ahmed Efendi (öl. 1). Müderris.1
Ahmed Hilmî (öl. 1). Meclis-i Mebusan azası.1
Ahmed Ramazan Efendi (öl.1). Kadı, musikişinas.11
Ali Câvid Bey (öl. 11). Askerî mektep muallimi.111
Aziz Dede (öl. 1). Musikişinas.11
Behrâm Ağa (öl. 1). Kethüda.11
Celeb İbrahim Efendi (öl. 1). Müderris.11
Celeb Mustafa Efendi (öl. 1). Müderris.11
Dursun-zâde Abdullah Feyzi (öl. 11). Edip, hattat, kadı.11
Emin Mehmed Efendi (Hâfız) (öl. 1’ler). Müderris ve kadı.11
Emin Mehmed Efendi (öl. 1-). Müderris.11
Emin Mehmed Paşa (Zaim-zâde) (öl. 1-1’ler). Vezir.11
Fehmi Tokay (d. 1). Musikişinas.1
Feyzullah Efendi (Feyzî-i Üsküdarî) (Sadreddin-zâde) (öl. 1). Müderris.11
Haffâf-zâde Mehmed Efendi (öl. 1). Müderris.1
Hâfız Hüsnü (d. 1). Musikişinas.1
Hamid Efendi (Küçük Hamid Efendi) (öl. 1). Müderris.1
Hasan Basri (öl. 1). Musikişinas.1
Hasan Efendi (öl. 11). Hattat.1
Hasîb, Ahmed Hasîb Efendi (Mü’min-zâde) (öl. 1). Nakşibendî şeyhi, tarihçi.1
Hâşim Çelebi (Fakih-zâde) (öl. 1-1). Kadı.1
Hilmî, Ahmed Hilmî Efendi (öl. 1). Tarihçi, Meclis-i Mebusan azası.1
Hüseyin Efendi (öl. 1). Müderris.1
İbrahim Efendi (öl. 1’den sonra). Müderris.11
İbrahim Efendi (Tekneci-zâde) (öl. 1-). Hattat.1
İsmail Efendi (öl. 1). Müderris, kadı.1
İsmail Nureddin (Ebu’l-Yemen) (öl. 1). Nakşibendî şeyhi. Hadis ve fıkıh âlimi.1
Kara Hasan Efendi (öl. 11-1). Çinili Camii hatibi.1
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Kara Halil Efendi Kethüdası Abdurrahman Efendi (öl. 11). Müderris.1
Karabacak Mehmed Efendi (öl. 1). Müderris.1
Mahmud-zâde Seyyid Mehmed (öl. 1’den sonra). Müderris.1
Mehmed Efendi (öl. 11). Hattat.1
Mehmed Emin (öl. 1). Müderris.1
Muhsin Mehmed Bey (öl. 1). Edip, tarihçi.11
Mukim İsmail Efendi (Sarı Nâib) (öl. 1). Müderris.1
Musa Süreyyâ (öl. 1). Musikişinas.1
Mustafa Ağa (Hâfız) (öl. 11). Bâbüssaâde ağası1
Mustafa Ağa (öl. 11). Bostancıbaşı.1
Mustafa Efendi (öl. 1). Süleymaniye vaizi.1
Mustafa Efendi (Behrâm Ağa Hacesi) (öl. 1). Müderris.1
Mustafa Efendi (öl. 1-). Mahreç mollası.1
Müsevvid İlmî Mehmed Efendi (öl. 11). Müderris.1
Nalband-zâde Ahmed Efendi (öl. 1). Müderris.1
Nasûhî Mehmed Efendi (Hacı) (öl. 11). Halvetî şeyhi.11
Ömer Efendi (öl. 1’dan sonra). Dersiam, kadı.1
Râsim Ahmed Efendi (Fodlacı-zâde) (öl. 1-). Mühürdar, kâtip.1
Râşid Aşkî Bey (öl. 11). Askerî muallim.1
Râzî, Abdüllâtif Efendi (öl. 1-). Darüssaade ağası.1
Reşid Efendi (öl. 1-). Hâcegân.1
Sâdık Mehmed Efendi (öl. 1). Müderris.1
Sâlih Efendi (Mülakkab) (öl. 11). Hâcegân, defterdar.1
Selim, Mehmed Sırrî Efendi (Seyyid) (öl. 1). Müderris, kadı.1
Sırrî, İbrahim Efendi (öl. 1-). Defterdar.1
Subhi Ezgi (d. 1). Musikişinas.11
Şemseddin Mehmed Bey (öl. 1). Edip.1
Şeyh Ahmed-i Rumî (öl. 1). Sinan Paşa Camii imamı.1
Şeyh Mahmûd Efendi-zâde Seyyid Mustafa Efendi (öl. 1). Kadı.1
Şeyh Mehmed Ârif Efendi (öl. 11-). Şabaniyye şeyhi.1
Şeyh Mehmed Üsküdârî (öl. 1-1). Medine müftüsü.1
Şeyh Osman Efendi (öl. 1-). Safvetî Efendi Tekkesi şeyhi.1
Şeyh Osman Efendi (öl. 1). Hüdâyî Tekkesi şeyhi.1
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Veffâk Mehmed Efendi (öl. 11-1). Âlim.1
Zâkir Büyük Ali Efendi (öl. 11-). Zâkirbaşı.1
Ziya Bey (öl. 1). Musikişinas.11
Zor Hüseyin Efendi (öl. 1). Müderris.1

Tezkireler ve Biyografik Kaynaklara Göre
Üsküdar’daki Mimarî Yapılar
Tezkireler ve biyografik kaynaklar, Üsküdar’la irtibatlı olan şahısların hayatları hakkında bilgi vermelerinin yanında bilgi verdikleri bu şahısların inşa ettikleri, görev
yaptıkları veya çeşitli vesilelerle irtibatlarının olduğu bazı yapıların varlığından da bizleri haberdar etmişlerdir. Kaynakların verdiği bu bilgiler sayesinde Üsküdar’da halen
kullanılmakta olan bazı yapıların ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenmek
mümkündür. Yine bu kaynaklarda, haklarında bilgi verildiği hâlde çeşitli sebeplerden
dolayı günümüze kadar varlığını sürdürememiş birtakım yapılar hakkında ise ismen de
olsa bilgi bulmak mümkündür. Adından bahsedilerek adeta kayıt altına alınan, bazıları
hâlâ insanlığın hizmetinde olan mimarî yapılardan bazıları şunlardır:
Abdullah Ağa Medresesi, At Pazarı Camii, Alaca Minare Zaviyesi, Ayazma Camii, Ayrılık Çeşmesi, Bandırmalı-zâde Dergâhı, Bezci-zâde Tekkesi, Çiçekçi Kahvesi, Çinili
Camii, Dedeler Mescidi, Divitçi-zâde Efendi Zaviyesi, Emin Camii (Ahmediye Camii ya
da Kefçe Dede Camii), Eski Menzilhane, Fenâî Dergâhı, Hallaç Baba Dergâhı, Hasan
Paşa Camii, Hüdâyî Tekkesi, İnadiye Tekkesi, İsfendiyar Mescidi, İskele Camii, Kabasakal Mescidi, Karacaahmet Camii, Karacaahmet Tekkesi, Kavak İskelesi Mescidi, Mihrimah Sultan Camii, Mihrimah Sultan Medresesi, Minkarî-zâde Medresesi, Miskinler
Tekkesi, Nasûhî Tekkesi, Paşa Köprüsü, Rum Mehmed Paşa Medresesi, Nalçacı Halil
Efendi Tekkesi, Salacak Camii, Şeyh Camii, Saraçlar Çeşmesi, Selimiye Dergâhı, Şemsi
Paşa Camii, Şemsî Paşa Tekkesi, Valide Sultan Medresesi, Valide-i Atik Darulhadisi ve
Zaviyesi.
Kaynaklarda adından bahsedilen bu yapılardan bazılarının kimler tarafından yapıldığına dair açıklayıcı bilgilere de yer verilmiştir. Üsküdar’a çeşitli amaçlarla eser
kazandırdığı ifade edilen şahıslardan bazıları ve bunların yaptırmış oldukları eserler
şunlardır:
Ahmed Ağa (öl. 1). Annesi Kerime Hanım adına Çengelköy’de bir cami yaptırdı.1
Ahmed Çelebi (öl. 1-1). Üsküdar’da bir mescid yaptırdı.1
Âkif, Mehmed Bey (öl. 1). Salacak Camii’ni yaptırdı.1
Beşir Ağa (öl. 1-). Üsküdar’da Kavak İskelesi Mescidi’ni yaptırdı.1
Ca’fer, Abdunnebî-zâde (öl. 11). Üsküdar’da bahçe ve cami yaptırdı.1
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Davud Paşa (Kara Nişancı) (öl. 1-). Üsküdar’da cami yaptırdı.1
Fahrî, Mehmed Ağa (öl. ?). Üsküdar’da bir cami inşa etti.1
Fatma Hatun (öl. ?). Üsküdar’da mescidi vardır.1
Gülfem Hatun (öl. 11-). Üsküdar’da cami ve mektep yaptırdı.11
Hamza Çelebi (öl. ?). Üsküdar’da bir mescid yaptırdı.1
Hayreddin Çavuş (öl. 1). Üsküdar’da bir mescidi vardır.1
Hüseyin Ağa (öl. 1). Üsküdar’da bir mescid yaptırdı.1
İsmail Ağa (öl. 1-). Üsküdar’da Ağa Mescidi’ni yaptırdı.1
Mehmed Ağa (öl. 1). Üsküdar’da bir mescid yaptırdı.1
Mehmed Paşa (Rum) (öl. 1-’ten sonra). Üsküdar’da bir cami ve türbe yaptırdı.1
Mirza-zâde Şeyh Mehmed Efendi (öl. 1-). Üsküdar’da kendi evinin civarında bir
cami yaptırdı.11
Sinan Ağa (Kabasakal) (öl. ?). Üsküdar’da Kabasakal Mescidi ile başka bir mescid daha
yaptırdı.1
Süleyman Ağa (Uzun) (öl. 1-). Üsküdar’da bir mescid yaptırdı.1
Süleyman Paşa (Sarı) (öl. 1). Üsküdar’da, Salacak’ta camii vardır.1
Şemsî Ahmed Paşa (öl. 1). Üsküdar İskelesi yakınında cami ve medrese yaptırdı.1
Şeyh Haydar Resâ Efendi (öl. 1-1). Bülbül Deresi’nde Nakşibendî zaviyesi ve mescidini yaptırdı.1
Şeyh Mustafa Efendi (öl. 1-). Üsküdar’da zaviye inşa etti.1
Şeyh Osman Efendi (öl. 1). Üsküdar’da At Pazarı Camii’ni yaptırdı.1
Şeyh Selâmî Ali Efendi (öl. 11-). Üsküdar Bağlarbaşı’nda tekke ve cami, Bülbülderesi ve Bulgurlu’da zaviye, Acıbadem’de ise cami yaptırdı.1

Yer Adları
Tezkireler ve biyografik kaynakların önemini artıran bir diğer özellikleri ise bilgi verdikleri çeşitli şahısların doğdukları, yaşadıkları veya bir vesileyle yollarının kesiştiği
şehirlerden bahsederken bu şehirler hakkında zaman zaman ayrıntılı bilgi vermeleridir. İncelediğimiz kaynaklar, Üsküdar’la ilgili ayrıntılı şehir tasvirlerine girmeseler
de şehrin çeşitli mekânlarından bahsetmişlerdir. Bu mekânlardan daha çok şahısların
ikamet ettikleri veya görev yaptıkları kurumların bulunduğu yerlerin belirtilmesi ve
ölen şahısların mezarlarının bulunduğu yerleri tarif etmek için bahsedilmiştir. Kaynaklarda geçtiği gibi büyük bir kısmı günümüzde de aynen kullanılan bu yer adlarından
bazıları şunlardır:
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Ahmediye Mahallesi, Akbayır, Akağalar Kabristanı, Atlamataşı, Bülbül Deresi, Bulgurlu, Çavuş Deresi, Çengelköy, Divitçiler, Doğancılar, Doğancılar Meydanı, Duvardibi
Meydanı, Halil Hamid Paşa Sofası, Hamza Fakih Mahallesi, Harmanlık, Havuzdibi,
Haydarpaşa, İbrahim Ağa Çayırı, İnadiye Meydanı, Kaptanpaşa, Kavak Bahçesi, Kefçe
Dede, Kısıklı, Koşuyolu, Nakkaş, Nuhkapısı, Nuhkuyusu, Öküz Limanı, Paşa Kapısı,
Salacak, Seyit Ahmet Deresi, Tunusbağı, İstavroz, Kadıköy, Toptaşı.

Sonuç
Sonuç olarak Osmanlı’dan günümüze İstanbul için önemli bir mekân olan Üsküdar,
Osmanlı ve İstanbul’un kaderine etki eden birçok önemli şahsiyet yetiştirmiştir. Tarihî
seyir içinde kaleme alınmış olan bazı eserlerden bu şahısların hayatı hakkında birtakım
bilgilere ulaşmak mümkündür. Tezkireler ve biyografik kaynaklarda hem Üsküdar’da
yetişen, Üsküdar’la özdeşleşen ve Üsküdar’la irtibatlı olan yüzlerce şahıs hakkında bilgiler bulunmaktadır. Tabii ki kayıtlara girmemiş, hayatı hakkında elde herhangi bir bilgi
bulunmayan Üsküdarlı daha nice önemli şahsiyetlerin de olabileceğini göz önünde
bulundurmak gerekir. Tezkireler ve biyografik kaynaklarda Üsküdar’la irtibatlı şahıslar
hakkında bazı bilgiler verilirken Üsküdar’da inşa edilen mimarî yapılar ve Üsküdar’daki
mekân adları hakkında da bazı bilgilere rastlamak mümkündür.
Kaynaklarda Üsküdarlı olarak gösterilen ve Üsküdarlı olmadığı hâlde bir vesileyle
hayatının bir dönemi bu şehirle kesişen, tarihin akışına yön veren devlet adamları,
sanatkârlar ve âlimler dikkate alındığında Üsküdar’sız bir İstanbul ve Osmanlı düşünmek, tarihi eksik yorumlamak olacaktır.

Dipnotlar
1









1

Sehî, Tezkire-i Sehî. İstanbul 1.
Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (haz. Rıdvan Canım), AKM Yayınları, Ankara .
Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı (haz. Mustafa İsen), Akçağ Yay., Ankara 1.
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ve Raşit Gündoğdu), Trakya Üniv. Yay., Edirne 1.
Mehmed Cemâleddin, Osmanlı Tarih ve Müverrihleri, -Âyîne-i Zurefâ- (haz. Mehmed Arslan), Kitabevi Yay., İstanbul .
Atâ, Tayyâr-zâde Ahmed, Târîh-i Atâ, İstanbul 1.
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Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri, Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyoğrafileri, Asa Kitabevi, Bursa
1.
Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, I-III, İstanbul 1.
Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn ve Meşâhîr-i Ricâl (çev. Fahri Ç. Derin), İstanbul Üniv.
Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1.
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Hoş Sadâ, Son Asır Türk Musikişinasları, Maarif Basımevi, İstanbul
1.
Abdurrahman Hıbrî, Enîsü’l-Müsâmirîn, Edirne Tarihi, 1-1 (haz. Ratip Kazancıgil), Türk Kütüphaneciler Derneği Yay., İstanbul 1.
Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin, Devhatü’l-Meşâyîh (Tıpkı Basım), Çağrı Yay., İstanbul 1.
Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1.
Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, Bellek Yayınları, İstanbul 11.
Şemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-Âlâm, I-VI, Mihran Matbaası, İstanbul 11.
 yılında yapılan I. Üsküdar Sempozyumu’nda Mahmut Kaplan “Şuara Tezkirelerine Göre Üsküdar Şairleri” adlı bildirisinde bu sayıyı , Ali Yıldırım ise “Üsküdarlı Divan Şairleri” adlı bildirisinde
 olarak tespit etmiştir.
Safâyî, a.g.e., s. -; Sâlim, a.g.e., s. -; Râmiz, a.g.e., s. -; Es’ad Mehmed Efendi, a.g.e., s.
-; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 1,
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., IV, 11-1.
Esrâr Dede, a.g.e., s. -; Ali Enver, Semâ-hâne-i Edeb, İstanbul 1, s. 1.
Şemseddin Sâmî, a.g.e., IV, 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e.,, a.g.e., I, s. ; Kaf-zâde Fâ’izî, a.g.e., vr.
11b, Gelibolulu Âlî, a.g.e., s. ; Riyâzî, a.g.e., vr. b; Âşık Çelebi, a.g.e., II, 1-1; Kınalı-zâde
Hasan Çelebi, a.g.e., s. -; Sehî, a.g.e., s. 1; Latîfî, a.g.e., s. ; Ahdî, a.g.e., s. -.
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., I, 1-.
a.g.e., I, -; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, 1.
Sâlim, a.g.e., s. -; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -; Nuri Akbayar, a.g.e., II, -; İsmail Belîğ, a.g.e., s. -;
M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, ; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 11-1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
Sâlim, a.g.e., s. ; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, ; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1; Şemseddin Sâmî, a.g.e., III, 11;
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., II, -.
Fatîn Dâvûd, a.g.e., s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, ; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 11; M.
Nâil Tuman, a.g.e., II, 11.
Kınalı-zâde Hasan Çelebi, a.g.e., s. ; Riyâzî, a.g.e., vr. 11b, Kaf-zâde Fâ’izî, a.g.e., vr. b-a;
Es’ad Mehmed Efendi, a.g.e., 11; s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II,
11.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, , .
Sâlim, a.g.e., 1; Râmiz, a.g.e., ; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, .
Es’ad Mehmed Efendi, a.g.e., s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, ; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, -; İsmail Belîğ, a.g.e., ; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Râmiz, a.g.e., 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 11; Sâlim, a.g.e., .
Râmiz, a.g.e., s. ; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
M. Nâil Tuman, a.g.e., I, ; Râmiz, a.g.e., s. ; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 11-1; Safâyî, a.g.e., s. ; Sâlim, a.g.e., s. -; İsmail Belîğ, a.g.e.,
s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, ; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, -.
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Sâlim, a.g.e., s. 1; Safâyî, a.g.e., s. ; İsmail Belîğ, a.g.e., s. ; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, ;
M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, ; Safâyî, a.g.e., s. , Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1; M. Nâil
Tuman, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, ; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, ; Safâyî, a.g.e., s. -1;
Sâlim, a.g.e., s. ; Şemseddin Sâmî, a.g.e., VI, ; İsmail Belîğ, a.g.e., s. ; Mehmed Süreyyâ,
a.g.e., IV, 111; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, , 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, , ; Safâyî, a.g.e., s. 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -; Sâlim, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 11; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1-1.
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e., III, 1-; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 11.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1; Filiz Kılıç (haz.), Şefkat, Tezkîre-i Şu’arâ-yı Şefkat-i Bağdâdî, KTB.
Yayınları. E-kitap: http:--ekitap.kulturturizm.gov.tr-belge-1--sefkat-i-bagdadi---tezkiretus-suara.html, [Erişim Tarihi: 1..1]. s. 1-; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
Safâyî, a.g.e., s. 1; Sâlim, a.g.e., s. ; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
Safâyî, a.g.e., s. -; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 111.
Râmiz, a.g.e., s. -; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 11-.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1; İbnülemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e., IV, s. 1-; Mehmed
Süreyyâ, a.g.e., IV, 11.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1; Şemseddin Sâmî, a.g.e., III, ; İlhan Genç, a.g.e., s. 1-;
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, .
Safâyî, a.g.e., -; Sâlim, a.g.e., s. 1-; Râmiz, a.g.e., s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M.
Nâil Tuman, a.g.e., I, .
Râmiz, a.g.e., s. 1; Safâyî, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e.,
I, .
Râmiz, a.g.e., 11; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, .
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, ; İbrahim Baştuğ, a.g.e., s. -; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, ; İbrahim Baştuğ, a.g.e., s. -1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, -; Sâlim, a.g.e., s. -; İsmail Belîğ, a.g.e., s. ; Mehmed
Süreyyâ, a.g.e., V, 1-; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, .
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, -.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, ; Safâyî, a.g.e., s. -1; İsmail Belîğ, a.g.e., s. 1; Mehmed
Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
Râmiz, a.g.e., s. 1; Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin, Tuhfe-i Hattâtîn, İstanbul 1, s. ;
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, .
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, IV, Dergâh Yayınları, İstanbul 1. s. 11-.
İbnülemin Mahmut Kemal İnal, a.g.e., IV, s. 1-.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, ; Safâyî, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, 1; Safâyî, a.g.e., s. -; İsmail Belîğ, a.g.e., s. 1-; Mehmed
Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 11.
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. -1; Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddin, a.g.e., s. ; M. Nâil
Tuman, a.g.e., II, 11-.
Sâlim, a.g.e., s. ; Safâyî, a.g.e., s. 1-1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 111-.
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Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, 1-1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; Güftî, a.g.e., s. ; Safâyî,
a.g.e., s. -; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 11.
Sâlim, a.g.e., s. 11-1; Safâyî, a.g.e., s. ; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
Safâyî, a.g.e., s. ; Sâlim, a.g.e., s. -; İsmail Belîğ, a.g.e., s. 1-1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V,
1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, ; Filiz Kılıç, a.g.e., s. 1; Fatîn Dâvûd, a.g.e., s. , Şeyhülislâm Ârif
Hikmet Bey, a.g.e., s. ; Şemseddin Sâmî, a.g.e., III, ; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1; M. Nâil
Tuman, a.g.e., II, -.
M. Nuri Çınarcı, a.g.e., s. , Fatîn Dâvûd, a.g.e., s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 11; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, -.
Fatîn Dâvûd, a.g.e., s. 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., I, .
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 1.
Franz Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri (çev. Coşkun Üçok), Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara 1. s. .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, .
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. -.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, ; II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, 1; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, .
Nev’i-zâde Atâyî, a.g.e., s. -; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, -.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. 1-.
Nev’i-zâde Atâyî, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, -.
Nev’i-zâde Atâyî, a.g.e., s. .
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 11.
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. 1-.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 1.
Nev’i-zâde Atâyî, a.g.e., s. .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 1-1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, 1-1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1.
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Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1-1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, .
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, .
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, 1-.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 111.
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 11; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 111-.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 111.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 11.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1-.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -; Sâlim, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 11; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1; M. Nâil Tuman, a.g.e., II, 1-1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, , .
Fatîn Dâvûd, a.g.e., s. 11; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1-1; Şemseddin Sâmî, a.g.e., III, ;
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 11.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, -.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, 11.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 11.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 11.
Safâyî, a.g.e., s. -; Sâlim, a.g.e., s. -; İsmail Belîğ, a.g.e., s. 1; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V,
1-; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, 1.
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. -.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., II, .
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, 1-.
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. -.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, .
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1; Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., I, 1.
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. .
İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, a.g.e., s. -.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 11.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., I, 1.
Bursalı Mehmed Tâhir, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Nev’i-zâde Atâyî, a.g.e., s. 1-.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
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Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, 11.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., III, .
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1.
Fındıklılı İsmet Efendi, a.g.e., s. -; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 11-.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., V, 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, ; Mehmed Süreyyâ, a.g.e., II, .
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., III, -.
Mehmed Süreyyâ, a.g.e., IV, 1.
Şeyhî Mehmed Efendi, a.g.e., IV, 1.
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ÜSKÜDARLI SIRRÎ’NİN HİKÂYE-İ GARÎBÜ’L-ÂSÂR
ADIYLA BİLİNEN MESNEVİSİ
YRD. DOÇ. DR. HASAN KAYA
Namık Kemal Üniversitesi

Giriş
1. yüzyıl şâiri Üsküdarlı Sırrî’nin, adı kaynaklarda geçen ama herhangi bir bilimsel
çalışmaya konu olmayan eseri  beyitlik bir mesnevidir. Adı Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr
olarak bilinse de mesnevide ya da şâirin hayatından söz eden eski kaynaklarda herhangi bir adlandırmaya rastlanmaz. Bu adlandırma da Agâh Sırrı Levend tarafından
yapılmıştır. Mesnevinin iki nüshası tespit edilebilmiştir. Dili ustalıkla kullanan ve
sanatsal anlatımda oldukça başarılı olan Üsküdarlı Sırrî’nin iki eseri bugüne kadar
çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Adı geçen mesnevisi ise ilk defa bu bildiri ile bilim
dünyasına tanıtılacaktır. Esere geçmeden önce Üsküdarlı Sırrî’nin hayatı ve eserleri
üzerinde durmak yerinde olacaktır.

Üsküdarlı Sırrî’nin Hayatı ve Eserleri
Üsküdarlı Sırrî’nin asıl adı İbrahim, mahlası Sırrî’dir.1 Kaynaklarda İbrahim Sırrî Efendi
ya da Üsküdarlı oluşundan dolayı Sırrî-i Üsküdarî İbrahim Efendi olarak anılmaktadır.
Doğum tarihi bilinmemekle birlikte kaynaklar onun Üsküdarlı olduğu konusunda birleşir. Divan-ı Humayun kâtipliği görevinin yanı sıra müverrihlik görevinin de olduğu
bilinmektedir. Herhangi bir tarikata bağlı olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur.
Ölüm tarihi H. 1111/M. 1’dur. 1’da Girit defterdarlığına atandığı ve aynı yıl öldüğü
kaynaklarda anılırken bazı kaynaklarda Üsküdar’da vefat ettiği kayıtlıdır. Mezarının
nerede olduğu bilinmemekle birlikte Sırrî’nin atandığı göreve henüz başlayamadan ya
da bu göreve giderken yolda vefat etmiş olabileceği ihtimaller arasındadır.
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Sırrî’nin neşeli, nüktedan bir kişiliğe sahip olduğu kaynaklarda anılmış hatta tezkirelerde onunla ilgili latifelere yer verilmiştir. Bu latifeleriyle Nasrettin Hoca’ya benzetilmiştir.
Ondan bahseden kaynakların hemen tamamı şâirliğinden övgüyle söz eder.
Kasidelerinden, rahat bir yaşam süremediği anlaşılmaktadır. Döneminin bazı sosyal
bozukluklarını şiirlerinde işler. Yardım ve destek göremediği için zamaneden şikayet
eder. Onu bazı kaynaklar hiciv şâiri olarak da tanımlar.
Gazellerinin çoğu âşıkâne ve rindânedir.1
Şiirlerinde sebk-i Hindî üslubu görülürken Rüşdî, Mezâkî, Sükkerî, Râmî ve Nâbî gibi
şâirlere nazireler yazmıştır.11 Bazı şiirlerinde dili oldukça ağırdır.
Sırrî’nin bilinen en önemli eseri Divan’ıdır. Pek çok yazma nüshası bulunan Divan’ında
1 kaside, ’i Farsça 1 gazel,  tahmis,  nazm,  rübaî,  kıta,  muamma, 1 mesnevi,
 matla,  müfred yer almaktadır.1 Sırrî Divanı, şu ana kadar biri yüksek lisans, diğeri
de doktora tezi olmak üzere iki çalışmaya konu olmuştur.1
Şerhu Medhi’n-Nebî baş tarafı mensur,  beyti mesnevî nazım şekliyle  beyti
kaside ve gazel nazım şekilleriyle yazılmış Sırrî’nin nasihatlerini ihtiva eden bir eserdir.
Bilinen tek nüshası Milli Kütüphane Yz A  numarada kayıtlıdır ve  varaklık bu
nüsha müellif hattıyla yazılmıştır.1
II. Mustafa’nın 1’te tahta çıkışından başlayarak 1 yılına kadar olayların anlatıldığı Târih-i Sultân Mustafâ-yı Sânî adlı eseri ise Sultan Mustafa’ya sunulmuştur. Eserin
bilinen iki nüshası Millet Kütüphanesindedir.1
Üsküdarlı Sırrî’nin bir diğer eseri bu bildirinin konusunu teşkil eden mesnevisidir. Bu
eserin adı ilk önce Agâh Sırrı Levend’in Türk Edebiyatı Tarihi adlı kitabında duyurulmuştur. Agâh Sırrı Levend, eserinde bu mesnevinin  beyit olduğunu, bir nüshasının
kendisinde olduğunu belirtmiş ve adının Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr olduğunu bildirmiştir. Üsküdarlı Sırrî ile ilgili sonraki çalışmalarda da bu bilgi tekrar edilmiş fakat eserin
bulunamadığı belirtilmiştir.1 Mesnevinin adı eserin içinde geçmemekle birlikte Milli
Kütüphanedeki nüshada Hikâye-i Garîbetü’l-Âsâr be-nazm-ı Tûtî-i Şeker-güftâr şeklinde, Seyfettin Özege Kütüphanesindeki nüshada ise Hikâyet-i Garîbe nazm-kerde Tûtî-i
Kand-güftâr şeklinde bir başlık yazılıdır. Agâh Sırrı Levend’in eserin ismini belirtirken
Milli Kütüphane nüshasında yazan başlığı kısalttığı anlaşılmaktadır. Kısaltma yapılacaksa bunun için Hikâye-i Garîbü’l-Âsâr’ın değil, Hikâye-i Garîbetü’l-Âsâr’ın tercih
edilmesi daha doğru olacaktır.
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Mesnevinin Tespit Edilebilen Nüshaları
Eserin biri Ankara Milli Kütüphane  Hk 1 numarada, diğeri Erzurum Seyfettin
Özege Kütüphanesi /ASL numarada kayıtlı iki nüshası vardır. Agâh Sırrı Levend’in
kendisinde olduğunu belirttiği nüsha ikincisidir. Eserin incelenmesinde okuyucuya
kolaylık sağlaması amacıyla ilk nüsha için MK (Milli Kütüphane), ikincisi için AS (Agâh
Sırrı) kısaltması kullanılmıştır. MK nüshası 1 varak, 1 satırdır ve daha düzgün, özenli
yazılmış bir nüshadır. Talik yazıyla yazılan nüshada serlevha renkli 1b-a sayfaları
müzehhep cetveller içindedir. Bu nüshanın sayfaları üst tarafından nem aldığı için kitabın sayfa üstlerinde üç dört beyit oldukça zarar görmüştür. MK nüshasının son varağı
dijital ortama aktarılırken başka bir esere aktarılmış, eserin adı da sisteme kısmen eksik
kısmen de yanlış olarak “Hikâye-i Garîbet-i Asar bi-Nâzm-ı Şükri Giriften” şeklinde
yazılmıştır. Nüsha, Sırrî Efendi adına kayıtlıyken istinsah kaydı yoktur.
AS nüshası 1 varaktır, satır sayısı 1 ila  arasında değişmektedir. Bu nüshada satır sayıları gibi yazı karakteri de yer yer değişmiştir. AS nüshasının istihsah tarihi  Zilhicce
11’dir ki bu da miladî 1’tir. AS nüshası  beyittir ve  beyit eksiktir.1 Agâh Sırrı
Levend, mesnevinin  beyit olduğunu bildirdiğine göre Milli Kütüphanedeki nüshayı
da görmüş olmalıdır. MK nüshası  beyittir. Kitaptaki 11. ve . beyitler bu nüshada
yer almamaktadır. Böylece eserin tamamı  beyittir.
Nüshaların beyit sayıları ve nüsha farklılıkları değerlendirildiğinde bu nüshaların farklı
kaynaklardan gelen nüshalar olduğu anlaşılır. Dolayısıyla mesnevinin bu iki nüshadan
başka nüsha ya da nüshalarının olması muhtemeldir.

Eserin Şekil ve Muhteva Hususiyetleri
Eser,  beyitten oluşan, mesnevi nazım şekliyle yazılmış bir hikâyedir. Kısa mesnevilerin birçoğunda görüldüğü gibi bu eserde de klasik mesnevi tertibine uyulmamıştır.
Pek çok mesnevide gördüğümüz mukaddime bölümüne rastlanmaz. İki beyitlik kalıplaşmış bir ifadeyle asıl hikâyeye geçilir.
Eserde, yine pek çok mesnevide gördüğümüz “hâtime” ya da “duâ” benzeri bir bölüm
de yoktur.
Mesnevi, aruzun hafîf bahrinin fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün kalıbıyla yazılmıştır. Şâirin
vezni kullanmada oldukça başarılı olduğu söylenebilir. Elde müellif nüshası olmadığı
için veznin aksadığı 1b, 1a, b ve b mısralarının müelliften mi müstensih
hatasından mı kaynaklandığı tereddütlüdür. Vezin gereği medli okunması gereken bazı
kelimelerin imlalarında küçük değişikliklere rastlanır: mîhmân 1, 1, 11,  gibi.
“Hiç” kelimesi , ,  ve . beyitlerde “hîç” şeklinde medli kabul edilmiş; Türkçe olan var (1) kelimesi medli kabul edilmiş; sonu nûn harfi ile biten hîşân (), âyân
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(), nişîn () kelimeleri de medli düşünülmüştür. Ya‘nî 1, 1, 1, , , ; Bânû
; sâkî 1, ; gâhî 1, 1; Leylî 1; ‘Îsî ; keştî  ve Seyfî  kelimelerinde
koyu yazılan hecelerde zihaf yapılmıştır.
Eserde kafiye ve redif kusuru hemen hemen yoktur. İki beyitte sadece redif kelimeleri
kullanılarak ahenk sağlanmıştır. Redif kullanılan beyit sayısı 1’dir. Ek hâlinde redif
kullanılan beyit sayısı 11, redifin tek kelime olduğu beyit sayısı , iki kelime olduğu
beyit sayısı ’tür.  beyitte hem ek hâlinde hem de bir kelimelik redif kullanılmış, 1
beyitte ise ek hâlinde redifle iki redif kelimesi birlikte kullanılmıştır. Eserde 11 beyitte mücerred kafiye,  beyitte mürdef kafiye,  beyitte mukayyed kafiye,  beyitte
müesses kafiye,  beyitte ise cinaslı kafiye kullanılmıştır. Böylece mürekkep kafiyenin
kullanıldığı toplam beyit sayısı 1 olmaktadır. Bunlar arasında mürdef kafiyenin çokluğu dikkat çeker.
Mesnevide aruz vezni, kafiye ve redif dışında tekrarlarla âhenge katkı sağlanmıştır:
Konevî mevlidüm harem-perver
Ne birâder ü ne mâder ne peder



Dizdi etrâf-ı pistere Bânû
Şîşe şîşe şükûfe-i hôş-bû

1

Hızr-ı güm-geştegân-ı ‘asruz biz
Rehber ü reh-revân-ı dehrüz biz



Eserin dili yer yer ağırdır. Bu bölümlerde Arapça ve Farsça kelimeler oldukça
fazladır. Bazı beyitlerde bir mısranın bütünüyle terkipli olduğu görülür:
Mâlik-i mülk ü mâl ü hayl ü haşem
Sâhib-i ‘izz ü şân ü cûd u kerem



Cây-ı ma‘hûda geldi gördi şehîk
Dedeyi gark-ı bahr-ı hâb-ı ‘amîk

1

Nagam-ı dil-hırâş-ı târ-ı rebâb
Çengel-i bâzda sadâ-yı gurâb



İrdi nâgâh bir gürûh-ı kerîh
Gürg-i hûn-hâr-veş o kavm-i sefíh

1

Kimi yerlerde de sade bir söyleyiş karşımıza çıkar. Böyle beyitlerin sayısı çok
değildir:
Didi bunda biraz idün ârâm
Gelürüz yanına senün ahşam
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Bir iki fiske taşı fırlatdı
Sonra dahı büyüklerin atdı



Sonra başı belâya ugraduruz
Bir dükenmez kazâya ugraduruz



Olan oldı hele giden gitdi
Seni paşa görince fark itdi



Şâir, mesnevinin bazı yerlerinde sanatlı anlatıma başvurur. Özellikle Halil’in
Üsküdar’da katıldığı meclisin, Üsküdar’daki şeyhin yaktığı kâğıttan sonra Halil’deki
değişimin ve Aksaray’daki kahvehanede Seyfî adlı sâkînin tasvirleri oldukça canlı ve
sanatlıdır:
Kîl ü kâl itme diyü santûra
İtdiler gûşmâl tanbûra

1

Olmag içün gazâl-i nagme şikâr
Kuyular kazdı ana mûsîkâr

11

Nâle-i mâtem eyledi santûr
Müştler urdı başına tanbûr



Saçların yoldı nâle ile kemân
Kızı olmış karıya döndi hemân



Salınup eyledükçe ‘azm-i şikâr
Murg-ı dil saydı idi ana şi‘âr



Kahve idi numûne-i zulümât
O perî-peyker anda âb-ı hayât



Elde mîzân-ı nâz olup fincân
Lutfın eylerdi ‘âleme yeksân



Şâir bazen basit bir olayı da teşbih ve istiarelerle anlatır:
Bir iki fiske taşı fırlatdı
Sonra dahı büyüklerin atdı



Her taraf’atdı seng-i vâfireyi
Ya‘nî recm eyledi o fâcireyi
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Dest ü dâmân-ı şeyhi eyledi bûs
Cilveler itdi nitekim tâvus



Rûh-ı dervîş görmeyüp fevti
Dîdesi okudı ahu’l-mevti



Mesnevide ayak çekmek 1, kan ağlamak , canına kâr etmek 1, kan yalaşmak 1,
cebe satmak , kulak urmak , kirişi kırmak , mum eylemek  gibi deyimlerin
yanında1 “Su uyur düşman uyumaz.”, “Kelin ilacı olsa kendi başına eder/sürer.” gibi
atasözlerinin kullanıldığı görülür.
Hikâyede Hz. İsa nefesiyle ölüleri diriltmesi () ve göğe yükselirken üzerinde taşıdığı
iğnesi (1), Züleyha güzelliği, Karun hazinesi (), Hüsrev-i Perviz hazinelerinden
olan Genc-i Şâygân () ile söz konusu edilirken Ebu’l-Hasan Şâzelî () de teşbih
unsuru olarak ele alınır.
Eserde gerçek yer ve kişi adlarına yer verilmesi gerçeklik hissini artırmasının yanında, hikâyenin yaşanmış bir olaydan esinlenilerek yazıldığı ihtimalini de akla
getirmektedir. Mesnevide; Üsküdar, Salacak, Beşiktaş, Aksaray, İstanbul, Konya gibi
yer adları geçmektedir. Beşiktaş Mevlevihanesi, Kemikli Baba Türbesi civarı, Konya
Mevlevihanesi gibi mekânlar ile Yemişçi Hasan Paşa adlı sadrazam gerçek yer ve
kişilerdir.1
Mesnevide Beşiktaş’tan Üsküdar’ın ışıklarını gören Halil’in oraya ısrarla gitmek istemesi Üsküdar’ın o dönemdeki cazibesini gösterir.
Bu hevâ anı bî-karâr itdi
Hâhiş-i seyr-i Üsküdar itdi

1

Salacak da eserde güzel bir mahalle olarak anılır:
O şehirde mukâbil-i deryâ
Var idi bir mahalle-i zîbâ



Nâmına ol mahallenün ezelî
Salacak dirler idi mâ-hasalı



Eserde kişiler Halil, Halil’in arkadaşı İsmail, Beşiktaş Mevlevihanesindeki şeyh, Üsküdar’da tanıştığı on iki kadın, Üsküdar’da tanıştığı pir, pire ağanın davetini ileten iki
genç, bostancıbaşı ağa (sonradan sadrazam Yemişçi Hasan Paşa olduğu anlaşılmaktadır), tılsım çözülürken Fetih suresi okuyan iki genç (bunlar sonradan Halil’den hazineyi
almaya gelen iki gençtir), Yemişçi Hasan Paşa’nın huzurunda sorgulanan yedi kişi,
Aksaray’da kahvehanede sakilik yapan Seyfî’dir.
324

H İ K Â Y E - İ

G A R Î B Ü ’ L - Â S Â R

Mesnevideki zaman çok belirgin değildir. Halil’in ne kadar süre devlet görevi yaptığı
anlaşılmaz. Halil’e kalan malın ne kadar sürede bittiği belli değildir. Halil’in bir süre
tasavvufa meylettiğini öğrensek de bunu ne kadarlık bir süre olduğu açık değildir.
Halil’in Beşiktaş Mevlevihanesinde bir süre kaldığını bilsek de bunun da süresi kestirilememektedir. Öte yandan Halil’in Üsküdar’da kaldığı evde geçirdiği süre, geceliği yüz
altından yedi bin altının tüketilişinden hesaplanabilmektedir. Kendisinde başta 
altın olduğunu bildiğimiz Halil  gün o evde kalmıştır. O gece Üsküdar’da tesadüfen
bir pirle tanışır ve aynı gece henüz Bostancıbaşı olan Yemişçi Hasan’ın davetine katılırlar. O gece pir mezarlıkta öldürülür. Halil mezarlıkta sabahı bekler ve Aksaray’a gider.
Halil’in Aksaray’da tuttuğu yerde ne kadar zaman geçirdiği de belli değildir. Halil’in
Sadrazam’ın adamlarından kurtulduktan sonraki olayların yatışması üç saat sürer.
Halil’in Konya’ya kısa sürede gittiği söylense de zaman belirtilmez. Halil’in Konya’da
ne kadar zaman sonra vefat ettiği yine eserdeki belirsiz noktalardandır.
Mesnevide: nice yıllar (), az zamân (1, ), bir eyyâm (), bir seher-geh (), az
zamânda (), giderek anı ‘âdet itmiş idi (), ‘âkıbet bir gice () şeklinde genel ve
belirsiz zaman ifadelerinin yanında; bir gün âhir (), bir gice mihmânlık (1), gelürüz
yanına senin ahşam (11), üç gice (1), on gicede yedi bin altunun (11), on gice itdi yine
zevk u sürûr (1), yedi hafta (1), vakt-i ‘ışâ (), subha dek (), giceden kalmış
idi sülüs âhir (1), iki üç sâ‘at eylemişdi mürûr (), üç gün üç gice () şeklinde
olayların zamanını belirgin kılan zaman ifadeleri de kullanılmıştır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi eserde Konya, İstanbul, Beşiktaş, Üsküdar, Salacak, Aksaray gibi gerçek yer adları Beşiktaş Mevlevihanesi, Üsküdar sahili, Salacak Mahallesi,
Kemikli Baba Türbesi (Pendik/Güzelyalı’dadır), Aksaray’daki kahvehane, Konya’daki
Âsitane gibi gerçek mekânlar söz konusudur. Bunun dışında Halil’in Beşiktaş Mevlevihanesinde kaldığı hücre, kadınların eğlence evi, pirin bulunduğu harabe ev, Yemişçi
Hasan’ın davet verdiği yer ve kahvehane betimlenmiştir. Mesnevide yer alan ve sahilde
güzel bir yapı olarak anlatılan Beşiktaş Mevlevihanesi, Veziriazam Damad Ohrili Hüseyin Paşa tarafından 1’de bugünkü Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerde yapılmıştır.
Eserde olağanüstü unsurlara da rastlanır. Üsküdar’daki kızların Halil’i önceden tanıması, Üsküdar’daki pirin ilk görüşte Halil’e adıyla hitap etmesi, Halil’in gaipten eğlence
sesleri duyması ve onların etkisinde kalması, pirin Halil’i kurtarmak için bir kağıda
bir şeyler yazıp kağıdı yakması, Bostancıbaşı Yemişçi Hasan’ın davetindeki tılsımlı
hazine ve tılsım çözülürken meydana gelen zelzele, pirin öleceğini önceden bilmesi
bunlardandır.
Mesnevi, varlığa kavuşan Halil adlı bir dervişin garip hikâyesini konu alırken eserin
teması . ve . beyitlerde verilir. Kolay ve çabuk kavuşulan malın insana mutluluk
getirmeyeceği düşüncesi Nizamî’den alıntılanan bir beyitle de pekiştirilir:
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Tîz irişmek hatar imiş gence
Hoş dimişdür Nizâmî-i Gence



Devlet ân bih ki üft ü hîz-buved
Devlet-i tîz restehîz-buved



(Bahtın inişler ve çıkışlar izlemesi iyidir. Hep ileri giden mutluluk; felakete, kıyamete
gider.)

Mesnevinin Özeti
Halil asker sınıfından, padişaha yakın biridir. En yakını İsmail ise yıllarca sipahi ağalığı
yapmış; mal ve mülk sahibi olmuş, üne kavuşmuştur. Ölünce bütün malı ve yedi bin
altını miras olarak Halil’e kalır. Bütün dostları kendisine kalan mirastan dolayı başına
üşüşür. Halil kendisine kalan bu malı ortalığa saçarak kısa sürede bitirir. Kalan malları
pazarda satılır ama yedi bin altına dokunmamıştır. Parasının azalması onu gaflet uykusundan uyandırır. Dostları da malları gibi etrafından dağılmaya başlar.
Halil züht ve takva sahibi olur, sufi sohbetlerine katılmaya başlar. Bazen Gülşenî bazen
Halvetî tekkesine gider. Mevlevîliğe içi ısınır, bir gün tek başına Beşiktaş Mevlevîhanesine gider. Burası, deniz kıyısında çok güzel bir tekkedir. Halil, yalnız başına gezerken
nur yüzlü bir pir görür. Elinde tespih, başında keçeden bir başlık vardır. Halil başından
geçenleri pire anlatır. Kendisine bir hücre verilir. Halil hücresini kazıp parasını oraya
gömer. Bir seher vakti deniz kenarında gezinirken içinden kalabalığa karışmak arzusu
duyar. Karşıda gördüğü Üsküdar onu cezbeder ve hemen gidip pirine içinden geçenleri
anlatır. Pir ona nasihatler eder, bu arzusunun hoş olmadığını söylerse de Halil’in izin
ısrarı üzerine gitmesi için müsaade eder.
Halil bir kayığa binip Üsküdar sahiline gelir. Bir süre Üsküdar’ı dolaşır ve bir mekana
gelir. Birden sol tarafında 1 güzel kız görür. İşveli ve cilveli bu kızlardan biri Banu’dur.
On bir tanesi de güzellikte Züleyha gibidir. Banu denilen kız Halil’e ismiyle hitap ederek Halil’in eski hali ile o anki halini kızlara anlatır. Son halinin daha güzel olduğunu
söyler. Halil’in giyim kuşamından dolayı ona hayli ilgi gösterirler. Deniz kenarında
güzel bir mahalle olan Salacak’a kadar gelirler. Tenha bir sokakta bir mekana birer
birer girerler. Halil peşlerinden kapıya kadar gelir; kapıdaki kıza Konya’da doğduğunu,
annesi, babası ve akrabası olmadığını söyler. Halil, böylesine garip ve kimsesiz iken bu
kızların kendisini nereden tanıdıklarını sorar. Kız da cevabın Banu’da olduğunu, gece
ona misafir olursa cevabını Banu’dan öğrenebileceğini, bir gece misafirliğin yüz dinar
olduğunu belirtir. Bunları söyleyen kız içeri girip kapıyı kapatır. Halil bir süre kapının
önünde halini düşünür; yüz dinarın nelere verilmediğini, yanında üç yüz dinarının
olduğunu aklından geçirir. Kapıyı çalıp yalvarır ve yüz dinarı vererek içeri girer. Halil’i
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eyvana alırlar. Halil, etrafına hayran hayran bakınıp beklemeye başlar. Bir müddet sonra kızlar gelmeye başlar. Halil onları görünce çok sevinir, karşısında da ay yüzlü bir kız
oturmaktadır. Hanende ve sazendeler gelince kız Halil’e daha yakın davranmaya başlar.
Ardından bir sofra kurulur ve eğlence başlar. Kızların her biri eline bir saz alarak çalıp
söylemeye başlar. Her saat sohbet biraz daha koyulaşır. İçkiler içildikçe herkes sarhoş
olmaya başlar. Halil rüya gibi bir gece geçirir. Sabah uykusundan uyandırılır. Artık gitmesi gerektiği kendisine söylendiğinde Halil oradan ayrılmak istemez. Sorun para ise
yüz dinar daha veririm, deyip paraları kızın eline sayar. Halil o gece ve onu takip eden
gece de orada kalır. Yanındaki üç yüz dinar bitince mevlevihaneye gidip hücresinde
sakladığı paraları çıkarır. Yedi bin altından önce üç binini, onları bitirince de kalanını
alıp haftalarca orada kalarak bütün parasını bitirir. Bu zevkten kopmak istemez. Telaş
içinde mevlevihanedeki hücresine gelir ve kalan bütün eşyasını hamala yükletip pazarda tellala verip sattırır. Bütün malıyla bir gecelik ücreti denkleştirince akşamla yatsı
arası bir vakitte tekrar kızların bulunduğu mekana gelir. Uzaktan pencereye taş atar.
Kapının önüne gelince kızlardan biri o saatte orda ne aradığını sorar. Bir müddet sonra
kız Halil’i tanır. O gece eve başka misafir aldıkları için Halil’i kabul edemeyeceklerini
söyler. Halil’e daha önce evin kuralının böyle olduğunu söylediklerini hatırlatır. Kendisinin evde kaldığı günlerde de başkalarını kabul etmediklerini belirtir. Halil ne kadar
yalvarsa da fayda etmez. Eve alınmayınca bekçi ve ases korkusuyla yürümeye başlar.
Bir müddet sonra bir balkonun altında durur. Burayı Allah dostu bir şeyh mesken edinmiştir. Halil’in gariban olduğunu anlayınca ona adıyla seslenir ve eğer bize uyarsan bu
vartadan kurtulursun, der. Halil şeyhin söylediklerini yapıp içeri girer. Tövbe ederek
gönlünü temizler. Şeyh misafirine ikramda bulunur ve onunla sohbet eder. Tam ona
nasihat etmek üzereyken aniden kadın bağrışmaları duyulur. Halil güzel kadın sesleri
ile müzik sesine dikkat kesilip şeyhi dinlememeye başlar. Şeyh bunun üzerine kalem
ve kağıt alıp bir iki kurtuluş harfi yazarak kağıdı ateşte yakar. Bunun Halil’in duyduğu
ve sevdiği bütün müzik aletlerinin melodileri ve o eğlence manzaraları eziyetli şeyler
haline gelir. Şeyhin kerametiyle tövbe ve istiğfar eder. Şeyh, Halil’in kulağına İblis’in
gaflet pamuğu tıkadığını anlatır. Halil’le şeyh konuşurken içeri iki genç girer ve şeyhe
saygıyla kendilerini ağalarının gönderdiğini ve şeyhi davet ettiğini söylerler. Ağanın
kendisinin gelmesine çok sevineceğini, daha önceki iki davetini geri çevirdiğini, bunu
geri çevirmemesi gerektiğini belirtirler. Şeyh gitmek istemese de gençlerin yalvarmaları
sonunda gitmeye karar verir. Yanına Halil’i de alarak yola çıkarlar. Deniz kenarına gelip
bir kayığa binerler. Bir süre gittikten sonra sahile ulaşırlar. Onları önce bir grup bostancı
sonra ağa karşılar. Yürüyerek güzel bir mekana gelirler. Orada eskiden beri bir kemer
bulunmaktadır. Şeyhi başköşeye davet etseler de o bir kenara oturmayı tercih eder. Bir
süre sonra ağanın emriyle elleri ve boynu bağlı bir kişiyi huzura getirirler. Sorgudaki kişiye Kemikli Baba türbesi civarında cesetler bulunduğunu, öldürenlerden birinin kendisi olup olmadığını sorarlar. O kişi suçunu itiraf edince cellada havale edilir. Ardından
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o ve altı arkadaşının kelleleri kesilir. Tam o sırada büyük bir gürültüyle kemer yıkılmaya
başlar ve içinden büyük bir hazine çıkar. Meğer o kemer tılsımlı imiş ve hazinenin
çıkması için yedi baş ve hakikat nazarı olan biri gerekliymiş. Şeyhin orada bulunuşuyla
tılsım çözülünce ağa çok sevinir ve şeyhin eteğini öper. Malı ikiye bölmeyi teklif ederse
de şeyh kabul etmez ve evine gitmek istediğini söyler. Bunun üzerine bir peştamalın
içine yedi avuç altın koyarak Halil’in eline tutuştururlar. Halil ile şeyh yine bir kayığa
binerek karşıya geçerler. Şeyh gamlı, Halil ise sevinçlidir. Şeyh Halil’e yedi bin altın
kaybettin ama altının on beş bin oldu, der. Ortalık çok karanlıktır, yolu kaybedip bir
mezarlığa gelirler. Şeyh mezarlıkta ayak sesleri duyar. Başına gelecekleri sezer ve Halil’e
dönüp biraz sonra kendisini katledeceklerini ve ondan ayrılması gerektiğini söyler. Bir
süre sonra bir grup insan gelir ve içlerinden biri şeyhi öldürür. Etrafı da arayıp dönerler.
Meğer zalim ağa yaşadıkları olayı başkalarına anlatırlar ve başlarına bela gelir diye şeyh
ve Halil’in öldürülmesini, hazinenin de onlardan alınmasını adamlarına emretmiştir.
Halil korku içindedir, sabah olmak üzeredir. Mezarlıkta saklanırken uykusuna yenik
düşer. Rüyasında piri ona İstanbul’a doğru gitmesini söyler. Sabah İstanbul’a doğru
yola çıkar.
Aksaray semtine geldiğinde kendisine kalacak bir hücre tutar. Elindeki altınları kaldığı
hücrenin bir köşesine gömer. Halil’in kaldığı yere yakın güzel bir kahvehane vardır.
Kahvehanede Seyfî adında marifetli bir saki çalışmaktadır. Kahvenin bir tarafında
askerler, diğer tarafında ise Bektaşiler oturmaktadır. Her iki taraf da birbirinden hoşlanmazlar. Seyfî’nin her iki tarafa karşı dengeli hareket etmesi aralarında kavga çıkmasını
önlemektedir. Halil de bu kahvehaneye gelmeyi alışkanlık haline getirir. Bir gün yine
kahvehaneye doğru giderken kahvenin dolu olduğunu, insanların birini seyrettiğini
görür. Ardından sadrazamın oraya geldiğini fark eder. Sadrazam, Halil’i görünce tanımıştır ve yanına iki adamını gönderir. Halil’in kendi ayağıyla Sadrazam’ın huzuruna
gelmesini söylerler. Halil onları tanımaz, bu yüzden yaptıklarına bir anlam veremez.
Başka bir gün Halil neşeyle kahveye girer ve oturmakta olan iki genç görür. Gençler,
Halil’e adıyla hitap ederek selam verirler. Halini hatırını sorarlar, Halil onları yine
tanımamıştır. Gençler kendilerini ve veziri tanımadığını anladıkları Halil’e gerçeği anlatmaya başlar. O gece şeyhle birlikte olduklarını, tılsımın çözülmesi için Fetih suresini
okuduklarını, şeyhin dua ettiğini, ağalarının o zaman bostancı başı olduğunu, şimdi
ise vezir olduğunu, o gece onlar döndüklerinde öldürülmelerinin emredildiğini, şeyhin öldürüldüğünü, kendisinin ise bulunamadığını, kahvehanede vezirin onu görüp
tanıdığını bir bir anlatırlar. Sadrazamın adının Yemişçi Hasan olduğunu, kendisinin
katline ferman verdiğini, altınların yerini kendilerine söylemesi gerektiğini belirtirler.
Halil altınları kimseye duyurmadığını ama kaybettiğini söyler. Yanında iki mücevher
olduğunu, onu şalvarının içine sakladığını, etrafta insanlar olmasa hemen çıkarabileceğini belirtir. Mücevherleri helada çıkarabileceğini söyleyince iki gencin kontrolünde
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helaya girer. Halil oradan kurtulması için Allah’a yalvarır. O sırada kahvehanede bir
kavga başlar. Kavga büyüyüp yumruklar, hançerler çekilince ortalık iyice karışır. Halil
bunu fırsat bilerek bir oyunla oradan kaçar ve canını kurtarır. İki üç saat geçer, o kavgada o iki genç kahvehanedeki kavga sonunda asılanlar arasındadır.
Halil üç gün üç gece, yaşadıklarını düşünür ve mala mülke erken kavuşmanın hayırlı
olmadığı kanaatine varır. Halil bir gece rüyasında şeyhi görür. Şeyh Halil’e nasihatler
eder ve baba memleketi ve Mevlana diyarı olan Konya’ya gitmesini tavsiye eder. Halil
uykusundan uyanınca şeyhin söylediklerini düşünür ve vakit kaybetmeden yola çıkıp
az zamanda Konya’ya ulaşır. Konya’da Mevlevihâneye gider, orada huzur bulur, bir
müddet sonra devir onu da bir mezarın içine koyar ve hayatı sonlanır.

Sonuç
Bu bildiri ile 1. yüzyıl şâirlerinden Üsküdarlı Sırrî’nin adı kaynaklarda anılan ancak
bulunamadığı belirtilen Hikâye-i Garîbü’l-Âsar adıyla bilinen eseri bilim dünyasına
tanıtılmış, tenkitli metni ortaya konmuştur. Mesnevinin tespit edilebilen iki nüshası
vardır. Bu nüshalardan biri Agâh Sırrı Levend’e ait olan nüshadır. Kitap  beyitlik bir
mesnevidir. Aruz vezniyle yazılan eserde şâirin aruz veznini kullanmada oldukça başarılı olduğu görülür. Eserde yer yer, Üsküdarlı Sırrî’nin pek çok manzumesinde görülen
ve Sebk-i Hindî üslubunu hatırlatan ağır bir dilin kullanıldığı görülür. Bu bölümlerde
Arapça ve Farsça kelimeler sıklıkla kullanılmıştır. Betimlemelerde anlatımın sanatlı
olduğu görülür. Şâir mesnevi nazım şekline oldukça hakim, bir olayı ya da durumu
sanakkârane bir şekilde anlatmada ve dili kullanmada oldukça ustadır. Yine kafiye
ve redif kullanımında da başarılıdır. Vezin, kafiye ve redif dışında tekrarlarla eserin
ahengine katkı sağlandığı görülmektedir. Kısa mesnevilerin pek çoğunda görüldüğü
gibi bu hikâyede de klasik mesnevi tertibine uyulmadığı görülür. Eserde, 1. yüzyıl
İstanbul’unu özelde de Üsküdar’ı bulmak mümkündür. Üsküdar ve Salacak güzel mekanlar olarak anlatılır. Mesnevideki mekan ve kişi adları hikâyenin gerçek bir olaydan
esinlenerek yazıldığı hissini uyandırır. Dünya malının insana mutluluk getirmeyeceği
teması üzerine kurgulanan mesneviyi didaktik-ahlâkî mesneviler grubuna dahil etmek
yanlış olmayacaktır.
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Metin1
[MK 1b, AS 1b]
Fe¤ilātün mefā¤ilün fe¤ilün
1.

Bülbül-i naġme-senc-i bāġ-ı süĥan
Ya¤nì rāvì-i rāz-ı dār-ı kühen

.

Güherin zìb-i gūş-ı ¤aķl itdi
Bir ġarìbe ģikāye naķl itdi

.

Ģarem-i ĥāŝ-ı pādişāhìden
Biri çıķdı olup sipāhìden

.

Nām-ı pākine dirler idi Ĥalìl
Bir ķarìbi var idi İsma¤ìl

.

Aña el virmiş idi devlet ü cāh
Niçe yıllar olup aġa-yı sipāh

.

Mālik-i mülk ü māl ü ĥayl ü ģaşem
Ŝāģib-i ¤izz ü şān ü cūd u kerem

.

Dem-i ¤Ìsì-nefes idi gūyā
Eylemiş nice mürdeyi iģyā

.

Nāgehān oldı rū-be-rāh-ı cinān
Oldı vāriś Ĥalìl o māla hemān

.

Degdi aña ĥazìne-i Ķārūn
Cümleden başķa yedi biñ altun

1.

Gūyiyā ĥoş-dil ola diyü Ĥalìl
Oldı ķurbān-ı źevķı İsma¤ìl

11.

Zāġlar gibi üşdiler ol ān
Cìfe-i māl-i vāriśe yārān

1.

Ŝāģib-i ¤izz ü cāh u devlet olup
Ĥalķa ol dem veliyy-i ni¤met olup

1.

Māl-i bisyārı eyledi isrāf
Az zamān içre eyledi itlāf
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Oldı beyt ü dükān ile bostān
Sec¤-i zìbāyı ŝavt-ı dellālān

1.

Gerçi eşyā ki çıķdı bāzāra
Degmemişdi velìk o dìnāra

[MK a]
1.

Ya¤nì cānı gibi olup maģzūn
Šurur idi o yedi biñ altun

1.

Ķıllet ü naķŝ-ı dirhem ü dìnār
Ĥˇābdan eyledi anı bìdār

1.

İctināb itdi cām-ı ŝoģbetden
Ayaġı çekdi bezm-i ülfetden

1.

Gördiler yoķ necātìye ŝūret
Oldılar ġarķa-i yem-i ģayret

[AS a]
.

Ne gelür elden ¤āķıbet yārān
Mālı gibi šaġıldılar ol ān

1.

Başladı zāhidāne reftāra
Bulsa baŝmaz idi çemen-zāra

.

Düşdi vādì-i zühd ü taķvāya
Pek yapışdı o ģabl-i aķvāya

.

Reh-rev-i menzil-i felāģ oldı
Ŝūret-i ŝāģib-i ŝalāģ oldı

.

Zìb-i dest oldı sübģa-i mercān
Lìk aġlar idi elinden ķan

.

Eldeki ¤aķd-i lü¢lü¢-i lālā
Nefyin iśbāt idüp didi lā lā

.

Ŝoģbet-i ŝūfiyān ile her bār
Tekyelerde iderdi geşt ü güźār

.

Gülşenìde olurdı ol her gāh
Bülbül-i gülsitān-ı źikrullāh
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Ĥalvetì tekyesine olsa ķarìn
Ĥalvet ile olurdı çille-güzìn

.

Bilmege enfüs ile āfāķı
Gözedürdi šarìķ-ı ¤uşşāķı

.

Ĥoş gelüp šab¤-ı pākine ammā
Šarz u šavr-ı šarìķ-ı Mevlānā

1.

Olmış idi derūnından rāġıb
Bi’š-tab¤ Mevlevìlige šālib

.

Bir gün āĥir bu dā¤iyeyle Ĥalìl
Baş alup gitdi bì-refìķ u delìl

.

Baķmayup hiç enìs ü pādaşa
Tek ü tenhā gidüp Beşikšaş’a

.

Mevlevì-hāneye varup ol ān
Ķabż u basša mübeddel oldı hemān

.

Ģabbeźā tekye-gāh-ı Mevlānā
Ĥāk-i pāyına yüz sürer deryā

.1

Bārekallāh ĥānķāh-ı şerìf
Dil-i mü¢min gibi lašìf ü nažìf

[MK b]
.

Ĥāki kuģlü’l-cevāhirü’l-ebrār
Sürme-i dìde-i uli’l-ebŝār

.

Cāmlarla müzeyyen idi tamām
Mašla¤-ı mihr-i feyż idi o maķām

.

Şehr-i cām idi gūyiyā ol cā
Cāmì-i vaķt idi šarìķa nümā

.

Vālihāne o merd-i bìgāne
Āşināsız gezüp ġarìbāne

1.

Gördi bir pìr-i nūr-timśāli
Mütebessim gül-i leb-i alı
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[AS b]
.

Elde tesbìģ başda tāc-ı nemed
Dilde źikr-i Ĥudā-yı ferd ü aģad

.

Ĥāšırın ŝordı mìzbānlıķ idüp
Mìhmānına mihrbānlıķ idüp

.

Ŝorıcaķ ģālini o ŝāģib-i sır
Didi mā-fi’ż-żamìrini bir bir

.

Virüp ol şaĥŝa tevbe vü telķìn
Aña bir ģücre eyledi ta¤yìn

.

Ģücre bābında itmeyüp taķŝìr
Çoķ tekellüfle eyledi ta¤mìr

.

Der ü dìvārına geçüp rengi
Şerm-sār itdi naķş-ı Erjeng’i

.

Ģücreye virdi naķş ile zìnet
Oldı gūyā nümūne-i cennet

.

Naķşınuñ naķş-ı verd-i bì-ĥārı
İtdi āşüfte nice destārı

.

Gülleri ša¤n ider gül-i ala
Lālesi daġ ber-dil-i lāle

1.

Ģafr idüp ŝaģn-ı ģücreyi bir şeb
Anda defn itdi naķd-i meblaġı hep

.

Yalıñuz ģücre olmayup pür-zìb
İtdi zìr-i zemìnde teźhìb

.

Mecma¤-ı ehl-i dil olup ĥāne
Cāy-gāh oldı ehl-i ¤irfāna

.

Aña her bir muĥālif ü mechūl
Bulımazdı šarìķ-ı semt-i duĥūl

.

Bu nesaķ üzre geçdi bir eyyām
Źevķ u ŝoģbetleri ŝabāģ aĥşam
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Bir seģer-geh o merd-i āzāde
Gezinürken kenār-ı deryāda

.

Şìr-i deryāyı gördi der-zencìr
Süd limānlıķ velìk mevc-peźìr

[MK a]
.

Lücce ārzūsı cūş itdi
Baģr-ı ķulzüm gibi ĥurūş itdi

.

Düşdi kānūn-ı ārzūya şerār
Başına aġdı bir siyāh buĥār

.

Rìg-i sevdāsı eyleyüp ġaleyān
Sākin olmaġa olmadı imkān

[AS a]
1.

Bu hevā anı bì-ķarār itdi
Ĥˇāhiş-i seyr-i Üsküdar itdi

.

¤Azm idüp pìşgāh-ı şeyĥe hemān
İtdi āmāli içün istìźān

.

Pìr vāfir naŝìģat itdi aña
Didi terk olsa yeg idi bu hevā

.

Bu hevā ādemi helāk eyler
Bād-bān-ı murādı çāk eyler

.

Germ nuŝģ oldı gerçi ģażret-i pìr
İtmedi āhenìn dile te¢śìr

.

İltimāsın ķabūl idüp nāçār
Didi şol şarš ile velì zinhār

.

Vaķt-i ¤aŝrı tecāvüz itme ŝaķın
Rāstdan ġayrı rāha gitme ŝaķın

.

Bindi keştìye merd-i sevdā-dem
Sāģil-i Üsküdar’a baŝdı ķadem

.

Sū-be-sū şehri geşt idüp dervìş
Geldi bir cāy-gāha ol dil-rìş
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Gördi kim cānib-i yesārından
Žāhir oldı on iki zìbā zen

1.

Her biri fenn-i ¤işvede māhir
Vaŝfın idemez-idi bir şā¤ir

.

Biri ġāyet mükellefe Bānū
On biri bende-i Züleyĥā-rū

.

Nerm-reftār ile gelüp ol ān
Bu daĥı anlara olup nigerān

.

Bi’l-bedāhe o Bānū-yı pür-tāb
Ķızlaruñ birisine itdi ĥišāb

.

Didi Dervìş Ĥalìl’e erzānì
Ĥırķa olmış boyınca ķaftānı

.

Ķanı evvelki hey¢et-i ¤āmı
Ķanı bu šarz-ı ĥāŝ [u] ĥoş-nāmı

.

Ģāŝılı bu ki bu ķıyāfet-i ĥūb
Baña evvelkiden gelür merġūb

.

Bu şeker-pāşì-i tebessüm ile
Šūšiyāne gidüp tekellüm ile

[MK b]
.

Oldılar ¤āzim-i reh-i maķŝūd
Ķaldı ģayretle merd-i dil fersūd

.

Didi āyāndur bu naķş-ı ġarìb
İtdiler ĥāne-i dilüm taĥrìb

1.

Vāķı¤a ĥod degül bu žāhirdür
Ne ĥayāl ü ne siģr-i sāģirdür

.

Beni āyāndan bilür bu zenān
İsm ü resmümle oldılar gūyān

[AS b]
.

Vāķıf olmaġ içün bu esrāra
Virdi tāb u şitāb reftāra
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.

Bir göz irimi yer ķalup ancaķ
Ardlarınca giderdi ayaķ ayaķ

.

Gider iken zenüñ biri ammā
Nāgehānì olup cebín-be-ķafā

.

Gördi dervìş-i ģayret-engìzi
Eyleyüp Bānū’ya şeker-rìzi

.

Didi ŝayd oldı šūšì-i ümmìd
Müşerì’ye karìn olur Nāhìd

.

O şehirde muķābil-i deryā
Var idi bir maģalle-i zìbā

.

Nāmına ol maģallenüñ ezelì
Ŝalacaķ dirler idi mā-ģaŝalı

.

Geldiler bir zuķāķ-ı tenhāya
İrdiler bir der-i felek-sāya

1.

Meger ol idi ĥāne-i Bānū
Girdiler hep birer birer içerü

.

Merd-i ¤āciz ķarìb-i bāb oldı
Birisin anda anlaruñ buldı

.

Didi ey āfitāb-ı ¤ālem-i nāz
Bir niyāzum var eyle vāķıf-ı rāz

.1

Ķonevì mevlidüm ģarem-perver
Ne birāder ü ne māder ne peder

.

Bir ġarìbü’d-diyār-ı şeydāyam
Ĥìş ü ĥìşāndan müberrāyam

.

Böyle mechūl-i dehr iken āyā
Beni bunlar neden bilür cānā

.

Nušķa āġāz idüp o şu¤bede-bāz
Eyleyüp ģoķķa-i dehānını bāz

.

Didi olmaķ dilerseñ āsūde
Bu su¢ālüñ cevābı Bānū’da
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[AS a]
.

Bizde aŝlā cevāba ķudret yoķ
Olsa da dimege icāzet yoķ

[MK a]
1.

Mìhmān ol bu şeb o meh-rūya
Münģaŝırdur cevābı Bānū’ya

11.

Şaršı vardur velì müsāferetüñ
Resmi vardur velì mütāba¤atuñ

1.

Bir gice míhmānluġuñ ey yār
Oldı ķaš¤í bahāsı yüz dìnār

1.

Böyledür böyle ķıŝŝa ey dervìş
Biri nāķıŝ olursa bitmez iş

1. Birisi daĥı sen misāfir iken
¤Arż iderse hezār dürr-i ¤Aden
1. Pìle-ver deñlü i¤tibār olmaz
O gice aña kimse yār olmaz
1.

Virdi bu bābdan kelāma nižām
Bu šarìķ üzre itdi ĥatm-i kelām

1.

Pìş-i dervìşden ba¤ìd oldı
Ķapayup bābı nā-bedìd oldı

1.

Bir iken derdi yüz olup anuñ
Gözleri ĥìrelendi ģayrānuñ

1.

Kār idüp cānına bu derd ziyād
N’olısar didi herçi bād-ābād

11. Ķanda gitmez yabana yüz dìnār
Ma¤a hāźā yanumda üç yüz var
111.

Eline ŝayup aldı yüz dìnār
Virdi āĥir bu niyyet üzre ķarār
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11. Meger uġradan anı bu derde
Der-kemìn imiş ol pes derde
11.

Ķapuyı daķ idince ol bì-tāb
İftaģullāh diyü virildi cevāb

11.

Didi žann itme sāyili sā¢il
Ķavlüñe oldum ¤āķıbet mā¢il

[AS b]
11. Beni redd ile nā-murād itme
Baña derdüm yeter ziyād itme
11.

Ķapuña geldüm alup ele yüzüm
Bāķì naķd-i sirişk iki gözüm

11.

Virdi destine naķd-i altunı
Görmege šālib oldı ĥatunı

11. Dāĥil-i enderūn olup dervìş
Vālihāne nigāh idüp pes ü pìş
11.

Gördi şāhāne nice kāşāne
Geldiler bir bülend eyvāna

1.

Nice eyvān reşk-i çarĥ-ı berìn
Ĥūşe-i tāk-ı šārem-i Pervìn

11.

Didi bunda biraz idüñ ārām
Gelürüz yanına senüñ aĥşam

[MK b]
1.

Ķodı dervìşi gitdi ol āfet
Tek ü tenhā ķalup o pür-ģayret

1. Kimse yoķ pìş ü pes yemìn ü yesār
Leyse fi’d-dāri ġayrünā deyyār
1.

Tāb-ı pìrā ¤arūs-ı gerdūn-fer
Ģacle-gāh-ı ġurūbı itdi maķar

1.1 Žāhir oldı cevārì-i encüm
Çarĥ her birin itmiş iken güm
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Dedeyi bir niçe perì-ŝūret
Buyuruñ diyü itdiler da¤vet

1.

Da¤veti çünkim istimā¤ itdi
Dede biñ şevķ ile semā¤ itdi

1.

Ģāŝılı iģtirām-ı vāfir ile
Geldiler bir yire misāfir ile

1.

Gördi ol māhı zìb-i sadr-güzìn
Ķarşusında hezār Zühre-cebìn

1.

Olmış ol şūĥa her biri bende
Kimi ĥˇānende kimi sāzende

11.

Dede ādāb ile virince selām
İģtirām ile itdi ¤arż-ı ķıyām

1.

Ĥāšırın ŝordı dil-nevāzāne
İltifāt itdi ĥaylì cānāne

[AS a]
1. Emr olunduķda geldi bezme biŝāt
Sāġar-ı bāde oldı zìb-i simāš
1.

Zìb-i meclis sebū vü sāġar idi
Ķan yalaşmış iki birāder idi

1.

Sāķì idüp piyāle gerdānı
Tìre-¤aķl itdiler o ģayrānı

1.

Oldı destūr nevbet-i sāza
Virdiler bezme revnaķ-ı tāze

1.

Oldı her Zühre pìşe-kār-ı mecāz
Her biri aldı destine bir sāz

1. Bezmi cennet nümūn idüp ol dem
Ġışş olurdı göreydi ger Ādem
1.

Ķìl ü ķāl itme diyü sanšūra
İtdiler gūşmāl šanbūra
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1. Daġ-ber-daġ itdiler nāyı
Ĥam olunca kemānçenüñ yayı
11.

Olmaġ içün ġazāl-i naġme şikār
Ķuyular ķazdı aña mūsìķār

1.

Uymaduñ diyü ķavl-i šanbūra
Urdılar iki çūb sanšūra

[MK a]
1. Aña ĥˇānende virdügince cevāb
Ķıl ile saķızın çekerdi rebāb
1.

Devre iķbāl idince rāmiş-ger
Dā¢ireñ gözle didiler yer yer

1. Naġam olmaya diyü perde birūn
Vaż¤ olundı (…) ķānūn
1.

Oldı sā¤at-be-sā¤at ¤ālem-i ĥāŝ
Çarĥ el virüp oynadı raķķāŝ

1.

Ķavl-i ¤uşşāķı eyleyince tamām
Nìm devre te¤āķub eyledi cām

1.

Cāmda gāhì görinüp mey-i al
Şu¤le-i vā-pesìn-i şem¤-miśāl

1.

Ayaġın devşürünce bāde biraz
Perde ardına gitdi duĥter-i rez

1.

Çeküp ayaġı bezm-i ŝahbādan
Yuyup el nūş-ı cām-ı mìnādan

11.

Meclisüñ revnaķı şikest oldı
Cümlesi tā be-pāy mest oldı

1. Ba¤d ez-ín bir maķām-ı zìbāda
İtdiler cāme-ĥˇābı āmāde
1. Dizdi ešrāf-ı pistere Bānū
Şìşe şìşe şükūfe-i ĥōş-bū
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Dede görince ol gülistānı
Geh seģāb oldı geh şed revānı

1.

Böyle bir kāra idicek cür¢et
Çāk çāk oldı perde-i ¤iŝmet

1.

Çın seģer gördi bāġbān-ı dühūr
Olmış āşüfte verd-i gülşen-i nūr

1.

Eyleyüp zìb-i tāc-ı çarĥ-ı berìn
Tāb-dār olıcaķ zamān u zemìn

[AS b]
1.

Tercemān-ı zebān-dān-ı viŝāl
Ya¤nì ol mihr-bān-ı ferruĥ-fāl

1. Cāy-ı ma¤hūda geldi gördi şehìķ
Dedeyi ġarķ-ı baģr-ı ĥˇāb-ı ¤amìķ
1. Egilüp gūşına didi yāhū
Ne dükenmez uyĥudur bu uyĥu
11.

Terk-i rāģat gerekdür ey ġāfil
Başı yaŝdıķdadur bu źevķuñ bil

1.

Ĥˇābdan eyledi anı bìdār
Pister-i źevķı terk idüp nāçār

1.

Yine eyvāna getürüp anı
Didi ma¤źūr ola kerem kānı

[MK b]
1.1 Ĥıdmet-i ittiŝālde bi’ź-źāt
¤Afv idüñ her ne ise taķŝìrāt
1.

Šuyula kim bilür bu emr-i ĥašar
Ŝu uyur düşmen uyumaz dirler

1. Gel irādetle git icāzetle
Buyuruñ ba¤d ez-ìn sa¤ādetle
1. Biz neyüz ĥıdmet-i belìġ olmaz
Hele elden gelen dirìġ olmaz
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Yine her ne zamān ola mašlūb
Terk olunmaz bu resm ü bu üslūb

1. Gūş idince bu sözleri dervìş
Cigerin tìġ-ı hicret eyledi rìş
1.

Āh ile itdi giryeye āġāz
Didi ey mihr-i evc-i ¤ālem-i nāz

11.

Şìve-i mìzbāní böyle midür
Bu evüñ mìhmānı böyle midür

1.

Olmadın sìr-i nān-ı ĥˇān-ı viŝāl
Baña gitmek işi ĥayāl-i muģāl

1.

İtdi yüz sikkeyi yine der-pìş
Urdı hem-yānına elin dervìş

1.

Ġaraż altun ise benüm rūģum
Rūy-ı ĥūrşìd gibi meftūģum

1.

Gördi çeşm-i vesìle-i mekkār
Der-miyān oldı yine yüz dìnār

1.

Sikke-ŝūret imiş o ŝāģib-i fen
Bu imiş ķaŝdı ol muķaddemeden

[AS a]
1.

Üç gice ¤āķıbet o tìre-derūn
Leylì-i vuŝlata olup Mecnūn

1.

Oldı şevķ ile yine ol ĥāyin
Naķd-i ¤iŝyān-ı ātìye żāmin

1. Ya¤nì kim ģücreye gelüp tenhā
Deri dìvār itdi bì-pervā
1.

Açdı genc-i defìneyi bì-bāk
Aldı biñ sikkeyi dönüp çālāk

11. Üçin alup yedi biñ altunuñ
On gicede yidi biñ altunın
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On gice itdi yine źevķ u sürūr
Gelmedi kām-ı ārzūya fütūr

1.

Her yüz altun ile eli anuñ
Gül-i ŝad-bergi idi cānānuñ

1.

Bu šarìķ üzre vardı geldi tamām
Yedi hafta bu resme ol sersām

[MK a]
1. Olup eyyāmı bāliġ-i heftād
¤Āķıbet geldi (…) zerķa kesād
1.

Elde avucda ķalmadı naķdi
Nār-ı firķat derūnını yaķdı

1.

Ķoruyacaġı ķaldı ģāżırda
Naķd-i vaķti šururda yaturda

1. Āhenìn bend-i ġaflet ile faķìr
Kāfir-i nefs-i şūma oldı esìr
1.

Gitdi elden derāhim-i vāfir
Ķaldı bì-çāre ĥā¢ib ü ĥāsir

1.

Vāķıf olmayalar bu ģāle diyü
Māldārāna eyleyüp tek ü pū

11. Yine ižhār-ı şevķ iderdi hemān
Lìk vaż¤ından añlardı yārān
1.

Remz ile didi her daķìķa-şinās
Vaķtini buldı sā¤at-i iflās

1.

Kesmeyüp dāmen-i hevesden eli
Ŝūretā žāhir itmeyüp keseli

1.

Naķd ile gelmege dönüp gitdi
Yine gelmeklige vedā¤ itdi

1.

Bindi keştìye ol elem-pìşe
Oldı ġavvāŝ-ı baģr-ı endìşe
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1. Her ne ģāl ise itdi baģrı ¤ubūr
Ģücreye geldi ġamla ol mesģūr
1.1 Cümle eşyāsın itdi āmāde
Olmaġ içün bu ġamdan āzāde
[AS b]
1. Kendü kendüye dirdi ol bed-ĥū
Merd-i dervìşe māsivādur bu
1.

Sālike ĥār-ı pāy olur eşyā
Saña yetmez mi sūzen-i ¤Ìsā

.

Merd iseñ sen de ol mücerred pāk
¤Ìsì-veş menzilüñ ola eflāk

1.

Yükledüp cümlesini ģammāle
Geldi bāzāra virdi dellāle

.

Bey¤ olunduķda cümle śevb ü śiķāl
Naķd-i emśāli oldı ŝad-miśķāl

.

Ģāżır itdi bahā-yı yek-şebeyi
Geldi kim zenlere ŝata cebeyi

.

Olmış idi ķarìb vaķt-i ¤ışā
Ķapuyı gördi dìde-i a¤mā

.

Bir iki fiske šaşı fırlatdı
Ŝoñra daĥı büyüklerin atdı

[MK b]
. Her šaraf’atdı seng-i vāfireyi
Ya¤nì recm eyledi o fācireyi
.

Pes-i bāba gelüp birisi zenüñ
Ne işüñ var didi bu vaķt senüñ

.

Kimsin ey bed-ĥıŝāl ü bed-aĥlāķ
Ķavlüm eşikde eyledüm ıšlāķ

.

Cìn misin söyle ġūl-i ŝaģrā mı
Yoĥsa bir mālike-i deryā mı
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Didi ŝavt-ı ĥazìn ile ey māh
Açıvir ķapuyı bi-ģaķķ-ı İlāh

11.

Bende-i muĥliŝam benüm cānum
Beni bìgāne ŝanma sulšānum

1. Kim idügi bilindi bì-tedķìķ
Lìk ber-muķteżā-yı ķavl-i ¤atìķ
1.

Lušf ile virdiler bu gūne cevāb
Didiler ey güzìde-i aģbāb

1. Gelmesün ĥāšır-ı şerìfe ġubār
Evimüzde bu şeb misāfir var
1.

Olmasaydı eger bu ¤öźr-i ķavì
İder idük sizüñle ¤ıyş-ı nevi

1.

Hele güçdür bu şeb duĥūl ü vuŝūl
¤Āķıl iseñ budur šarìķ-ı uŝūl

[AS a]
1.

Ŝabr ile ric¤at eyle diñle beni
Tañrı sever ŝabırlı ķullarını

1.

Tā olaldan sizüñle ģüsn-i vifāķ
Var idi ara yirde bu mìśāķ

1.

Siz misāfir iken bu evde meger
Neler ¤arż olınurdı bilseñ eger

.

Biñde birini eylesem ižhār
Cān u dilden iderdüñ istikśār

1.

Biz o ¤ahdüñ ĥilāfın eylemedük
Resm-i sābıķ güźāfın eylemedük

.

Siz de rāżì oluñ o peymāna
Didi de gitdi üste peymāne

.

Müteĥayyir ķalup o ser-gerdān
Oldı gūyā ki ķālıb-ı bì-cān
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Didi āyā ki n’eylesem n’itsem
Başum alup ne yaña ¤azm itsem

.

Āşinā yoķ ġarìb-i şehrem āh
Bir felāket-me¢āb-ı dehrem āh

.

Mescide varsam oluram dil-gìr
Ki ŝanurlar faķìri düzd-i ģaŝír

[MK a]
.

Cennet olurdı ey dil-i şeydā
Künc-i külĥan cehennem olsa baña

.

Gerçi rehde ķarār müşkildür
Šutulursam firār müşkildür

. Ĥāšıra gelmede nefes-be-nefes
Bìmì-i pāsbān u ĥavf-ı ¤ases
.

İder iken bu vehm-i cān-gāhı
Gördi bir şeh-nişìn-i kūtāhı

1.

Olmış idi o şeh-nişìn-i ģarìm
Kāse-i Çìní gibi kār-ı ķadìm

.

Dil-i ¤āşıķ gibi ĥarāb idi ol
Her šarafdan hezār bāb idi ol

. Olmış idi o menzil ü me¢vā
Mehbeš-i Cebre¢il-i feyż-i Ĥudā
. Ya¤nì bir mürşid-i šarìķ-ı hüdā
Ķuddisallāhu sırrahu ebedā
.

Pādişāh-ı eríke-gāh-ı yaķín
Cāy-gāhı idi o şāh-nişìn

.

Bildi nūr-ı velāyet ile o dem
K’oldı dermānde bir ġarìb ādem

[AS b]
.

Oldı ol şeh-nişìnden peydā
Bir ŝadā-yı lašìf ü rūģ-efzā
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Nāmını yād idüp didi ol dem
Gel berü ey fütāde-i çeh-i ġam

. Bize rabš-ı derūn iderseñ eger
Ķurtulursın bu varšadan yek-ser
.

Ģıżr-ı güm-geştegān-ı ¤aŝruz biz
Rehber ü reh-revān-ı dehrüz biz

1. Ġaraż ise eger ģużūra vuŝūl
Şaģne-i tevbe ile eyle duĥūl
.1 Āb-ı tevbeyle šāhir oldı hemān
Dergeh-i pìre yüz sürüp ol ān
.

Merģabā didi şeyĥ-i ŝāģib-i ģāl
Ĥāšırın şefķat ile itdi su¢āl

. Eyledi mìhmānına vāfir
Beźl-i ni¤met nevāziş-i ĥāšır
.

Pìr ile bezm-i ŝoģbet üzre iken
Şeyĥ o zāra naŝìģat üzre iken

.

Nāgehān ķopdı hāy u hūy-ı zenān
Resm-i pìşìne gibi naġme-zenān

.

Mütelāşì olup o dermānde
Gözi anda kulaġı yabanda

[MK b]
.

Vāķıf olup bu ģāle şeyĥ-i zamān
El urup ĥāme vü devāta hemān

.

Bir varak-pāreye o nìkū-źāt
Yazdı bir iki ģarf-i nār-ı necāt

.

Şu¤le-i şem¤a šutdı yaķdı anı
Didi kim eyle imdi gūş zeni

1.

Kìmyā-kārì-i ŝavāb itdi
¤Aķd-i sìm-āb-ı ıżšırāb itdi
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Gūş urunca ŝadā-yı sāza o dem
Ŝavt-ı nāliş gelüp ŝadā-yı naġam

.

İtdi bìm ü hirās ile lerziş
Giryeler itdi eyledi nāliş

.

Gūş-ı idrākine anuñ ammā
Öyle bed geldi kim naġam meśelā

[AS a]
.

Naġam-ı dil-ĥırāş-ı tār-ı rebāb
Çengel-i bāzda ŝadā-yı ġurāb

.

Ŝavt-ı bìmāra döndi mūsìķār
Ŝayılur üstüĥānları her bār

.

Nìm-mürde ŝadā ile berbaš
Šaşra çıķmış baġırsaġı berbaš

.

Tār-ı ķānūn idüp ŝadā cūyı
Ĥar-ı Deccāle döndi her mūyı

.

Nāle-i mātem eyledi sanšūr
Müştler urdı başına šanbūr

.

Ŝaçların yoldı nāle ile kemān
Ķızı olmış ķarıya döndi hemān

1.

Neyüñ oldı demi enìn-i ¤alìl
Naġmesi kec idi uŝūli śaķìl

. Reg-i šanbūrı baġlayup üstād
Oldı mıżrābı nìşter-i faŝŝād
.

Šaşt-ı sāġarla meclis āmāde
Ķan idi anda içilen bāde

.

İrdi çengüñ terānesine telāş
İtdügi naġme cümle sìne-ĥırāş

.

Āteşe síne gerdi def her ān
Derd-i ģummādan eyledi efġān
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Naġme nā-sāz olup nefes-be-nefes
Kirişi ķırdı şaĥŝ-ı derd-i heves

. Çünki ol mübtelā-yı bend-i hevā
Gūş-ı cān ile eyledi ıŝġā
.

Başlayup isti¤āzeye nā-çār
Cān u dilden ki itdi istiġfār

[MK a]
.

Neşr-i feyż eyleyüp o merd-i güzìn
Didi kim ey muģibb-i ehl-i yaķìn

.

Ķomış idi ķulaġuña ķat ķat
Kef-i İblìs penbe-i ġaflet

1. Bilür ol penbeyi iden bìrūn
Naġme-i sāzı nāliş-i maš¤ūn
.

İder iken bu nev¤a güft ü şenìd
Nev-tırāş iki kimse oldı bedìd

[AS b]
. Pāyına şeyĥüñ eyleyüp rū-māl
Didiler ey muģaŝŝıl-ı āmāl
.

Aġamuz ĥāk-i pāya yüz sürdi
Bizi ¤izz-i ģużūra gönderdi

.

Da¤vet eyler sizi ol kān-ı kerem
Ĥayr-ı maķdem diyü šurur ¤ālem

. Müstetir olmasun ¤ulūmuñuza
Muntažırdur aġa ķudūmuñuza
.

Buyuruñ itmeñ öźr-i bì-¤illet
Ĥāŝdur ĥāŝ meclis-i ŝoģbet

.

Bir iki kerre sebķat itmiş imiş
Ya¤nì ol şeyĥi da¤vet itmiş imiş

.

Redd idüp da¤vetin o merd-i Ĥudā
Ķomamışdı reh-i icābete pā
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Şeyĥ dil-gìr olup bu teklìfe
Başlayup i¤tiźār-ı taż¤ìfe

1.

Didi bizden selām idüñ ķat ķat
Diyüñüz bizde yoķdur ol ķuvvet

.

Söylenen ģarf-i lāfdur cümle
Ģaķķumuzda ĥilāfdur cümle

.

Kendünüñ başına iderdi anı
Kellerüñ olsa idi dermānı

.

Gūş idince bu ķavli ol iki merd
Dür-feşān-ı sirişk olup bì-ģad

.

İltimās ile düşdiler ĥāke
Çıķdı āh-ı te¢essüf eflāke

.

Didiler ey şeh-i diyār-ı kerem
Eylemişken cihāna beźl kerem

. Nā-murādı bize revā görme
Bizi maģrūm o yaña gönderme
.

Tünd-ĥūdur o žālim-i ser-keş
Bizi sizsüz görüp olur āteş

.

İtmesün ķahr ile bizi merdūd
Āteş olur šabì¤at-i Nemrūd

[MK b]
.

Rāżıyuz redde olmazuz šāmi¤
Ķorķaruz kim bizi ide żāyi¤

[AS a]
1.

Kerem ü lušf iken şi¤ār size
Merģamet eyleñüz ne var bize

. Germ idince niyāzı ol iki şūm
Eylediler o şem¤-i meclisi mūm
.

Didi ¤azm idelüm o merd-i Ĥudā
Böyle ancaķ irādet-i Mevlā
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.

Ne ķadar sa¤y iderse bir ādem
Naķż-ı taķdìr idemez bir dem

.

İtmeyüp ġayrı hìç teşvìşi
Hem-reh idüp yanınca dervíşi

.

İrişince kenār-ı deryāya
Bindiler keştì-i felek-sāya

.

İki cānibdeki kürekler aña
Oldı gūyā ki şeh-per-i ¤Anķā

.

Az zamānda gelüp sa¤ādetle
İrdiler sāģile selāmetle

G A R Î B Ü ’ L - Â S Â R

. Gördiler bir riyāż-ı ĥuld-ı na¤ìm
Der-küşāde miśāl-i dār-ı kerìm
.

Olmış ol ravżanuñ nigeh-bānı
Bir iki biñ gürūh-ı bostānì

1.

Şeyĥi görünce itdiler tebşìr
¤İzzet ile gelüp aġa-yı kebìr

.

Dest ü dāmān-ı şeyĥi eyledi būs
Cilveler itdi nitekim tāvus

.

Ŝanki bir mürde idi cān buldı
Gūyiyā Genc-i Şāygān buldı

.

Kerr ü ferr ü sürūr ile ol dem
Şeyĥüñ oldı öñince pìş-ķadem

.

Geldiler bir maķām-ı zìbāya
Bir çemen ŝuffe-i dil-ārāya

.

Vaż¤ olunmışdı tā ezelden hem
Ŝavb-ı ġarbìde bir kemer muģkem

.

Muttaŝıl idi ŝuffeye o kemer
Şekli miģrāba beñzemez beñzer

.

Pìş-gāhında iki tāze cüvān
Oturur sūre-i Fetģ-ĥˇānān
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[AS b]
.

Şeyĥ-i mezbūra eyleyüp talšìf
İtdiler ŝadr-ı ŝuffeyi teklìf

1.

İltifāt itmeyüp o ŝadr-ı güzìn
Oldı ikrāh ile kenāra nişìn

[MK a]
11.

Mütekeddir olup o menba¤-ı cūd
Didi her ne ise görüñ maķŝūd

1.1 Emr idüp o aġa-yı bed-kirdār
Anda bir şaĥŝı itdiler iģżār
1.

Çeke çeke getürdiler çün şìr
Elleri baġlu boynı der-zencìr

1. Pìş-gāha gelince ol bì-tāb
Rıfķ u ĥaşyeyle idüp aña cevāb
1.

Didi nezd-i Kemikli Baba’da
Küşteler kim bulundı ŝaģrāda

1. Rāst söyle bize hemān süĥanuñ
Birisi sen mi idüñ öldürenüñ
1.

Cürmin iķrāra eyleyüp tehdìd
Gāh va¤d itdi aña gāhì va¤ìd

1.

Ķasem-i va¤d-i lušfa aldandı
Sözlerinde śebāt var ŝandı

1.

Cürmin iķrār idince ol nā-şād
Kārı oldı ģavāle-i cellād

. Şeyĥ iderdi şütūmla feryādı
Telef idince heft-ser-i ģādì
1. Telef eyleyüp heft ser cānı
Ĥāke āmìziş idicek ķanı
.

İtdi bir zelzele žuhūr o dem
Ürküşüp ķaçdı cem¤ olan ādem
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Dūr olınca o gūşeden aġyār
Münhedim oldı šāķ ile dìvār

.

Šāķ ammā ĥazìne-i Ķārūn
Kemerinde nihān imiş altun

. Bir mušalsam binā imiş o kemer
Fetģine münģaŝır imiş yedi ser
. Hem bir ehl-i ģaķìķatüñ eśeri
Lāzım imiş ta¤alluķ-ı nažarı
. Didi maķŝūduñ oldı mı ģāŝıl
Ġażab-ālūde şeyĥ-i deryā-dil
[AS 1a]
. Aġa me¢mūli üzre bay oldı
Ķadem-i şeyĥe çehre-sāy oldı
.

İ¤tiźār ile eyledi teklìf
Didi bu mālı idelüm tanŝìf

.

Şeyĥ bu sözden idüp istikrāh
Didi lāzım degül ma¤āźallāh

1.

Rence virdüñ bu gice cānumuza
Bizi gönder yiter mekānumuza

.1 Ķodı bir meyzer-i siyāha o dūn
İki eliyle yedi kef altun
[MK b]
.11 Fūšayı ¤aķd idüp bilā-ta¤ķìd
Oldı gūyā ki münkesif ĥūrşìd
.

Eyleyüp şeyĥe i¤tiźār-ı ¤ažìm
Kef-i dervìşe eyledi teslìm

.

İtdiler ¤avdet ile baģrı ¤ubūr
Pìr maġmūm idi dede mesrūr

.1 Ehl-i keştì vedā¤ idüp ol dem
Şeyĥ u dervìş gitdiler bā-hem
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Şeyĥ dervìşe didi girdi ele
Māl-i itlāf-kerde żı¤fı ile

.

Şād olsun derūn-ı maĥzūnuñ
Ya¤nì on beş biñ oldı altunuñ

.1 Gice tārìk idi güm oldı rāh
Bir laģid-zāra irdiler nā-gāh
.

Gider iken velì o ķıdve-i nās
Eyledi bir ayaķ sesi iģsās

1.

Nūr-ı işrāķ ile bilüp ol pìr
Gelmeyüp hiç derūnına taġyìr

.

Didi dervìşe ey cihān-dìde
Zìnhār olma hìç rencìde

.

Ölürem şimdi ben bi-emr-i Ĥudā
Nā¢il-i bezm-i ravża-i şühedā

.

Ķatl iderler beni bu vaķt ü bu dem
Böyledür emr-i Ĥālıķ-ı ¤ālem

.1 Terk itmek göründi cān u teni
Kendüñe çāre gör ķo hele beni
[AS 1b]
.

Saña budur vaŝiyyet-i üstād
Ŝubģa dek ey refìķ-ı pāk-nihād

.1 Ģāfıž-ı genc-i naķd-i cān olasın
Bu laģid-gāhda nihān olasın
.1 Ķavl-i pìr ile ol şikeste-derūn
Eyledi eşk-i dìdesin pür-ĥūn
.

İtdi āĥir gürìze aķdāmı
N’eylesün şeyĥi itdi ibrāmı

.1 Ĥavf ile itmeyüp nefes nā-çār
Oldı gūyā ki anda seng-i mezār
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İrdi nāgāh bir gürūh-ı kerìh
Gürg-i ĥūn-ĥˇār-veş o ķavm-i sefíh

.1 Birisi ķatle eyledi ta¤cìl
Ĥavf iderdi göreydi ¤Azrā¢il
.

Hìç söyletmeyüp o şaĥŝ-ı denì
Dil çıķartmayup itdi rāh-zenì

[MK 1a]
.

Şeyĥi ķatl eyleyüp o şūm-ı ¤atìķ
Oldı cūyende-i refìķ-ı şefìķ

.1 Cüst ü cū eyleyüp anı vāfir
Döndiler āĥir ĥā¢ib ü ĥāsir
.11 Meger ol cābir-i sitem-pìşe
Ķaŝd idüp cān-ı şeyĥ ü dervìşe
.111 Böyle endìşe itmiş ol žālim
Olmaġ içün bu varšadan sālim
.11 Ger olursa bu ķażiyye teftìş
Bunı yā şeyĥ dir yaĥūd dervìş
.

Ŝoñra başı belāya uġraduruz
Bir dükenmez ķażāya uġraduruz

.

Bu iki kimseyi telef idelüm
Kendimüz ŝāģib-i şeref idelüm

1.

Ķatl olunduġı demde ģażret-i pìr
Giceden ķalmış idi śülüś aĥìr

.

Rūģ-ı dervìş görmeyüp fevti
Dìdesi oķudı aĥu’l-mevti

.

Nevm idüp dìdesine istìlā
Def¤ine çāre olmadı aŝlā

.

Şeyĥ žāhir olup o ¤ālemde
Didi kim ķalma künc-i mātemde
355

Ü S K Ü D A R

S E M P O Z Y U M U

.11 İt Sitanbul’a šoġrı ¤azm-i sefer
Ķalmadı renc-i bìm ü hemm ü keder
.

Bir zamān anda iĥtifā eyle
Künc-i ¤uzletde inzivā eyle

[AS 11a]
.11 Uyanup ĥˇābdan o merd-i ferìd
Gördi kim ŝubģ-ı ŝādıķ oldı bedìd
.

Ĥˇān-ı Yāsin ü Fātiģa’yla o dem
İdüp ehl-i ķubūra beźl-i ni¤am

.11 Baķmayup hìç ŝaġa vü ŝola
¤Azm idüp cānib-i Sitanbul’a
.

Aķsarāy semtine gelüp yitdi
Anda bir ģücre taĥliye itdi

1.

Defn idüp künc-i ģücrede mālın
Bir zamān oldı ĥavf ile sākin

.

Olduñ ise vuķū¤ına źāhib
Diñle sen ķıŝŝayı ez-ìn-cānib

.

Var idi ol maģall-i pāke ķarìb
Ĥūb bir ķahve-ĥāne-i pür-zìb

.

Yol idi iki ŝuffenüñ beyni
Murġ-ı şevķuñ olup cenāģeyni

[MK 1b]
.

Olmış idi o cāda velvele-sāz
Sāķì-i ķahve bir meh-i šannāz

.

Seyfì nāmıyla olmış idi be-nām
Ta¤abı cān-ı ¤ālem idi tamām

.

Ġamze cellād-ı çeşm-i ¤āşıķ idi
Seyf-i ŝārim dinilse lāyıķ idi

.11 Ģırz-ı bāzū gibi ānı her ān
Ķolına almış idi ĥalķ-ı cihān
356

V I I I

H İ K Â Y E - İ

G A R Î B Ü ’ L - Â S Â R

.11 Ŝalınup eyledükçe ¤azm-i şikār
Murġ-ı dil ŝaydı idi aña şi¤ār
.

Elde fincānı ile itse ĥırām
Cān-ı ¤ālem iderdi ¤arż-ı ķıyām

1.

Ķahve erbābınuñ neşāšı idi
Bā¤iś-i şevķ-ı inbisāšı idi

.

Ĥāl-i rūyı ġıdā-yı ehl-i ŝafā
Ģoķķa-i la¤l[i] dürc-i mihr-i vefā

[AS 11b]
.

Ķahve ŝunduķça dest-i yārāna
Rūģ ìŝāl iderdi insāna

.

Lebi eylerdi ķahveyi ¤aselì
Nūş iden görmez idi hiç keseli

.

¤Aselinüñ neşāšı olsa ġabì
Miski eylerdi ĥāl-i künc-i lebi

.

Ķahve idi numūne-i žulümāt
O perì-peyker anda āb-ı ģayāt

.11 Dirler idi görenler o şūĥı
Ģażret-i şeyĥ Şāźeli rūģı
.11 Ŝuffenüñ biri cāy-gāh-ı sipāh
Biri Bektaşiyāna rāģat-gāh
.

Ol iki zümre-i figende-i ¤aşķ
Olmış idi o şāha bende-i ¤aşķ

.

Ālet-i ģarb ü ēarb ile ammā
Otururdı ol iki ķavm-i veġā

1.

Lìk ol gevher-i sütūde-ŝıfāt
Vezn-i ķìrāš ile idüp ģarekāt

.

Elde mìzān-ı nāz olup fincān
Lušfın eylerdi ¤āleme yeksān
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İki cānib berāber olmasa ger
Ķahve olurdı ¤arŝa-i maģşer

.

Birbirine girüp ol iki ferìķ
Mevt iderdi benìlerin tefrìķ

.1 Bu ģaźerden hemìşe ol ķaşı rā
Ser-i mū deñli itmez idi ĥašā
[MK 11a]
.

Lìk o bir küşte-ģāl ü ġam-perver
Ķahve küncini eylemişdi maķarr

.11 Giderek anı ¤ādet itmiş idi
Ķahveyi künc-i rāģat itmiş idi
.1 Yine bir gün o zār-ı ser-gerdān
Ķahveye šoġrı olmış-idi revān
.1 Gördi kim ķahve šopšolu ādem
Seyre meşġūl olup šurur ¤ālem
.

Bu da bir yirde eyleyüp ārām
Eyledi seyr-i bì-devāma ķıyām

1.

Ŝadr-ı vaķt ol zamān ¤adāletle
Ķola binmiş imiş sa¤ādetle

.

Dedeye düş olunca çeşmi hemān
Fikret ile olur keşìde ¤inān

.

Bildi dervìşi ¤aynı ile o dem
Aña gönderdi bir iki ādem

.

Eyleyüp anı yanına da¤vet
Didi ey yār-ı ġār-ı bì-¤illet

[AS 1a]
.

Böyle midür ģuķūķ-ı pìşìne
Yad olunmaya yār-ı dìrìne

.

Maķdemüñle bizi idüp ĥoş-ģāl
Hele gelmekde eyleme ihmāl
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Virüp ol şahŝa ĥˇāb-ı ĥargūşı
Didi görme revā ferāmūşı

.1 İtdi nìreng ile anı bende
Çekdi ģabl-i metìn ile bende
.

Ba¤d ez-ìn yolına revān oldı
Dede dil-teng ü ser-girān oldı

1.

Dede farķ itmeyüp anı aŝlā
Virdi ¤aķlıyla bir nice ma¤nā

11.1 İtdi āĥir ķarār-ı ber-tedķìķ
Ģarem ehlinden olmaġı taģķìķ
1.

Ķahveye geldi şevķ ile dervìş
Pür-neşāš-ı sürūr u bì-teşvìş

1.

Nāgehān girdi ķapudan içerü
İki nev-ĥaš cüvān-ı çār-ebrū

1.

Girdiler ķahve-ĥāneye çālāk
Nezd-i dervìşe geldiler bì-bāk

1.

Oturup her biri selāmı ile
Ŝordılar ĥāšırını nāmı ile

1.

Anlaruñ her su¢āli rindāne
Bunuñ ammā cevābı bìgāne

[MK 11b]
1.

Fehm olundı ki bilmedi dervìş
Kimdür ol iki oturan der-pìş

1.

¤Āķıbetde birisi itdi su¢āl
Didi kim ey esìr-i bend-i melāl

1.

Žāhir oldı ki bilmedüñ aŝlā
Biz kimüz yā vezìr-i bì-hemtā

.

Cehline i¤tirāf idince o dem
Didiler ey muķìm-i künc-i nedem
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1.1 Ol gice kim refìķ idük pìre
Gelmiş idük anuñla bir yire
.1 Fetģ içün o šılısm-ı genc-i zeheb
Sūre-i Fetģ oķurduķ anda o şeb
.1 Ģażret-i pìr olup defìne-güşā
Hem teveccühle eyler idi du¤ā
.

Ser-i bostānì idi aġamuz
Şimdi oldur vezìr ü paşamuz

.

O gice siz ki itdüñüz ¤avdet
Ķatlüñüz emr olundı bì-¤illet

[AS 1b]
.

Olan oldı hele giden gitdi
Seni paşa görince farķ itdi

.

Cümle aĥlāķı zişt ü żıdd-ı ģasen
Añılur nām ile Yemişci Ģasan

.

Biz ki geldük buraya bā-fermān
Ķatlüñe ģāżır oldı cellādān

.1 Olur iseñ eger niyāz-peźìr
Żāyi¤ olmasun ol nuķūd-ı keśìr
.

Bize söyle maķāmın altunuñ
İdelüm şād rūģ-ı maģzūnuñ

1.

Neźrimüz olsun idelüm hem yād
Günde bir Fātiģa’yla rūģuñı şād

.

Ķahve bābında cümle yoldaşı
Senüñ içün šurur ¤ases başı

.

Dedeyi bu kelām-ı rūģ-ĥırāş
Eyledi mest-i cām-ı rāģ-ı telāş

.

Didi giryān olup ol iki kese
Çünki geldük biz āĥirìn nefese
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Ben o dìnārı itmeyüp şāyi¤
Eyledüm bir šarìķ ile żāyi¤

.

Lìk vardur yanumda iki güher
Her birisi ĥarāc-ı Rūm deger

.

Bend-i şalvāra bend idüp anı
Ŝaķlar idüm o cevher-i cānı

[MK 1a]
.

Edeb olmasa ĥalķ içinde baña
Olur idüm burada ¤uķde-güşā

.1 Birbirine baķup ol iki faķìr
Didiler ¤āķıbet idüp tedbìr
.

Dede bì-çāre āĥir olmaludur
Bunda bu maŝlaģat görülmelüdür

1.11 Ĥande idüp zamāne-i evbāş
Zìr-i lebden didi dişiñize šaş
.

Ķahve küncinde var mı ģācātı
Meger ola hemān ĥalā ĥālì

.

Olmasun hem orada cāy-ı gürìz
Ben varup ideyüm anı temyìz

.

Zìr ü bālā baķup o ter-dāmen
Görmeyüp anda raĥne vü revzen

.

Ķoyup anda anı emìn oldı
Kendüsi ķapuda mekìn oldı

.1 Dede aña girince itdi hemān
Biñ niyāz u derūn-ı nāle-künān
.

Yur idi aķıdup gözi yaşın
Āb-ı çeşmiyle çeşmenüñ šaşın

.1 Ol içerde ider temennāyı
Bu šışarda ider teķāżāyı
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[AS 1a]
.

Ŝıdķ ile kişi eyleyince du¤ā
Anı lābüd ķabūl ider Mevlā

.1 Gör ķażāyı ki sāķì-i šannāz
Vezn ile eyler iken ¤āleme nāz
1.

İder iken bu resme dil-cūyı
Aġdurup bir šaraf terāzūyı

.1 Olmış ifrāš-ı lušf ile ol māh
Pertev-endāz-ı bezm-gāh-ı sipāh
.

Bu šarafdan gürūh-ı Bektaşì
Her birisi sezā-yı sābāşì

.

Tìġ-ber-kef hücūm idüp cümle
Her biri bir Ġażanfer-i ģamle

.1 İki cānib atıldı bir araya
Müşt müşte olup yaķa yaķaya
.

Gitdi yaġmaya cümle bālā-pūş
Kef-i sarıķda sarıķ u pāpūş

.

Sen benüm kefşüm ile ben de senüñ
Süpüri šutdılar ķaçan ķaçanuñ

.1 Nāgeh olup bu arada fırŝat
Dede bir lu¤b ile idüp ġaybet
[MK 1b]
.

Ģücreye geldi zār u dil-ĥaste
Her šaraf bend-i ĥavf ile beste

.

Def¤ olunca bu vaķ¤a-i pür-zūr
İki üç sā¤at eylemişdi mürūr

1.

Didiler oldı ķahveye maŝlūb
Kef-i žulm ile ol iki maģsūb

.

Olıcaķ gūş-zed bu güft şenìd
Oldı naķd-i ģayātından nevmìd
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.

Üç gün üç gice ol felāket-bìn
Eyledi miģnet ile āh u enìn

.

Tìz irişmek ĥašar imiş gence
Ĥoş dimişdür Nižāmì-i Gence
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[AS 1b]
.1 Devlet ān bih ki üft ü ĥìz-buved
Devlet-i tìz resteĥìz-buved
.1 ¤Āķıbet bir gice ¤azìz-i şehìd
Oldı rü¢yāda devlet ile bedìd
.

Tesliyetlerle eyleyüp tebşìr
Didi kim def¤ olundı ĥaŝm-ı kebìr

.1 Bì-hirāsāne eyle ¤azm-i sefer
Ba¤d ez-ín görme renc ü bìm-i keder
.

Masķaš-ı re¢süñe ¤azìmet ķıl
Leşker-i miģneti hezìmet ķıl

.

Eyle var āsitāneye rū-māl
Rāh-ı gūşişde eyleme ihmāl

1.

Tavŝiye eyleyüp o ķurb ķarār
Bu daĥı ĥˇābdan olup bìdār

.11 Ķavl-i şeyĥ ile ¤azm-i rāh itdi
Az zamān içre Ķonya’ya yitdi
.1 Eyledi ol esìr-i renc ü belā
Menzilin āsitān-ı Mevlānā
.

Nā¢il-i feyż-i müstešāb oldı
Mažhar-ı sırr-ı bì-ģicāb oldı

.

¤Āķıbet itdi anı da devrān
Zìr-i künc-i meġākda pinhān
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AS nüshasındaki eksik beyitler şunlardır: , , , , 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1,
1, , , 1, , , , 1.
Diğer deyimler için bk. 11, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, , , , , , , , .
 Temmuz 11’de sadrazam olan Yemişçi Hasan Paşa, Arnavut asıllı bir devşirmedir. Yaptığı çeşitli
zulümler, en yakın dostlarına bile kötü muamele etmesi yüzünden  Ekim 1’te azledilmiş, 1 gün
sonra da idam edilmiştir. bk. Orhan F. Köprülü, “Hasan Paşa, Yemişçi”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, İstanbul 1, XVI, s. -; Nâzım Tektaş, Sadrâzamlar, İstanbul: Çatı Kitapları, İstanbul
, s. 1-1.
Mevlevihane, III. Selim’in Çırağan Sahilsarayını tamir ettirip genişlettiği sırada 1’te yeniden inşa
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etmiştir. Bu sırada Mevlevihane de bitişikteki Musahib Abdi Bey Yalısına nakledilmiştir. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülmecid’in yıktırdığı Çırağan Sahilsarayını eskisinden daha büyük ve iddialı olan
bugünkü sarayı yaptırırken yalıyı da yıktırınca Beşiktaş Mevlevihanesi ikinci defa zarar görmüştür.
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Mevlevihane geçici olarak Fındıklı’daki Karacehennem İbrahim Paşa Konağına, 1’te de Maçka
sırtlarında inşa ettirilen yeni binaya taşınmıştır. Burası da dört yıl ayakta kalabilmiş 1’te İstanbul
Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi olarak kullanılan kışlaya yer açmak için ortadan kaldırılmıştır.
Mevlevihane daha sonra Eyüp Bahariye’ye taşınmış ve Bahariye Mevlevihanesi olarak anılmaya başlamıştır. Tekkelerin kapatılmasının ardından harebeye dönen yapı İstanbul Büyükşehir Belediyesi
tarafından aslına uygun olarak inşa edilmiştir. bk. M. Baha Tanman, “Beşiktaş Mevlevihanesi”, DİA,
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1, V, s. -.
MK Başlık: Ģikāye-i Ġarìbetü’l-āśār be-nažm-ı Šūšì-i Şeker-güftār, Sırrì Efendi el-merģūm.
AS Başlık: Ģikāyet-i Ġarìbe nažm-kerde Šūšì-i ķand-güftār, Sırrì raģmetullāhi Te¤ālā, raģmeten vāsi¤aten.
 el: -MK.
 nice: idi AS.
1 isrāf: itlāf MK; itlāf: isrāf MK.
1a: 1b AS; 1b: 1a AS.
1 o: -AS.
 Mālı: Māl AS.
 gülsitān-ı: naġme-senc-i MK.
 dā¤iyeyle: dā¤iye ile MK; dā¤ì ile AS.
 lašìf ü nažìf: nažìf ü lašìf AS.
 cevāhirü’l-: cevāhir-i MK.
 Şehr-i: Şeş AS.
, : -AS.
, : -AS.
 On: Ol AS.
 merġūb: maģbūb AS.
 tebessüm: tekellüm AS.
1 siģr-i: siģr ü AS.
1 Girdiler: Geldiler AS.
 ģarem: şeyĥ AS.
 āsūde: āzāde MK.
1 iderse: olunsa AS.
1 Pìlve-ver deñlü: Aña hem zerrece AS; O: Ol AS.
11: -MK.
111a: 111b AS; 111b: 111a AS.
11 -kemìn: mekìn AS; derde: perde AS.
11 ile: eyleme MK.
11 pes ü pìş: dervìş AS.
1b “Evde ev sahibinden başkası yoktur.” bk. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Arapça ve Farsça Asıllı
Vecizeler Sözlüğü, II, Sütun Yayınları, İstanbul , s. .
1 her: -AS.
1 olunduķda: olundı AS.
1 Bezmi cennet nümūn idüp: Bu bezm-i cennet nümūnı MK; göreydi ger: eger göreydi MK.
1 nāyı: yayı AS.
1 virdügince: virdükçe AS.
1, 1, 1, 1, 1, 1, 11: -AS; 1 (…):
MK.
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1 Ba¤d ez-ín: Ba¤d ez-ān MK.
1: -AS.
1 ma¤hūda geldi: ma¤hūdda MK.
1b mısrada vezin aksamaktadır.
1 Ĥıdmet-i: Ĥiźmet-i AS.
1 ba¤d ez-ìn: ba¤d ez-ān AS.
1 ĥıdmet-i ĥiźmet-i AS.
1 eyledi: itdi AS.
1 Deri: Der-i AS.
11 alup: aldı MK.
1: -AS; (…):
MK.
1: -AS.
11 añlardı: añladı MK.
1 ġamla: yine MK.
1 bu ġamdan: ķayıddan AS.
1 Kendü: Kendi MK; dirdi: virdi AS.
 o: ol MK.
1 idügi: idigi AS.
1a: 1b AS; 1b: 1a AS.
 Bìmì-i: Bìm-i AS.
 o menzil ü: ol menzil-i AS.
 hüdā: Ĥudā MK; ebedā: ebeden MK; b Allah onun sırrını sonsuza kadar mukaddes kılsın.
 Ķurtulursın: Ķurtulursañ AS; yek-ser: meger AS.
1 Şaģne-i: Tuģfe-i AS.
 tevbeyle: tevbe ile AS.
 mìhmānına: mihmānına AS.
 nìşter-i: neşter-i AS.
 eyledi: eyleyüp AS.
1 penbeyi: naġmeyi MK; Naġme-i sāzı: Naġme-sāzì-i AS.
 eyleyüp: itdiler MK.
 Müstetir: Setr AS.
 bize: bizi AS.
 o: ol AS.
 kerìm: na¤ìm MK.
1 iģżār: ižhār MK.
1 ĥaşyeyle idüp aña cevāb: ĥışm ile itdi aña MK.
1 söyle: eyle AS; Birisi: Biri AS; öldürenüñ: o rāh-zenüñ AS.
: -MK;  şütūmla: şütūm ile AS.
1: -AS; 1a mısrada vezin aksamaktadır.
 münģaŝır: mažhar AS.
 Hem: Her AS.
a: b AS; -ālūde: -ālūd AS; b: a AS.
 me¢mūli: ammā māl AS.
 bir: -MK.
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 münkesif: münkeşif AS.
 bā-hem: hem AS.
 güm: kim AS.
b Fātiģa’yla unutma sen de beni AS.
 -gāhda: -gehde AS.
 ol: o MK.
 ki: -MK.
 ¤Azrā¢il: ¤Azāzíl MK.
b mısrada vezin aksamaktadır.
 ol: -AS.
 ol: o AS.
 ķażiyye: vaķ¤aya MK; yaĥūd: ya AS.
 šoġrı: doġrı AS; hemm ü keder: ĥavf u ĥašar AS.
 merd-i: mürìd-i MK; bedìd: mezìd AS.
 ŝaġa vü: ŝaġ u hem AS.
: -AS.
 ŝaydı: ŝayd AS.
 rūģı: şūģı MK; şūĥı: rūģı MK.
 -gāh-ı: -MK.
 rā: yā AS; deñli itmez idi: eylemez idi o AS.
 itmiş idi: bilmiş idi MK.
 šoġrı: doġrı AS.
 šurur: durur AS.
 nìreng ile: nezāketle AS.
11 ber-: pür- MK.
1 pìre: o pìre AS.
 içün o: olunca AS; o şeb: hep AS.
a: b AS; eyler idi: itdi şeyĥ AS; b: a AS.
 ol: o AS.
 ol: o AS.
1, , , , : -AS.
 aña girince: girdi ĥalāya AS; nāle-: ĥande- AS.
 Ol: Dede AS; šışarda: šaşrada M.
 eyler: -AS.
: -AS.
 atıldı: eyledi MK.
 Nāgeh: Baña AS.
 Bahtın inişler ve çıkışlar izlemesi iyidir. Hep ileri giden mutluluk, felakete (kıyamete) gider.
 gice: gün AS.
 Ba¤d ez-ín: Ba¤d ez-ān MK.
 yitdi: gitdi AS.
 esìr-i: serìr-i AS.
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AFGAN EDEBİYATINDA TÜRK İZLERİ İSTANBUL VE ÜSKÜDAR
FİRUZ FEVZİ
Kabil Devlet Üniversitesi

Giriş
Türk edebiyatı, Afganistan’ın da içerisinde bulunduğu doğu ülkelerinde I. Meşrutiyet
döneminden itibaren bilinmeye başlamıştır. Bugünkü Afganistan’ın sınırları 1
yılında dönemin İngiliz Devleti ve Çarlık Rusya’sı tarafından çizildiği zaman Türkistan’daki Türk boyları Kuzey Afganistan’da (yani Güney Türkistan’da) kaldılar. Bunun
sonucunda Osmanlı Türklerinden sosyal, kültürel ve siyasi noktada uzaklaştılar. Her ne
kadar Osmanlı Türklerinden uzaklaşsalar da Afganistan’ın eski bir Türk yurdu olduğu
tarihi bir gerçektir. Gazneliler’e Selçuklular’a, Timurlular’a ve Babürlüler’e ev sahipliği
yapmış ülkenin birçok şehrinde bahsi geçen Türk devletlerine ait eserler bulunmakta,
sözü edilen eserler bugün ziyaret edilmektedir.
Yüzlerce Türk kökenli şâir, yazar, edebiyatçı yetiştiren Afganistan coğrafyası eskiden
tarihi ipek yolunun güzergahlarındandı. Bu güzergahtan İstanbul’a gidip gelmeler olduğu tarihin kaydettiği bilgilerdendir. Timurlular’ın ikinci başkenti olan Herat şehrinde
bugün dahi birçok mimarî yapının İstanbul’da inşa edilen tarihi yapılarla benzerlik taşıdığını görmekteyiz. Timurlu Şahruh Mirza’nın sanatsever hanımı Sultan Gevher Şad
Begüm, Herat şehrinde yüzlerce mimari eser yaptırmış ve yüzlerce telebeyi tahsil için
İstanbul’a göndermiştir. Afganistan’ın Gazne, Belh, Kabil, Hilment, Maymana, Seripul
şehirlerinde birçok tarihi yapının yine bu Türk devletlerden kaldığını az önce zikrettik.
Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Afganistan-Türkiye ilişkileri iyi derecede idi.
Onun döneminde Afgan devleti ile birçok ticari sosyal ve kültürel anlaşma yapıldığı bilinmektedir. Afganistan’dan birçok edebiyatçı şâir, yazar ve aydın tahsil için İstanbul’da
bulunmuştur. Bu yolda karar kılanlardan biri olan Muhammethan (Mahmut) Tarzi,
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Afgan siyaset adamlarından olup aynı zamanda şâir, ressam, minyatür sanatçısı ve
hattattır. 1’da İstanbul ve Üsküdar’ın birçok tarihî yerlerini resmetmiş ve bunlardan
Hamidiye binasının resmini padişah II. Abdülhamid’e sunmuştur. 1 yılında yazdığı
Ahlâk-i Hamidî adlı eserinde bulunan birçok şiirinde de İstanbul’un tarihi yerlerinden
söz etmiştir. Aynı eserinde ünlü Osmanlı sultanlarından, Türk şâir ve yazarlarından
övgüyle bahseder. Abdülhamid Han bu eseri çok sevmiş ve İstanbul’da kaldığı sürece
Mahmut Tarzi’ye aylık bağlanmasını emretmiştir. Afganistan’ın dinî ve siyasî önderlerinden Cemaleddin Afganî’nin de İstanbul’da kaldığı ve Sultan’la görüştüğü ve
eserlerinde İstanbul’un ünlü edebiyatçılarından bahsettiği bilinmektedir.
Mahmut Tarzi’ye tekrar dönecek olursak… Afganistan çağdaş edebiyatının kurucularından sayılan Mahmut Tarzi, gerçek bir Türk dostudur. İki dost ülke arasında yapılan
değerli çalışmalara imza atmış birçok Türk heyetinin Afganistan’a gelmesine vesile
olmuştur. 1’de Afganistan’da bulunduğu sırada kaleme aldığı Afganistan’da Bir
Jöntürk adlı kitabında iki ülkenin dostluğu üzerinde fikirler geliştiren ünlü Osmanlı
eğitimcisi Mehmet Fazlı Bey de Tarzî aracılığıyla Afganistan’a davet edilmiştir. 1’te
o dönemde Osmanlı devletine bağlı olan Bağdat’a gelen Tarzî, Bağdat’ta dönemin
ünlü âlimlerinden Türkçe öğrenmiş, modern Türk ve Avrupa edebiyatından birçok
ünlü eseri Afganistan edebiyatına tercüme yoluyla kazandırmıştır. Mahmut Tarzi’nin
iki dost ülkenin arasındaki ilişkileri sağlam kılacak birçok kültürel faaliyetleri de oldu.
1 yılında Afgan hükümetinin isyancılar tarafından ele geçirilmesi üzerine ülkesinden ayrılmak zorunda kalmış, ikinci vatanı olan Türkiye’ye yerleşmiş ve 1 yılında
İstanbul’da vefat etmiştir. Aynı zamanda başarılı bir siyaset adamı olan Mahmut Tarzi,
yeni Türkiye Cumhuriyeti’ne resmi ziyaret gerçekleştiren (1) ilk yabancı dışişleri
bakanıdır. Dönemin Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü Aras ile samimi bir görüşme
gerçekleştirmiştir. Bu görüşmede Türkiye’nin izlediği siyaset ve bölge sorunları üzerine durulmuş, daha sonra “Afgan Dışişleri Bakanı” sıfatıyla Atatürk tarafından kabul
edilmiştir. Afganistan’ın ilk modern matbaasını kurmuş ve Afgan basının babası olarak
anılmıştır. Türk edebiyatından Ahmet Mithat Efendi, Şinasi, Namık Kemal ve Ziya
Paşa gibi ünlü şâirlerin eserlerini Farsça’ya (Deri Farsçası’na) tercüme ederek Afgan
edebiyatına kazandırmıştır. Sözü edilen şâir ve yazarların eserlerini kendi çıkardığı
haftalık “Perakende” dergisinde neşretmiştir. İstanbul’a ilk geldiğinde İstanbul’un
tarihi yerlerini gezmiş, gördüklerini ve yaşadıklarını “İstanbul’a Seyahat” adlı eserinde
1 yılında anlatmıştır. İstanbul’a ikinci seyahatinde de Üç Kıta Üzerinde  Günlük
Gezi adlı eserini kaleme almış, 11 yılında Kabil’de yayınlamıştır. Bu eserinde yine
İstanbul’un ve Üsküdar’ın tarihî şahsiyetlerinden bahseder. Mahmut Tarzi hayatının
son yıllarını daha önce belirttiğimiz gibi İstanbul’da geçirdiği için İstanbul’un ilçelerini
yakından gezme fırsatı bulur. Dönemin birçok şâir ve sanatçısı ile görüşür Yeni Türkiye
cumhuriyetinin inkılaplarını benimser ve Türkiye’yi ve İstanbul’u anlatan üçüncü
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eseri İstanbul Seyahatnamesi’ni kaleme alır. Bu eserinde görürüz ki İstanbul’u çok
sevmekte, dönemin fikir hayatındaki yenilikleri yaymaya çalışmaktadır. Mahmut Tarzi
bu eserinde Türk inkılap devrimi üzerinde durmaktadır. Bu yeniliklerin Afganistan’da
uygulanmasını ister.
Mahmut Tarzi, Türkiye’den “ikinci vatanım” diyerek söz etmektedir. 1 yılında İstanbul’da vefat ettiğinde cenazesi Türk devlet büyüklerinin yoğun katılımıyla Eyüp Sultan
mezarlığında defnedilmiştir. Onun fikirleri Afganistan’da yaşatılmaktadır.  yılında
Mahmut Tarzi hakkında Afganistan İlimler Akademisi tarafından uluslararası sempozyum düzenlenmiştir. İstanbul’da Süleyman Özmen tarafından hakkında doktora tezi
yapılmıştır.
Afganistan’ın ilk resim sanat okulunu kuran Profesör Gulam Muhammed Maymanagî,
1- 1 yıllarında yaşamış, Afgan edebiyatı ve sanatında ölümsüz eserleri ile ün
kazanmıştır. Maymanagî, Afganistan’ın Özbek Türklerinden olup, hem siyasî hem
de edebî konularda birçok sanat eserini Afgan edebiyatına kazandırmıştır. Babası
Abdülbaki Han Mingbaşı, Maymana yöneticilerindendir. Maymana, merkezî Afgan
yönetimine bağlandığı zaman Afgan devleti tarafından idam edilmiştir. Daha sonra
büyük bir ressam olacak Gulam Muhammed Maymanagî’nin çocukluktan beri ressamlığa özel bir ilgisi vardı. Daha dokuz yaşında iken dönemin Afgan emirine bir kuş
resmini çizip, mektup ile gönderir. Afgan emiri küçük yaşta böyle bir yeteneğe sahip
olan bu çocuğu sarayına kendi ressamı olarak alır. Maymanagî sarayda kendisini daha
iyi yetiştirir. Birçok saray tablosunu çizer. Afgan emiri biraz da ödüllendirmek amacıyla
kendisinin Almanya’da eğitim almasını sağlar. Berlin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitime başlar. Dünyanın  ressamının katıldığı uluslararası bir yarışmada
birinciliği kazanır. Tahsil dönüşü kısa bir süre İstanbul’da kalan Maymanagî, Ayasofya
ve Sultan Ahmet camilerinin resimlerini çizer. Ayrıca İstanbul’un farklı güzelliklerini
de konu edinir. Bu tabloların bir kısmı bugün onun aile fertlerinden olan Muhammed
Hümayun Surhabî’nin torunlarının yanında bulunmakta olup onlar da İstanbul’da
ikamet etmektedirler. Ayrıca Afganistan devlet arşivinde Maymanagî’nin çizmiş olduğu
İstanbul tabloları sergilenmektedir. Maymanagî, sadece resim alanında değil minyatür
ve hat sanatıyla edebiyat alanında da Afganistan’da anılmaya değer bir şahsiyettir.
1- yılları arasında yaşamış olan Ergeş Uçkun, Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) bölgesinde doğmuş, Özbek Türklerinden olup ömrünü Türk dünyasına adamış
bir Turan şâiridir. 1 yılında Afganistan’da siyasi sorunlar yüzünden Türkiye’ye geldi.
Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 11 yılında Türkiye’den evlendi. 1 yılında
Amerika’ya gitti. Orada Şebnâme, Orun ve Çapandaz dergilerini çıkardı. Bu dergilerde
şiirlerini yazdı, fikir ve düşüncelerini belirtti, Amerika’da Türk Dünyası’nı bölme parçalama ve yönetme çalışmalarını yakından takip etti. 1 yılında Türkiye’ye döndü, Türk
cumhuriyetlerinin bağımsızlığına kavuşmasına ateşli şiirleri ile destek verdi. Birçok
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şiirinde Türkiye’yi ve İstanbul’u neşeyle anlatmıştır. Amerika’da bulunduğu yıllarda
kaleme almış olduğu aşağıdaki şiirinde İstanbul’a duyduğu derin ve içten sevginin
izlerine rastlamaktayız:

Haydi gönül İslambol’a
Yeter hicran, yeter çile
Haydi gönül İslambol’a
Acı dertler, güle güle
Haydi gönül İslambol’a
Burada ne din var ne de iman
Ne İncil var ne de Kur’an
Her şey sahte her şey yalan
Haydi gönül İslambol’a
Ölen çok, mezarı yok
Kışlağı var, pazarı yok
Kahvesi, tavla zarı yok
Haydi gönül İslambol’a
El Mersin’e biz tersine
Düştük gavur kafesine
Hasretiz, ezan sesine
Haydi gönül İslambol’a
Gurbet buysa, gördük bitti
Neslimizi kafir etti
Kazançlar vergiye gitti
Haydi gönül İslambol’a
Yeter mihnet, yeter gurbet
Yeter ağıt, yeter hasret
Yeter zillet yeter minnet
Haydi gönül İslambol’a
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Çek çizmeni papoşunu
Çağır Memiş Fatoş’unu
Dolduralım Türk kuşunu
Haydi gönül İslambol’a
Deme, Uçkun sustu pustu
Çok görmüşüz, ayı postu
Bulamadık, gavur dostu
Haydi gönül İslambol’a.
Şâir Ergeş Uçkun düz yazılarında da İstanbul’un farklı yerlerini anlatmıştır. O eserlerini
Türkiye Türkçesi, Özbekçe, Farsça, Arapça ve İngilizce yazmıştır.
Günümüzde yaşayan Afgan şâir ve yazarlarından birçoğunun da hatıratlarında ve
şiirlerinde İstanbul’a yer verdiğini görmekteyiz. Çağdaş yazarlarımızdan Hafizullah
Mansur 1 yılında İstanbul-Seyahatnâme kitabını yayınladı. Abdullah Kargar, Alim
Labib, Alim Kohken, Dr. Şafika Yarkin ve Rahim İbrahim gibi Özbek asıllı şâirlerin
eserlerinde İstanbul’un ele alındığı tespitlerimiz dahilindedir.

Yararlanılan Kaynaklar
Türk Şiiri Özel Sayısı, TDK 1.
Çapandaz Arslan Küçükyıldız, Bengü Yayınları, Ankara 1.
Geçmişten Günümüze Kadar Türk- Afgan İlişkileri Genelkurmay Askeri Tarih ve
Stratejik Etüt Başkanlığı, Ankara 
Temuriyan Abdullah Gargar, Pakistan ,
Perakende Dergisi, Kabil 1-1.

Dipnotlar
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Mahmut Tarzi’nin Hayatı, Sanatı ve Faaliyetleri, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, doktora tezi, İstanbul .
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İKİNCİ YENİ ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNDE
AYRICALIKLI BİR MEKÂN: ÜSKÜDAR
DOÇ. DR. BAYHAN KANTER
Mardin Artuklu Üniversitesi

Giriş
1’lerden sonra Türk edebiyatı içinde farklı yönelimlerle dikkati çeken İkinci Yeni
şairleri, bu hareketin doğmasından önce de bu hareket içinde ve sonrasında da şiirlerinde mekân olarak İstanbul’u yoğun olarak kullanmışlardır. Üsküdar ise söz konusu
şairlerin şiirlerinde ayrıcalıklı bir semt olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim İlhan
Berk, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ece Ayhan ve Sezai Karakoç içinde bulundukları
çağın bunalımlarını ve sıkıntılarını, kendi ruh evrenleri aracılığıyla şiirlerine taşıdıkları gibi Üsküdar özelinde İstanbul’a ilişkin bakış açılarını da imgeler üzerinden
dile getirmişlerdir. Zira Üsküdar, geçmişi, tarihselliği, camileri, kiliseleri, çeşmeleri
ve sakinlerinin gündelik yaşam pratikleri ile söz konusu şairlerin şiirlerinde imgesel
düzeyde ele alınmıştır.
Yaşadıkları çağın bunalımlarını, huzursuzluklarını, umutsuzluklarını ve tedirginliklerini mekâna yansıyan yalnızlıklar ve karamsarlıklar üzerinden şiirlerine taşıyan İkinci
Yeni şairleri Üsküdar’ı, semtin dokusuna sinen tarihsellik ve gündelik yaşam pratikleri
üzerinden değerlendirirler. Nitekim söz konusu şiirlerde, Üsküdar’ın kültürel ve toplumsal belleği de modern yaşamın açmazları ve sosyal yaşam eşitsizlikleri üzerinden
betimlenmiştir. Özellikle İlhan Berk, Ece Ayhan ve Cemal Süreya, Üsküdar’ın yoksul
halkının modern yaşamla birlikte belirginleşen kapitalist düzende verdikleri mücadeleleri şiirlerinde vurgulamaktadırlar. İlhan Berk aynı zamanda şiirlerinde Üsküdar’ın
Bizans ve Osmanlı geçmişini, semtin ruhuna sinen bir tarihsellik üzerinden okur. Berk,
bu tarihselliği Üsküdar’ı betimleyen resim, gravür ve minyatürler aracılığıyla şiirine
taşır.
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İkinci Yeni Şairleri İçin Yoksul ve Mütevekkil Bir Semt: Üsküdar
İlk dönem şiirlerinde Nazım Hikmet etkisinde kalan, toplumcu gerçekçi bir eğilimi benimseyen ve sosyal sınıflar arasındaki eşitsizliği yoksul halkın gündelik yaşam pratikleri
üzerinden irdeleyen İlhan Berk, Üsküdar’ı da, semtin mütevekkil sakinlerinin emeğe
entegre yaşam üslupları çerçevesinde şiirlerine alır. Nitekim şair, “İstanbul” şiirinde,
kapitalist bir yaşama maruz bırakılan İstanbul’daki sosyal gerçeklikleri anlatırken
“mutsuz azınlık” ve “ezilen sınıf”ın mekânı olarak değerlendirdiği Üsküdar özelinde de
bir değerlendirme yapar. İstanbul halkının varoluşsal kaygılarını çalışma endeksli bir
yaşama mahkûm bırakılmakla özdeşleştiren Berk’in aynasına Üsküdar da yoksul bir
semt olarak yansır. Zira İstanbul’da, ekonomik kaygılar arasında yiten bireylerin, mekânı ve coğrafyayı unutmaları, Berk’in şiir evrenine sabahları çalışmaya giden, akşamları
evlerine dönerek gaz lambası altında bir yaşam süren Üsküdarlılar çerçevesinde yansır.
“İstanbul çalışmaktan yorulmuş dönüyor/ Her yerde sıcak bir ter kokusu halkımın/Her
yanda gürültüler/ Dört yanın akşam/ Üsküdar’da gaz lambaları yandı”1 mısralarında
Üsküdar’da gaz lambalarının yanması, çalışma vaktinin bittiğine işaret eden bir durumu yansıtır. Bununla birlikte “Elini uzatsan fakir Üsküdar’dasın” mısraı da, şairin
Üsküdar’ın sosyolojik yapısına ilişkin gözlemini içerir. Berk’in Marksist bir bakış açısıyla
gözleme tabi tuttuğu İstanbul görüntüleri içinde ellerini, yüzlerini yıkayıp sokağa çıkan ve daha çok köprülere, caddelere gelip duran insanların bir kısmının Yenikapı’ya
Çakır’ın gazinosuna koşmaları, bazılarının Eyüp’e, Kasımpaşa’ya, Üsküdar’a çıkmaları,
dinlenme vakitlerini kendi imkânları dâhilinde değerlendirme çabalarını yansıtır.
Şiirlerinde sosyal eşitsizliği ve ekonomik ilişkileri uzak imgeler aracılığıyla eleştiren ve
zor koşullar altında “atık” hale getirilen insanların içinde bulundukları açmazları işaret
eden Ece Ayhan Üsküdarlı olmayı ayrıcalık olarak görür. Şair, Başıbozuk Günceler’de,
Zürih’teki hastanede, “Ne yapsalar, ne etseler bizi Üsküdar’dan koparıp atamazlar!”
cümlesini yazdığını dile getirir. Bu cümle, şairin şiirlerinden yola çıkılarak yorumlanacak olursa Üsküdar’ı halkın semti olarak gördüğü anlamına gelir. Şair, İsviçre’de hastanede kaldığı günlerde de “geride bırakılan Üsküdar. Evet bu Üsküdar Sultanlığı’nda,
yani ki eski adıyla bu Altınkent’te, karınca kararınca yaşamaklar yalnızca düşüncede
kaldı, kalmıştır” ifadeleriyle Üsküdar aidiyetini vurgular.
Üsküdar’la arasında bir aidiyet ilişkisi kuran Ece Ayhan, “Zambaklı Padişah” şiirinin
VI. bölümünde, “Yedi kez görünmeyen denizin üzerinde, iki açık deniz evliyası/Tabuttaş’tan Üsküdar Sultanlığı’na bir konsol aynası taşır” mısralarında görüntünün
tersini düzelten, düzü ters gösteren ayna metaforunu, “konsol aynası” olarak kullanır.
Ayhan’ın yedi tepe üzerine kurulan İstanbul’un trajik görüntüsünü “Üsküdar Sultanlığı”, çocukluğunun geçtiği Sultantepe, özelinde yansıtmasının temelinde, İlhan
Berk’in dediği gibi Üsküdar’la bütünleşmiş olmasının ve bu şiirinin XXI. bölümünde
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yer alan “Kışı ve Üsküdar’ı, atkısıyla geçirecek bir kadın/yazmışım nedense deftere”
mısralarında dile getirdiği gibi Üsküdar’ı yoksullukla mücadele eden bir semt olarak
görmesinin etkisi sezilir. Bununla birlikte, “Mor Külhani” şiirinde, “Ayıptır söylemesi
vakitsiz Üsküdarlıyız ağabeyler”, “Kendi Kendisinin Terzisi Bir Kambur” şiirinde ise
“Bir kat adamlığını da dumana vermiş/ Üsküdarlı kalender şair arkadaşlar hey!” mısralarında yansıtıldığı üzere, “zanaat ve üretimin gerçekleştiği” Üsküdar, Ece Ayhan’ın
ruh evreninde de halkın semtidir.
Ece Ayhan, “Gökyüzünde Bir Cenaze” töreni şiirinde ise Üsküdar’ı iktidarın yaptırımlarına maruz kalan, yoksullukla içten içe kuşatılmış bir mevsimi soluyan, acıya ve zulme
alıştırılmış kimsesiz bir mekân olarak betimler. Nitekim “Kuşların vurulduğu mevsim
Üsküdar iskele alanında” mısraı, şairin Üsküdar özelinde iktidara yönelik eleştirel
bakışının dile getirilmesidir. Söz konusu şiirinde Ayhan, “kötülük toplumundaki”
çocukların yazgılarını vurguladığı gibi “Kopmuş bir kocakarının da eteklerinde azat
kuşları/ Oğlum öldürülmüş ben satarım Üsküdar iskele alanında” mısralarıyla oğlu
öldürülen Üsküdarlı bir ananın çığlığını duyurur. Şairin duyurduğu bu çığlık, “devlet
ve toplumun açılmış olan aralarını” göstermeye yöneliktir.
Ece Ayhan’ın Üsküdar’a bakışı, İlhan Berk’in “Üsküdar’da gaz lambaları yandı”, “Elini
uzatsan fakir Üsküdar’dasın”1 mısralarıyla aynı anlam alanına işaret eder. Bu noktada
Ayhan’ın Üsküdar algısıyla Yahya Kemal’in Üsküdar’a bakışı arasındaki farklılık da belirginleşir. Zira Yahya Kemal’de “fethi bekleyen Üsküdar, Türklerin İstanbul’a girişini
heyecan ve aşk içinde görünce “vecd”e gelmiş; bu hal içinde, binlerce askeri surlar
üzerinde İstanbul’a uçan melekler olarak görmüş ve bu görüntüyü, “ruhaniyet”inde,
onu görebilecekler için saklamıştır.”11 Ancak Ece Ayhan, Üsküdar’ın tarihselliğini ve
Yahya Kemal’in şiirinde karşılığını bulan ruhaniyet”ini silerek Üsküdar’ı, sadece sınıf
eşitsizliğine maruz kalan yoksul bir mekân olmaktan öte şiirine almaz.
Ece Ayhan, “Kendi Kendinin Terzisi Bir Kambur” şiirinde düşük gelirli insanların
yaşam kaygılarını ve varoluş mücadelelerini dile getirirken söz konusu insanların “kurulu zulmün” elinden kurtulmak için teselli arayışlarına vurgu yapar. Nitekim şiirdeki
kambur, Üsküdar vapurlarına binenlerin tanıdığı biridir. Bu bağlamda “1-1 yıllarında, Üsküdar vapurlarında keman çalan kambur önemli bir simge olur; lumpen’in,
mor biletli yolcuların, çocukların öyküsünü anlatan, kemanını karşı olduğu kentliye
dinleten aslında ona saldıran sanatçı”.1 Şiirde geçen “Utanıyor Kısıklı’dan bir kızın
eprimiş hırkası/ Karşısındaki bir Üsküdar sultanıdır/ ezelden beri oturmuş bıyıklarının
kapı önüne”1 mısraları, yine Ece Ayhan’ın sosyal adaletsizliği beslediğini düşündüğü
sistemi eleştirmeye ilişkin karamsar bir bakış açısının dışavurumudur.
Cemal Süreya, şiirlerinde İstanbul’u sadece aşk temiyle değil aynı zamanda toplumsala
dayalı gündelik pratiklerle ele aldığı gibi mekân-insan ilişkisini de ironik bir tarzda
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özellikle yaşanan acılar, yoksulluklar ve çaresizlikler üzerinden yansıtır. “Üçgenler” şiirinde, yoksul İstanbul halkının yaşamlarından kesitleri ve bu insanların yaşamlarının
sınırlarını, “üçgen” metaforuyla anlatan Cemal Süreya, şiirin ikinci kısmında Süheyla
adlı bir kadının yoksulluğunu ve acziyetini “Bu da Süheyla’nınki işte aynı/ Her yerde
görülen herhangi bir üçgen/ Bir kenarını yamuk çizmişler Üsküdar’a gidiyor”1 mısralarıyla dile getirir. Cemal Süreya, Süheyla’nın yoksulluğu ve Üsküdar arasında bir aidiyet
ilişkisi kurmaktadır.
Poetik tavrı bakımından İkinci Yeni Şairleri arasında anılan Sezai Karakoç’un İstanbul
ve İstanbul özelinde Üsküdar’a bakışı söz konusu şairlerden tamamen ayrılır. Zira İlhan
Berk, Ece Ayhan ve Cemal Süreya’nın yoksullukla özdeşleştirdiği Üsküdar, Sezai Karakoç’un şiirinde metafizik gerçeklik bağlamında yer edinir. Taha’nın Kitabı’nda manevi
değerleri unutturmayı “bilim” adına yapmanın vahametini, “doktor” imgesi etrafında
kümeleyen Karakoç, bilimin vaatlerinin karşısına çıkardığı vahyi, “Kurtarıyordunuz
beni/ Bana bir gemi gibi yaklaşan/ Üsküdar akşamlarından/ Fatih Camii gibi aydınlıktınız” mısralarıyla somutladığı gibi doktor şahsında metafiziği/vahyi bilimle ötelemeye
çalışan Batı’yı suçlar. Bu noktada Karakoç, diğer İkinci Yeni şairlerinden farklı olarak
Üsküdar’ın “mümin çehresini” görme arzusundadır.

İkinci Yeni Şairlerinin Aynasında Üsküdar’ın Tarihselliği
İlhan Berk, şiirlerinde İstanbul’u tarihsel bir bakış açısıyla ele alırken zaman zaman
Osmanlı’ya karşı olumsuzlayıcı bir tutum sergiler. Nitekim İlhan Berk, Üsküdar’ın
tarihselliğine vurgu yaptığı “Bir Halk Ayaklanması Notları” şiirinde, Üsküdar cenginde
sağ cenahı tutan, Van dağlarında adı söylenen, Celâli haşaratından Çomar Bölükbaşı’nın maceralarını güncelleyerek hürriyet fikrini kutsar. Hürriyetin ekmek, hava, su gibi
aziz olduğunun vurgulandığı şiirde, ilk salâlarla beraber Üsküdar esnafının dükkânını
açması ve Katırcıoğlu’nun adamlarının kesilmiş başlarının Bâb-ı Hümayun önünden
geçirilmesi eylemci bir duruşla hatırlatılır. Berk’in şiirlerinde Osmanlı’ya yönelik ayaklanmaların yer edinmesi, İstanbul’un geçmişinden/belleğinden izler sunmak, Osmanlı
toplumunun taleplerinden ve yaşamsal arzularından örnekler vermek ve geçmişle
bugün arasında sistematik bir yakınlık kurmak içindir. Bu bağlamda mekân ve insan
arasındaki ilintiyi Üsküdar’a da yansıyan bir ayaklanma ve halk isyanları üzerinden
sunmak, şehri yönetenlere karşı yapılan isyanları günümüzün sosyal eşitsizliğine maruz kalan insanlarla özdeşleştirme çabasının bir ürünüdür.
Şiirlerinde İstanbul’un semtlerini tarihi dokusuyla bütünleyerek anlatan Berk, İstanbul’u tarihi kişilikleriyle değerlendirirken aynı zamanda sıradan ve küçük insanlarının
gündelik yaşamlarından da kesitler sunar. Zamanı üç boyutlu kullanmayı, geçmişi,
şimdiyi ve geleceği karıştırmayı sevdiğini söyleyen İlhan Berk’in şiirlerinde dikkati
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çeken hususiyetlerden birisi de kenti, resim, gravür ve minyatürlere yansıyan biçimleriyle betimlemesi ve geçmişi kendi yaşadığı an’la bütünlemesidir. Şair, “İstanbul’un
haritasını çıkardığı” Atlas kitabındaki “İstanbul II Boğaziçi” şiirinde Mehmet Hulusi’nin bir resminden yola çıkarak İstanbul’un geçmişi ile bugünü arasında zamansal
bir geçişlilik kurar. Çizgilere yansıyan gerçeklikler ve “bellek imgeleri”1 İlhan Berk’i
sadece görsellik içeren İstanbul manzarasıyla değil aynı zamanda düşsel bir İstanbul’la
karşılaştırır. Nitekim Mehmet Hulusi’nin “eski harflerle bir mühre çalan” imzasındaki
“noktalar, esreler, üstünler”, şaire, “Hezarfen Ahmet Çelebi’yi Galata’dan uçarken gösteriyor” dur. Tıpkı Allom’un gravürü gibi Mehmet Hulusi’nin resmindeki Üsküdar da
İlhan Berk’e Bizans çağını çağrıştırır:
“Üsküdar’a mı inecek Hezarfen? Bir buruna, Khrisopolis’e: Bir kilise kandilcisinin su
yolları açtığı ve gümüş bir haçla çevirdiği, bir menzil kentine: curalı, zilli, darbukalı-ki
köçekleri, akşamcıları kâğıt çıkan kentlere doğru ayaklarını uzatmazlar ve tabakhane
sokaklarından geçerken yüzleri kızarır.”1
İlhan Berk, resmin çizgileri doğrultusunda Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata’dan Üsküdar’a uçmasını ve Sultan Murat’ın onu Sinan Paşa köşkünden izlemesini hatırlatırken tarihi kişilikler aracılığıyla mekânı yeniden betimlemeyi tercih eder. Berk, şiirinde
ayraç içine aldığı bir kısımda “Dokuzuncu perendede mi iniyordu Hezarfen Üsküdar’a?
Ayakları dibinde bir kızın- öyle deniyor.” ifadeleriyle Üsküdar’da yaşanan tarihsel bir
olayın semtin tarihindeki önemine işaret eder. Bu bağlamda şairin, resimlere yansıyan
Üsküdar görüntülerini salt estetize edilen çizgiler ya da mekân tasvirleri olarak değil
aynı zamanda geçmişin yaşam fragmanları olarak şiirine aldığı söylenebilir. Şiirlerinde
İstanbul’un Bizans geçmişine de odaklanan Berk’in bu şiirinde “Üsküdar” yerine antikçağdaki “altın şehir” anlamına gelen “Khrisopolis” ismini kullanması da, bu semtteki
Bizans varlığını hatırlatmak içindir.
İlhan Berk, “İstanbul III Üsküdar” şiirinde ise omas Allom’un belgesel özellikler
gösteren bir gravürünün izlenimleriyle Üsküdar’ın uzak ve yakın tarihini imgeler aracılığıyla şiirsel formda ifade eder. Şair, söz konusu gravürdeki Üsküdar ile kendisinin
kucaklaştığı Üsküdar arasındaki farklılıkları dile getirdiği gibi gravürden yola çıkarak
odaklandığı mekânı hem görsel, hem sosyal hem de tarihsel yönüyle şiirine taşır.
Osmanlı’nın İstanbul’una zamansal bir geçişle dönen şair, “Ve haritadaki yolda sur
çıkıyor Fatih’in adamları, Galatalı ve yüzü hiç gülmeyen Bizanslılarla”1 mısraında,
İstanbul’un fethini ve Bizanslıların hezimetini gravürün kendisine hissettirdiği şekliyle şiirine alır. Berk’in gravürden esinlenerek kaleme aldığı şiirinde asıl vurgu yaptığı
unsur, Üsküdar’ın Osmanlı öncesi tarihine, özellikle Bizans döneminedir. “Üsküdar”
şiirini yazarken, uzun süre Üsküdar’da dolaştığını, Üsküdar üzerine yazılmış kitap ve
yazıları topladığını ifade eden1 Berk, resme yansıyan İstanbul’u, tarihselliği ve insanlarıyla okur.
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“Ve kapanık, durgun bir resim Üsküdar. Kapanık, durgun tarihler düşüren bir imparatorluğa”1 ifadeleriyle bir resim üzerinden yorumladığı Üsküdar’ın tarihsel geçmişine
odaklanan Berk, bu tarihselliği aynı zamanda sosyolojik bir perspektiften de ele alır.
Berk, resimdeki Üsküdar’ı betimlerken semtin uzak tarihini “Bir kâğıda kalın çizgilerle
bir karşı simge koyabilmek için sinirli Bizans’a ve huysuz Boğaz’a” mısralarıyla dile
getirir. Bununla birlikte “ve Üsküdar’ı nedense bir denizanasına benzettiği/ve hep sis
içinde gördüğü”1 mısralarıyla, Allom’un çizgilerine yansıyan eski Üsküdar’ı betimler.
“Üsküdar” şiirinde, ara bir bölüm olarak “Sesler” başlıklı italik bir şiire yer veren Berk,
burada da “soğuk su satılır” diyor bir ses İstanbul doğumlu ve kırılıp yitiyor Salacak
önlerinde”, “Bir tabela “Üsküdar’ı Temiz Tutun” diyor deniz kıyısı bir okulda ders verir
gibi” mısralarıyla Üsküdar’ın sosyal yaşamından görüntüleri deşifre eder. Resmin
dilini şiiriyle buluşturan Berk, omas Allom’un resmindeki simgeci anlatımı, kendi
gözlemleriyle yeniden somutlarken zamansal dönüşlerle, Osmanlı’yı hatırlar ve sokaklarını gezdiği kendi devrinin/1’lerin İstanbul’unu betimler. Nitekim şair, sokaklardan gelen satıcıların seslerini, tabelaları, el ilanlarını, “dikkat çekmek için yazılan şehir
buyruklarını” gravürün çekim alanından çıktığı bir anda fark eder. Şair resimdeki
Üsküdar ile kendi yaşadığı zaman dilimindeki Üsküdar arasında zamansal geçişler
yaşar. Ayşe Sultan Valide Atik, Hacı Paşa ve Nazif Paşa sarayları gibi geçmişi somutlayan mimari yapıları, resmin yolculuğunda arayan Berk, “Ve kırmızı domates satıyor
bir satıcı ve güvercinini, hep arabasıyla dolaşan Üsküdar’ı”, “Ve ağzını siliyorsun sen
ağzınmış gibi Üsküdar göğü” mısralarıyla yaşadığı an’a döner. Bu bağlamda “Kokular
sana “Üsküdar’dasın” diyor, Üsküdar’da, Khripolis’te/ Kokulara “Üsküdar’dayım” diyorum, Üsküdar’da çıkmaz bir sokakta/ ve çan sesleri geliyor Surp Haç kilisesinden/ hep
haçıyla dolaşan, içkili lanetin biri olan Surp Haç kilisesinden/ ve kararıyor dolunay/ ve
dünyada üç saatlik bir dolunay/ ve dünyada üç saatlik bir karanlık/ ve ayı oynatıyor bir
adam ve sarı. Sarı/ bir çocukla dolaştığından Üsküdar’ı” ifadeleri, Berk’in resimdeki
Üsküdar’ı kendi zaman dilimiyle buluşturduğuna ilişkin bir anlam alanına işaret ettiği
gibi şair, Üsküdar’ın azınlık tarihine yönelir. İstanbul’a egemen olan tarihsel dokuyu
sosyal boyutuyla ele alırken ilk dönem şiirlerinde olduğu gibi geçmişe ve verili toplumsal düzene başkaldıran Berk’in İstanbul algısında Yahudi ve Hıristiyan unsurlar
hâkimdir. Şair, bu unsurları Üsküdar resminde yeniden hisseder:
“Ve birden düşüyor Haliç/ Ve çıkıyor yüzü Fatih’in, yuvarlak, uzun ve çekme kaşlı/ Ve
pembe beyaz benizli/ Ve elinden gül eksilmeyen eli/ Düşüyor hırçın ve tekin olmayan su/
Ve bütün sokaklar/ Ve Tahta İsa/(tarihin yazdığı)/ Ve çocuk seslerini oyuyor Üsküdar.
Bir yalınayak sesi, bir Yahudi olan sesi/ Oyup bırakıyor/ Ve resime çıkıyor hepsi de”
Bir gravürün izlenimleriyle birlikte Üsküdar’ın geçmişini/tarihselliğini yaşadığı zaman
diliminde donduran Berk’in Üsküdar betimlemeleri, semtin uzak ve yakın tarihini
içerir. Üsküdar’ın Bizans dönemine ilişkin yapan Berk, İstanbul’un tarihsel belleğini
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kendi mekânsal deneyimleriyle buluşturur. Şiirlerinde tarihsel imgelere yer veren ve
“karaşın” olarak tanımladığı “verili tarihi” okullarda anlatılmayan bir tarih bilinciyle
değerlendirdiğini ifade eden Ece Ayhan, “Bir Hamam Aranıyor” şiirinde Üsküdar’ı tarihsel bir anekdot çevresinde ele alırken yine Osmanlılar’a ilişkin eleştirel bir bakış açısı
geliştirir. “Algı ortalaması”nın düşünceyi geriye ittiği ve bireyleri “atık” hale getirdiği
fikrini Ece Ayhan, “Bir Hamam Aranıyor” şiirinde “düşünce hamamı” metaforuyla dile
getirirken Üsküdar çevresinde yaşanan tarihsel bir olayı aracı olarak kullanır. Şair, “Süleymaniye delilerinin bir gece gizlice Üsküdar’a Nurbanu Sultan’ın yaptırdığı bimarhaneye taşınmaları hadisesini “bir hamam aranıyor” ilanıyla, ironik bir çerçevede şiirine
alır. Ayhan, burada Üsküdar’ı aracı bir mekân olarak kullanarak “düşüncelerin yıkanıp,
temizleneceği/arınacağı, verili düzenin silineceği “düşünce hamamı”na işaret eder.
Şiirlerinde İstanbul’un tarihi görüntüsüne Osmanlı mimarisi çerçevesinde yaklaşan ve
İstanbul’u bir İslam başkenti olarak yücelten Sezai Karakoç için Üsküdar da bu noktada
ayrıcalıklı bir yer edinir. Böyle bir bakış açısıyla “Ulu kent” olarak yücelttiği İstanbul’u
çeşmeleriyle bütünleyen şair, çeşmelerin estetik görüntülerini “Ağa Camii’nin yanındaki/ baklava biçimi/ dışa doğru bombeli/ direniş bu/ bir velinin kerameti gibi/çağ dışı
değil/ çağ açan çağ aşan/ çağı geride bırakan/ ve derken Üsküdar Tophane/ Kabataş
ve Valideçeşme/ Sultanahmet Sofular/ her yerde ve her zamanda/ anıt gibi ayakta
durabilen” mısralarıyla şiirine taşır.
Turgut Uyar’ın şiirinde de Üsküdar ayrıcalıklı bir mekân olarak yer edinir. Nitekim “Söylenir” şiirinde mutluluğunu çeşitli benzetmelerle gözler önüne seren Uyar, İstanbul’a
ilişkin gözlemlerini mevsimlerin duyurduğu sevinçle bütünler. “Erguvandan aldığı
renkle/ gidip geldim caddelerde/ Fatih nerdeydi Samatya nerde/ nerden gidilirdi Üsküdar’a/ düşünüp durdum günlerce” mısralarıyla şair, mekâna ilişkin algısını geçmiş ve
bugünü aynileştirerek yansıtırken özellikle geçmişin huzur veren doğal mekânlarının
hayallerine sığınır.

Sonuç
İkinci Yeni şairlerinin şiirlerinde Üsküdar, hem sosyal yapısı hem de tarihselliği ile
ele alınarak söz konusu semtin yaşam pratikleri, geçmiş ve şimdiye ait fragmanlarla
dile getirilir. İlhan Berk, Ece Ayhan, Cemal Süreya ve Turgut Uyar, Üsküdar’ın yoksul
çehresini şiirlerine yansıttıkları gibi Üsküdar’a ilişkin aynı aidiyet bilincinde birleşirler.
Üsküdar’ın bir yoksulluk mekânına dönüşmesinin sancısı da “sınırlandırılmış yaşamlar” üzerinden yansıtılır.
Üsküdar’ın tarihselliğine vurgu yaptıkları şiirlerde Ece Ayhan ve İlhan Berk’in zaman
zaman “siyasal bir bildiri” dili kullandıkları görülmektedir. Bu durum her iki şairin
özellikle protest bir tavır geliştirdikleri Osmanlı’yı aynı zamanda Üsküdar aracılığıyla
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da eleştirmek istemelerinin bir sonucudur. Üsküdar’ın tarihsel dokusunu azınlıklarla
duyumsayan İlhan Berk ve Ece Ayhan’ın karşısında İstanbul’un “mümin çehresini”
gören Sezai Karakoç vardır. Karakoç’ta Üsküdar, İslam medeniyeti ve Osmanlı mirasıyla bütünlenir.
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ÜSKÜDAR’DA MATBAALAR VE MATBAACILAR
(1839-1908)
P R O F. D R . A L İ B İ R İ N C İ
Polis Akademisi

Osmanlı devrinde Türkler tarafından kurulan Müteferrika1 ve Mühendishâne (1)
matbaalarından sonra üçüncü matbaa Üsküdar’da kuruldu, daha doğrusu ilk matbaa,
Sultan III. Selim’in emriyle üçüncü yerine taşındı. Kısa bir müddet (1-1) burada çalıştıktan sonra tekrar karşı tarafa taşındı. Bu matbaalar ve bastıkları kitaplar
hakkında kâfi derecede bilgi bulunduğunu ifade etmek gerekir. Üsküdar’da basılan
kitaplarda ismi Dârü’t-Tıbaatü’l-Mâmure ve Dârü’t-Tıbaatül-Âmire; karşıya taşınınca
Dârü’t-Tıbaatü’l-Âmire ve Dârü’t-Tıbaatü’s-Sultanîye ve Tab’hane-i Âmire ismini alan
bu matbaadan sonra ikinci bir resmî matbaa olarak Takvim-hâne-i Âmire (11), Bâb-ı
Seraskerî Matbaası (11), Maçka’da Mekteb-i Harbiye Matbaası (1), Galata’da Kayol
Matbaası (1), Ceride-i Havadis gazetesinin basıldığı Ceridehâne (1) kurulmuş
ve Ermeniler tarafından başka matbaalar da açılmış ve asrın ikinci yarısında matbaalar hızla çoğalmıştır. Takvim-hâne ile Matbaa-i Âmire 1 senesinde birleştirildi
ve Gülhane’deki binasına taşındı. 1’de kapatılan Matbaa-i Âmire, II. Meşrutiyet’in
ilânından sonra yeniden açıldı.
Üsküdar’da matbaaların ve matbaacıların vaziyetlerine geçmeden önce Üsküdar semtinin hudutlarını ve dolayısıyla bu araştırmanın mevzuunu tarif etmek ve çerçevesine
dikkati çekmek gerekir.
Üsküdar; Eyüp ve Galata ile beraber, bilâd-ı selâsenin üçüncü kısmı olarak zikrediliyordu. Bu idarî taksimat daha sonra birkaç defa değiştirildi.
İstanbul’daki belediye teşkilâtında zaman içinde yapılan tanzimlerde belediyelerin
sayıları çoğalmış ve değişmiştir. Önce Beyoğlu’nu içine alan Altıncı Daire-i Belediye
 Aralık 1 tarihinde kurulup on bir sene tecrübe edildikten sonra  Ekim 1
tarihinde yapılan teşkilâtta on dört belediye dairesi ihdas edildi.  Ekim 1 tarihli
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tanzimde ise belediye sayısı yirmiye çıkarılmıştı. Zaten ihtiyaca istinad etmeden Paris
belediye teşkilâtını takliden yapılan bu tanzimle ortaya çıkarılan yirmi belediyeye kifayet edecek varidât olmadığı için tatbikinden itibaren bir sene bile geçmeden evvelâ
Makriköy ile Ayastefanos ve sonra Adalar belediye reislikleri kaymakamlara ilâveten
tevdi edilmiş ve sonra da ve 1 senesi nihayetine doğru ise yine mâlî sıkıntılardan
dolayı 1 senesi bidayetinde ise belediye sayısı on indirilmiştir.  Ağustos 1 tarihinde ise tekrar belediye sayısı tekrar yirmiye çıkarıldı. Nihayet  Aralık 11 tarihinde
İstanbul tek belediye hâline getirildi ve Şehremaneti kuruldu ve belediye altı şubeye
ayrıldı.1 Bu arada Üsküdar’da Yeni Mahâlle isimli bir mahâllenin Ermeni Mahallesi
olarak işaret edilmesi de dikkate değer bir husustur.11
Biz bu tedkikimizde bilâd-ı selâsenin Üsküdar tarifine tâbi olarak İstanbul’un Anadolu
yakasındaki bütün matbaaları ve matbaacıları tespite çalıştığımıza dikkati çekmek
isteriz. Zaten bu mevzuda az olan bilgileri ve vesikaları bu yazımıza dahil ettik.
Üsküdar’da açılan ilk hususî matbaa hakkında kat’i bir hüküm vermemekle beraber
hâlen elde bulunan mehazlara göre bu matbaanın 1’de burada açılan bir leylî Ermeni yüksek mektebinin matbaası olduğu söylenebilir. 1 Eylül 1 tarihinde açılan
bu mektepte bir sene sonra matbaacılık tarihimizin ünlü isimlerinden Ohannes Mühendisyan (İstanbul, 1 Şubat 11-1 Kasım 11) tarafından, birkaç yardımcı işçinin
de yardımıyla birkaç aylık çalışma neticesinde, Kasım 1’da, hamam kısmında bir
matbaa açıldı. Bu matbaanın ilk büyük icraatı 1’da yüz bin nüsha takvim basmak
olmuştu. Mektebin üç sene tedrisi takiben kapatılmasından sonra da devam eden
matbaa Mühendisyan’ın 1 senesinde tâlik harfler dökmek için Matbaa-i Âmire’ye
davet edildikten sonra Mühendisyan tarafından Fatih’teki Çukur Çeşme Hanı’na
taşımıştır.1
Üsküdar’da daha sonra ilk matbaa yine Ermeniler tarafından açıldı. 11 senesinde
kapatılan Cemaran Mektebi 1 senesinde yeniden açılınca bir bakıma matbaa da
bu vesile ile yeniden açılmış oldu. Ohannes (Hovhannes) Markaryan, 1 senesinde
Apraham Muradyan’ın İzmit’te 1’de açtığı matbaayı satın alarak Üsküdar’a taşıdı
ve Muradyan ile beraber çalıştırdığı bu matbaada Bin Bir Gece kitabını bastı. Ancak
Masis’in yeni matbaasının idaresi Muradyan’a havale edilince yalnız kalan Markaryan
yalnız kaldı ve matbaasını yeniden açılan Cemaran Mektebi’nin müdürü H. Deroyents
Çamurcuyan (Bursa,  Ağustos 11-İstanbul-Üsküdar,  Ocak 1)tarafından satın
alınan bu matbaa yine bu defa Vezir, Kebeci ve Aşır Efendi hanlarında 1senesine
kadar kitap basmıştır.1
Üsküdar’da bir diğer matbaa ise Surh Haç Kilise’si himayesinde ve bu kilisenin rahibi
Mıgırdiç Khırimyan (Van,  Nisan 1- Ekim 1) tarafından 1 Haziran’ı
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başlarında açıldı ve burada Ardziv Vaspuragan (1-1,Van Kartalı) mecmuayı ve
başka kitapları bastırdı. 1’de matbaayı Van’a, Varak Manastırı’na taşıdı.1
Fallmerayer’in 1 yazında gördüğü İstanbul’un günlük hayatı, matbaa ve kitapçıların
azlığı ve neredeyse bir hiç mesabesinde bulunduğu ve matbuat durumu1 hakkında
yazdıkları çok dikkate değer görülüyor: “Türk şehirlerinin tekdüze neşesiz yaşamı,
sakinlerinin nafakalarını çıkarmak için sabahtan akşama kadar çilekeş mücadeleleri,
pisliğin, paçavraların ve haşaratın içindeki yoksul yaşam, Batı insanı için betimlenmesi
çok zor, can sıkıcı ve utanç verici duygular uyandırıyor; insan üzülüyor ve görür görmez
çılgına döndüğünü ve aynı duruma düştüğünü sanıyor. Burada kitap yok, öğrenim yok,
araştırma yok, zihinsel bir zevk yok, siyasî merak yok. Kimse yazmıyor, basmıyor ve
okumuyor.”
Üsküdar’da kurulan matbaalar ve bilhassa Üsküdarlı matbaacılar veya Üsküdar’da
ikamet eden veya Üsküdar’da matbaa açan bu meslek mensupları hakkındaki kısa bir
araştırmanın çok dikkate değer ilk neticesi bu semt ile matbaanın ve matbaacıların
ilişkisini ve dolayısıyla bu semtin bir bakıma matbuat ve neşriyatla olan münasebetini
ortaya çıkarmaktır. Bu ilişkiyi aslında İstanbul’un her semti için ortaya koymak ve
matbaacılığın tam bir resmini çekmek de gerekir.
Bu semtte matbaa açma niyetleri ve müracaatları hakkındaki ilk misâl 1 senesine
aittir. Bu sene herhâlde bu semtte ikamet ettiğine karar verilebilecek olan ve hakkında
bir bilgi bulunamayan Hasan Tahsin Efendi bir matbaa açmak için Zabtiye Nezareti’ne
müracaatta bulunmuştu. Hakkında yapılan taharriyatın neticesi ise şöyle olmuştu:
“Bazı resail tab’ı için Üsküdar’da Valde-i Atik Mahallesi’nde bir küçük litoğrafya
matbaası küşâdı istidasında bulunan Hasan Tahsin Efendi’nin mazbutü’l-ahvâl ve
müstakimü’l-edvar olduğu ve matbaa nizâm-nâmesine tevfik-i hareket etmek üzere
kefalet-i kaviyeye rabt olunduğu beyanıyla iktiza eden ruhsat-ı resmiyenin itası Maarif
Nezaret-i celilesi cânibinden bâ-tezkere iş’âr kılınmış ve suret-i muharrere muvafık-ı usûl
ve emsâl görünmüş olmağla nizâmı veçhiyle mezuniyeti hâvi iktiza eden senedin tamim
ve itâsına himem-i Behiye-i müşirîleri der-kâr buyurulmak bâbında emr ü irade hazret-i
menlehü’l-emrindir.  Haziran sene ”(1 Haziran 1)”.1 Bu matbaanın açılıp açılmadığını ve herhangi bir kitap ve risâle basıp basmadığını tespit imkânı ve herhangi
bir risâle veya kitap bastığına dair bir örnek de bulunamamıştır.
Üsküdar’da kitap basmış bir Türk matbaası olarak Rifat Efendi Matbaası tarihe geçmiştir. Bu matbaanın sahibi hakkında bir bilgi bulunamamıştır. Ramazan 1’de (1
Haziran-1 Temmuz 1) Ceride-i Ferâiz li-Salih Efendi (1+1 s. Taşbaskı) isimli
bir kitap basan bu matbaa Balaban Caddesi nr. ’de bulunuyordu ve adresi ve sahibi
kaydedilmiştir.1
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Karekin Bağdadlıyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Altıncı Daire dahilinde Sakız Ağacı caddesinde 1 numaralı hânede
sâkin Karakin Bağdadlıyan Efendi.
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaa mahalli: Birinci Daire dahilinde Mahmut Paşa civarında Çakmakçılar yokuşunda
Agopyan Hanı’nda 1 numaralı mahâll-i mahsus,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Almanca, Rusça Bulgarca, İtalyanca.
Tarih-i tesisi:  Kânun-ı evvel sene  ( Ocak 1). Ruhsatın tecdidi. 11 Mayıs sene
11 ( Mayıs 1).
“Matbaası mahallinin adem-i vüs’atinden nâşi bu kere Sultan Hamamı civarında 1
numaralı mahallin üst katına nakl eylediğini beyan eylemiş olduğundan işbu mahâlle
şerh verildi.  Teşrin-i sânî sene ” ( Aralık 1).
“Yeni mübâyaa etmiş olduğu makineyi matbaasının darlığından nâşi Sultan Hamamı
1 numarada kendi nâmına işletmesine Zabtiye Nezareti’nden ruhsat verildi.  Teşrin-i
Sânî sene  (1 Kasım 1).1 Bağdadlıyan daha sonra 1 Mart sene  ( Mart
1) tarihinde Agopyan Hanı’ndaki matbaasını Nerses Aramyan’a terk ettiğine dair bir
arzıhâl vermiştir.1
Karekin Bağdadlıyan, 11 senesinde Üsküdar’da doğdu. Önce ünlü matbaacı Canik
Aramyan matbaasında çalıştı. Bu matbaanın müdürü oldu ve Aramyan’ın ölümünden
(1 Nisan 1) ölümünden sonra sonra kendi matbaasını kurdu. Matbaasında basılan
1 senesi takviminde meyâmin-i menûs yerine meyus yazılınca  gün hapis yattı ve
matbaası kapatıldı. II. Meşrutiyet’in ilânından ( Temmuz 1) sonra önce Sirkeci’de
bir matbaa açtı ve daha sonra Salkımsöğüt’e taşıdı. I. Harb-i Umumî’den sonra Roma’ya
gitti ve II. Harb-i Umumî’ye kadar orada yaşadı.
Mihran Papazyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Haydarpaşa’da Yeldeğirmeni Caddesinde sâkin Mihran Papazyan
Efendi,
Matbaa mahalli: Birinci Daire dahilinde Çakmakçılar yokuşunda Sümbüllü Han derununda 1 numaralı mahâll-i mahsus,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Hurufatı: Türkçe, Ermenice, Fransızca, Rumca, Yahudice, Bulgarca,
Tarih-i tesisi: 1 Şubat 1 ( Şubat 1). Tarih-i tecdidi.  Kânun-ı evvel sene 11
( Ocak 1). Bu matbaayı aynı hanın alt katında iki odaya nakledeceğini bir arzıhâl
ile bildiren Mihran Efendi’nin bu talebi Matbuat İdaresi tarafından Zabtiye Nezareti’ne
bildirildi ve nezaret tarafından muvafık görülmesiyle nakline izin verildi. 1 Eylül sene
 ( Eylül 1).1 Mihran Papazyan, Türkçe, Rumca ve Yahudice litoğraf ve tipoğraf
usûlünde matbaacılık yapmak üzere ruhsatı bulunmasına rağmen matbaacılık yapmayıp ciltcilik ile meşgûl olduğu için elinde ruhsat bulundurması uygun görülmemiş
(1 Ağustos 1), harfleri ise resmî ruhsatlı bir matbaacıya satılıncaya kadar mühür
altına alınmıştı ve bu arada matbaacılık yapmadığı için ruhsatı da iptal edilmesine karar
verilmişti.Tespit edildiğine göre dükkânında (1 Ağustos 1) Fransızca ve Rumca harf
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bulunuyordu. Daha önce (1 Nisan 1) Ermeni harflerini Bâbıâlî Caddesindeki Asır
Matbaası sahibi Kirkor Efendi’ye satmıştı. Bu arada kendisinin Papaz Mikail’in oğlu
olarak 1’da İstanbul’da doğduğu da kaydedilmişti. Karakaşyan bazı kitaplar basmasına rağmen daha sonra cilt işlerine ağırlık vermiştir.
Oseb Kavafyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Kadıköyü’nde Rıza Paşa Caddesinde 1 numaralı hânede sâkin Oseb
Kavafyan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaanın mahalli: Birinci Daire dahilinde Sümbüllü Han’da  numaralı mahâll-i
mahsus,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice,
Tarih-i tesisi:  Mart sene  (1 Mart 1). Kavafyan daha sonra (1 Ağustos sene
- Ağustos 1) matbaasını Mahmut Paşa’da Kürkçü Hanı’nın tahtında  numaralı
odaya, ikametgâhını ise Kızıltoprak istasyonuna nakletmek istediğinden eski kaydının
silinerek yeni adreslerine göre ruhsatının yenilenmesi talebinde bulunmuştur.
Oseb Kavafyan’ın halefi olduğu yolunda ifadeler bulunmasına resmî kayıtlara göre
matbaasını daha önce açmıştır. Ancak bastığı bir kitaptan dolayı takibâta uğradı ve
Yunanistan’da Jöntürklerkarıştı ve dönünce de takibât devam etti ve zaman zaman ifade
vermeye çağrıldı.Ocak1’de Kavafyan matbaasını kapatmak kararını alınca matbaasını
ve cilthaneyi Mihran Karakaşyan’a devretti.
Avram Hayme Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Kuzguncuk’ta Konivoğlu sokağı’nda 1 numaralı hânede sâkin Avram
Hayme veled Mişon,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaanın mahalli: I. Daire-i belediye dahilinde Fincancılar Yokuşu’ndaRıza Paşa Hanı
karşısında 1 numaralı mahâll-i mahsus,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca, Yahudice, Bulgarca,
Tarih-i tesise:  Mart sene  (1 Mart 1).
Bu Yahudi asıllı matbaacı hakkında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.
Agop Boyacıyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Büyükdere Çobanoğlu Sokağında 1 numarada mukim tüccardan Agop
Boyacıyan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaanın mahalli: 1. Daire dahilinde Fincancılar Yokuşunda Rıza Paşa Hanı karşısında
Bâbü’l-mevt nâm han derununda,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice, Latince, Yahudice, Islavca,
Tarih-i tesisi: 11 Mart sene  ( Mart 1). Ruhsat-nâme tecdidi:  Teşrin-i sânî 11
(1 Kasım 1).
Agop Boyacıyan, şöhretli matbaacılardan olup 1’de Diyarbakır’da doğdu, 1 yaşında
İstanbul’a geldi ve  Aralık 11’de bu şehirde öldü.1 senesinden ölümüne kadar
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Protestan Ermeni cemaatinin reisliğini deruhte etti. Matbaa-i Âmire’nin 1 senesindeki ıslahatında Ahmet Vefik Paşa maiyetinde de çalışmıştır.
Vahram Markaryan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı. Kadıköy’de Peksimet Tarlası’nda Bahariye Sokağında  numaralı hânede
sâkin Vahram Markaryan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaanın mahalli: 1. Daire dahilinde Mercan Çarşısı’nda Ölüçıkmaz Hanı’nda 1 numaralı mahâll-i mahsus,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice,
Tarih-i tesisi: 1 Mart sene  ( Mart 1).1
Markaryan ailesinin bilinen bilinen atası Markar Palulu Baron isminde bir Ermeni’nin
oğlu olarak 1’da İstanbul’da dünyaya geldi ve 1’de Koska’da bir kitapçı dükkânı
açan ilk Ermeni oldu. Daha sonra Çakmakçılar Büyük Yeni Han’a taşındı ve daha sonra
da dükkânını Mercan Yaldız Han’a taşıdı. Kitapseverlerin bir mahfili hâline getirdi. 
Haziran 1’de vefat etti. Oğlu Artin (Harutyun) kitapçılığı devam ettirdi ve 1 başlarında Kürkçü Han’da bir matbaa açtı. Matbaa daha sonra Yıldız Han’a ve Ölüçıkmaz
Hanı’na taşındı. Matbaayı daha sonra Vahram Markaryan (doğ. Beşiktaş,  Eylül 1)
çalıştırmıştır.
-Aram Aşçıyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar’da Tophanelioğlu’nda Güllübahçe Sokağında 1 numarada
sâkin Aram Aşçıyan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaa mahalli: 1. Daire’de Fincancılar Yokuşunda Yusufyan Hanı’nda üst kat 1
numarada,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice,
Tarih-i tesisi:  Mart sene  ( Nisan 1).
Tecdidi: 1 Mayıs sene 11 (1 Mayıs 1).

Aram Aşçıyan’ın, Üsküdar’da ne zaman tesis edildiğini bilemediğimiz matbaasının
Üsküdar’dan Galata’ya nakli için matbaa yerlerinin nizamî şartları haiz olup olmadığının araştırılması ve ruhsatının yenilenmesi için  Nisan 1 ( Şevval 11)tarihinde
muamelesi başlatılmıştı.
Aram Aşcıyan, 1’de Gedikpaşa’da doğdu ve 1’da Kadıköyü’nde vefat etti. Bastığı
bir kitaptan ötürü hapse mahkûm oldu ve matbaası da kapatıldı.
Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar Arabzade Mahâllesi nr.’de sâkin Artin Asaduryan,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Mahâll-i matbaa: I. Daire’de Bâbıâlî Caddesi’nde  numaralı mahâl,
Hurufat: Türkçe, Arapça, Fransızca, Ermenice, Rumca, İtalyanca, İngilizce, Almanca,
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Tarih-i tesisi:  Temmuz sene  (1 Temmuz 1). Ruhsatın tebdili: 1 Haziran sene
11 ( Haziran 1).
Ermeni matbaacıların en ünlüsü ve en çok kitap basanı Artin Asaduryan’ın (Kayseri,
11- ?) matbasının ismi sonradan bir emir üzerine Artin Asaduryan Matbaası ve daha
sonra da Artin Asaduryan ve Mahdumları Matbaası olmuştur. Bu matbaa Cumhuriyet
devrinde de Şirket-i Mürettibiye Matbaası ve Şirket-i Mürettibiye Basımevi,A. Asaduryan
ve Şirket-i Mürettibiye Matbaası ismiyle çalıştırıldı. Bu matbaanın 1 senesinden
sonra baskı yapmadığı hükmü yanlıştır.”Yeni harflerin kabülünden sonra kapandı”
tespiti ise bir mesnetten mahrumdur ve tabiî yanlıştır.
-el-Cevaib Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar’da İcadiye Mahâllesi 1 numarada sâkin saadetlü Selim Fâris
Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaa mahalli: I. Dairede Bâbıâlî karşısında - numaralı hânede,
Hurufatı: Türkçe, Arapça, Fransızca, Tesisi: 1 Temmuz sene  ( Temmuz 1).
-Agop Matosyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar’da Selâmsız Mahâllesi’nde Mektep Sokağı 1 numarada sâkin
İzzetlü Agop Matosyan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaanın mahalli: I. Daire’de Fincancılar Yokuşunda Amerikan Hanı’nda  numaralı
mahâl,
Hurufat: Türkçe, Fransızca, Rumca, Ermenice, İngilizce,
Bulgarca, Yahudice,
Tarih-i tesisi.  Mart-  Nisan sene  (1-1 Nisan 1)arasında.
Tecdidi: 1 Kânun-ı evvel sene 11 ( Aralık 1).1
Agop Matosyan (Langa-İstanbul, 1 Kasım 1- Haziran 1) matbaasında daha çok
dinî kitaplar basılmıştır.
11-Hasan Fehmi Efendi Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar’da, Öküz Limanı’nda Hüseyin Avni Paşa konağında sâkin
Hasan Fehmi Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaa mahalli: I. Daire’de Fuat Paşa Caddesi’nde  numaralı mahâl,
Hurufat: Türkçe, Farsça, Fransızca; Rumca, Ermenice,
Tesisi:  Eylül sene  (1 Eylül 1).
Matbuat İdaresi ile Zabtiye Nezareti’nin tasvibiyle Hâkkâklar Çarşısı’nda no. ’ya nakil (
Haziran sene - Haziran 1).
Tecdidi: 1 Haziran sene 11 (1 Temmuz 1).
1-Matbaa küşadı:
Çakmakçılar yokuşu nr. ’da kâğıtçı Boğos Agopyan’ın matbaa küşadı için arzıhâli (
Ağustos sene - Eylül 1) üzerine bu ruhsat kendisine iki ay sonunda ruhsat
verilmişti. Matbaanın kaydı şu şekilde idi:
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Boğos Agopyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Kadıköy’de Ermeni Mektebi Sokağı’nda numarasız hânede sâkin Boğos
Efendi Agopyan,
Tabiiyeti: Devlet-i Aliye,
Matbaanın mahalli: I. Dairede Çakmakçılar Yokuşu’nda Büyük Yeni Han’da no. 11,
Hurufat: Türkçe, Rumca, Ermenice, Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Yahudice,
Tesisi:  Teşrin-i evvel sene  ( Kasım 1).
1- Musıkî-i Osmanî Matbaası:
Sahib-i imtiyazı. Haydarpaşa’da nr. ’da sâkin Leon Nazaret Hancıyan Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye,
Matbaa mahalli: I. Dairede Sünbullü Han derununda bîlâ-numara yer,
Hurufat: Türkçe, Rumca, Ermenice,
Tesisi:  Nisan sene  ( Mayıs 1). Leon veya Levon Hanciyan, Türk musikisine
büyük hizmetlerde bulunmuştur.Doğumu hakkında çeşitli seneler rivayet edilmiştir. 11
Temmuz 1 tarihinde ölmüş ve Bakırköy Ermeni Kabristanı’na defn olunmuştur.
1- Kitapçı Karabet Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Üsküdar’da İcadiye’de Hamamcıbaşı Sokağında numarasız hânede
sâkin Kitapçı Karabet Efendi,
Tabiiyeti: Devlet-i Aliye,
Matbaanın mahalli: 1. Daire’de Bâbıâlî caddesinde no. ,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Ermenice, Rumca,
Tesisi:  Mayıs sene  (1 Haziran 1).
Ruhsat tecdidi:  Eylül sene 11 (1 Eylül 1).
1- Neologos Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Haydarpaşa’da Yeldeğirmeni’nde nosuz hânede sâkin Hristos Yovanidi,
Tabiiyeti: Devlet-i Âliye, Matbaa mahalli: Galata’da Kulekapısı’nda . Daire dahilinde
no. ,
Hurufat: Türkçe, Rumca, Ermenice, Fransızca vesaire,
Tesisi:  Kânun-ı sânî sene  (1 Şubat 11).
Yovanidi, matbaa imtiyazını daha sonra  Teşrin-i evvel sene 11’de (1 Ekim 1)
Neologos sahibi mösyö Dimitros’a terk etti.
1-Babayan Matbaası:
Galata’da Mahmudiye Caddesinde açacağı bir matbaanın ruhsatı için Baronik Babayan
1 Kânun-ı sâni  ( Ocak 11) tarihinde arzıhâl vermişti. Matbaa için ruhsat ve
künye şöyledir:
Sahib-i imtiyaz: Üsküdar Karamanlı Sokağında no. ’de sâkin Baronik Babayan veled
Artin,
Tabiiyeti. Devlet-i Aliye,
Matbaanın mahalli: . Daire dahilinde Tünel karşısında nr. ,
Hurufatı: Türkçe, Fransızca, Rumca; Ermenice; Yahudice, Islavca, Almanca, İtalyanca,
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Tesis tarihi:  Ağustos sene  ( Eylül 1). Tecdidi:  Ağustos sene 11 (1 Ağustos
1).
1- Uğurlıyan Matbaası:
Sahib-i imtiyazı: Kadıköyü’nde Söğütlü çeşmesi caddesinde 1 numaralı hanede sâkin
Komidas Uğurlıyan,
Tabiiyeti: Devlet-i Aliye,
Matbaanın mahalli: 1. Daire-i belediye dahilinde Sultanhamamı civarında Saidiye Hanı’nda  numaralı mahâll-ı mahsus,
Hurufatı: Türkçe, Latince, Ermenice, Rumca,
Tesisi:  Kanun-ı evvel sene  ( Ocak 1).1
Üsküdar’da açılan ikinci bir mektep matbaası da Selamsız’da Frères Maristes ismiyle
anılan Fransız rahipleri tarafından 1 senesinde kurulan İmmaculée Conception adı
verilen mektepte açıldı. Sonraları bu mektebe Sainte Marie ismi verilmiştir. Ancak bu
matbaanın faaliyetleri hakkında daha fazla bir bilgiye sahip değiliz.
Üsküdar’da başka bir matbaacılık hâdisesi ise Şemsi Ahmet Paşa Medresesi’nin
odalarından birinde bulunan taşbaskı matbaa malzemelerinin buradan alınması ve
sahiplerinin araştırılması ve satılıncaya kadar Mekteb-i Sanayi’de hıfzına karar (, 
Haziran 1) verilmişti. Bu litoğraf taşı nihayet ( Temmuz 1) zikredilen mektebe
nakledilmişti.

Soğanağa (Eminönü) semtinde konağı ve Çengelköy’de ise köşkü bulunan Matbaa-i
Osmaniye’nin müdürlerinden Bekir Sami veya tanınan ismiyle Bekir Efendi hakkında
da bu vesile bilgi vermek gerekir. Bu matbaanın idaresinde dikkati çeken ilk isimlerden
biri ve belki de birincisidir.
“Bekir Efendi’nin matbaanın ilk devresindeki katkısı çok büyüktür. Kendisi Reşadiye’nin
Kuzbağı köyünden Şeyhoğullarından Feyzi Efendi’nin oğludur. 1 senesinde köyünde
dünyaya geldi. Genç yaşında İstanbul’a geldi ve ufak-tefek işlerde çalıştıktan sonra devrin
büyük matbaalarından Ebussud caddesindeki Mahmutbey Matbaası’nda çalışmaya
başladı ve usta bir matbaacıydı. Bu matbaada iken burayı ziyaretlerinde kendisini
tanıyan Sait Paşa’nın teveccühüne mazhar oldu. Matbaa-i Osmaniye için iyi bir bakıma
hariciye müdürü oldu ve matbaanın 1’de kurulduğu son yeri Çemberlitaş’a gelmeden
önce Sultan Mahmut türbesi yanında faaliyette bulunduğu ilk zamanlarından itibaren
1 ve daha büyük bir ihtimâl ile 1 senesine kadar müdürlüğünde bulundu. Kendisi esas itibariyle matbaanın piyasadaki işlerini takip ediyor ve Cevad Bey ise matbaanın
işletilmesine nezaret ediyordu. Bekir Efendi’nin daha sonra, kendi matbaasını Salkımsöğüt Caddesi’nde, bir zamanlar çalışmış olduğu Mahmutbey Matbaası karşısında,
kendi tasarrufunda bulunan iki hanede ( Haziran 1) kurdu.Dört sene sonra ise
bu matbaasını bu defa da uzun seneler müdürlüğünü yaptığı Matbaa-i Osmaniye’nin
karşısında bulunan Vezir Hanı’na taşıdı.Karagöz gazetesi bir müddet de Bekir Efendi
Matbaasında basılmıştı. Bekir Efendi’nin Çengelköy’de mükemmel bir köşkü ve başka
mülkiyeti de vardı. 11 senesinde öldü ve Nakkaştepe kabristanına defnolundu.
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Bekir Efendi’nin dört oğlundan Mahmut Nedim Bey (1 Mayıs 1-?)1 de II. Meşrutiyet
sonrasında Karagöz gazetesini çıkardı ve 1. sayıya kadar başyazarlığında bulundu.
Bu esnada kardeşi A.Sami de Karagöz’ün mesûl müdürüydü ve yazarları arasındaydı.
Mahmut Nedim’in Tokat’ta öldüğüne dair bir rivayet bulunmaktadır. Bekir Efendi’nin
oğllarından diğer oğlu Ali Rıza (1- 1) hariciyeci idi. Âsım Bey ise Üsküdar
Zeynebsultan Doğumevi’nde idare müdürüydü.” Bekir Efendi’nin Beylerbeyi’nde
Bostanderesi Sokağı’nda iki katlı ahşap köşkü bir ara ilk mektep olarak da kullanıldı.
Kendisi bu semtte yardımseverliği ve zenginliği ile dikkati çekiyordu. Çengelköy ilk
mektebinin yapılmasına ön ayak olan kimseler arasında da bulunmuştu.
Netice itibariyle Üsküdar, burada 1-1 devresinde çalışan devlet matbaası hariç
tutulursa, matbaalar için bir mekân teşkil etmemiştir. Semtin iktisadî bakımdan geniş
imkânlara sahip olmadığı muhakkaktır. Günümüzde de bu semtte ne kadar matbaa
bulunduğu meselesi bu bakımdan dikkate değer bir keyfiyettir ve meselenin tedkiki
gerekir.
Diğer taraftan bir matbaa mekânı olmayan Üsküdar’ın bir matbaacı semti olduğu ve
bu semtte bir çok matbaacının Osmanlı devrinde ikamet ettiği ilk bakışta dikkati çekmektedir. Bunlar arasında Matbaa-I Osmaniye müdürü Bekir Efendi, Artin Asaduryan
gibi büyük matbaaya sahip olanlar ve yine neşriyatıyla Türk Musıkîsi neşriyatında derin
izler bırakan Leon N. Hancıyan gibi isimler hatırlanmalıdır.
Üsküdar’ın matbaalara mekân olmamakla beraber matbaacılık ve kitapçılık tarihimizin
de bazı ilklere mekân teşkil ettiğine dikkati çekmek gerekir.
Bu cümleden olmak üzere Osmanlı matbaacılığında bazı ilklerin de Üsküdar’da yaşandığına bu vesile ile dikkati çekmek mecburiyetindeyiz. Osmanlı tarihinde ilk dinî kitap
Üsküdar’da basılmıştır. Bu Birgivî Mehmet Efendi’nin Risâle-i Birgivî isimli risâlesidir.
11 senesi Cemaziye’l-âhiri’nde (1 Eylül-1 Ekim 1) basılan bu risâlenin ilk dinî
neşriyat olmasının yanısıra başka bir hususiyeti de askere din dersleri için okutulan ilk
kitap olmasıdır. Başka bir husus daha bahis mevzuudur ki bu da risâlenin masrafı III.
Mustafa’nın kızı ve III. Selim’in kız kardeşi Hadice Sultan tarafından tediye olunmasıdır.
Bu risâle aynı zamanda basılan ilk harekeli kitaptır. Bin nüsha olarak ilk baskısı 1’de
basılan bu kitabın iki sene sonra ikinci baskısının yapılması da başka bir dikkate değer
husustur. Diğer taraftan bu kitap o zamana kadar basılan en sade ifadeli kitaptır.
Bir bakıma bu kitap sayesinde Üsküdar matbaacılığında birçok ilkin yaşanması bahis
mevzuu olmuştur.
Üsküdar’da matbaacılık tarihimizin başka bir ilki de matbaacılığımızın ilk ta’lik harfli
kitabının da yine bu matbaada basılmış olmasıdır. Ali Kuşçu’nun Fethiye serlevhalı
heyet kitabının Arapça’dan tercümesi Seyyid Ali Paşa tarafından yapılmış ve Mir’at-ı
Âlem ismiyle Cemaziye’l-âhir 1 (Şubat 1) tarihinde basılmıştır. Matbaacılık
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tarihimizde pek revaç görmeyen ta’lik harfli kitapların birincisinin ayrıca şekillerin elle
çoğaltılmış olması ve yine Üsküdar’daki bu matbaada basılmış olmasının da dikkate
değer bir keyfiyet olduğu muhakkaktır. Yine bu kitap Ali Kuşçu’nun Osmanlılar devrinde Türkçeye tercüme edilen ilk ve son eseridir ve pek az kısmını teşkil eden şekilleri
de el yazısı iledir ve  adet basılmıştır.
Kısaca Üsküdar matbaacılık tarihimizde henüz kâfi derecede dikkati çekmemiş olan
kıymetli ilklerin ve matbaacıların mekânı olmak bakımından hiç şüphesiz büyük bir
ehemmiyeti haizdir ve bu kısa araştırmanın maksadı ise bu kıymetli ilklere işaret
etmekten ibarettir.
Dipnotlar
1













1

Geniş bilgi için: Fikret Sarıcaoğlu- Coşkun Yılmaz, Müteferrika: Basmacı İbrahim Efendi ve Müteferrika Matbaası/ Basmacı İbrahim Efendi and the Müteferrika Press. İstanbul .
Bu bilgi çok eskidir: Ph. Blanchard,İtinéraire Historique et Descriptif de Paris A Constantinople, Paris
1, s. 1.
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishâne-Mühendishâne Matbaası ve
Kütüphânesi (1-1), İstanbul1,  s. Eren; Basılan ilk kitaplardan verilen örnek sayfalar
için: (Turgut Kut), Yazmadan Basmaya: Müteferrika, Mühendishane, Üsküdar, İstanbul 1, 1 s.
Bu katalogun bir tenkidi ve daha ciddî bir katalog için: Kemal Beydilli, Mühendishânes ve Üsküdar
Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi ve Bir Katalog, İstanbul 1,  s. İlk matbaaların Avrupalı
ilim adamları ve seyyahlar için de büyük bir alâka mevzuu olduğu bilinmektedir: Meselâ Arthur
Lumpley Davids (111-1) Grammaire Turque (Londres, 1, s. LXXV-LXXIII) basılan kitaplardan
 tanesinin künyesini vermiştir. Kitabın yeni baskısındaki sayfalar için: Türk Dili Grameri (Haz. M.
Dursun Erdem-Ahmet Akkaya-Özcan Bayrak-Serdar Yavuz), Ankara 1, s. -.
İlk basılan teknik kitaplar hakkında kenarda kalmış bir yazı için: Naci Yüngül, “Türkiye’de Teknik Eser
Yayımının Gelişmesi ve Bu Gelişme İçinde İ.T.Ü. Yayın Programının Yeri” (haz. Kemal Yamantürk),
İstanbul Teknik Üniversitesi Yayın Katalogu 1-1, İstanbul 1, s. III-XXII.
İlk matbaalar hakkında kısa ve faydalı bil resmî yazı için: “Devlet Matbaasının Tarihçesi”, İhsaiyat
Mecmuası, İstanbul 1, s. .
İstanbul’da açılan matbaalar hakkında derli-toplu bir bilgi için : (Adnan S. Erzi), “Basım”, Türk Ansiklopedisi, V, -. Osman Ersoy’a göre bu madde (Türkiye’ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler,
Ankara 1, s. ) Adnan Erzi tarafından yazılmıştır.
“Altıncı Daire-i Belediye Nizamâtı” için: Düstur-1, IV, -.
Bu on dört belediyenin isimleri  Ekim 1 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizam-nâmesi’nde
(madde.) isimleri verilmiş ve sınırları verilmiştir. Bu nizam-nâmede Üsküdar’ın dahil olduğu 1.
Belediye dairesi şöyle tarif ediliyor: “Havuzbaşı’ndan Haydar Paşa Çayırı’nın Selimiye Kışlası ciheti ve
Büyük Çamlıca’dan Çengelköyü iskelesi meyanında vâki kurra ve mahâllât on ikinci. Nizam-nâmenin
metni için: Düstur-1, İstanbul 1, IV, -.
“Dersaadet belediye kanunu” metni için: Düstur-1. İstanbul 1, IV, -. Bu kanunla ihdas edilen belediyeler ve numaraları şöyledir: Birinci Bayezid, ikinci Sultan Ahmet, üçüncü Fatih, dördüncü
Samatya, beşinci Eyüb, altıncı Beyoğlu, yedinci Hasköy, sekizinci Beşiktaş, dokuzuncu Arnavutköy,
onuncu Yeni Köy, on birinci Tarabya, on ikinci Büyükdere, on üçüncü Beykoz, on dördüncü Anadolu
Hisarı, on beşinci Beylerbeyi, on altıncı Yeni Mahalle (Ermeni Mahâllesi- Üsküdar’ın bir kısmı), on
yedinci Doğancılar, on sekizinci Kadıköy, on dokuzuncu Adalar, yirminci Makriköy (Bakırköy).
“Dersaadet teşkilât-ı belediyesi hakkında kanun-ı muvakkat” metni için: Düstur-, İstanbul 1, V,
-.
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İstanbul belediye teşkilâtındaki değişiklikler ve mahâllerin isimleri için: Mahâllât Esamisi, İstanbul
1, s. 1 ve aynı sayfanın dipnotları ve s. 1.
Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, İstanbul , s. 1; Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, İstanbul 1, s. .
Geniş bilgi için : Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s. 1-11, 1.
Geniş bilgi için : Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi,s. 11-111.
Jakob Philip Fallmerayer, Doğudan Fragmanlar (çev. Hüseyin Salihoğlu), Ankara , s. .
BOA. Zabtiye Nezareti Ayniyat Defteri, nr. 1, s. 1. Bu yazıda isimleri zikredilen bütün Ermeni
matbaacılar ile alâkalı vesikaları şu yazımızda da aynen naklettik: “Osmanlı Matbaacılığında Ermeniler”, Yeni Türkiye Dergisi ( s. baskıda).
Bu kitabın sekiz baskısı için: M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Katalogu,
İstanbul 11, I, 1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. 1, ruhsat nr. , ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. 1.
Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, s. -1; Hakkında geniş bilgi için: Teotig, Ermeni
Matbaacılık Tarihi, s. 1-1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. 1, ruhsat nr. 1.
BOA-DH.MKT, dosya nr. , gömlek nr. .
BOA-DH.MKT, dosya nr. , gömlek nr. .
Mihran Papazyan’ın doğum senesi için: BOA-DH. SAİD, dosya nr. , gömlek nr. . Teotig, kitabında
1’da doğduğunu yazmaktadır: Ermeni Matbaacılık Tarihi, s. 1-1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s., ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. .
Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s. 11-11.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s., ruhsat nr. .
Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s.1-1; Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, s. 1-1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s., ruhsat nr. .
Bu ail eve çalışmaları hakkında bilgi için: Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s.1-1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s.1, ruhsat nr. .
BOA-DH.MKT, dosya nr., gömlek nr. 1.
Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, s. ; Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s.1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
Kevork Pamukciyan, Biyografileriyle Ermeniler, s. ; Teotig, Ermeni Matbaacılık Tarihi, s. 1. Matbaanın ismi resmî neşriyatta da zikredilmektedir: Maarif Vekâleti 1-1 Ders Senesi İhsaiyat
Mecmuası, İstanbul1, s. ; Maarif Vekâleti 1-1 İstatistik Yıllığı, İstanbul 1, s. 1. Matbaanın ismi görebildiğimiz kadarıyla en son 11’de basılan Ticarî ve Turistik İstanbul Rehberi’nde
(Melih Artemel, s. - Ankara Caddesi,nr. ) ve Türkiye’de Süreli Yayınlar- Gazeteler, Dergiler, Bültenler ve Basımevleri (Ankara 1, s. 1)gibi kitaplarda ismi geçmektedir. Bu son kitapta sahibinin
ismi Ardaşeş Asadoryan olarak verilmiştir.
Nesim Ovadya İzrail,  Nisan 11, İstanbul 1, s. 1. Matbaanın isim değiştirmesi yazarı yanıltmış
olmalıdır.
Gökhan Akçura,Cumhuriyet Döneminde Türkiye Matbaacılık Tarihi, İstanbul 1, s. 1. Tarih Vakfı.
Bu kitap, bize heyecan veren ismine rağmen, ortadaki bilgileri bile toplayamamış zayıf ve acele yapılmış bir derlemedir.
BOA-DH, Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s., ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. 1.
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
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BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. 1.
Hayatı için: Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi, Ankara(1), II, 1.
Karabet Efendi hakkında vefat (11 Ocak 111) ilânı şudur: “Karabet Efendi- Osmanlı âlem-i matbuatında uzun senelerden beri ibraz-ı hizmet eden tabî-i gayur Karabet Efendi dün vefat eylemiştir.
Cenaze merasimi Cuma günü alafranga saat birde Galatasarayı karşısında kâin Ermeni kilisesinde
icra edilecektir. Aile ve eviddâsına beyan-ı taziyet eyleriz.” Yeni Tasvir-i Efkâr, Nr.  ( Kânun-ı
evvel 1- 11 Kânun-ı sânî 111), s. . Vefat haberi ve hizmetlerine atıfta bulunan başka bir haber
için: Musavver Sâl-nâme-i Fünun-1 (haz. İsmail Suphi- Mehmet Fuad), s. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. 1, ruhsat nr. .
BOA-DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
BOA- DH. Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. , ruhsat nr. .
BOA-DH, Matbuat Müdiriyeti Defterleri, nr. -, s. 11, ruhsat nr. .
Böyle bir matbaanın varlığına matbaa tutkalı idhâl etmesine dair vesikaya dayanarak karar veriyoru:
BOA-DH.MKT, dosya nr. 1, gömlek nr. . Bu mektep hakkında silgi için: Nurettin Polvan, Türkiye’de
Yabancı Öğretim, İstanbul 1, C.I, s. 1, 11, 1-1, 1, 1, -.
BOA-MF.MKT, dosya nr. , gömlek nr. ; BOA-DH.MKT, dosya nr. , gömlek nr. 1. Bu ve .
Dipnottaki bilgileri BOA sitesindeki kayıtlardan aktardık.
BOA-DH. MKT, dosya nr. , gömlek nr. .
Bu iktibası şu makalemizden yaptık: Osman Bey ve Matbaası”, Müteferrika, sy..  (Yaz 11), s. 1-1.
Bu matbaanın Osmanlı devrindeki matbaalarının en büyüğü olduğu tespiti için: Annuaire Oriental,
İstanbul 11, s. 
Bu seneyi Ali Rıza Atasoy vermektedir. Büyük ihtimâlle 1’e ayrılmış olmalıdır ve bu Cevad Beyin
ölümünü takiben gerçekleşmiştir.
Matbaanın açılış muamelesi için: BOA- DH-MKT, dosya nr. , gömlek nr. .
Bekir Efendi Matbaasının yeni yerine taşınma muamelesi için: BOA-DH-MKT, dosya nr. 1, gömlek
nr. .
Münir Süleyman Çapanoğlu, Basın Tarihine Dair Bilgiler ve Hatıralar, İstanbul 1, s. 1, dn.1.
Bekir Efendi ve oğulları hakkında geniş bilgi için: Ali Rıza Atasoy, Tokat Reşadiye İlçesi, İstanbul 1,
s. 1- , - .
Sicili için: BOA- SAD, LII, s. .
Bu rivayet Ahmet Rasim (M.S. Çapanoğlu, 1, s. 1) ve Ali Rıza Atasoy tarafından yapılmıştır.
Karagöz gazetesi ve Mahmut Nedim ile A.Sâmi için: Münir Süleyman Çapanoğlu, Basın Tarihine Dair
Bilgiler ve Hatıralar, İstanbul 1, s. 1, dn.1; M.S. Çapanoğlu, Basın Tarihimizde Mizah Dergileri,
İstanbul 1, s. , dn.1.
Sicili için: BOA-SAD, c. , s. 1.
Ali Rıza Atasoy, a.g.e., s. 1. Ali Rıza Atasoy, yakından tanıdığı anlaşılan ailenin soyadını vermemiştir.
Mehmed Rebii Hâtemi Baraz, Beylerbeyi, İstanbul 1, II, , Aynı yazar, Çengelköy’de Tarih, İstanbul , s. 1
1’de Üsküdar esnafının ve bilhassa “Üsküdar, Yeni Kapu ve Ahmediye Meydanı Basmacıyan kulları” tarafından vergi muafiyeti için verilen  Recep 1 (1 Mayıs 1) tarihli istida bu semtin
iktisadî bakımdan dar bir sahaya sahip olduğuna işaret sayılabilir: Bu istida için: BOA-İ. Meclis-i Vâlâ,
nr. .
Bu risâle hakkında yaptığımız bir araştırma için: Ali Birinci, “ Birgivî Risâlesi: İlk Dinî Kitab Niçin ve
Nasıl Basıldı,” Tarih Yolunda, İstanbul 1, s. 1-1.
Kitabın yeni harflerle sadeleştirilmiş baskısı için: Yavuz Donat (haz.), Mir’âtü’l-Âlem, Ankara 1,
1 s. Kültür Bakanlığı. Kitabın ismi Mir’at-ı Âlem olup (s. ) Arapça terkip ile yazılması yanlıştır.
Garp ilminin girmesinden sonra bile bu kitabın okunmasını A.A. Adıvar dikkate değer bulmaktadır:
Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul 1, s. , dn.
Baskı sayısı için: Kemal Beydilli, Mühendishâne ve Üsküdar Matbaalarında Basılan Kitapların Listesi
ve Bir Katalog, İstanbul 1, s. .
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KARAGÖZ ÜSKÜDAR’DA NELER GÖRMÜŞ?
P R O F. D R . F E T H İ G E D İ K L İ
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bu bildiride S. F. (Sin Fe)nin kaleme aldığı Karagöz Neler Görmüş? Karagöz Üsküdarda
adlı kitapçığı tahlil edip sonra da metni Latin harfleriyle vereceğiz. İstanbul’da 1
(11)da Yeni Osmanlılar Matbaası’nda basılan 1 sayfadan ibaret bu kitapçıkta yazar,
Karagöz ve Hacıvat’ı vapurla Üsküdar’ı gezmeğe çıkarır. Bu seyahatte Karagöz ile Hacıvat Üsküdar’ın dikkat çeken yerlerini gezerler ve Kız Kulesi, Şemsi Paşa, Tımarhane,
Üsküdar adının kökü, Nurbanu Valide Sultan ve şair Sirrî-i Üsküdarî hakkında konuşarak okuyucuya bilgi verirler.
Eserin tahliline geçmeden evvel çözülmesi gereken bir mesele, metnin yazarının kimliğidir. Acaba S. F. kısaltması hangi yazara aittir? Biz bunun Afiyet (İstanbul 11) adlı
tıbbî aile dergisini  sayı çıkaran Sisak Ferid olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun için
birinci delilimiz bu kısaltmaların Sisak Ferid’in ilk harfleriyle uyumudur. İkincisi bu
dönemlerde Sisak Ferid’in basın ve yayın dünyasında aktif olması, daha açık söyleyişle
dergi yayıncılığı, matbaacılık, yayıncılık, çevirmenlik ve yazarlık yapmış olmasıdır. İlave
edelim ki Sisak Ferid’in bu işlerinin bir kısmı çocuklara yöneliktir. Yine aynı zamanda
bu faaliyetlerine bakılınca onun popüler olana temayül ettiği de tespit edilebilir. Ele
aldığımız eserin de bu niteliklere uyumu bizi böyle bir tahmine yönlendirmiştir.1
Aynı yolda S. F.’ye ait diğer bir kitapçık olan Karagöz Donanma’nın kapak sayfasında
“Karagöz bilcümle Balkan muharebâtında isbat-ı vücud eyleyecekdir.” notu vardır. Yine
bu ilk sayfanın altında, “Risalemizin Karagöz Gazetesiyle’ hiçbir münasebeti olmadığını kemal-i fahr ile ilan ederiz.” açıklaması konularak yepyeni bir yol (nev-zemin)
tutulduğu, yine dolaylı bir biçimde belirtilecektir.
Tebliğ konusu kitaba gelince… “Karagöz neler görmüş!” başlığı altında Karagöz yanındaki Hacıvad’a bir arabayı işaret ediyor (resim). Resmin altında muharriri: S F harfleri
var. Burada da şöyle bir not mevcuttur: “Karagöz, bahar münasebetiyle İstanbulda
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cevelana başladı. Meşhudâtının mecmuu zarif, latif ve musavver bir ‘İstanbul panoraması’ teşkil edecekdir. Bu itibar ile kârilerin her intişar edecek cüzü muhafaza etmeleri
lazım gelir. İstanbul, Yeni Osmanlı Matbaası –Bab-ı Âli Caddesinde, 1”
Buradan anlaşılıyor ki yazar Karagöz Neler Görmüş?’ü bir üst başlık olarak koymuş ve
bunu takiben Karagöz Üsküdarda, Karagöz Donanmada, vs. gibi alt başlıklar halinde
ucu açık bir dizi kurgulamıştır. Bunu şöyle ifade etmektedir:
“Herkes İstanbul, İstanbul diyor. Biz de diyoruz. Fakat İstanbul’u bihakkın bilen anlayan binde bir kişi yoktur. Gel seninle bir program yapalım. Muayyen günlerde İstanbulumuzun mahall-i meşhuresini, mahallât-ı marufesini gezelim. Meşhudâtımızı zabt ve
neşr edelim. Zamana göre muhtasar, müfîd, nev-zemin bir seyahatname hâsıl olsun.
Umarım ki bu sa‘yimizden ahali-i muhtereme memnun kalır. Bizim için de faideler
husule gelir.”
Demek ki, bu cüzü (fasikülü), başka cüzler izlemiştir/izleyecektir. Bunların daha kaç
tane olduğunu bilmiyoruz, belki hepsi kayda geçmiş de değildir. Ancak yukarıda bahsi
geçen Karagöz Donanmada kitapçığının üzerinde  rakamının olması, en az  tanesinin
intişar ettiğini göstermektedir. Ayrıca Karagöz Kağıthane’de diye yine müellifimizin bu
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Sünnet
Düğünü
oyununda
curcunabazlar
ve Hacivat ile
Karagöz
(İBBŞM)

diziden bir kitabı daha vardır. İnceleme konumuz olan kitapçığa bakarak bu programın
ilk eserinin Karagöz Üsküdarda olduğunu söyleyebiliriz (“Bak ibtidâ Üsküdar’a gitmeyi
muvâfık görüyorum. Ondan sonra sırasıyla bütün mevâkı-ı marufemizi gezeriz.”) Bu
hususta yapılacak araştırmalar Karagöz edebiyatı hakkında yeni bilgiler getireceği
şüphesizdir.
İki bölüm olarak kurgulanan Karagöz Üsküdar’da’nın birinci bölümünün ilk paragrafı
şudur ve Karagöz’ün neden Üsküdarı gezmeye çıktığını anlatmaktadır:
“Karagöz, ciddi bir vaziyet alarak Hacıvad’a söylüyordu:
-Şimdiye kadar ötede, beride gezdik. İhtimal ki sen bu seyahatlerdeki hikmeti anlayamadın. Benim gibi hakîm, mütefennin, müştehir bir zat öyle beyhude gezmez, elbette
bir maksada hizmet eder. Benim emelim seyahat tarîkıyla bazı hakâiki görmek ve halka
da göstermekdir. Çok gezen çok bilir. Bu hikmete ittibâen gezerim, seyahati severim.
Bilinen şeyin söylenmemesi, güzel işlerde kullanılması mümkün olan paranın toprak
altına gömülmesi gibi, yanlış bir işdir. Bu hikmete binaen de malumat ve meşhudâtımı
enzâr-ı ammeye vaz etmek isterim. İşte seyahatimin, neşriyatımın illeti budur, yani
halka hâdim olmaktır. Anladın mı; benim abdal çocuğum?”
Bu alıntıdan da görüldüğü gibi, geleneksel olarak eğlendirici olan Karagöz gitmiş, yerine bir maksat için gezen ve gördüğü gerçekleri halka göstermek isteyen, faydacı bir
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Tahir ile Zühre
oyununda çengi,
Karagöz, vekilharç
ve yanaşma
(İBBŞM)

amaç güden akıllı uslu bir Karagöz gelmiştir. Gelenekteki Karagöz kaba saba, anlamaz
bir adamken bu Karagöz bilgilidir; hakîm yani hikmet sahibi, bilge ve mütefennin yani
bilgilidir. Burada Hacıvad Karagözden öğrenmektedir. Yazar gelenekteki yapıyı tersyüz
etmiştir. Karagöz’e yeni bir kişilik kazandırmıştır. Onu giyimi kuşamı ve tavrıyla tam bir
centilmen olarak çizmiştir. Nitekim Karagöz Üsküdar iskelesine vardığı zaman, yolcular hayretle Karagöze bakıyorlardı; bu bakışlarda takdir mânâsı vardı “Çünkü Karagöz
hakikaten zarif ve vakur idi.” Hacıvad ise Ahfeş’in keçisi mesabesine indirilmiştir. Yazar
bu deyimin kökenini de uzunca izah etmektedir. Hacıvad kendisinin hayvan olarak
nitelenmesini istemez. Bu sefer Karagöz ona ayrıca İskender’in atının, hatta geçen
gün vefat eden meşhur Pierpont Morgan’ın köpeğinin birçok insanlara göre daha ziyade manevi hayatı olduğunu, yerli yersiz insanlarca anıldıklarını söyler. Burada sanki
mevcut duruma ince bir eleştiri saklıdır. Yazara göre hüner insanlığa hizmet edip nam
kazanmaktır, yoksa kuru kuruya benlik davasından ne çıkar?
Yazar amacını zaten “işte seyahatimin, neşriyatımın illeti budur, yani halka hâdim
olmaktır” diyerek halka hizmet için yazdığını açıkça vurgulamaktadır. Bu husus, sonradan hayli dallanıp budaklanacak “sanat sanat için mi toplum için midir?” tartışmasının
erken işaretlerinden biri gibi görünmektedir.
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Böylece, bir Cuma günü Galata Köprüsünden geziye çıkan Karagöz ve Hacıvad, Üsküdar’a varırlar. Burada metnin ikinci bölümü başlar. Üsküdar’da, kahramanlarımız,
ilkin Kız Kulesi hakkında konuşurlar. Bizansın buna Damalis adını verdiği, bunun
bir kumandan karısı olan Damalis adındaki güzel kadının buraya gömülmesiyle ilgili
olduğu bildirilir.
Ayrıca Hero ile Leandros’un aşkını anlatarak âşığı boğulan kızın kendini kuleden aşağı
atarak intihar ettiği rivayeti nakledilir. Bu sebeple, Kız Kulesi denilmiştir diyor ama
yazar (Karagöz) bunlar laftır, aslı yoktur; gerçeği burası vaktiyle gümrük yeri imiş; hatta
Bizans kıralı Kantakuzen, Üsküdar’daki Sultan Orhan’a adamlarını, kendisi bu kulede
olduğu halde göndermiştir diye bir bilgi de ilave eder. Kulenin son hali ise III. Ahmed
zamanındandır, der.
Seyyahlarımız Kız Kulesini geçip Üsküdar iskelesine geldiklerinde Karagöz, Hacıvad’a
öğüt vermekten ve onu uyarmaktan geri kalmaz: “Seyahat-ı tedkîkıyeye çıkanlar öyle
dalgın dalgın yürümemeli. Etrafına dikkat etmeli. Her gördüğü şeyi anlamalı.” Böylece
bu seyahatın halka hizmet edecek bir inceleme seyahati maksadı güttüğü bir kez daha
belirtilmiş olur.
Karagözün burada gördüğü ilk şey, İstanbula göre Üsküdar’ın tenha, sakin olmasıdır.
Üsküdar hayatıyla İstanbul hayatı birbirinden farklıdır. Hacıvadın dikkatini çeker: “Bak,
kıyafetler bile bir fark gösteriyor. Öyle vardakosta biçimler, rengarenk kostümler yok.
Bundan da Üsküdar’ın maişet-i mutedileye malikiyetini anlıyoruz. Erkeklerin feslerine dikkat ediyor musun? Çoğu eğri, Mısriyyun gibi. Bu hal Üsküdar ricalinin biraz
kabadayı geçindiğini gösterir, o sebeble şayan-ı dikkattir. Bu biçim, İstanbul’da istisna
teşkil eder. İstanbul biçimi de burada derhal temayüz eder.” Buna rağmen, yazar, bu
farklılığın iki mekânda yaşayanlar arasında bir duygu ve düşünce ayrılığı olmaktan
ziyade, bir geçim farklılığı olduğu tahlilini yapar; zira her iki kesim de “aynı terbiyenin
evladıdır.”
Bundan sonra yazar Şemsi Paşa semtine gelir ve Şemsi Paşa hakkında rüşvetçi olduğuna dair ağır ithamlarda bulunur. III. Murad’ın annesi Nurbanu Valide Sultan’a bulaştığını da zikreder. Nurbanu Valide Sultan, camiinden başka Toptaşındaki tımarhaneyi
de yaptırmıştır. Üsküdar’a gelinince hatırlanmalıdır. Şemsi Paşa semti, Üsküdarın anlı
şanlı mesire ve devrin “piyasa yeri” olduğunu, erkeklerin burada kız tavlamaya çıktığını
söyler. Ama bazılarının da bu yere Züğürtler Yaylası adını verdiğini ekler.
Ardından Toptaşındaki tımarhaneyi görürler. “Sonra Bağlarbaşı tarıkıyle Koru’ya gitti.
Burasının a‘lâ bir mesire olduğunu Hacıvad’a söyledi ve tasdik ettirdi. Sultan Tepesi,
Bülbül Deresi gibi mevâkı-i meşhureyi de gezdi.” Ancak Hacıvad, Bülbül Deresinde
görülecek bir şey bulamadı.
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Kâhtane Safası
oyununda Karagöz
ve Hacivat

Üsküdar’a gidilir de meşhur kabristan görülmez mi? Onlar da Karacaahmed mezarlığına gittiler. Hem bütün olarak bu mezarlığın, hem burada yatan ünlü şair Nabi’nin
mezarının bakımsız olduğundan, Avrupa şairlerine heykeller dikecek yeni şairlerimizin (şuara-yı cedidemizin) Nabi’nin mezarını ihmal ettiğinden şikayet eder. Sonra
Üsküdar’ın görülecek yerlerinin görüldüğünden bahisle, avdet etme vaktinin geldiği,
geç kalınırsa vapurun kaçırılmış olacağı ve Üsküdar’da yatılacak iyi bir otelin de bulunmadığı bildirilir.
Burada Karagöz, Üsküdar sözünün kökü üzerinde de durur. Ona göre, bu yer adı Farsça
posta tatarı ve menzilhane demek olan üsküdar kelimesinden gelmektedir. Bizanstan
geldiği rivayetini doğru saymaz. Sonra birdenbire alakasız bir şekilde güneş batımında kızıl bir renk alması hasebiyle Üsküdar’a Bizans’ın Hrisopolis dediğinden, bunun
“Altunşehir” anlamına geldiğini hatırlatır. Ama bu sonuncusuyla Üsküdar yer adının
açıklaması arasında ilişki yoktur.
Karagöz seyahati sonlandırırken birdenbire Üsküdarlı şair Sırrî ile şair Ani Hanım’ın
merkezinde olduğu kaba bir anekdota da yer verir: “Muhavere böyle şekl-i tarihîde
giderken Karagöz birdenbire tebdil-i bahs ile –aman, Hacivad, dedi. Sana bir latife-i
edebiye hikâye edeyim. Üdebâ arasında cereyan ettiği cihetle gerçi edebîdir, fakat
edebe ne derece temas eder, bilemem!...”
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Bu anekdotun Üskükarlı Sırrî ve Ani Hanımı anma bir yana metne bir şey katmadığını
belirtilerek şu değerlendirmeler yapılabilir:
Yazar metinde Karagöz olarak konuşmaktadır. Metni yararcı bir gayeyle kaleme almıştır. Kısa olmasına rağmen oldukça yoğun bir metin olduğu söylenebilir. Yazar bu
küçük kitabında Antakyalı Münif’ten bir beyit, “büyük Kemal Bey” diye andığı Namık
Kemal’den bir kıt‘a ve adını zikretmediği Hayalî’nin meşhur beytini iktibas etmiştir.
Ayrıca uygunsuz da olsa Sırrî ile ilgili bir nükte kaydetmiştir. Bunların ilk üçünün metne canlılık kazandırdığı belirtilebilir. Onda, Üsküdar’ın belli başlı değerleri hakkında
bahisler mevcuttur. Kitapçıkta, güncele dair Morgan’ın ölümü ve köpeği, kaleme alındığı I. Dünya Harbi öncesinde Üsküdar’ın sosyal hayatı, mesire yerleri, hayat şartları
hakkında az da olsa bilgi vardır. Mesela o devirde Üsküdar’da “muntazam” bir otel
yoktur. Morgan’a, “geçen gün öldü” şeklinde yapılan atıf, bu milyarder işadamının 1
Mart 11’de ölmüş olması sebebiyle, metnin 11 yılının ilk yarısında kaleme alındığını
göstermektedir. Bu esnada Avrupada (ve dünyada) olan biten, az-çok İstanbulda takip
ediliyordu, denebilir.
Metnin belli ölçüde eleştiri taşıdığı söylenebilir. Başta sakinlerinin İstanbul’u ve Üsküdar’ı tanımadığı, sadece eğlenmek değil faydalı işler yapılması gerektiği, alafranga
beylerimizin zayıf görür kimseler için miyop kelimesini kullanmaya başladığı, bu tavrın
münasebetsizlik olduğu, mezarlarımızın ve bilhassa meşhur şair Nabi’nin mezarının
bakımsızlığı, yeni şairlerimizin Avrupa şairlerine daha fazla muhabbet beslemesi
eleştirilmektedir.
Metnin üslubuna bakıldığında ise beklenebileceği gibi, onun çocuklar için kaleme
alındığını söylemek zordur. Yazarının daha çok yetişkinlere hitap ettiği söylenebilir;
zira ancak belli bir eğitim görenlerin anlayabileceği kelimeler ve ifadeler ihtiva etmektedir. Bununla birlikte, birkaç yerde de imla veya ifade bozukluklarına rastlandığı
da vakidir.
Sözümüzü yazarın folklora ait şahsiyetlerin nasıl başka kimliklerle yeniden üretilebileceği hususunda, bu dizide diğer yazdıkları da dikkate alındığında, bize önemli bir
örnek sunduğunu belirterek bitirebiliriz.
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Karagöz’ün
Üsküdar
macerasını
anlatan risalenin
ilk sayfası:
Karagöz
Üsküdar’da

Karagöz Neler Görmüş!”

Muharriri: S(in) F(e)
Karagöz, bahar münasebetiyle İstanbul’da cevelana başladı. Meşhudâtının mecmuu
zarif, latif ve musavver bir ‘İstanbul panoraması’ teşkil edecektir. Bu itibar ile kârilerin
her intişar edecek cüzü muhafaza etmeleri lazım gelir.
İstanbul
Yeni Osmanlı Matbaası –Babı Âli Caddesinde
1
Karagöz Üsküdar’da:
1
Karagöz, ciddi bir vaziyet alarak Hacıvad’a söylüyordu:
-Şimdiye kadar ötede, beride gezdik. İhtimal ki sen bu seyahatlerdeki hikmeti anlayamadın. Benim gibi hakîm, mütefennin, müştehir bir zat öyle beyhude gezmez, elbette
bir maksada hizmet eder. Benim emelim seyahat tarikıyla bazı hakâiki görmek ve halka
da göstermektir. Çok gezen çok bilir. Bu hikmete ittibâen gezerim, seyahati severim.
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Kanlı Nigâr

Bilinen şeyin söylenmemesi, güzel işlerde kullanılması mümkün olan paranın toprak
altına gömülmesi gibi, yanlış bir iştir. Bu hikmete binaen de malumat ve meşhudâtımı
enzâr-ı ammeye vaz‘ etmek isterim. İşte seyahatimin neşriyatımın illeti budur, yani
halka hâdim olmaktır. Anladın mı; benim abdal çocuğum?

oyununda
Hacivat ve
Karagöz
(İBBŞM)

-Anladım efendim.
-Anladınsa neden öyle Ahfeş’in keçisi gibi sersem sersem başını sallıyorsun?
-Efendim, yine bir ad taktınız. Keçi miyim ben!
-Keşke Ahfeş’in keçisi olsan. Hiç olmazsa adın tarihe geçerdi. İsmin ara sıra yâd, ruhun
da şâd olunurdu.
-Ben efendim, tek insan kalayım da namım hiç anılmasın. Razıyım. Hele keçi olmak,
boynuz takmak asla hoşuma gitmez.
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Cazular
oyununda
hanende, tiryaki,
cazu ve Hacivat
(İBBŞM)

-Sana keçi dedimse boynuz takmış olmadım ya. Mamafih Ahfeş’in keçisi kadar meziyetin olsaydı değerin daha ziyade olurdu.
-Vallahi efendim, bu keçiye beni imrendireceksiniz. Nasıl hayvanmış bu?
-Ha, anladım: Ahfeş, Arapça’da zayıfulbasar demekdir. Alafranga beylerimiz, zayıf
basar yerine artık “miyop” kullanmağa başladılar. Ben bu münasebetsizliklere çok kızarım. Her neyse ahfeşin lugaten mânâsı budur. Lakin tarih-i meşâhirde “ahfeş” kelimesi
eimme-i nuhâttan, yani nahv-i Arabîyi bihakkın bilen zevattan üç büyük kimseye lakab
olmuştur. Bunların birine Ahfeş-i ekber, diğerine Ahfeş-i evsat, öbürüne Ahfeş-i asgar
ve üçüne birden “ahâfiş” derler. İşte bunlardan birinin bir keçisi varmış. Galiba Ahfeş-i
asgar’ın olacak. Kendisi hocasından ders aldı mı gelir, bu keçinin karşısına geçer, dersi
ona takrir eder ve bu suretle malumatını zihnine yerleştirirmiş. Tabiidir ki keçi dersten
bir şey anlamaz. Ahfeş söylerken o da başını sallarmış. İşte (Ahfeşin keçisi gibi başını
sallıyor) tabiri bu hikâyeden kalmıştır. Bizim şairlerimizden biri, galiba Antakyalı Münif:
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Hem eder ta’na tahammül, hem olur ser-cünbân
Zâhide har mı desem, ya buz-i Ahfeş mi desem?
diyor. Sen şimdi beni, Ahfeş hazretleri olarak farz etmelisin. Kendini de keçi yerine
koymalısın. Tâ ki teşbihi canlandırmış olasın.
-Efendim, hikaye güzel ama, bana hayvanlık tatsız gelir.
-Hey gafil herif, Ahfeş’in keçisi, İskender’in atı, hatta geçen gün vefat eden milyarder
Pierpon Morgan’ın köpeği çok insanlardan ziyade hayat-ı maneviyeye malikdir. Zira
gâh ü bîgâh yad olunurlar. Hüner odur ki insaniyete hizmet edip îkâ-yı nâma muvaffak
olasın. Yoksa kuru kuruya dava-yı enaiyetten ne çıkar?
Karagöz biraz tevakkuf eder ve odada gezinmeye başlar. Zihnen meşgul olduğu simasındaki işmizazâttan anlaşılıyordu. Sonra birden tevakkufla:
-Ne düşünüyorum, Hacıvad biliyor musun? Dedi.
-Hayır, efendim.
-Herkes İstanbul, İstanbul diyor. Biz de diyoruz. Fakat İstanbulu bihakkın bilen anlayan
binde bir kişi yoktur. Gel seninle bir program yapalım. Muayyen günlerde İstanbulumuzun mahall-i meşhuresini, mahallât-ı marufesini gezelim. Meşhudâtımızı zabt ve
neşr edelim. Zamana göre muhtasar, müfîd, nev-zemin bir seyahatname hâsıl olsun.
Umarım ki bu sa‘yimizden ahali-i muhtereme memnun kalır. Bizim için de faideler
husule gelir.
-Hakikaten güzel olur efendim. Fakat İstanbul, İstanbullularca neden anlaşılmamış
olsun?
-Sana, Büyük Kemal Bey’in bir kıt‘asını okuyayım, sualine o kıt‘adan cevap al:
Kimse tayin edemez âlemde
Kendi mâhiyetini re’yi ile.
Münferid vâsıta-ı rü’yet iken
Göremez kendisini dîde bile.
Anladın mı oğlum?.. Kemal Bey’den daha evvel de bu mazmun söylenmiş, fakat bu
derece güzel ifade edilememiş:
Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezler
O mâhiler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler.
Demek ki bizim bi’l-itina göreceklerimizi, yazacaklarımızı takdir edecek erbab-ı insaf
bulunacaktır.
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-Kâni oldum efendim.
-Ben ibtidâ Üsküdar’a gitmeyi muvafık görüyorum. Ondan sonra sırasıyla bütün mevâkı-i marufemizi gezeriz. Hazır ol Üsküdar’a.
Karagöz bahara yakışan bir kostüm giyinmişti, pardesüsü de sümbülî hava renginde
olup Hacıvad tarafından taşınıyordu. Ceketinin cebindeki mendil, elinde bulunan
baston, zarif potinler Karagöz’e tam bir centilmen kıyafeti vermişti.
Semanın rebii tebessümlerle neş’eler saçtığı bir gün, bir Cuma günü Karagöz ile Hacıvad Köprü’den vapura bindiler. Üsküdar’a yol almaya başladılar.
Karagözün marufiyet-i mahsusası ve o günkü şıklığı vapur yolcularının nazar-ı dikkat ve
tecessüsünü celb ettiğinden Karagöz yan kamaralardan birine girmeyi muvafık gördü.
Hatta erbab-ı merakın pencere önüne yığılmasını men için de kamaranın perdelerini
çekti!
Vapur reftar-ı mu’tadıyla giderken Karagöz düşünüyordu. Tâ Kız Kulesi hizasına
gelinceye kadar, vaz‘-ı mütefekkirânesini bozmadı. Hacıvad biraz muhteriz, biraz
mütereddid bir sedayla:
-Kız Kulesine geldik.
Deyince, bizim mütefekkir Karagözümüz başını kaldırdı.
-Evet, Kız Kulesi! dedi, ve sonra ilave etti:
-Bu kulenin esası bir kayadan ibarettir. Eski Bizans tarihlerinde buna Damalis Kulesi
derler. Güya “Damalis” nâmını hâiz ve gayet hesnâ, dilrubâ bir kadın, bir kumandan
zevcesi vefat edince bu kayaya gömülmüş, üzerine de bir kule yapılmış. Damalis kulesinin nâmı buradan kalmış. Kız Kulesi ismi ise başka hikâyeden geliyor. Çanakkale’de,
Rumeli sahilinde de böyle bir kule varmış. O sahildeki bir köyde Hero isminde bir
rahibe, Anadolu sahilinde oturan Leandr namındaki bir delikanlı ile sevişirmiş. Rahibe
hanım geceleri kuleden âşıkına ateşle işaret verir o hararetli sevdâzede de denizden
yüzerek karşı yakaya, rahibe-i safâ-perverin harîm-i zühd ve ibadetine(!) gelirmiş. Bir
gece rahibenin yaktığı ateş sönmüş, âşık-ı şinâver denizde yolu şaşırmış ne Rumeli
sahilini bulmuş, ne dönebilmiş, çırpına çırpına boğulmuş. Sabahleyin rahibe âşıkının
cesedini görünce kendini kuleden aşağıya, denize atmış ve intihar etmiş. İşte o kuleyi
imâen bu kuleye de “Kız Kulesi” denilmiş. Bunlar laftır, efsanedir. Muhakkak olan bir
şey varsa bu kulenin vaktiyle gümrük vazifesi ifa ettiğidir. Sultan Orhan Üsküdar’a gelerek İmparator Kantakuzen’in ricalarını dinlemeye tenezzül ettiği zaman, imparator
bu kulede bulunmuş ve elçilerini sandalla Üsküdar’a huzur-ı Hazret-i Orhan’a göndermişti. Kız Kulesi eskiden başka şekilde idi, hatta bir zamanlar ahşap olarak yapılmıştı.
Bugünkü şekilde binası, Ahmed-i Sâlis zamanına tesadüf eder.
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Salıncak

Karagöz bu sözleri söyledikten sonra:
-Anladın mı Hacıvad, işte Kız Kulesi’nin tarihi. Bir daha Kız Kulesi nedir, diye bir suale
maruz kalırsan, kendisinden bir buse istenildiği zaman kızaran kızlar gibi mahcub
kalma. Beyanatımı hafızana nakş eyle, dedi.

oyununda
Karagöz (en
solda) ve Hacivat
(yaşmaklı olan)
(İBBŞM)

Vapur Üsküdar iskelesine yanaştı. Bizim seyyahlar da çıktılar. Vapurdan çıkan ve vapura giren yolcular mütehayyirâne Karagöze bakıyorlardı. Maahaza o tahayyürlerin
arasında mânâ-i takdir vardı. Çünkü Karagöz hakikaten zarif ve vakur idi.

İskeleden biraz tebâüd eder etmez Karagöz ağzını açtı. Bu suretle söylenmeye başladı:
Bak oğlum Hacıvad. Seyahat-ı tedkîkıyeye çıkanlar öyle dalgın dalgın yürümemeli.
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Etrafına dikkat etmeli. Her gördüğü şeyi anlamalı. Şimdi söyle bana burada ibtidâ
nazar-ı dikkatini ne celb etti?
-Hiçbir şey efendim.
-Anladım. Sende nüfuz-ı nazar yok. Bak bir kere etrafına. Sil şu gözünün ezeli çapaklarını!
Şu âmed şud, şu tenhâyî İstanbul’dan biraz ayrıldığımızı gösteriyor mu!.. Hele şu
dükkanların, mağazaların haline bak. Alışverişte velvele, muhâceme, hararet ve
vüs‘at yok. Değil mi? İşte bunlar birer nüktedir. Demek ki Üsküdar hayatı, İstanbul hayatından farklıdır. Bak, kıyafetler bile bir fark gösteriyor. Öyle vardakosta
biçimler, rengârenk kostümler yok. Bundan da Üsküdar’ın maişet-i mutedileye malikiyetini anlıyoruz. Erkeklerin feslerine dikkat ediyor musun? Çoğu eğri, mısriyyûn
gibi. Bu hal Üsküdar ricalinin biraz kabadayı geçindiğini gösterir, o sebeble şayan-ı
dikkattir. Bu biçim, İstanbulda istisna teşkil eder. İstanbul biçimi de burada derhal
temayüz eder.
O halde yarım saatlik bir bu’d-ı bahrînin iki kısım yer arasında bir tehâlüf vukua getirdiğine hükm etmelidir. Acaba bu tehallüf ve tehâlüf, zahiri olarak kalıyor mu? Yoksa
tahassüsât ve temayülât itibarıyla da İstanbul ve Üsküdar arasında fark var mı? Ben,
bu kadar ileri gidemeyeceğim. Duygu ve düşüncede tehâlüf olamaz. Zira iki taraf aynı
terbiyenin evladıdır. İhtilaf yalnız şeklî ve ta‘ayyüşî kalıyor!...
Karagöz’ün tahlilâtını Hacivad kemal-i hayret ve teslimiyetle dinliyordu. Bir taraftan da
iki seyyah bîkülfet, aheste aheste yürüyorlardı. Karagöz bir aralık sahil-i bahrı işaretle:
-Bak Hacivad. Buraya Şemsi Paşa derler. Şemsi Paşa Sultan Murad-ı Sâlis’i baştan
çıkaran râşi-i a’zam ve mürteşi-i muazzamdır. Bu mahal, onun namına muzaftır. Üsküdar’ın da muanven “mesire”lerinden biri.
-Fakat efendim, buranın mesireye benzer yeri yok. Çıplak bir yer.
-Orası doğru hatta yine Üsküdarın biraz yüksek gönüllü mesireperverleri, bu çıplak yer
için “Züğürtler Yaylası” nâmını vermişlerdir. Lâkin kalbinde ihtiyac-ı sevda, gözünde
hararet-i humma bulunan bazı müflisîn-i aşk buralarda sayd-ı kalb ederler. Güneşin
altında ter döke döke gönül avlamaya çalışırlar. Bazı şaşkın keklikler de işte gördüğün
vechile, bu çıplak ovaya gelerek ayaklarıyla tuzağa düşerler. Hoş, bunların bazısı da
avcıları avlarlar ya. Biz yine hüsn-i zan edelim.
Bu Şemsi Paşa adi bir heriftir. Sultan Murad-ı Sâlis’in validesi Nurbanu Sultan’a çatmıştı. Müşarun ileyha bizde ibtidâ “mehd-i ulyâ”lıkla teşehhür eden valide sultandır.
Üsküdar’a gelinince bu büyük kadını tahattur etmemek kâbil olamaz çünkü burada
Atîk Valide Sultan Camii onundur. Tımarhane onundur.
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Hacivad, dayanamayarak:
-Aman efendim, tımarhaneye de girelim, dedi.
Karagöz gülerek cevap verdi.
-Deli deliyi ararmış. Mamafih gidelim.
Karagöz Toptaşına çıkarak tımarhaneyi gezdi. Delilerle sonra Bağlarbaşı tarîkıyle Koru’ya gitti. Burasının a‘lâ bir mesire olduğunu Hacivad’a söyledi ve tasdik ettirdi. Sultan
Tepesi, Bülbül Deresi gibi mevâkı-i meşhureyi de gezdi. Hacivad, Bülbül Deresi’nde
şayan-ı temâşâ bir şey göremediğini söyleyince, Karagöz:
-Bu derenin bülbülleri insan kıyafetindedir, dedi.
Karacaahmed mezarlığına gittikleri zaman ise epice müverrihlendi. Bu mezar[lığ]ın
kıdemini, tarihini anlattı ve:
-Birçok ekâbir burada medfundur. Ne çare ki makberler harap olup gidiyor. Aldıran
yok. Koca Nâbî bile burada yatıyor. Avrupa şairleri için ellerinden gelse heykeller rekz
edecek kadar ibraz-ı muhabbet eden şuara-yı cedidemiz zavallı Nâbî’nin senin harap
mezarını bile tamire himmet etmiyorlar, dedi.
Üsküdar’da yapılan bu cevelan epice uzun sürmüştü. Avdet zamanı da takarrub etmişti. Biraz daha kalınsa son vapurun kaçması ihtimali uyanacaktı. Esasen Üsküdar’ın
en güzel yerleri, mesireleri, camileri, çarşısı, tımarhanesi ve mezaristanı görülmüştü.
Artık temdid-i ikamete mahal yoktu. Hele vapur kaçırılırsa yatılacak muntazam bir
otel bulunamayacaktı. Binaenaleyh seyyahlarımız avdette isti‘câle ettiler ve vapura
güçlükle yetiştiler.
Karagöz, esna-yı avdette Hacivad’ı bi’l-isticvâb Üsküdar’a ait tahassüsâtını ve derdmend arkadaşının koca Üsküdar’da yalnız delileri şayan-ı temâşâ bulduğunu öğrendi.
Kahkahalarla güldü. Sonra kemal-i ciddiyetle Üsküdar’ın tarihçesini anlattı:
-Üsküdar, güya “sekdari” tabir olunan bir nevi askerlerin “üsküdariyyûn” namını taşıyan kışlaları burada bulunduğundan dolayı vücuda gelmiş bir isim imiş. Fakat bu
rivayet yanlıştır. Bence Üsküdar Farisî’dir. Zira Farisîde posta tatarlarına ve menzilhanelere üsküdar denilir. Üsküdar kasabası ise Anadoluya giden posta yolunun İstanbul’a
nisbetle ilk menzilidir. Binaenaleyh bu isim, şu münasebetten ileri gelmiştir. Bizanslılar,
Üsküdar’a “Hrisopolis” derlerdi. Bu kelimenin mânâsı “Altunşehir” demektir. Akşamları güneş gurûb ederken Üsküdar’daki hanelerin camları İstanbul tarafından yaldızlı
gibi görünür. İstersen kalk bak… Gördün mü? İşte bu manzara dolayısıyla Üsküdar’a
“Altunşehir” denilmiş, fena değil, şairâne bir isim. Fakat Üsküdar kelimesi daha galiptir.
Bu unvan Dara zamanından mı kalmıştır, muayyen değil ise de herhalde Bizanslılar’ın
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“Üskütal” veya “Üsküdariyyûn” gibi kelimelerinden ziyade bu isim Farisî’deki münasebet âşikârdır ve biz de böyle kabul ederiz.
Muhavere böyle şekl-i tarihîde giderken Karagöz birdenbire tebdil-i bahs ile –aman,
Hacivad, dedi. Sana bir latife-i edebiye hikâye edeyim. Üdebâ arasında cereyan ettiği
cihetle gerçi edebîdir, fakat edebe ne derece temas eder, bilemem!...
Üsküdar’dan yetişmiş bir de şair vardır. İsmi Sırrî’dir. Bu kasabadan şüphe yok ki daha
birçok şairler çıkmıştır lakin Sırrî, Üsküdarî namıyla maruftur, bu sebeple doğrudan
doğruya Üsküdara mal edilmiştir. Bu şair Üsküdarî, gayet zarif, latifeperver, hoşgû,
hoş-hâl bir zat imiş. Kadın şairlerimizin şöhretlilerinden bulunan Anî Hanım’ın da
muasırıdır. Sırrî ile Anî Hanım’ın mahdumu arasında münasebet-i samimiye varmış.
Şair çok defalar şaire-zâdenin hanesinde yaşarmış. Bir gece yine orada imiş. Uyuyacağı
sırada bakmış ki rafta bir kitap var. İndirmiş, şöyle bir göz gezdirmiş. Anî’nin divançesi
olduğunu anlamış. Dedim ya, şâir son derece muzip ve çapkın. Hemen çakıyı ele almış.
Divanda tesadüf ettiği bütün Anî isminden “nun” harfini kazıyarak yerlerine “mim”
koymuş ve kitabı da yerine bırakmış.
Sahib-i hanenin halden haberi yok. Bir gün validesinin divan-ı eş‘ârını e‘âzımdan bir
zata takdim etmiş. O zat-ı muhterem de şöyle bir bakınmış. Ne görse iyi? Anî’nin mahlası değişmiş kemal-i hayretle şaire-zâdeye dönerek:
-Valide hanımın kadın olduklarını, tebdil-i mahlas etmekle anlatmağa lüzum gördüklerini işitmemiştim, demiş.
Şâire-zâdenin o dakikadaki halini düşün. Sırrî’yi bulsa öldürecek. Fakat koca Üsküdarî
hiç oralarda değil. O yine ötede beride ta‘zîb-i yârân ile meşguldur…
Hitâm

Dipnotlar
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O yüzden, pek az tanınan Sisak Ferid hakkında burada bazı bilgiler vermek istiyoruz. Sisak, Ohannes
ve Hagop Ferid Antepli Ermeni bir aileden gelen ve Osmanlı bürokrasisinde vazife alan üç kardeştir. Bir kaynakta (http://soykirim.info/index.php/-dikran/-osmanli-da-ermeniler1-11---)
Sisak Ferid’den Dahiliye Vekaleti Sansür Müdürü olarak söz edilmektedir; gerçekte, o, Matbuat İdaresi müfettişliği yapmıştır. Sisak Ferid’i başka bir yazının konusu yapmak istediğimizden ve belki de
tahminimizin aksine bu eserin müellifi olmayabileceğinden hareketle burada daha ayrıntıya girmiyoruz.



Söz konusu “gazete” şudur: “Karagöz, İstanbul’da, haftada iki kez yayımlanan mizah dergisi (1 Ağustos 1- Ocak 1 ve 1 Şubat 1-1). II. Meşrutiyet’in ilanının (1) hemen ertesinde,
imtiyaz sahibi Ali Fuad Bey’in yönetimi altında çıkmaya başladı. Halk kültürüne dayalı bir mizah
anlayışı sürdüren derginin özelliği Karagöz ve Hacivat’ı güncel, toplumsal ya da siyasal konularda,
alaylı bir dille konuşturmasıydı. Diyojen ve Hayal gibi Tanzimat dönemi dergilerinin geleneksel
modeline bağlı kalmakla birlikte geniş bir okur kitlesine seslenebiliyordu. Başyazarlığını Mahmud
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Nedim Bey’in yaptığı Karagöz’de Mahmud Sadık, Osman Cemal (Kaygılı), M. Rıfat, Baha Tevfik gibi
yazarların yazılarına, Mehmed Baha, Halid Naci, Ratip Tahir (Burak) ve D. Mazlum’un karikatürlerine yer verildi. II. Abdülhamid dönemini olduğu kadar İttihat ve Terakki yönetiminin gittikçe artan
baskılarını da eleştiren Karagöz, kısa sürede, tutulan bir yayın organı haline geldi.”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Karag%C% Bz_%dergi%, 1.1.1.


bk. http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c/c.pdf, 1/11/1



(Pierpont Morgan, 1 Nisan 1 Hartford, Connecticut/1 Mart 11, Roma, İtalya). Hayat hikayesi
için bk. http://www.biography.com/people/jp-morgan-1#synopsis, 1/11/1



http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c/c.pdf, 1/11/1
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Giriş
“İdadî” adlı okullar, yüksek askeri okullara öğrenci hazırlayan ön sınıflar olarak ilk
defa 1 yılında ordu merkezleri ile Bosna’da açılmıştır. İdadî ismi bir ortaöğretim
kurumu olarak gerçek hüviyetini 1 Maarif-i Umumiye Nizamnamesinde bulmuştur.
Bu nizamnameye göre, Müslüman olan ve olmayan Osmanlı vatandaşlarını birbirleriyle kaynaştırmak ve ortak bir kültür içinde yetiştirmek düşüncesiyle, rüşdiye çıkışlı
öğrencilerin kabul edileceği üç yıllık idadîler kurulacaktır.1
1 Maarif Nizamnamesinde hemen açılması öngörülen söz konusu idadîler, maddi
imkânsızlıklar ve öğretmen yokluğu yüzünden 1 yılına kadar bir türlü açılamamıştır.
1’te “Darülmaarif” idadîye çevrilerek ilk mülki idadî mektebi açılmıştır. Bundan
sonra İstanbul’da üç veya dört idadî okulunun daha açılmasına karar verilmiştir. Böylece Tanzimat Dönemi’nin sonuna kadar (1) İstanbul’daki idadî sayısı dört veya
beşe yükselmiştir. 1 (H.1) yılı kayıtlarında ise o sırada İstanbul’daki idadî sayısı
altı olarak gösterilmiş olup, şu isimlerle ifade edilmiştir: Darülmaarif İdadîsi, Fevziye
İdadîsi, Beşiktaş İdadîsi, Fatih İdadîsi, Davudpaşa İdadîsi ve İbrahim Ağa Çayırı İdadîsi.
Ancak bu idadîler bina, öğretmen ve program yönünden yeterli değildir. Çoğu kiralık
binalarda veya başka maksatla yapılmış yerlerde geçici olarak açılmıştır. 1 (1)
yılında Beşiktaş ve Fatih semtlerinde tekrar idadî okuluna ihtiyaç duyulması bu durumu doğrular mahiyettedir.
Gerek İstanbul’da ve gerekse taşrada idadîlerin nitelik ve nicelik bakımından asıl önem
kazanması II. Abdülhamid Dönemi’nde olmuştur. Maarif-i Umumiye Nezareti’nin
1-1 (R.1-1) öğretim yılı istatistiğine göre, bu yıllarda İstanbul merkez
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sancağında  adet resmi idadî mektebi olup, tamamı erkeklere mahsustur. Bunlara
ilaveten Beyoğlu sancağında , Üsküdar sancağında 1 idadî daha mevcuttur. Böylece
İstanbul’daki toplam resmi idadî sayısı dokuza çıkmıştır. Fakat devrin sonlarına kadar
gerçekleşen bu artışa rağmen, II. Abdülhamid Dönemi kayıtlarında, İstanbul’da uzun
yıllar sadece Şehzadebaşı civarında açılan ve açılış tarihi diğerlerine göre daha eski
olan İstanbul İdadîsi ile 1 yılında Doğancılar civarında Paşakapısı’nda açılmış olan
Üsküdar İdadîsi’nden bahsedilmektedir. Nitekim 1 (H.11) yılı kayıtlarına göre de
Dersaadet’teki idadî mektebi sayısı  olup, talebe adedi  ve memurin ve muallimin
ise toplam 1 kişidir.
1 (H.1) yılı kayıtlarında, yukarıda sözü edilen iki idadîye ilaveten İstanbul’da
Hamidiye İdadî Mektebi’ne yer verilmiş olup, mektebin Makri köyünde (Bakırköy) açıldığı belirtilmiştir. 11 (R.1) yılı kayıtlarında ayrıca Davudpaşa İdadîsi ve Kabataş
İdadîsine değinilmiştir.111 (R.1) yılında ise Mercan, Vefa, Davutpaşa, Üsküdar,
Kabataş ve Gelenbevi idadî mektebleri kaydına rastlanılmaktadır.1 11 (R.1)’de de
durum aynıdır.11 Ancak 11 (R.1-1) yılı kayıtları incelendiğinde, yukarıda ismi
geçen idadîlerin tamamının sultani olarak yer aldığı görülmektedir.1

A. Mektebin Tarihçesi
Yukarıda da değinildiği gibi, II. Abdülhamid zamanında İstanbul’da açılan eski ve
önemli idadîlerden biri de gündüzlü olan Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’dir. Mektebin
açılması için ilk teşebbüs 1 yılı ortalarında yapılmış ve konu Meclis-i Kebir-i Maarif’te görüşülerek şöyle karara bağlanmıştır: “…Üsküdar’da tesis ve açılışı düşünülen
mekteb-i idadî-i mülkinin personel maaşları ile sair tahsisatı hakkında mekatib-i idadîye idaresinden takdim olunup, meclise havale edilerek burada okunan işbu müzekkire
ve ekli defterin içeriği usule ve emsaline muvafık görünmüş ve defterde yazılı meblağın
sarfı kararlaştırılmıştır. Öncelikle söz konusu defterin toplamı olan aylık 1. kuruş
maaş ve  kuruş masarifin muhasebece tayin olunacak karşılıktan sarfına izin için
irade-i seniyye-i cenab-ı padişahi gerekli görülmüş ve gereğinin yapılması için de
durumun Babıali’ye bildirilmesi uygun bulunmuştur.”1
Maarif Meclisinin bu kararı üzerine, idadî mektebinin açılışının neden gerekli olduğu,
mektebin nerede ve nasıl açılacağı ve mekteb masraflarının bütçenin hangi kalemlerinden karşılanacağı Maarif Nezareti tarafından şu cümlelerle Sadarete bildirilmiştir:
“Saye-i tevfikat-vaye-i cenab-ı hilafetpenahide memleketin her tarafında idadî ve rüşdi mektebleri açılarak maarif nurları günden güne yayılmakta olduğu halde, Osmanlı
başkentinin en mühim ve kalabalık bir yeri olan Üsküdar ve civarı için henüz bir idadî
açılamamıştır. Her ne kadar bir rüşdiye mektebi var ise de, Üsküdar ve civarı ahalisinin
kalabalığına nazaran yetersizdir. Bunlardan İstanbul İdadîsi’ne müracaat edenlerin
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miktarı da gidiş-geliş zorluğu ve masraftan dolayı pek az olmakla, böyle bir mektebin
şiddet-i lüzumundan bahisle sürat-i tertip ve açılışı bir hayli vakitten beri istirham
olunmakta olduğuna; memleketin her tarafında yayılan maarif nimetlerinden Üsküdar ve civarı ahalisinin mahrum kalmaları caiz görülemeyeceğine; geçende irade-i
seniyye ile Trabzon Mekteb-i Mülki-i Rüşdisi binasıyla mübadele edilen Paşakapısı
Rüşdiye-i Askeriyesi şimdi boş olup, gündüzlü bir idadî mektebini içine almaya müsait bulunduğuna binaen Üsküdar ahalisi evladı maarif nimetinden kolayca istifade
olunmak üzere Üsküdar’da söz konusu bina dâhilinde gündüzlü bir idadî mektebi
açılması nezaret-i acizice uygun görülmüştür. Buraya tayin edilecek müdür ve muavin
ile muallimin ve saireye verilmesi lazım gelen maaşlar ile çeşitli masraflar, yakacak
ve ödül dağıtımı gibi masrafların aylık miktarı toplam 11. kuruştan ibaret olup,
bu masrafın 1 (R.1) yılı maarif bütçesinin birinci kısım ve faslının 1. maddesinde yeniden tayin olunacak “memurin maaşatı” olarak yazılı bulunan meblağ ile
ikinci kısmının . maddesinde yazılı “mekatib-i idadîye muallimini maaşatı” arasında
tutulan akçe artığından tahsisi ve karşılanması iktiza edeceği muhasebe ve meclis-i
maariften ifade kılınmıştır. Bu da hakikate, hal ve vaziyete ve maslahata muvafık
görünmüştür. Arz edilen hususlar sizin tarafınızdan da tasvip olunması durumunda,
icab eden irade-i seniyye-i hazret-i padişahinin hâsıl olmasıyla, öğretim yılı başlangıcı
olan Eylül ayından itibaren gereğinin yapılması için tarafıma emir ve izin verilmesi
müsaadenize bağlıdır.”1
Nezaretin bu gerekçesi ve mektebin mali kaynağı hakkında yapmış olduğu planlama
Sadaretçe de uygun görülerek iradesi çıkartılmış ve Üsküdar’da açılacak idadî mektebi
hususunda gereğinin yapılmasına gayret sarf edilmesi için Maarif Nezareti’ne emir
verilmiştir (11 Ekim 1/ Rebiyülevvel 111).1
Yapılan çalışmalar neticesinde, Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’nin  Kasım 1 (
Teşrin-i evvel 1) Cumartesi günü açılması kararlaştırılmış ve ilan edilmiştir.1 Ancak
bu karar ve ilana rağmen, henüz bazı eksikliklerinin tamamlanamamasından dolayı
mektebin açılışı 11 Kasım 1 ( Teşrin-i evvel 1) tarihine ertelenmiştir.1
Üsküdar İdadîsi Müdürlüğü, mektebin resmi açılışından bir gün önce açılış töreni
hakkında Maarif Nezareti’ne bilgi vererek, açılışın daha önce belirtilen tarihte saat 
dolaylarında gerçekleştirileceğini; açılış töreninde Maarif Meclisi azasından Zeynelabidin Efendi ile Mekatib-i İdadîye Müfettişi Abdi Kamil Efendi’nin hazır bulunacağını
ve Üsküdar Mutasarrıflığına da bilgi verildiğini; farz haline gelmiş padişah duaları
okunarak, mekteb muallimliklerine uygun görülen zatlarla tedrisata başlanacağını
ifade etmiştir (1 Kasım 1 / Cemaziyülevvel 111).1
Daha önce planlandığı gibi, mektebin açılışı 11 Kasım 1 ( Teşrin-i evvel 1)
Cumartesi günü gerçekleştirilmiş ve aynı gün Matbuat idaresine yazılarak ilan edilmesi
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istenmiştir. Ayrıca yine aynı gün mektebin açılışı Mabeyn-i Hümayun Baş Kitabetine
yazılarak Padişah da bilgilendirilmiştir.1
Mekteb binası olarak kullanılan yer, yukarıda da kısmen değinildiği gibi, Üsküdar’da
Paşakapısı’nda bulunan Paşakapısı Askeri Rüşdiyesi eski binasıdır. Bu bina, 1’lü
yılların başında inşa edilen Üsküdar hükümet konağının belediye kısmı eklentilerinden iken, 1/1 (R.1) yılında ara yere yol açılmasıyla ve tamir suretiyle müstakil
hale getirilerek tahminen 1-1 sene kadar askeri rüşdiye olarak kullanılmıştır. Ancak
pek az olan talebesi Toptaşı Askeri Rüşdiyesi’ne nakledilmesiyle bina bir müddet boş
kalmıştır. Askeriyeye ait olan bina, sözü edilen askeri rüşdiyenin kapatılıp Trabzon’a
nakline lüzum görülmesi üzerine, Trabzon’da maarife ait olan İnas Rüşdiyesi binası ile
mübadele edilerek Maarif Nezareti’nin tasarrufuna geçmiş ve binanın ahşap olan üst
katı Nezaret tarafından Üsküdar İdadîsi olarak tahsis edilmiştir.1
Eski bir mekân olan Üsküdar İdadîsi binası, 1 Temmuz 1 tarihinde İstanbul’da
meydana gelen şiddetli depremden etkilenmiştir. Mektebin zarar gören yerlerinin
tamirine evvelce tanzim olunan keşif defterine göre başlanılmış ise de, keşif esnasında
mektebin deftere dâhil edilmeyen bazı mahallerinin de onarımına lüzum görüldüğü
Maarif Nezareti’nden bildirilmiştir. Ancak Şehremaneti’nce yapılan incelemede bu
kısımların depremden evvel tamire muhtaç olduğu anlaşılarak, yeniden düzenlenen
keşif defteri  Ekim 1 ( Rebiyülâhır 11) tarihli yazıyla Sadarete gönderilmiştir.
Gerekli inceleme ve değerlendirmeyi yapan Sadaret’e göre; kuvvetle bilindiği üzere,
depremden dolayı hasara maruz kalan yerlerin tamiratı için başka ve zamanın geçmesiyle harap olup tamir ve onarıma muhtaç olan yerler için dahi başka keşif defterleri
düzenlenmesi gerekir. Fakat söz konusu tamirler için gerekli olan masrafın tamamının
Maarif Nezareti’nce karşılanması padişahın iradesinin gereğidir. Ayrıca, sözü edilen
mektepçe tamirine lüzum gösterilen mahallerin depremden dolayı tamire muhtaç
olduğu anlaşılmasına nazaran, ilgili emir doğrultusunda, Maarif Nezareti tarafından
gereğinin yapılması uygundur (1 Kasım 1/ Cemaziyülevvel 11).
Depremden yaklaşık on yıl sonra yani 1 (R.11) yılında mektep binasının esaslı bir
şekilde tamire ihtiyacı vardır. Bu nedenle mektebin keşfi icra edilmiş ise de, bütçenin
müsaade etmemesine binaen, gerekli yazışmalar yapılamamıştır.
1 yılı başlarına gelindiğinde, mektep binasının esaslı bir şekilde tamiri için yeniden
keşif defteri tanzim olunarak, toplam masrafın . kuruşa ulaştığı Maarif Nezareti
mimarlığınca arz edilmiştir (1 Mart 1/ Şubat 1). Bu teklif, Şehremaneti’ne
de bildirilerek, bir kere de bura hendesehanesince tetkiki lüzumlu görülmüştür (1
Nisan 1 / Safer 1). Şehremaneti, bu keşif teklifi üzerinde gerekli düzeltmeyi
yaparak, .1 kuruş  santim olarak keşif bedelini belirlemiştir. Daha sonra Babıâli’den izin alınmak üzere, söz konusu tamiratın münakasayla (ihale) ve talip çıkmadığı
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takdirde emaneten (Şehremaneti tarafından) icrası hususunun karar altına alınması
için konu Meclis-i Kebir-i Maarif’e havale edilmiştir.
Konuyu görüşüp değerlendiren Maarif Meclisine göre; Üsküdar İdadî Mektebi çatı ve dış
kaplamaları ile çerçevelerinin, mimarlıkça düzenlenip Şehremaneti hendesehanesince yapılan düzeltmelere nazaran .1 kuruş  santim sarfıyla tamiri ve yenilenmesi
mümkündür. Ancak istenilen sağlamlığın temini için ihale usulüyle yapılması uygun
değildir. Bu nedenle, söz konusu tamiratın güvenilir bir heyet marifetiyle Şehremaneti
tarafından icrası zikredilmiş ve durumun bu şekilde Babıâli’ye arzı kararlaştırılmıştır
( Haziran 1/ Rebiyülâhır 1). Tamir için belirtilen meblağın ise 1 (R.1)
senesi “İnşaat ve Tamirat” tertibinden mahsup edilmesi Maarif Muhasebe-i Umumiye
İdaresi’nce uygun görülmüştür.
Maarif Meclisi ve Muhasebenin sözü edilen bu önerileri doğrultusunda Babıâli’den
izin talep edilmiştir. Ancak Şura-yı Devlet Maliye Dairesi’nden gelen 1 Ekim 1 (
Ramazan 1) tarihli cevapta; söz konusu tamiratın ihale suretiyle icrasının mümkün
olamayacağına dair sunulan mütalaanın sebepleri açık açık anlatılmamış olduğundan
bu cihetin izah edilerek tekrar bildirilmesi istenmiştir. Bunun üzerine, Meclis-i Kebir-i
Maarif tarafından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda yazılan cevapta; ziyadesiyle tamire muhtaç bulunan mektebin sağlamlık ve dayanıklılığını temin etmek, tamir
esnasında yeniden ortaya çıkması düşünülen eksikliklerin ikmal olunması sağlamak
ve tamir işinin süratle icrası mekteb idaresi tarafından aniden talep olunması cihetiyle
ihale yapmaya vaktin müsaadesizliği gibi sebeplerle söz konusu tamiratın güvenilir bir
heyet marifetiyle emaneten icrasına evvelce karar verilmiştir. Öyle olmakla beraber,
keşif bedelinin tasdikinden sonra istenilen şartlara göre talip zuhur ettiği takdirde
eksiltme yoluyla ihale cihetine gidilmek tabii bulunmuştur (1 Aralık 1/ Zilkade
1).1 Meclisin bu cevabı ve önerisi,  Ocak 1 ( Zilkade 1) tarihli yazıyla
Şura-yı Devlet’e tekrar bildirilmiştir.
Söz konusu tamir için hangi uygulamanın kabul edildiği tespit edilemese de, tamirin
yapılması için  Şubat 1 (1 Muharrem 1) tarihli iradenin çıktığı kesindir. Bu
irade, Sadaret’in  Şubat 1 (1 Şubat 1) tarihli yazısıyla tebliğ olunmuştur. Yukarıda belirtilen meblağ ise 1 Şubat 1 ( Şubat 1) tarihinde tahakkuk ettirilmiştir.
Ancak inşaat tertibinin daha acil olan hususlara mahsus olmasından dolayı tamirat icra
edilememiştir. Bu nedenle, sözü edilen meblağın, 1 (R.1) senesi Şam Mekteb-i
Tıbbiyesi inşaat tertibi bakiyesinden merkez inşaat tertibine naklen mahsup edilmesi
hususunda Maarif Nezareti’nce izin talep edilmiştir.
Maarif Nezareti’nin bu talebini değerlendiren Şura-yı Devlet Maliye Dairesi’ne göre;
1 (R.1) senesinde tahakkuk ettirilen söz konusu meblağın, 1 (R.1) senesi
bütçesine konulan tertibden mahsup edilmesi denge usulüne zıt olup, sözü edilen
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tamirat masrafının, 1 (R.1) senesi bütçesinden karşılanması lazım gelir. Ancak
bu senenin bütçesi henüz tasdike yakın olmayıp, böyle tasdik edilmeyen bir bütçeden
akçe sarfına izin verilmesi de caiz değildir. Bu nedenle, bütçenin tasdiki zamanında,
sözü edilen meblağın, ayrılmış olan tertibden mahsup edilmesi hususunda izin talep
edilmesi gerekli olacaktır.
Bir taraftan Şura-yı Devlet Maliye Dairesi konuyu bu şekilde değerlendirirken, diğer
taraftan Sadaret’ten gönderilen  Nisan 1 (1 Rebiyülevvel 1) tarihli emirle Maarif Nezareti’nden gereğinin yapılmasına gayret edilmesi istenmiştir. Böylece gerekli
masrafın muhtemelen 1 (R.1) yılı bütçesinden karşılanmak üzere, tamiratın
yapılması kararlaştırılmıştır. Ancak bu kararın da hayata geçirilip geçirilemediği bilinmemektedir.
Sonuç olarak; 1’ten itibaren başlayan bu tamir süreci ve bürokrasisi, 1 yılına
kadar devam etmiştir. Beş yıl devam eden bu sürecin teoriden uygulamaya dönüşememesinin önündeki en büyük engel şüphesiz ki devletin içinde bulunduğu ekonomik
sıkıntılardır. Fakat bunun faturası yine idadî mektebine çıkmış ve mekteb binasının
bazı yerlerinin çatlayarak daha tehlikeli bir hal almasına neden olmuştur.
Balkan savaşları sırasında, mekteb binasının, savaşlarda yaralanmış olup, Mısır’dan
gelecek İkinci Hilal-i Ahmer Heyeti tarafından tedavi edilecek olan Osmanlı gazilerine
tahsis edilmek üzere tahliye edilmesi ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne teslimi lüzumlu
görülmüştür (1 Kasım 11/ Teşrin-i sâni 1). Bunun üzerine, Maarif Nezareti,
gereğinin yapılması için durumun Üsküdar İdadî Mektebi Müdürlüğüne bildirildiğini
ve Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin de bilgilendirildiğini ifade etmiştir. Ancak bu tahliyenin
gerçekleşip gerçekleşmediği veya mekteb binasının ne kadar süreyle boşaltıldığı tespit
edilememektedir.
Bilindiği gibi, 1’de İkinci Meşrutiyet’in ilânından sonra İstanbul ve taşradaki idadîlerin çoğu adım adım sultanî mekteblerine dönüştürülmüştür. Bu çerçevede, Üsküdar
İdadîsi de 11-11 öğretim yılında Üsküdar Sultanîsi adını almış ve 1 yılında tüm
sultanilerin “lise” olarak adlandırılmasına karar verilinceye kadar aynı isimle eğitime
devam etmiştir.1
Mondros Mütarekesi’nden sonra İngilizlerin başlattığı işgal politikası çerçevesinde
İstanbul’un resmen işgalini müteakiben 1 Mart 1’de Üsküdar Sultanisi’nin ibidai
kısmı da işgal edilmiştir. 11 Kasım 1 gecesi belediye binasının üst katında çıkan
yangın sonucunda Üsküdar Sultani Mektebi’ne de sıçrayan alevler, binanın bodrumunda bulunan eski tevkifhane de dâhil olmak üzere, mekteb binasının tamamen
yanmasına neden olmuştur. Daha sonra onarıldığı tahmin edilen Üsküdar Sultanisi,
bugün Burhan Felek Lisesi olarak hizmet vermektedir.
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B. Mektebin Zaptiye Nezareti ile Anlaşmazlığı
Askeriyeye ait olan Paşakapısı Askeri Rüşdiyesi binası becayişle Maarif Nezareti’ne
geçince yalnız üst katı Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’ne tahsis edilmiş; alt katı ise
1/1 (R.1) yılından itibaren Üsküdar Mutasarrıflığınca hapishane olarak
kullanıla geldiği şekliyle askeriyenin elinde kalmaya devam etmiştir. İdadînin zemin
katında bulunan ve ikinci ile üçüncü seneler dershanelerinin altına denk gelen ve iki
odadan veya bir oda ile bir sofadan oluşan kargir (taş) tonoz yapı, uzun yıllar Maarif
Nezareti ile Zaptiye Nezareti arasında anlaşmazlık konusu olmuştur. Maarif Nezareti,
söz konusu binanın tümüyle maarifin tasarrufuna geçtiğini iddia ederken; Zabtiye
Nezareti, Üsküdar Mutasarrıflığının da görüşü doğrultusunda, binanın eskiden beri,
mutasarrıflık dairesini oluşturan kısımlar ve teferruatının tamamı ile birlikte askeriyeye
ait olduğunu ve emlak kalemince de bu şekilde kayıtlı bulunduğunu beyan etmiştir.
Ancak burada esas mesele binanın kime ait olması değil, boşaltılıp boşaltılamayacağı
meselesidir. Okul idaresinin ve Maarif Nezareti’nin asıl hedefi, idadî mektebinin altında
böyle bir hapishanenin bulunmasının pedagojik olarak sakıncalı olması nedeniyle, söz
konusu hapishane dairesinin boşaltılarak mekteb idaresine teslim edilmesi ve derslik
olarak kullanılmasıdır. Bu nedenle, hapishaneyle ilgili yaşanan her olumsuz durum
fırsat olarak değerlendirilmiş ve hapishanenin en kısa zamanda boşaltılması için çeşitli
makamlara çok sayıda yazılar yazılmıştır.
Mesela, 1 Temmuz 1 Cumartesi gecesi, dikkatli davranılmaması nedeniyle hapishane dairesinde büyük bir yangın çıkmasına ramak kala söndürülmüştür. Bunun üzerine
okul idaresi, mekteb dâhilinde hapishanenin bekası caiz olamayacağının şu hal ile de
sabit olduğunu beyan etmiştir. Mekatib-i İdadîye İdaresi ise Üsküdar Mutasarrıflığına
iletilmek üzere Maarif Nezareti’ne yazdığı yazıda bu olumsuzluğu şöyle ifade etmiştir:
“Gerçekte dershanenin altında bulunan hapishanedeki mahpuslar ara sıra birlikte
şarkı söyleyerek ve gürültü ederek ders esnasında talebenin zihinlerini bulandırdıkları
gibi, maazallah bu suretle ileride bir yangın tehlikesi de mevcut olmasına nazaran,
hapishanenin oradan kaldırılarak başka bir yere nakli lüzumu hayli vakitten beri his
olunmuş ve sözü edilen olay ise bu lüzumun ehemmiyetini bir kat daha arttırmıştır.”
Üsküdar Mutasarrıflığının bu yazıya verdiği cevapta, söz konusu hapishanenin mektebe zarar verdiği kabul edilerek, yeni bir hapishane inşasının zaruri olduğundan
bahsedilmiştir. Ayrıca bu konuda Zaptiye Nezareti’ne münasip bir üslupla tezkere yazılarak, verilecek kararın ümitle beklendiği ifade edilmiştir. Ancak Zaptiye Nezareti’nin
herhangi bir adım atmaya niyeti yoktur.
Mekatib-i İdadîye İdaresi, defalarca giriştiği bu teşebbüslerinden bir sonuç alamayınca
bu defa müfettiş raporlarını devreye sokmuştur. Bu çerçevede, Üsküdar İdadîsi müfettişlerinden Hulusi Efendi ile Mekatib-i Aliye ve Hususiye Müfettişi Mehmed Ziyaeddin
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Efendi’ye raporlar hazırlatılarak, hapishanedeki tutukluların gazel ve şarkı söylemelerinin talebenin ahlâkını bozacağı pedagojik olarak da gösterilmiştir. Bu nedenle,
hiçbir vecihle yüksek gayeye muvafık olmayan bu halin devamına nihayet verilmek
üzere bu hapishanenin başka bir yere nakli arz ve beyan edilmiştir ( Nisan 1/1
Nisan 11). Bu görüş,  Mayıs 1 (1 Safer 1) tarihli yazıyla Maarif Nezareti’nce
Dâhiliye Nezareti’ne bir kez daha bildirilmiştir.
Hapishane dairesinin, idadî mektebinin altından başka bir yere taşınması beklenirken;
dairenin tamirine teşebbüs olunması, Maarif Nezareti’ni daha fazla rahatsız etmiştir.
Maarif Nezareti bu durumu şu cümlelerle ifade etmiştir: “Mekteb binası askeri rüşdiye
iken bir kısmına yerleştirilen tevkifhane şimdiye kadar tahliye edilmediği gibi, şimdi de
tamirine teşebbüs olunmasına nazaran bundan sonra orada kalacağı anlaşılmaktadır.
Bir nezaretin tasarrufunda bulunan bir binanın diğer bir resmi daire tarafından kısmen
işgali uygun olmadığı gibi, mezkûr binanın maarifin tasarrufuna geçeliden beri teslim
olunan kısmı mekteb yapıldığı halde, teslim edilmeyen kısmının hapishane olarak
kullanılmakta olması mahzurlara sebep olmaktadır.”
Buna karşı Üsküdar Mutasarrıflığı da şu ifadelerle kendisini savunmuştur: “ Mektebin
altında yer alan hapishane yeni bir bina olmayıp,  sene evvelinden beri hapishane
olarak tahsis edilmiştir. İç mimarisine gelince, mekteb tarafına ses aksettirmeye mani
binadan olduğu gibi, uzun süreden beri hapishane olarak kullanılan resmi bir binanın
bilinen ehemmiyeti ve başka bir yere nakli halinde katlanılması lazım gelecek çok masraflar ve sair cihetlerin lüzumu düşünülmesi gerekirken, söz konusu sebepleri ifade
etmekle maksada ulaşılmaya çalışılması hal ve maslahata muvafık değildir.”1
Maarif Nezareti’nin bütün yakınmalarına rağmen, sözü edilen hapishanenin, tahliye
edilmesi bir yana, padişahın iradesine uygun olarak  kuruş sarfıyla mükemmel bir
şekilde tamir edildiği,  Temmuz 1 ( Rebiyülâhır 11) tarihli yazıyla Zaptiye Nazırı
tarafından Dâhiliye Nezareti’ne bildirilmiştir.
Söz konusu hapishanenin mekteb binasından çıkarılması hususu daha önce Maarif
Nezareti’nce defalarca, Zaptiye Nezareti ile Üsküdar Mutasarrıflığına iletilmek üzere,
Şehremaneti’ne bildirildiği halde hiçbir sonuç alınamamıştır. Bu nedenle, sorunun
neticelenmesi için bir kere de  Nisan 1 ( Safer 1) tarihli yazıyla doğrudan
Dâhiliye Nezareti’ne yazılmıştır. Ancak Dâhiliye Nezareti de yine konuyu Zaptiye Nezareti’ne aktarmıştır. Çünkü sorunun muhatabı bu nezarettir.
Dâhiliye Nezareti’nden gelen ve yine Zaptiye Nezareti’nin görüşünü içeren  Ağustos
1 (1 Cemaziyülâhır 1) tarihli cevap şöyledir:
“Üsküdar İdadî Mektebi’nin zemin katında bulunan ve Üsküdar Mutasarrıflığınca
tevkifhane (hapishane) yapılan dairenin başka bir yere nakli lüzumuna dair gelen 
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Nisan 1 ( Safer 1) tarihli tezkire-i aliyeleri üzerine keyfiyet Zaptiye Nezareti’ne
bildirilmiştir. Nezaretten cevaben gelen tezkireye göre, mutasarrıflık dairesini teşkil
eden kısımların ve teferruatının tamamı eskiden beri askeriyeye ait olup, emlak kalemince de bu şekilde kaydedilmiştir. Mekteb binası da hükümet konağının belediye
kısmı eklentilerinden iken, 1/1 (R.1) yılında ara yere yol açılarak ve tamir
edilerek müstakil hale getirilmiş ve tahminen 1-1 sene kadar askeri rüşdiye olarak
kullanılmıştır. Ancak daha sonra, pek az olan talebesi Toptaşı Askeri Rüşdiyesi’ne
nakledilmesiyle bir müddet boş kaldıktan sonra maarife ait Trabzon’daki mekteb ile
mübadele edilerek, tahminen -1 sene önce askeriye tarafından Maarif Nezareti’ne
terk edilmiştir. Hâlbuki sözü edilen tevkifhane eskiden yani 1/1 (R.1) yılından şimdiye kadar belirtilen yerde bulunmaktadır. Tevkifhane denilen yer hükümet
dairesinin inşaatı esnasında yani 1 sene evvel tonoz halinde yapılmış kargir bir mahaldir. Üst kısmının mekteb olarak kullanılması ise pek çok zaman sonradır. Bu daire
yerine başka bir hapishane inşası en az 1. kuruşa muhtaç olup, buna da nezaretin
tahsisatı müsait değildir. Mektebin mevcut durumuyla iktifa edilmediği surette başka
bir yere mekteb inşası zaruridir.”
Görüldüğü gibi, verilen cevap yine olumsuz olup, üstelik mevcut durumla yetinilmediği takdirde, mektebin başka bir yere taşınabileceği önerilmiştir.
1 yılı başlarına gelindiğinde, hapishane sorunu hala devam etmektedir. Maarif
Nezareti bu kez de, tutukluların yanı sıra, hapishanede görevli olan polis ve jandarmaların da maarif faaliyetlerine ve talebelere zarar verdiğini iddia etmiştir. Ancak
Üsküdar Mutasarrıflığı, mahpuslar ile görevlilerin talebeyle bir ilişkisinin olmadığını
ve talebe bahçeye çıktığında, pencerenin tahta ile kapatılmasından dolayı mahpusları
görmediğini ve eğitimi aksatmadığını belirtmiştir. Hatta aksine, koğuşun üstü kimya
laboratuarı olarak kullanıldığı için ilaçlı ve kirli suların alt kata aktığı ve kendilerini
rahatsız ettiği görevli jandarma tarafından ifade edilmiştir.
Üsküdar İdadî Mektebi’nin açıldığı günden beri alt katındaki hapishane ile yaşadığı
problemler, mektebin sultaniye dönüştürüldüğü dönemde de devam etmiştir. Nitekim
11 yılının ilk aylarında, Üsküdar Sultani Mektebi binasının zemin katını işgal eden
tevkifhanede bulunan mahpuslar arasında tifüs hastalığı ortaya çıktığı haber alınmış
ve bunun üzerine mekteb idaresince bir takım sağlık tedbirleri alınmıştır. Fakat Maarif
Nezareti’ne göre; binanın ahşap olması itibariyle hastalığın etkisinden tamamıyla korunulması güçtür ve ’e yakın talebe ile memur ve müstahdemlerin korunmalarına
ve sağlıklarının muhafazasına imkân bulunamayacağı aşikârdır. Bu nedenle, talebeler
arasında vukuat çıkmasına meydan verilmemek ve bir an evvel bina dâhilinde fenni
ve sıhhi temizlikler yapılmasına imkân bulunabilmesi için tutukluların başka münasip
bir yere süratli bir şekilde nakli gerekmektedir. Bunun üzerine, Dâhiliye Nezareti’nce
verilen 1 Temmuz 11 (1 Temmuz 1) tarihli cevapta; Üsküdar’da yeniden inşa
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edilmekte olan tevkifhane binası bitmek üzere olduğundan, şimdiki tevkifhane tahliye
edilerek mektebe teslim olunacağı bildirilmiştir. Yine  Nisan 11 ( Nisan 1)
tarihli bir belgede; mekteb binasının alt koğuşunun tevkifhane yapılmasından dolayı
meydana gelen mahzurun izalesi çaresine bakılmakta olduğu ifade edilmiştir. Ancak
verilen vaatlere rağmen bu süreç iki yıl daha sürmüş ve yukarıda sözü edilen kurumlar
arasındaki yazışmalar da devam etmiştir.
Bu doğrultuda, Maarif Nezareti,  Aralık 11 ( Kanun-i evvel 1) tarihli yazıyla,
Üsküdar Sultanisi’nin kısm-ı sâni (ortaokul) binası altındaki tevkifhanenin tahliye
edilerek dershane haline getirilmesini ve kısm-ı ibtidaisinin (ilköğretim) oraya nakli
için eksikliklerin ikmalini istemiştir.
Maarif Nezareti, 1 Eylül 11 (1 Eylül 1) tarihli yazısında da şu bilgilere yer vermiştir: “Öteden beri tevkifhane olarak kullanılmakta olan Üsküdar Sultanisi binasının
zemin katının tutuklulara tahsisi, bilhassa şu son günlerde tevkifhanede zuhur etmekte
olan hadiseler dolayısıyla mekteb muhitini nazik bir hale getirmiştir. Bu durumun,
talebenin ahval ve harekâtı üzerine kötü tesir icra edeceğinin izahına gerek yoktur.
Üsküdar’da yeniden inşa edilmekte olan tevkifhanenin ekser kısımları ikmal edilmiş
ve  Eylül 11 ( Eylül 1)’dan itibaren tedrisata başlanması kararlaştırılmış olduğundan söz konusu binanın bir an evvel tahliye edilerek, icab eden tamiratın mekteblerin açılışından evvel icrası hususunun lazım gelenlere emir ve irade buyrulması
zaruridir.”
Tespit edilebildiği kadarıyla, 1 ile 11 yılları arasında yapılan bütün yazışmalara
rağmen, sultani mektebi altındaki hapishane dairesi ancak 1 Mart 1’de yeni
binasına nakledilebilmiştir. Fakat üç gün sonra gerçekleşen İngiliz işgali nedeniyle
mahkûmlar tekrar eski yerlerine iade edilmiştir. Bu durum, 11 Kasım 1’de çıkan
yangına kadar devam etmiştir. Yangından sonra ise eski hapishane dairesi tekrar
boşaltılmıştır.1
Hemen hemen mektebin açıldığı günden beri fiziki mekân ve pedagojik olarak mekteb
için problemlere neden olan ve talebe ile personelin motivasyonunu bozan söz konusu hapishane dairesi, muhtemelen ekonomik nedenler ve araya giren savaşlardan
dolayı bir türlü taşınamamıştır. Ancak hangi sebeplerden dolayı olursa olsun ve ne tür
tedbirler alınırsa alınsın, hapishane ile eğitim kurumunun altlı üstlü bulunmasının
pedagojik olarak zararları kaçınılmazdır. Bilhassa büyük hedeflerle açılan ve uzun
yıllar Üsküdar bölgesinin tek idadî mektebi olarak hizmet veren Üsküdar Mülki İdadî
Mektebi’nin iki odalı bir hapishaneye adeta kurban edilmesi eğitim açısından bir
talihsizlik olmuştur.
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C. Mektebe Talebe Kabulü ve Eğitim-Öğretim
Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’nin açılacağı karara bağlanır bağlanmaz, okula kaydolunmak arzusunda olanların her gün saat ’ten ’e kadar, Paşakapısı’nda bulunan mekteb idaresine müracaat etmeleri gerektiği ilan edilmiştir. Maarif Nezareti, daha önce
de yapılan bu ilanın, gazeteler aracılığıyla gün aşırı birkaç defa yapılmasını Matbuat-ı
Dâhiliye Müdüriyetine bildirilmiştir ( Ekim 1/1 Teşrin-i evvel 1). Mektebin
açılışı ertelenince, daha önce olduğu gibi, talebenin kayıt ve kabul işlemlerinin aynı
gün ve saatlerde devam ettiğinin ilan edilmesi istenmiştir.
Mektebin ilk açıldığı aylarda yoğun bir başvuru olmuştur. Bu nedenle, mekteb müdürlüğü, mektebe kayıt olunmak üzere hâlâ müracaat vuku bulduğunu, hâlbuki mektebin
tedrisatı ilerlediği cihetle talebe kaydı muamelesine son verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat bu yoğunluktan dolayı, Maarif Nezareti’nce de uygun görüldüğü takdirde,
 Aralık 1 (1 Kanun-i evvel 1) tarihine kadar talebe kabulüne devam olunarak,
ondan sonra müracaat edenlerin kabulünün gelecek öğretim yılının başına bırakılması
için müsaade istemiştir ( Aralık 1/ Teşrin-i sâni 1). Bu teklif, Nezaretçe de
kabul edilerek, ilan edilmek üzere aynı tarihte Matbuat-ı Dâhiliye Müdüriyetine gönderilmiştir.
Üsküdar İdadîsi’nin kayıt tarihleri ilk zamanlarda Dersaadet İdadîsi ile aynıdır. Mesela, 1-1 öğretim yılı başlangıcının yaklaşmasına binaen, mektebe kayıt ve kabul
olunacak talebenin giriş imtihanlarının yapılmasına başlanılması lazım gelmiştir. Bu
amaçla, Dersaadet Mülki İdadî Mektebi’nde olduğu gibi,  Ağustos 1 ( Ağustos
11) Pazartesi gününden  Eylül 1 ( Ağustos 11) Pazartesi gününe kadar her
Pazartesi ve Perşembe günleri saat  ile  arasında münhasıran bu işle iştigal olunacağından bu durumun ve giriş şartlarının ilan edilmesi okul idaresince Maarif Nezareti’nden talep edilmiştir (1 Ağustos 1/1 Safer 11).
Üsküdar İdadî Mektebi’ne talebe kabulü hakkındaki ilanlar çoğu zaman Temmuz veya
Ağustos aylarında yapılmış olup, bazen de gazetelerde yanlış çıkmış ve ilanın düzeltilmesi için Maarif Nezareti’nce Matbuat-ı Dâhiliye Müdüriyetine yeniden yazı yazılmıştır. Mesela, 1-1 öğretim yılı için talebe kabul etmek üzere, 1 Temmuz 1
tarihli gazetelerde yer alan mekteb ilanında; “Mekatib-i rüşdiye şehadetnamesini hâiz
olmadıkları halde” denilecek iken, mürettib sehvi olarak “hâiz oldukları” denilmiştir.
Üsküdar İdadî Mektebi, çalışma takvimini her öğretim yılı için farklı bir şekilde belirlemiş ve ilk yıllardan sonra bu konuda Dersaadet İdadî Mektebi’nden de bağımsız
hareket etmiştir. Mesela, Üsküdar İdadî Mektebi’ne  Ağustos 1 (1 Ağustos 11)
Pazar gününden 1 Eylül 1 (1 Ağustos 11) Pazar gününe kadar her Pazar ve
Çarşamba günleri saat  ile  arasında talebe kaydı ve kaydolunacak talebenin giriş
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imtihanlarının icrası işleriyle iştigal edileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle, bu mektebe
girmek isteyenlerin belirtilen günlerde mekteb idaresine müracaat etmeleri ilan olunur
denilmiştir.
Bu ilanda mektebe giriş şartları da açıkça belirtilmiştir. Buna göre; mektebe girecek
talebenin yaşları 1’i geçmemiş olmak ve aşı şehadetnamelerini, tezkire-i Osmaniyelerini ve tahsil etmiş oldukları mektebin şehadetnamesini taşımak; mekatib-i
rüşdiye şehadetnamesine sahip olmamaları durumunda, rüşdiye programında yer
alan Ulum-i Diniye, Kavaid-i Osmaniye, Arabî, Farisi, Franzsızca, Coğrafya, Hesab ve
Hüsn-i Hatt derslerinden imtihan vermek; iyi hal ve ahlâkı hakkında mahallesi tarafından veyahut muteber ve itimat edilen zatlar tarafından bir şehadetname göstermek
lazımdır.
Mekteb idaresi, yeni talebe kaydını ve mektebe olan rağbeti arttırmayı çok önemsemiştir. Mesela, 1-1 öğretim yılı için talebe kayıt ve kabulüyle ilgili evvelce gönderilen
ilan metninin yalnız bir defa ilan edilmesi maksada ulaşmak için kifayet etmeyeceğinden, söz konusu metnin günaşırı (iki günde bir, bir gün ara ile) olmak üzere beşer defa
daha ilanı mekteb müdüriyetinden bildirilmiştir.
1’te açılan Üsküdar İdadî Mektebi, ilk eğitim-öğretim yılı olan 1-1’te birinci ve
ikinci sınıflarla eğitime başlamıştır. Mektebin ikinci yılında üçüncü sınıf da eklenmiştir.
Ancak dördüncü sınıfın ne zaman oluşturulduğu bilinmemektedir. İlk eğitim-öğretim
yılının tatil müddetinin sona ermesi nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılına (1-1)
ve yeni oluşturulan üçüncü sınıf talebelerinin eğitimine 1 Eylül 1 ( Eylül 11)
tarihinde başlanmıştır.
Mekteb idaresi, tıpkı talebe kayıt ve kabulünde olduğu gibi, eğitim-öğretim yılının
başlangıcını da çok önemsemiş ve bunu da gazeteler aracılığıyla ilan ederek, mekteb
muallim ve talebelerini ve kamuoyunu haberdar etmiştir. Mesela, mektebin 111 (R.11-11) ders yılının  Eylül 1 ( Ağustos 11) Cumartesi gününden
itibaren başlayacağı ve bu nedenle bütün muallim ve talebelerin belirtilen günde saat
’te mektebde hazır bulunmaları gerektiği mekteb müdürü Tevfik Daniş tarafından
Maarif Nezareti’ne bildirilmiştir ( Eylül 1/1 Ağustos 11). Maarif Nezareti de
bu ilan metnini aynı tarihte Matbuat-ı Dâhiliye İdaresine göndererek ilan edilmesini
istemiştir.1
İstanbul’daki idadî sayısının artması üzerine, Mekatib-i İdadîye İdaresi buradaki
bütün idadîlerin aynı tarihte eğitime başlamasını sağlamış ve başlangıç tarihini de
tek bir ilanla duyurmuştur. Mesela, 11 Eylül 1 ( Ağustos 11) tarihli yazıyla
Vefa, Mercan ve Üsküdar idadîlerinin 1 Eylül 1 ( Eylül 11) Pazartesi günü
açılacağının ilan edilmesini istemiştir. Ancak 1 Eylül 1 tarihinde çıkan ilanda
Üsküdar İdadîsi’nin yazılmamış olduğu görülmüştür. Bunun üzerine, söz konusu
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yanlışın düzeltilerek ve Numune-i Terakki Mektebi’nin açılışı da eklenerek, bahsi
geçen tüm mekeblerin belirtilen günde öğretime başlayacağının yeniden ilan edilmesi istenmiştir.
Eğitim-öğretimin özünü oluşturan hususlardan biri okullarda okutulan derslerdir.
Üsküdar Mülki İdadî Mektebi eğitime ilk başladığında, mektebde okutulan dersler
açısından, ondan çok daha önce açılmış olan Dersaadet (İstanbul) Mülki İdadî Mektebi’ni kendisine örnek almıştır. Hatta Üsküdar İdadîsi Müdürlüğü, kendi ders programını Dersaadet İdadîsi ders programı ile mukayese ederek iki program arasında; 1.
Dersaadet İdadîsi’nin birinci senesinde Resim olmayıp Rumca ve Ermenice olduğu, .
Dersaadet İdadîsi’nin ikinci senesinde Farisi olmadığı halde, Ahlâk ve Terbiye, Rumca
ve Ermenice dersleri bulunduğu, . Dersaadet İdadîsi’nin üçüncü senesinde Usul-i
Defteri olup, Kavânîn ve Ahlâk ve Terbiye dersleri bulunmadığı ve fazla olarak Rumca
ve Ermenice olduğu, . Dersaadet İdadîsi’nin dördüncü senesinde Fenn-i Tersimat-ı
Riyaziye dersi olup, Üsküdar İdadîsi’nde bu dersin bulunmadığı ve Dersaadet İdadîsi’nde fazla olarak Rumca ve Ermenice dersleri olduğu şeklindeki farklılıkları tespit
etmiştir.
Mekteb müdürlüğünün, Üsküdar ve Dersaadet idadîlerinin ders programlarındaki
söz konusu farklılıkların giderilmesi lüzumuna dair  Aralık 1 ( Cemaziyülevvel
111) tarihli resmi yazısı Maarif Meclisi’ne havale edilmiştir. Konuyu değerlendiren
Maarif Meclisi, Dersaasdet İdadîsi ikinci senesi programında mevcut olan Ahlâk ve
Terbiye dersi yerine Üsküdar İdadîsi programında Farisi dersi bulunduğundan, Farisi
kitaplardan ahlâk ve terbiyeye müteallik bazı seçilmiş parçalar okutturulduğunda
maksad hâsıl olacağını; Üsküdar İdadîsi programında yer alan Kavânîn dersi mekatib-i aliyeye mahsus derslerden olması cihetiyle bunun okutturulmasından vazgeçilerek yerine Dersaadet İdadîsi’nde öğretilmekte olan Usul-i Defteri ve Tersimat-ı
Riyaziye öğretilmesini; Rumca ve Ermenice derslerine gelince bu dillerin, Mekteb-i
Mülkiye-i Şahane ve Mekteb-i Sultani ile Dersaadet İdadîsi’nde okutturulmasına rağmen, ileride lüzum görüldüğünde programa ilave olunmak üzere, şimdilik Üsküdar
İdadîsi’nde tedrisine gerek olmadığını kararlaştırmıştır. Bu karar, Maarif Nezareti’nin  Ocak 1 ( Kanun-i evvel 1) tarihli yazısıyla Üsküdar İdadî Mektebi
Müdürlüğüne bildirilmiştir. Böylece her iki mektebin ders programları arasındaki
farklılıklar büyük ölçüde ortadan kaldırılmış ve Üsküdar İdadîsi’nin ilk programında
yer alan “Kavânîn” dersi kaldırılarak yerine “Usul-i Defteri ve Tersimat-ı Riyaziye”
dersi konulmuştur.
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Tablo 1. Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’nin İlk Ders Programı
Birinci Sınıf
Sıra
No

İkinci Sınıf

Üçüncü Sınıf

Dördüncü Sınıf

Ders
İsimleri

Haftalık
Ders
Saati

Ders
İsimleri

Haftalık
Ders
Saati

Ders
İsimleri

Haftalık
Ders
Saati

Ders
İsimleri

Haftalık
Ders
Saati

1

Ulum-i
Diniye

2

Ulum-i
Diniye

2

Ulum-i
Diniye

2

Ulum-i
Diniye

2

2

Arabî

3

Arabî

2

Belagat ve
Usul-i İnşa

2

Ahlâk

1

3

Farisi

2

Usul-i
Kitabet ve
Lügat

2

Fransızca

5

Edebiyat

2

4

Türkçe

3

Fransızca

5

Tarih

2

Fransızca

5

5

Fransızca

5

Tarih

2

Coğrafyayi Osmanî

2

Tarih

2

6

Hesab-ı
Nazari

3

Coğrafya

2

Cebir ve
Müsellesat

2

Kozmografya

1

7

Tarih-i
Umumi

2

Cebir

2

Hendese

2

Mevalid
Hıfzıssıhha

3

8

Coğrafyayi Umumi

2

Hendese

2

Hikmet-i
Tabiiyye ve
Kimya

3

Kavânîn

2

9

Hüsn-i
Hatt-ı
Rika

1

Hikmet-i
Tabiiyye ve
Kimya

2

Resim

1

Usul-i
Defteri

1

10

Resim

1

Farisi

1

Hüsn-i
Hatt-ı Rika

1

Hikmet-i
Tabiiyye ve
Kimya

2

11

-

-

Resim

1

Kavânîn

1

Resim

1

12

-

-

Rika

1

Ahlâk ve
Terbiye

1

Hatt-ı Rika

1

13

-

-

Makine

1

Tablo 1’de görüldüğü gibi, dört sınıf üzerine açılması kararlaştırılan mektebin birinci
sınıfında 1, ikinci ve üçüncü sınıfında 1, dördüncü sınıfında ise 1 adet farklı ders
vardır. Haftalık ders saati açısından bakıldığında en fazla okutulacak ders Fransızca
olup, bütün sınıflarda haftada ’er saattir.
Mektebin ders programıyla ilgili sorunlar o zaman için halledildikten sonra, Maarif
Nezareti, Siroz İdadî Mektebi’nin kimyevi maddelerinin ve fen aletlerinin Üsküdar
İdadîsi’ne naklini ve hemen Dersaadet’e gönderilmesini kararlaştırmış (1 Temmuz
11) ve durum mekteb idaresine bildirilmiştir (11 Eylül 1/1 Rebiyülevvel 11).
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Muhtemelen birkaç ay içinde bu madde ve aletlerin taşınma işi gerçekleşmiştir. Çünkü
mektebin fen aletleri muhafızlığı , aydan beri mekteb imamı Basri Efendi’ye meccanen ifa ettirilmiştir. Ancak Basri Efendi, aletlerin iyi muhafazasına ve temizliğine itina
gösterdiği gerekçesiyle, hizmetine mukabil kendisine münasip bir maaş verilmesini
talep etmiştir. Mekteb idaresi de bu talebi uygun bularak, dikkatini çekmek ve gayretine
sebep olmak üzere söz konusu vazife için Basri Efendi’ye 1 kuruş maaş tahsis edilmesini istemiştir (1 Nisan 1/ Şevval 11). Ancak bu teklifin Maarif Nezareti’nce
kabul edilmediği anlaşılmaktadır.
İlerleyen yıllarda, diğer mekteplerde olduğu gibi, Üsküdar İdadîsi’nin de ders programında değişikliğe gidilmiştir. Özellikle “Ulum-i Diniye” olarak adlandırılan din ilimlerinin daha etkin olarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Bunun en büyük nedeni, Sultan
II. Abdülhamid’in, genellikle mülkiye (sivil) mekteblerinden mezun olan Müslüman
devlet memurlarının dindar olmaması yüzünden doğacak mahzurların ehemmiyet
derecesini fark etmiş olmasıdır. Bunun üzerine, Mabeyn-i Hümayun Baş Kitabetinin
1 Haziran 1 (1 Mayıs 11) tarihli hususi tezkiresiyle Maarif Nezareti’ne tebligat
yapılmış ve Maarif Nezareti de Ulum-i Diniye dersiyle ilgili bu emri 1 Haziran 1 (
Muharrem 11) tarihli yazıyla bütün mülki mekteblere bildirmiştir. Üsküdar Mülki
İdadî Mektebi’ne de gönderilen söz konusu yazıda; mektebde talim edilen Ulum-i
Diniye (Din İlimleri) derslerinin hangi kitaplardan ve her biri kaçar saat öğretilmekte
olduğunun; bu derslerden talebece ne şekilde ve ne dereceye kadar istifade edildiğinin; talebenin bu derslerden istenilen ölçüde istifade edebilmesi için ne gibi ıslahat ve
tadilat icrası lazım ise o cihetlerin dahi mümkün olan en kısa zamanda tafsilatlı olarak
bildirilmesi istenmiştir. Bunun üzerine, İdadî Mektebi Müdürlüğü, gelen bu emir
doğrultusunda tafsilatlı bir rapor hazırlayarak, mektebdeki din dersleri ve muallimleri
hakkında şu ayrıntılara yer vermiştir:
“Ulum-i diniye dersi dördüncü senede fıkıhtan “el-Mecmûatü’z-Zâhidiyye” isimli
kitabın ikinci cildinin nikâh ve talaka ait cüz-i evvel ve sânileri (ilk ve ikinci kısımlar);
üçüncü senede ilk cildin zekât kitabı, oruç kitabı ve hac kitabı; ikinci senede namaz
kitabı ve birinci senede taharet kitabı okutulması program gereğidir. Ayrıca bunlarla
alakalı bahisler ve akidelerden üçüncü senede Mevâidü’l-Enâm’dan ahiret ve ahiret
işleri; ikinci senede melaike, semavi kitaplar, nübüvvetin ispatı ve enbiyanın zikri;
birinci senede Allahın fiillerinin ve sıfatlarının vacibiyetinin ispatı bahislerinin gösterilmesi yine program iktizasındandır. Ancak birinci sene talebesi için fıkıhtan lüzumu
olan kitaplar elde edilemediği için bu sene İmamzade’nin Derikta Şerhi tedris edilemediği gibi, dördüncü sene için talak ve iman bahislerini cami bulunacak olan ikinci
cildin ikinci kısmı henüz neşredilmediğinden doğal olarak o kısım nakıs kalmıştır. Eğer
mektebimizin programı harfiyen uygulamaya konsa bu kitaplardan hakkıyla istifade
edileceği, geçen hafta zarfında icra edilen umumi imtihanlar neticesinin diğer senelere
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üstün olmasıyla sabit olmuş ve gelecekte daha ziyade istifade edileceği tabii bulunmuştur. Binaenaleyh ders kitaplarında hiçbir suretle tadilat ve ıslahat yapılmasına lüzum
ve ihtiyaç görülmemektedir.
Ders saatlerine gelince, Ulum-i Diniye dersi dördüncü, ikinci ve birinci senelerde
haftada ’şer saat ve üçüncü senede 1 saattir. Ulum-i Diniye dersinin fevkalade ehemmiyetine binaen ve istenilen neticelerin meydana gelmesi için ders saatlerinin adedi
yeterli olmayıp arttırılmalıdır. Bu nedenle, birinci, ikinci ve üçüncü senelerde bulunan
1’er saat müzakerenin Ulum-i Diniye dersine hasredilmesi münasip olacağından haftada  saatten ibaret olan söz konusu dersin adedi 1 saate ulaşmış olur. Programımız
gereği kabul edilen mükemmel ve seçilmiş kitaplardan ilk iki sınıf haftada ’er ve diğer
iki sınıf da ’şer saat görmüş olacaklar ki, bundan hâsıl olacak güzel neticenin arzu-yı
şahaneye muvafık geleceği kuvvetle umulur.
Mektebimize mahsus ıslahat cümlesinden olmak üzere, Ulum-i Diniye ve Arabî Muallimi Ömer Hayri Efendi haftada 1 saat ders okutuyor. Bir hafta zarfında bu kadar
dersin hazırlanması, anlatılması ve iyi öğretilmesinin mümkün olmadığı, şimdiye
kadar edilen sayısız tecrübeden anlaşılmıştır. Ayrıca, oturduğu semtin mektebe pek
uzak olmasından dolayı muntazaman mektebe devam edememekte olan Ömer Hayri
Efendi’nin bu seneki derslerinin üçte bir miktarı boş geçmiştir. Eğer bu defa ilavesi arz
olunan  saat Ulum-i Diniye dersi de bu muallime verilecek olursa yine aynı hal vukua
gelecektir. Hâlbuki bu dersleri diğer idadîlerde birden fazla muallim öğrettiği halde,
Üsküdar İdadîsi’nde vaktiyle her nasılsa bir muallime verilmiş ve yeterince istifade
edilmediği tecrübeyle sabit olmuştur. Bu nedenle, söz konusu derslerin şimdilik ikiye
ayrılması ve 1 saatten ibaret bulunacak olan birinci veya ikinci senelerin Akaid ve
Arabî dersleri, tahsis edilmiş olan  kuruş maaşla Ömer Hayri Efendi’ye; dördüncü ve
üçüncü senelerin  saatten ibaret olacak Ulum-i Diniye ve Arabî dersleri muallimliğine
de güzel ifade etme ve anlatıma muktedir bir zatın tayini ve tayin olunacak muallime
mektebin bir süreliğine alıkonulmuş parasından olup, evvelce muvakkaten başka bir
yere naklolunan meblağdan  kuruş tahsisi uygundur. Buna ilaveten, ikinci, üçüncü ve dördüncü senelerde tedrisi muallimlerin görüşüne bağlı olan Kıraat-ı Arabiye
kitabı yerine bu maksada ve talebenin İslamiyet nuruyla fikirlerinin nurlanmasına ve
hurafenin reddine hadim bir Kıraat-ı Arabiye kitabının kabulü; birinci ve ikinci senelerdeki Kıraat-ı Türkiye dersi için Türkçe ve fakat Kıraat-ı Arabiye tarzında yazılmış
bir kitab seçilmesi gerekir. Bütün bunların yanı sıra, ara sıra da münasip vesilelerle
İslamiyet’in ulviyetine ve her iki dünyada kurtuluş vesilesi olacağına dair Ulum-i Diniye muallimleri tarafından tesirli nasihatler yapılması ve talebeyi ibadete alıştırmak
üzere mektebde cemaatle ve mecburi olarak ikindi namazının dahi edası; talebeden ve
talebece numune kabul edilebileceklerden İslamiyet’in şanına yakışmayacak ahvalin
mekteb idarelerince derhal men’i ve tekrarı halinde icabı icra olunmak üzere merciine
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müracaat edilmesi hususlarına müdürler tarafından fevkalade itina edilmesi münasip
mütalaa kılınmıştır.”1
Maarif Nezareti, farklı mekteblerce hazırlanıp gönderilen bu gibi raporları değerlendirerek, bütün maarif müdürlüklerine ve Üsküdar İdadîsi başta olmak üzere diğer idadî
mekteblerine, Ulum-i Diniye derslerinin öğretimi hususunda yapmaları gereken işleri
ayrıntılı olarak bildirmiştir. Buna göre; umum mekteblerde Ulum-i Diniye derslerinin
arttırılması ile Müslüman talebelerin dini akidelerinin takviyesi meselesine nihayet
derecede itina olunması hakkında çıkan irade gereği, bütün idadî mektebleri programlarında bazı değişiklikler yapılmış ve yeniden tertip olunan ders çizelgelerinin bir
nüshası gönderilmiştir. Ayrıca, müfredat programının tertibi dahi, Mekatib-i İdadîye
Talimatına göre, şimdiye kadar vuku bulan tecrübe neticesi olarak bir araya getirilmesi
kararlaştırılmış olan düzeltmelerin ikmaline bağlı kılınmıştır. Bu öğretim yılı başından
itibaren derslere, ekli yeni çizelgeye göre devam olunarak, Müslüman talebelerin İslami marifet kazanmalarına nihayet derecede çaba sarf edilmesi ve itina gösterilmesi
gerekli görülmüştür.
Din dersleri programıyla ilgili yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, Dersaadet ve
Üsküdar idadîlerinin Ulum-i Diniye programı, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin Ulum-i
Diniye programıyla birleştirilerek, üçüncü sınıf derslerine “İlm-i Kelam” dersi ilave
olunmuştur. Bu nedenle, Maarif Nezareti, Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’nin üçüncü senesinde okutulan söz konusu ilme dair bastırılan formalardan (kitap parçası, kitapçık)
lüzumu kadarının, müracaat olduğunda, Dersaadet ve Üsküdar idadîlerine bedeliyle
verilmesini Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Müdüriyetine bildirmiştir. Keza üçüncü sınıf
talebesi için gerektiği kadar formanın söz konusu mektebden satın alınarak hususi
bir memur vasıtasıyla getirtilmesi için de Dersaadet ve Üsküdar idadî müdürlüklerine
haber verilmiştir ( Eylül 1/ Cemaziyelevvel 11). Ancak belirtilen kitapçıkların
satın alınıp alınmadığı bilinmemektedir.
Sultan II. Abdülhamid Dönemi’nde idadî mekteblerinin ders programlarındaki değişim belirli aralıklarla devam etmiştir. Nitekim II. Abdülhamid’in emriyle 1 Eylül 1
tarihinden itibaren uygulamaya konulmak üzere, “idadî mektebleri muadil (eşit, denk)
programı” oluşturulmuştur. Bu yeni programın gereği olarak eğitim süresi, Dersaadet
İdadîsi’nde olduğu gibi, Üsküdar İdadî Mektebi için de  yıla çıkarılmış ve böylece bir sınıf daha ilave olunmuştur. Bu düzenlemeye bağlı olarak ortaya çıkan ilave derslerden
bazıları mektebin mevcut muallimlerine dağıtılırken, bir kısmı için de yeni muallimler
atanmıştır. Mesela, Kavânîn muallimliğine Mekteb-i Hukuk-i Şahane mezunlarından
Hafız Raif, Tarih-i İslam muallimliğine Hüsn-i Hatt eski muallimi Fuad, Hüsn-i Hatt
muallimliğine Sanayi-i Nefise Mektebi şehadetnamelilerinden Hakkı, Malumat-ı Ziraiye ve Sıhhiye muallimliğine ziraat fenni mütehassıslarından Hilmi beyler ve Fransızca
muallimliğine Jak Efendi tayin edilmiştir. Ayrıca, sözü edilen muallimlerden yeminli
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olmayanların yemin merasimleri icra edilmiş ve bütün bu atamalar ilan edilmek üzere,
 Ekim 1 ( Receb 1) tarihli yazıyla Matbuat-ı Dâhiliye İdaresine bildirilmiştir.
İdadîlerde genellikle yabancı dil olarak Fransızca okutulduğu halde, idadîlerin sultaniye dönüşümüyle, Fransızcanın yanı sıra, İngilizce ve Almanca dersleri de okutulmaya
başlanmıştır. Bu çerçevede, Almanya Devleti tebaasından ve Haydarpaşa Alman
Mektebi muallimlerinden Corc Reyzinger ve Pol Foks efendilerin, Üsküdar Sultanisi
Almanca muallimliklerinde istihdam olunmak üzere Osmanlı Devleti hizmetine kabulleri uygun görülmüş ve bu emrin icrasına Maarif Nezareti memur edilmiştir (
Mayıs 11/ Receb 1).

D. Teftiş
Osmanlı Devleti’nin maarif hayatında teftiş fikri, yeni mekteblerin açılmasıyla ortaya
çıkmış ve bu çerçevede peyderpey bazı müfettişlikler oluşturulmuştur. Üsküdar İdadî
Mektebi’ne ilk müfettişin ne zaman görevlendirildiği tam olarak bilinmemekle birlikte,
bazı konularda müfettişlerden yararlanıldığı açıktır. Mesela, Mekatib-i İdadîye İdaresi,
Üsküdar İdadî Mektebi altındaki hapishaneyi başka yere naklettirmek için Üsküdar İdadîsi müfettişlerinden Hulusi Efendi ile Mekatib-i Aliye ve Hususiye Müfettişi Mehmed
Ziyaeddin Efendi’ye raporlar hazırlatarak, hapishanedeki tutukluların gazel ve şarkı
söylemelerinin talebenin ahlâkını bozacağını pedagojik olarak da ortaya koymuştur
( Nisan 1/1 Nisan 11).
Üsküdar İdadîsi müfettişi olarak yukarıda Hulusi Efendi’nin adı geçmesine rağmen,
1 yılı sonlarına gelindiğinde, mekteb müfettişliği görevini Mekatib-i Aliye ve Hususiye Müfettişi Mehmed Ziyaeddin Efendi’nin ekstradan devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Ancak Mehmed Ziyaeddin Efendi, vazifesinin çokluğu ve ehemmiyetine binaen
Üsküdar İdadî Mektebi’nin teftişine devam etmesinin mümkün olamayacağından, bu
vazifenin uygun bulunacak başka bir zata bırakılmasını 1 Ekim 1 (1 Receb 1)
tarihli yazısıyla istirham etmiştir. Bu talebi değerlendiren Mekatib-i İdadîye İdaresine
göre; teftiş hizmetinde bulunanlar bu vazifeden dolayı ayrıca muvazzaf olmadıklarından, Üsküdar tarafına gideceklerin o semtte ikamet eden zatlardan seçilmesi münasiptir. Bu meyanda sicil şubesi başkâtibi Hacı Nuri Bey teftiş vazifesini usulüne göre ifa
edebilecek kişilerden olmakla beraber, Üsküdar’da ikamet etmekte olduğuna binaen
Üsküdar İdadîsi Müfettişliğine tayini uygundur ( Ekim 1/1 Teşrin-i evvel 11).
Ancak adı geçen şahsın müfettiş olarak atanıp atanmadığı bilinmemektedir.
Maarif Nezareti, bir taraftan müfettişler vasıtasıyla dolaylı olarak okulları teftiş ettirirken, diğer taraftan da oluşturulan talimatname doğrultusunda hazırlanan okulların
üç aylık vukuat çizelgeleri ve aylık tedrisat çizelgelerine göre kendi bünyesindeki ilgili
maarif daireleri sayesinde okulları doğrudan teftiş etmiştir.
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Bu doğrultuda, Mekatib-i İdadîye İdaresi, Talimatnamenin . maddesi gereği, her sene
Kanun-i evvel, Mart ve Haziran başlarında mektebin vukuatına dair matbu örneğine
uygun bir çizelge ile her ay sonunda her ders mualliminin programda yer alan konulardan hangilerini ders verdiğini açıklayan matbu örneğine uygun bir defter tanzim edip,
evvelkisinin üç ayda bir, ikincisinin her ayın sonunda idareye gönderilmesini, 1 Ocak
1 tarihli yazıyla İstanbul’daki idadî müdürlüklerine bildirmiştir. Fakat söz konusu
çizelgeler yalnız Numune-i Terakki Mektebi’nden gönderilmiş; diğer Mercan, Vefa ve
Üsküdar idadî müdürlüklerinden gönderilmemiştir. Bu nedenle, Eylül, Teşrin-i evvel
(Ekim) ve Teşrin-i sâni (Kasım) ayları ile Kanun-i evvel (Aralık) ve Kanun-i sâni (Ocak)
ve Şubat aylarına mahsus iki vukuat çizelgesi ile altı tedrisat çizelgesinin bir haftaya kadar seri bir şekilde gönderilmesi gerektiği; aksi takdirde talimatın ilgili hükmüne göre
birinci defaya mahsus olmak üzere ceza olarak maaşlarının dörtte birinin kesileceğinin
mekteb müdürlüklerine bildirilmesi ifade edilmiştir ( Mart 1/ Mart 11). Mekatib-i İdadîye İdaresi’nin bu uyarıları için Mektubi kalemince gereği yapılmıştır.

E. İmtihanlar, Ödül Törenleri ve Cezalar
Osmanlı modern okullarında sınıf geçmenin en önemli kriteri olup, yılda bir defa yapılan ve “imtihan-ı umumi” diye adlandırılan yılsonu imtihanları çok önemsenmiş ve bu
imtihanlara herkesin girmesine izin verilmemiştir. Mesela, öğretim yılının üçte birini
devamsızlıkla geçiren talebelerin imtihana kabul olunmayıp, sınıfta bırakılmalarının,
taşra idadîlerinde olduğu gibi, Dersaadet ve Üsküdar idadîlerince de icrası Maarif Meclisi tarafından münasip görülmüştür.1
Osmanlı maarif sisteminde umumi imtihanlara hazırlık yapılması da önemsenen
bir konu olup, bu imtihanlardan en az bir hafta önce derslere ara verilmiş ve böylece
talebenin hazırlanmasına zaman kazandırılmıştır. Mesela, Üsküdar İdadî Mektebi’nin
1-1 öğretim yılı yılsonu imtihanlarının yaklaşması nedeniyle, talebelerin
derslerini müzakere ve mütalaa etmeleri için derslerin 1 Mayıs 1 Perşembe günü
kesilmesi mekteb idaresince münasip görülmüştür.
Üsküdar İdadî Mektebi’nin açılışında olduğu gibi, derslerin kesilmesinde de çalışma
takvimi yıldan yıla farklılık göstermiştir. Ancak İstanbul’da idadî mektebi sayısının
artması üzerine, bütün işlemlerde olmasa bile, birçok konuda mektebler arasında
çalışma takvimi bakımından birliktelik sağlanmaya çalışılmıştır. Mesela, İstanbul’daki
bütün idadîlerde yılsonu imtihanlarına başlanılmak üzere, önceki senelerde olduğu
gibi,  Mayıs 1 (1 Mayıs 11) Perşembe günü derslerin kesilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak imtihanların başlama tarihi mekteblere göre farklılık arz etmiştir. Bu
bağlamda Üsküdar İdadîsi’nde 1 Mayıs 1 (1 Mayıs 11) tarihinde imtihanlara
başlanılması ve  Temmuz 1 ( Temmuz 11)’te son verilmesi uygun görülmüştür.
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Üsküdar İdadî Mektebi imtihanlarının bittiği günden itibaren ise İstanbul’daki bütün
idadîlerin umumiyetle tatil edilerek, gelecek ders yılı başlangıcı olan  Eylül 1 (
Ağustos 11)’te tekrar açılması, ikmal imtihanlarının icrası ve 1 Eylül 1 (1 Eylül
11) tarihinden itibaren derslere muntazaman başlanması Mekatib-i İdadîye İdaresi’nce önerilmiştir ( Mayıs 1/1 Nisan 11). Bu iş takvimi Maarif Nezareti’nce de
onaylanarak, uygulanmak üzere Mercan, Vefa, Üsküdar ve Numune-i Terakki idadîleri
müdüriyetlerine ve ilan edilmek üzere de Matbuat-ı Dâhiliye Müdüriyetine gönderilmiştir (11 Mayıs 1/ Rebiyülevvel 1).
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Osmanlı modern okullarında sınıf geçme ve okuldan
mezun olarak diploma almanın en önemli şartı, her yılın sonunda yapılan umumi imtihanlarda başarılı olmaktır. Bu imtihanlarda başarısız olanlar ikmale kalmış ve burada
da başarılı olamayanlar sınıfta bırakılmıştır. Mesela, Topçu Alayı mülazımlarından Hüseyin Efendi’nin kayınbiraderi olup, Üsküdar İdadî Mektebi dördüncü sınıf öğrencisi
olan Bedreddin Efendi, 1-1 yılı umumi imtihanlarında Mihanik (Mekanik) dersinden ikmale kalmış ve o dönemde hasta olduğu için üç defa ikmal imtihanına girdiği
halde muvaffak olamamıştır. Bunun üzerine, padişahın yaverlerinden Üsküdar ciheti
kumandanı devreye girerek, adı geçen talebenin şimdiye kadar çalışmakta olduğuna ve
zaten kendisinin son sınıf talebelerinden ve hastalıklı ve zayıf olmasına merhameten
ve emsali vuku bulmasına binaen bu dersten bir defa daha imtihana kabul edilmesini
istirham etmiştir.
Maarif Nezareti, konuyla ilgili yaptığı değerlendirme sonucunda, Mekatib-i İdadîye
Talimatnamesinin 1. maddesinde; “son sınıf talebesine yalnız bir dersten üçüncü
ve son defa olarak imtihanları icra edileceği ve onlarda muvaffak olamazlarsa sınıf
geçemezler” denilmiş olmasına nazaran tekrar sınava alınmasının mümkün olmadığı
bildirmiştir.
Yine 11-11 öğretim yılı umumi imtihanlarında sınıf geçemeyen Üsküdar İdadîsi
üçüncü sınıf talebesinden Osman Muzaffer Efendi’nin, ikmale kaldığı Cebir, Müsellesat ve Usul-i Defteri derslerinden bilahare imtihana girerek sınıf geçmeye muvaffak
olduğu bildirilmiştir.
Yılsonu umumi imtihanları, sınıf geçmenin yanı sıra, aynı zamanda muallim ve talebelerin ödüllendirilmesinde de en önemli etken olmuştur. Nitekim Üsküdar İdadî
Mektebi’nin icra edilen ilk yılsonu umumi imtihanı (1-1 öğretim yılı) sonucunda başarılı olup, ödül almaya hak kazananlar için planlanan ödül dağıtım töreni
 Mart 1/ Şubat 11) Perşembe günü yapılmış ve bu vesileyle padişaha dua
edilmiştir.
Mektebin 1-1 ders yılı ödül dağıtım töreni mezuniyet töreniyle birleştirilerek,
1 Kasım 1 ( Receb 11) Pazartesi günü mekteb dâhilinde her zamanki gibi icra
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edilmiş ve son sınıf talebelerinden hak kazananlara şehadetnameleri verilmiştir.
Bu vesileyle de, hemen hemen bütün törenlerde olduğu gibi, yine padişaha dua
edilmiştir.
Mektebin 1-1 ders yılı ödül töreni ise padişahın doğum gününe denk gelen 1
Aralık 1 ( Kanun-i evvel 11) Salı günü mekteb salonunda talim heyeti huzurunda
yapılmış ve diğer bütün törenler gibi gazeteler aracılığıyla ilan olunmuştur.
Mektebin 1-11 ders yılı ödül töreni de padişahın doğum gününe rast getirtilerek,
 Kasım 11 Çarşamba günü mekteb dâhilinde muntazam ve hususi bir surette icra
edilmiştir. Şöyle ki, talebelik süresini tamamlamakla şehadetname almaya ve fevkalade
ehliyetini ispatlamakla mükâfaten kitap almaya hak kazanmış talebelere müdüriyet
tarafından şehadetnameler ile eski kitaplar verilmiştir. Müteakiben idare heyeti ve
muallimlerden bazıları hazır bulundukları halde bir salâvat duası okunmuş ve yine
padişaha dua edilerek törene son verilmiştir.1
İstanbul’daki bütün idadî mekteplerinin 1-1 ders yılı ödül törenlerinde, ödül almaya hak kazanmış olan talebeye birer saat verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda
Üsküdar İdadîsi için  kuruş kıymetinde 1 adet saat satın alınmış ve ilgili talebelere
verilmiştir.11 Ancak saatlerin bedelinin ödenmesi için bu yılın (R.1) maarif bütçesi
“masarifat (masraflar)”tertibinde yeterli karşılık olmadığından, bu meblağın “Taşra
Mekatib-i Tıbbiye İnşaatı” tertibinden merkezin “zuhurat” tertibine naklen aktarılması
uygun görülmüştür.1
Umumi imtihanlarda talebelerin gösterdiği olağanüstü başarılardan dolayı o derslerin muallimleri de mükâfatlandırılmıştır. Mesela, Meclis-i Kebir-i Maarif kararıyla
mümeyyiz olarak tayin edilen iki kişilik heyet, Üsküdar İdadî Mektebi’nin 1-1
(R.11-11) ders yılı umumi imtihanlarında ikinci senenin Coğrafya-yi Umumi dersinde imtihan çizelgesine şerh (açıklama) düşmüşler. Şerhte; bu derste talebelerin ve
muallimleri Saffet Efendi’nin say ve gayretleri takdire şayan bulunmuştur.1
Yine mektebin aynı ders yılının umumi imtihanlarında dördüncü senenin Mevalid
ve Hıfzıssıhha dersleri imtihan çizelgelerine de mümeyyiz heyeti tarafından şerh düşülmüştür. Burada ise şu ifadelere yer verilmiştir: “Mevalid ve Hıfzıssıhha derslerinde
talebelerin gösterdiği liyakat, maharet ve melekeleri ilmi ilerleme ve fenni kazanımlarının kemal derecesine delildir. Bilhassa diyanet ve ahlâk hususunda şahit olunan
güzel hareket ve fiilleri takdir ve tahsine şayan görülmüştür. Müslüman evlatlarının
bu derecede talim ve terbiyeleri hususunda idare ve talim heyetinin (Ders muallimi
Doktor Müştak Bey) vaki olan hizmetleri çok taltif ve takdire layıktır.”1
Bu değerlendirmeler, mekteb müdürünün  Kasım 1 (1 Teşrin-i sâni 11) tarihli
tezkiresiyle Maarif Nezareti’ne takdim edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda,
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öğrencilerin başarısına katkısı olan mekteb muallimlerine karşı nezaretin duyduğu
memnuniyetin ifade olunması uygun görülmüştür.1
Talebeler, yılsonu umumi imtihanları sonucunda ödüllendirildikleri gibi, bazen de
çeşitli nedenlerden dolayı cezalandırılmışlardır. Mesela, 11-11 öğretim yılı umumi
imtihanlarında sınıf geçemeyen Üsküdar İdadîsi üçüncü sınıf talebesinden Osman
Muzaffer Efendi’nin, babasına hitaben yazıp dilekçesine bitiştirdiği mektupta muallimleri hakkında kullandığı hakaret sözleri talebelik sıfatıyla bağdaşmayan bir husus
olarak görülmüş ve yalnız şu hareketi bu talebenin mektepten kaydının silinmesini
gerektiren hallerden bulunmuştur. Ancak ilgili dilekçeden anlaşıldığı üzere, babasının, çocuğun talim ve terbiyesi üzerinde fazla durduğuna ve onun eğitimine ziyade
düşkün ve iştiyaklı olduğuna hürmeten bu defalık çocuğun mektebe kabulü münasip
görülmüştür. Ayrıca daha sonra bütün muallim ve mürebbileri hakkında saygı ve
hürmet beslemesi ve her halükarda ilme mani olacak bu gibi hallerden sakınması
gerekli görülmüştür.1
Talebenin yanı sıra, diğer mektep görevlilerinin de olumsuz tavırlar sergilemesi durumunda cezalandırıldıkları tespit edilmiştir. Bu bağlamda, mekteb mubassırlarından
Halid, Nuri ve Şevki efendiler ile mektebin ikinci sınıf talebesinden Gülfem Hatun
Mahallesi sakini Hilmi ve ikinci sınıf talebesinden Cerrah Mahmud Efendi’nin oğlu
Ali Cevad beylerin diğer bazı kişilerle birlikte Üsküdar tarafında ne kadar çocuk varsa
himayelerine aldıkları ve muvafakat etmeyenleri yekdiğeri vasıtasıyla muvafakat
göstermek için birtakım tehditlerle iğfal etmekte oldukları İskele Merkezi Komiserliğinden bildirilmiştir. Bu bilgiler Üsküdar Mutasarrıflığının  Temmuz 1 (
Muharrem 11) tarihli yazısıyla Maarif Nezareti’ne aktarılmıştır. Bunun üzerine,
adı geçen şahısların sorguya çekilip, evrakları polis meclisince muhafaza edilmek
lazım geleceğinden, daha sonra gereği yapılmak üzere öncelikle söz konusu evrakın
suretlerinin süratle gönderilmesine gayret edilmesi gerektiği Maarif Nezareti’nce ifade
edilmiştir.1
1-1 yılları arasında aktif olduğu tespit edilen Üsküdar İdadî Mektebi’nin yıllara
göre talebe adedi ile eğitim ve idare kadrosunun dağılımı aşağıdaki şekildedir:
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Tablo . Üsküdar İdadî Mektebi Personel ve Talebe Çizelgesi
TALEBE ADEDİ

-

-

-

-

1894109

-Müdür Abdi Bey
-Müdür Muavini
Hüseyin Zeki Bey

-

47

8

55110

1895111

-Müdür Abdi Bey
-Müdür Muavini
Hüseyin Zeki Bey
-Mekteb İmamı Basri
Efendi112

-

47

17

64113

1896114

-Müdür Abdi Bey
-Müdür Muavini
Hüseyin Zeki Bey

-

39

10

49115

1897116

-Müdür Abdi Bey
-Müdür Muavini Servet
Efendi

-

84

5

89117

-Müdür Abdi Bey
-Müdür Muavini Kemal
Bey
-İmam Hasan Efendi
-Ser mubassır119 Hacı
İbrahim Efendi
-Mubassır Muhsin
Efendi
-Mubassır Nazmi
Efendi
-Mubassır Ahmed
Efendi
-Mubassır Hacı Tahir
Efendi

-Tarih-i Umumi ve Osmanî ve Servet
(İktisat) Muallimi İsmail Hakkı Bey
-Hüsn-i Hat Muallimi Fuad Bey
-Edebiyat Muallimi Macid Bey
-Hendese ve Makine ve Kozmografya
Muallimi Vamak Bey
-Hikmet-i Tabiiye Muallimi Abdünnur
Bey
-Coğrafya Muallimi Ali Cevad Bey
-Mevalid Muallimi Ahmed Müştak
Efendi
-Kimya ve Malumat-ı Nafia Muallimi
Mahmud Şükri Bey
-Kitabet-i Resmiye ve Hıfzıssıhha
Muallimi Sadık Bey
-Usul-i Defteri ve Resim Muallimi
Rıza Bey
-Hesab ve Cebir ve Müsellesat
Muallimi Müslüm Sami Bey
-Farisi ve Türkçe ve İlm-i Ahlâk
Muallimi Ali Nazmi Efendi
-Akaid ve Arabî Muallimi Ömer Hayri
Efendi
-Fransızca Muallimi Ali Haydar Bey
-Fransızca Muallimi İlyas Perez Efendi
-Coğrafya-yi Umrani Muallimi Servet
Efendi

84

5

89120

1898118

4. Sene

Müslim

-Müdür Hüseyin Bey

3. Sene

1893108

2. Sene

EĞİTİM KADROSU

YIL

1. Sene

İDARE HEYETİ VE
HADEME

GENEL
TOPLAM

Toplam
Gayrimüslim

Sınıflar
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1899121

-Müdür Encümen-i
Teftiş ve Muayene
Azasından Tevfik Daniş
Bey
-Müdür Muavini
Mustafa Kemal Bey
-İmam Hasan Efendi
-Ser mubassır İbrahim
Efendi
-Mubassır Muhsin
Efendi
-Mubassır Nazmi
Efendi
-Mubassır Ahmed
Efendi
-Mubassır Hacı Tahir
Efendi

S E M P O Z Y U M U

- Hüsn-i Hat Muallimi Fuad Bey
-Hendese ve Makine ve Kozmografya
Muallimi Vamak Bey
- Hikmet-i Tabiiye Muallimi Abdünnur
Bey
-Fransızca Muallimi Ali Haydar Bey
-Mevalid ve Hıfzıssıhha Muallimi
Müştak Bey
-Kimya ve Malumat-ı Nafia Muallimi
Mahmud Şükrü Bey
-Usul-i Defteri ve Resim Muallimi
Rıza Bey
-Hesab, Cebir ve Müsellesat Muallimi
Müslüm Sami Bey
-Akaid Muallimi Ömer Hayri Efendi
-Arabi, Farisi ve Ahlâk Muallimi Ali
Nazmi Efendi
-Tarih, Servet ve Kavânîn Muallimi
Mustafa Kemal Bey
-Coğrafya-yi Umumi Muallimi Safvet
Bey
-Coğrafya-yi Osmani ve Umrani
Muallimi Servet Efendi

V I I I

119

11

130122

114

6

120124

-Fransızca Muallimi İlyas Perez Efendi
-Kitabet-i Hususiye Muallimi Sadık
Bey
-Kitabet-i Resmiye ve Edebiyat
Muallimi Hasan Sezai Bey

1900123

442

-Müdür Encümen-i
Teftiş ve Muayene
Azasından Tevfik Daniş
Bey
-Müdür Muavini
Mustafa Kemal Bey
-İmam Hasan Efendi
-Ser mubassır Hacı
İbrahim Efendi
-Mubassır Muhsin
Efendi
-Mubassır Nazmi
Efendi
-Mubassır Tahir Efendi
-Mubassır Ali Efendi

-Fizik Muallimi Abdünnur Bey
-Hüsn-i Hatt Muallimi Fuad Bey
-Fransızca Muallimi Ali Haydar Bey
-Akaid Muallimi Ömer Hayri Efendi
-Arabi, Farisi ve Ahlâk Muallimi Ali
Nazmi Efendi
-Mevalid ve Hıfzıssıhha Muallimi
Doktor Müştak Bey
-Kimya Muallimi Mahmud Şükrü Bey
-Resim ve Tarih Muallimi Rıza Bey
-Hesab, Cebir ve Müsellesat Muallimi
Müslüm Sami Bey
-Kozmografya, Tarih ve Usul-i Defteri
Muallimi Ahmed Zeki Efendi
-Fransızca Muallimi İlyas perez Efendi
-Ahlâk Muallimi Servet Efendi
-Servet, Kavânîn ve Türkçe Muallimi
Mustafa Kemal Bey
-Tarih-i Osmani Muallimi Sadık Bey
-Kitabet-i Resmiye ve Edebiyat-ı
Osmaniye Muallimi Hasan Sezai
Efendi
-Coğrafya-yi Umumi, Osmanî ve
Umrani Muallimi Safvet Bey
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1901125

1902127
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-Müdür Encümen-i
Teftiş ve Muayene
Azasından Tevfik Daniş
Bey
-Müdür Muavini
Mustafa Kemal Bey
-İmam Hasan Efendi
-Ser mubassır Hacı
İbrahim Efendi
-Mubassır Muhsin
Efendi
-Mubassır Nazmi
Efendi
-Mubassır Hacı Tahir
Efendi
-Mubassır Tahir Efendi

-Müdür Encümen-i
Teftiş ve Muayene
Azasından Tevfik Daniş
Bey
-Müdür Muavini
Mustafa Kemal Bey
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-Hüsn-i Hatt Muallimi Fuad Bey
-Fransızca Muallimi Tevfik Daniş Bey
-Kimya Muallimi Mahmud Şükrü Bey
-Hendese Muallimi Salahaddin Bey
-Ulum-i Diniye Muallimi Ömer Hayri
Efendi
- Arabî, Farisi ve İlm-i Ahlâk Muallimi
Ali Nazmi Efendi
-Mevalid ve Hıfzıssıhha Muallimi
Doktor Müştak Bey
-Hesab, Cebir ve Müsellesat Muallimi
Müslüm Sami Bey
-Resim ve Tarih Muallimi Rıza Bey
-Kozmografya, Tarih ve Usul-i Defteri
Muallimi Ahmed Zeki Efendi
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153

9

162126

153

9

162128

-Fransızca Muallimi İlyas Perez Efendi
-Ahlâk Muallimi Servet Efendi
-Servet, Kavânîn ve Türkçe Muallimi
Mustafa Kemal Bey
-Tarih-i Osmanî Muallimi Sadık Bey
-Kitabet-i Resmiye ve Edebiyat-ı
Osmaniye Muallimi Hasan Sezai
Efendi
-Coğrafya-yi Umumi, Osmani ve
Umrani Muallimi Safvet Bey
-Mihanik (Mekanik) ve Fizik Muallimi
Kenan Bey
-Kavânîn Muallimi Hafız Raif Bey
-Tarih-i İslam Muallimi Fuad Bey
-Hüsn-i Hatt Muallimi Hakkı Bey
-Malumat-ı Ziraiye ve Sıhhiye
Muallimi Hilmi Bey
-Fransızca Muallimi Jak Efendi
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1903129

-Müdür İrfan Efendi
-İmam Hasan Efendi
-Ser mubassır Hacı
İbrahim Efendi
-Mubassır Mehmed
Efendi
-Mubassır Nüzhet
Efendi
-Mubassır Hacı Tahir
Efendi
-Mubassır Tahir Efendi

-Tarih-i İslam Muallimi Fuad Bey
-Hendese Muallimi Mahmud Şükrü
Bey
-Hendese Muallimi İbrahim
Salahaddin Bey
-Ulum-i Diniye ve Hesab Muallimi
Tevfik Efendi
-Farisi Muallimi İlhami Bey
-Ulum-i Diniye ve Ahlâkiye Muallimi
Nazif Efendi
-Resim ve Kitabet-i Hususiye Muallimi
Rıza Bey
-Mevalid Muallimi Doktor Müştak Bey
-Cebir ve Kimya Muallimi Müslüm
Sami Bey
-Kozmografya, Mihanik, Usul-i Defteri
ve Müsellesat Muallimi Ahmed Zeki
Efendi
-Fransızca Muallimi İlyas Perez Efendi
-Türkçe Muallimi Esad Bey
-Arabî Muallimi Esad Efendi
-Servet ve Fransızca Muallimi Mustafa
Kemal Bey
-Hüsn-i Hatt Muallimi Hakkı Bey
-Tarih-i Osmanî Muallimi Sadık Bey
-Kitabet-i Resmiye Muallimi Hasan
Sezai Bey
-Kavânîn Muallimi Hafız Raif Bey
-Coğrafya-yi Umumi ve Osmanî ve
Tersim-i Harita Muallimi Safvet Bey
-Usul-i Tahrir ve Fizik Muallimi Kenan
Bey
-Fransızca Muallimi Jak Efendi
-Malumat-i Ziraiye ve Sıhhiye
Muallimi Kemal Efendi

1904130

Müdür Ali İrfan Efendi

1905131
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153

9

162

-

-

-

-

Müdür Ali İrfan Efendi

-

-

-

-

1906

-Müdür Ali İrfan Efendi
-Müdür-i Sâni Meclis-i
Maarif Azasından
Mehmed Emin Efendi

-

-

-

-

1907133

Müdür Ali İrfan Efendi

-

-

-

-

1908134

Müdür Ali İrfan Efendi

-

-

-

-

1909135

Müdür Ali İrfan Efendi

-

-

-

150136

1910137

-Müdür Nazım Bey
-Müdür-i Sâni Mustafa
Efendi

-

-

-

150138

1911139

-Müdür Nazım Bey
-Müdür-i Sâni Mustafa
Efendi

-

-

-

-

1912140

-Müdür Nazım Bey
-Müdür-i Sâni Mustafa
Efendi

-

-

-

-

132
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1914151

-

-Farisi Muallimi Abdullah Edib Efendi

1916142

-

-Almanca Muallimleri Corc Reyzinger
ve Pol Foks efendiler

1918143

-Müdür Sadi Bey
-Müdür-i Sânisi Rıza
İzzet Bey

1919145

M E K T E B İ

-

-

-

-

-

-

400144

Müdür Sami Bey

-

-

-

-

1921146

-Mekteb İmamı Hasan
Basri Efendi

Tarih Muallimi Celal Bey147

-

-

-

1924148

-

-Arabi Muallimi İbrahim Efendi

-

-

-

Dipnotlar
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cilt_.pdf, s. 1
Çelik, a.g.m, s. .
Çelik, a.g.m, s. .
BOA, MF. MKT, /, /S/1, Üsküdar Mülki İdadî Mektebi Müdürü Ali İrfan Efendi’nin  Mart
1 ( Muharrem 1) tarihli yazısı. Bu eski tevkifhane, tek koğuş ile köşesinde yer alan bir barakadan ibaret, ışık ve havadan mahrum, zemini beton, son derece rutubetli ve girişten on basamak
aşağıda bulunan bir bodrum katından ibarettir. bk. Yüksel Çelik, a.g.m., s. .
BOA, MF. MKT, /, /S/1; MF. MKT, /1, 1/Za/1; DH. MKT, /, /S/1.
BOA, MF. MKT, /1, /Ra/11, Maarif Nezareti’nden Üsküdar Mutasarrıflığına yazılan  Ağustos
1 ( Rebiyülevvel 11) tarihli yazı.
BOA, MF. MKT, /1, /Ra/11, Üsküdar Mutasarrıfının 1 Ağustos 1 tarihli cevabi yazısı.
BOA, MF. MKT, /, 1/S/1.
BOA, DH. MKT, 1/, 1/S/1.
BOA, DH. MKT, 1/, 1/S/1, Zaptiye Nazırından Dâhiliye Nezareti’ne yazılan 1 Nisan 1 (1
Muharrem 11) tarihli yazı.
BOA, DH. MKT, 1/, 1/S/1.
BOA, MF. MKT, /, /S/1; MF. MKT, /1, 1/Za/1; DH. MKT, /, /S/1.
BOA, DH. MKT, /, /Ra/1; BOA, ZB, /, 1/Ni/1.
BOA, DH. MB. HPS, /, /Ra/1, Maarif-i Umumiye Nazırı Vekilinden Dâhiliye Nezareti’ne
Yazılan  Nisan 11 ( Nisan 1) tarihli yazı.
BOA, DH. MB. HPS, /, /Ra/1.
BOA, DH. MB. HPS, /, /B/1, Dâhiliye Nezareti’nden Adliye Nezareti’ne yazılan yazı.
BOA, DH. MB. HPS, /, /Ra/1.
BOA, DH. MB. HPS. M, /, /Z/1.
Çelik, a. g. m, s. .
Çelik, a. g. m, s. 1-.
BOA, MF. MKT, 1/1, 1/R/111.
BOA, MF. MKT, 1/, /R/111, Maarif Nezareti’nin  Kasım 1 (1 Teşrin-i evvel 1) tarihli
yazısı.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ca/111.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ca/111.
BOA, MF. MKT, 1/, 1/S/11.
BOA, MF. MKT, /, /Ra/11.
BOA, MF. MKT, /, 1/Ra/11, Mekatib-i İdadîye İdaresi’nin  Ağustos 1 (1 Rebiyülevvel
11) tarihli ilanı. Yukarıda belirtilen şartlar, Dersaadet İdadîsi için de geçerlidir.
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BOA, MF. MKT, /1, /R/11, Maarif Nezareti’nden Matbuat-ı Dâhiliye İdaresine gönderilen 1
Ağustos 1 ( Rebiyülahır 11) tarihli yazı.
BOA, MF. MKT, /, /Ra/11.
BOA, MF. MKT, /, /Ca/11.
BOA, MF. MKT, /, /C/1, Mekatib-i İdadîye İdaresi’nin 1 Eylül 1 tarihli yazısı.
BOA, MF. MKT, 1/, 1/B/111.
BOA, MF. MKT, 1/, 1/B/111.
BOA, MF. MKT, 1/, 1/B/111.
BOA, MF. MKT, /1, 1/Ra/11.
BOA, MF. MKT, /, /Za/11.
BOA, MF. MKT, /, /M/11.
Kitabın tam adı el-Mecmûatü›z-zâhidiye fî ahkâmi’d-dîniyye olup, es-Seyid Ahmed Zühdü tarafından yazılmış ve 111 yılında Osmanlıca olarak yayımlanmıştır.
Kitabın tam adı Mevâidü’l-enâm fî berâhîni akaidi’l-İslam olup, İsmail Hakkı Manastırlı tarafından
yazılmış ve İstanbul’da Osmanlıca olarak basılmıştır.
BOA, MF. MKT, /, /M/11, Üsküdar Mekteb-i İdadî-i Mülkisi Müdürlüğünden Maarif Nezareti’ne yazılan 1 Haziran 1 ( Haziran 11) tarihli cevabi yazı.
BOA, MF. MKT, /, /M/11.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ca/11.
Ancak 1-1 öğretim yılında Üsküdar İdadî Mektebi’nin yine dört yıllık olduğu görülmektedir.
bk. BOA, MF. MKT, /, /N/1.
BOA, MF. MKT, 1/, /B/1.
Fatih Demirel, “II. Meşrutiyetten Sonra Osmanlı’da Orta Öğretim: Sultânîler”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVII/ (Aralık 1), s. .
BOA, İ. DUİT, /, /B/1; BOA, MV, /, /B/1.
BOA, MF. MKT, /, 1/S/1.
BOA, MF. MKT, 1/1, /B/1.
BOA, MF. MKT, /, /M/1.
BOA, MF. MKT, 1/, /C/11, Maarif Nezareti’nden Üsküdar Mekteb-i İdadîsi Müdüriyetine
yazılan  Aralık 1 ( Cemaziyelâhir 11) tarihli yazı.
BOA, MF. MKT, 11/, 1/M/1, Müdür-i İdadîden Maarif Nezareti Mekatib-i İdadîye Müdüriyetine yazılan 1 Mayıs 1 ( Mayıs 1) tarihli yazı.
BOA, MF. MKT, /, /Ra/1.
BOA, MF. MKT, /, /N/1, Yaveran-ı Hazret-i Şehriyariden Üsküdar Ciheti Kumandanının
Maarif Nezareti’ne yazdığı 1 Ekim 1 (1 Şaban 1) tarihli yazı.
BOA, MF. MKT, /, /N/1, Mekatib-i İdadîye İdaresinin  Ekim 1 tarihli yazısı.
BOA, MF. MKT, 11/11, /Z/11.
BOA, MF. MKT, 1/, 1/N/11, Maarif Nezareti’nin 11 Mart 1 (1 Ramazan 11) tarihli yazısı.
BOA, MF. MKT, /, /B/11, Maarif Nezareti’nden Matbuat-ı Dâhiliye İdaresi’ne gönderilen
 Kasım 1 ( Receb 11) tarihli ilan metni.
BOA, MF. MKT, /1, 1/Ş/11, Üsküdar Mülki İdadî Mektebi’nin 1 Aralık 1 tarihli ilanı.
BOA, MF. MKT, /, /N/11, Mekatib-i İdadîye Müfettişliğinin  Kasım 11 tarihli yazısı.
BOA, MF. MKT, 11/, 1/M/1, Maarif Nezareti’nden Babıali’ye yazılan 1 Şubat 1 tarihli yazı.
BOA, BEO, /, 1/R/1.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ş/11, İki kişilik Mümeyyiz Heyetinin 1 Temmuz 1 tarihli şerhi.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ş/11, Dört kişilik Mümeyyiz Heyeti’nin 1 Haziran 1 tarihli şerhi.
BOA, MF. MKT, 1/, /Ş/11.
BOA, MF. MKT, 11/11, /Z/11.
BOA, MF. MKT, 1/, /M/11
BOA, MF. MKT, 1/, /Ca/111.
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Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
Maarif-i Umumiyye Nezaret-i Celilesi 11-111 Sene-i Dersiyye-i Maliyye İstatistikî, Dersaadet, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
BOA, MF. MKT, /, /Za/11.
Maarif-i Umumiyye Nezaret-i Celilesi 11-111 Sene-i Dersiyye-i Maliyye İstatistikî, Dersaadet, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
Maarif Nezareti 111-11 Sene-i Dersiyye-i Maliyye İstatistikî, Darülhilafetilaliye, 11, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
Maarif Salnamesi, H. 11, s. .
Maarif Salnamesi, H. 11, s. -. Aynı tarihli devlet salnamesinde mektebin müdür muavini
Servet Efendi’dir. bk. Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
Mubassır: Mekteblerde talebenin durumu ile yakından ilgilenen ve düzeni sağlayan muallim yardımcısıdır.
11-11 (1-1) sene-i tedrisiyyesi zarfında mevcut talebe.
Maarif Salnamesi, H. 11, s. 1-1; Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
11-11 (1-1) sene-i tedrisiyyesi zarfında mevcut talebe. Hademe adedi ’tür.
Maarif Salnamesi, H. 11, s. -; Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. 1.
11-11 (1-1) sene-i tedrisiyyesi zarfında mevcut talebe. Hademe adedi ’tür.
Maarif Salnamesi, H. 11, s. 1-1; Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. . Tevfik Daniş Bey
vazifesini güzel yaptığı için Maarif Nezareti’nin Babıâli’ye yazdığı  Mart 11 ( Zilhicce 11) tarihli
yazıyla rütbesinin tebdilen “üçüncü rütbeden Osmanî” ye terfii teklif edilmiştir. bk. BOA, MF. MKT,
/, /Z/11.
11-11 (1-11) sene-i tedrisiyyesi zarfında mevcut talebe. Hademe adedi ’tir.
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. . Tevfik Daniş Bey, vazifesini güzel yaptığı için Maarif Nezareti’nin Babıali’ye yazdığı  Şubat 1 (1 Zilkade 11) tarihli yazıyla rütbesinin “sâniye sınıf-ı
mütehayyizin” e terfii teklif edilmiştir. bk. BOA, MF. MKT, /, 1/Za/11; BOA, MF. MKT, 1/,
/B/1.
Maarif Salnamesi, H. 11, s. 1-1.
Maarif Salnamesi, H. 11, s. 1-1. Aynı tarihli devlet salnamesinde mekteb müdürü Kemal Bey’dir.
bk. Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 11, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. ; BOA, MF. MKT, /, /S/1.
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. ; BOA, MF. MKT, /, /S/1.
Osmanlı Devlet Salnamesi, H. 1, s. .
BOA, DH. MKT, 1/, 1/Z/1. Ali İrfan Efendi, siyasi ve edebi bahisleri içeren “Vicdan” adıyla
bir gazete neşrine ruhsat verilmesini talep etmiştir. Gelen cevapta; Matbuat Nizamnamesinin ilgili
maddeleri hükümlerine uygun olarak muamele ifasıyla neticesinin bildirilmesi istenmiştir.
Fatih Demirel, Mekteb-i İdadî (doktora tezi), Erzurum 1, s. 
Osmanlı Devlet Salnamesi, R. 1, s. .
Fatih Demirel, a.g.t., s. 
Osmanlı Devlet Salnamesi, R. 1, s. .
Osmanlı Devlet Salnamesi, R. 1, s. .
BOA, MF. MKT, 1/11, /M/1.
BOA, İ. DUİT, /, /B/1; BOA, MV, /, /B/1.
Osmanlı Devlet Salnamesi, R. 1-1, s. .
BOA, DH. MB. HPS, /, /Ra/1.
BOA, DH. MB. HPS, /, /B/1.
BOA, ŞD, 1/1, /Ca/1. Hasan Basri Efendi’nin  yaşını geçtiği için Maarif Nezareti tarafından 11 yılı sonlarında emekliye sevk edildiği anlaşılmaktadır. Ancak Hasan Basri Efendi pek de
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emekli olma niyetinde değildir. Bu nedenle biri Sadarete ve biri de Şura-yi Devlete olmak üzere iki
yazı yazmıştır. Sadarete gönderdiği yazıda şu bilgilere yer vermiştir: “ Sin-i daiyenemin ’i tecavüz
etmiş olduğu cihetle uhde-i çakeranemde bulunan Üsküdar Mekteb-i Sultanisi imametinden tekaüde sevk olunduğum tebliğ olunduğundan bahisle bu babda bazı maruzatı ve vazife-i mezkûrede
devam-ı istihdamım istidasını havi geçende huzur-ı sami-i ….lerine arz ve takdim eyleyip Maarif
Nezaret-i Celilesine havale buyurulan arzuhal nezaret-i müşarünileyhâca intâc edilememiştir. Sinn-i
dâiyanemin ’i mütecaviz olmasının bir vakte münhasır olan mekteb-i mezkurdeki vazifemin ifasına mani olamayacağı, Cenâb-ı Hakk’ın  yaşını tecavüz edenlerden beş vakitlik farîza-i salâtı iskat
etmemesiyle sabittir ve şer’an şeyhûhet hadasete (gençliğe) müracahhtır. Bundan başka dâilerinden
ihlâl edecek vazifeye bir diğerinin tayini muktazi olduğu gibi, dâileri de tekaüd maaşına müstahak
olacağımdan bütçe nokta-i nazarından faide değil zarar husule gelecektir. Binâenaleyh dâilerinin tekaüde sevki hem cevâz-ı şer’iye münafi hem de zarar-ı hazineyi mudi olduğundan mekteb-i mezkûr
imametinde temdidi-i istihdamım hakkında Şura-yı Devletçe bir karar îtâsı zımnında bu ariza-i dâiyanemin şura-yı müşarünileyhâya emir ve havale buyrulmasını arz ve istirham eylerim.”  Kasım
11/ Teşrin-i sâni 1. Hasan Basri. Bununla da yetinmeyen Hasan Basri, doğrudan Şura-yı Devlete yazdığı yazısında ise ilaveten şu hususlara değinmiştir: Mekteb-i mezkur imâmetinin uhdeme
tevcihinden evvel Üsküdar’da Çinili Cami-i Şerifi hitabet vazifesi asaleten dailerine verilmiş ve hala
vazife-i mezkure taraf-ı dâiyanemden îfâ edilmekte bulunmuştur. Malum-i âli-i riyasetpenahileri
olduğu üzere, Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesince ve ahkâm-ı evkafça bi’l-umum cevami’-i şerife
imamet ve hitabetleri usul-i tekaüdden müstesna olmakla mâdâme’l-hayat îfâ edilegelmekte iken
Üsküdar Sultanisi imâmetinden tekaüde sevkim aynı mahiyette bulunan bir vazifenin muhtelif dairelerde muhtelif ahkâma tabi tutularak birinde tahdid-i sinne tabi diğerinde bu usulden müstesna
olması sarih bir tezad teşkil ettiğinden ve tahdid-i sin kanunu kaide-i esasiye-i şer’iyyeden hariç
olamayacağından bu hususun da nazar-ı dikkate alınması zımnında… Aralık 11/ Kanun-i evvel
1. Konu Şura-yı Devlet’te görüşülerek, Evkaf Nezareti’nin de görüşü doğrultusunda, diğer devlet
memurları için geçerli olan  yaş zorunlu emeklilik uygulamasının imamlar için kanunen geçerli
olmadığını ve Hasan Basri Efendi’nin de imam olması hasebiyle normal bir memur gibi emekliliğe
sevk edilemeyeceği karara bağlanmış ve gereğinin yapılması için Maarif Nezareti’ne yazı yazılmıştır.
1 Temmuz 1/1 Temmuz 1.
1 BOA, ŞD, 1/1, /Ş/1. Celal Bey, 1 Ocak 11 tarihinde Üsküdar Sultanisi Tarih Muallimliğine atanmıştır. Daha öne ise Vefa Sultanisi Tarih muallimi olup, bu görevi esnasında Kuva-yi milliye
hakkında fetva-yi şerife aleyhinde ifadatta bulunduğu yolunda mekteb şakirdanından bir efendi tarafından vuku bulan isnad üzerine azl ve Divan-ı Harb-ı Örfice taht-ı muhakemeye alınmıştır. Mevkufen cereyan eden muhakeme neticesinde isnad-ı vaka’ın esassız olduğu tebeyyün ederek tahliye
olunmuştur. Meclis-i Kebir-i Maarifçe cevaz-ı istihdamına ve memuriyetinin iadesine karar verilerek
Üsküdar Sultanisi Tarih Muallimliğine tayin edilmiştir.
1 BOA, HR. İM (Hariciye Vekaleti, İstanbul Murahhaslığı), 1/, 1//1.
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ÜSKÜDAR’DA BİR MEŞHURLAR OKULU:
RAVZA-İ TERAKKİ MEKTEBİ1
DR. TUĞBA YALÇIN AYDENİZ
İstanbul Müftülüğü, Vaiz

Giriş
Bu çalışmada, Sultan II. Abdülhamid döneminde Üsküdar’da açılan en önemli okullardan birisi olan Ravza-i Terakki hususi mektebi ele alınacaktır. Ravza-i Terakki, devrinin
en önemli ilim yuvalarından birisidir. Okulun eğitim ve öğretim hayatına yaptığı katkılardan başka, topluma, kültür hayatımıza mal olmuş çok değerli kişiler yetiştirmiş
olması, başarılarının dile getirilmesi ve aynı zamanda Üsküdar için bir övünç vesilesi
olması açısından çok mühimdir.

Dönemin Maarif Anlayışına Kısa Bir Bakış
Osmanlı modernleşmesinin resmî ilan tarihi olarak kabul edilen Tanzimat Fermanı’nın
ilanından sonra maarifte gerçekleştirilmek istenilen yeni çalışmaların kurumsal düzeyde mücessem hale geldiği ve önemli atılımların yapıldığı bir evre olarak Sultan II.Abdülhamid dönemi önemlidir. Maarif alanında pek çok yeniliğin ve hareketliliğin dikkati
çektiği bu dönemde çok sayıda yeni okul eğitim-öğretim hayatına dahil olmuştur.
Osmanlı Devletinde, herkese açık olan medrese ve devlet memurlarının yetiştirilmesi
için herkese açık olmayan Enderun gibi geleneksel eğitim kurumlarının yanında III.
Selim zamanında başlayan ve Tanzimat döneminde daha belirgin hale gelen modern
eğitim kurumlarıyla (mektepler) ikili veya çoklu eğitim sistemi bulunmaktaydı. Batı’dan
mülhem kurulan devlete ait bazı modern eğitim kurumlarının yanısıra gayrimüslim
cemaatler ile yabancılar tarafından kurulan, tüm Osmanlı toplumuna hizmet veren
özel eğitim kurumları da mevcuttu.
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1’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’nda resmî ve özel eğitim kurumlarına dair bir
hüküm yer almamaktadır. Maarifle ilgili önemli gelişmeler, 1’te Maarif Meclisi’nin,
1’de Encümen-i Daniş’in kurulması, 1’de Maarif Nezaretinin vücuda gelmesi
ve tüm bu yeni okullarla ilgili kanunî düzenleme olan 1 tarihli Maarif-i Umumiye
Nizamnamesi’nin çıkarılmasıdır. Bu nizamnamede, ilkokul ilk defa mecburi hale getirilmiş, eğitim, ilk, orta ve yüksek şeklinde günümüze en yakın şekliyle düzenlenmiştir.
1 tarihli Islahat Fermanı’nda ise eğitime özel bir yer ayrılmış, hatta bu konuda
gayrimüslim azınlık cemaatlerinin hakları vurgulanmıştır. Bu haklardan istifade eden
azınlıklar başta İstanbul olmak üzere birçok bölgede özel okul açma gayretlerini hızlandırmışlardır. Tanzimat’tan sonra resmî devlet okulları gayrimüslim azınlıklara da
tedricen açılmıştır.
1’lı yıllarda eğitim sisteminde ortaya çıkan gelişmelerin daha düzenli bir hale getirilerek denetim altına alındığı görülmektedir. 1 senesinde Saffet Paşa’nın maarif
nazırı olması neticesinde aynı yıl tanzim edilen maarif nizamnamesi, II. Meşrutiyet’e
kadar bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle uygulanan ve uzun süre etkili olacak
ilk ciddi düzenlemedir. Bu nizamname, kız çocuklarının eğitiminde ilköğretimi mecburi hale getirmiştir. Bir başka önemli olan husus, açılacak hususi mekteplerin tabi
olacakları esasları ortaya koymuş olmasıdır. Nizamnameyle birlikte ibtidai mekteplerin
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Ravza-i Terakki
Mektebi Başarı
Belgesi Üsküdar
Belediyesi Arşivi

açılması, sıbyan mekteplerinin de bu yeni sisteme uydurulması mümkün olduğunca
sağlanmaya çalışılmıştır. Zira mahalle mekteplerinin 1.asrın ikinci çeyreğinden
itibaren daha düzenli ve programlı eğitim veren ibtidailere dönüşmesi, derslerin
sayı, isim ve muhtevalarını da daha zengin bir hale dönüştürmüştür. Nitekim kişi ve
kurumlar tarafından açılan hususi mekteplerin programları de küçük farklılıklarla
birlikte aynı şekilde planlanmıştır. Sultan II. Abdülhamid dönemi Maarif-i Umumiye
Nizamnamesinin hayata geçirilmesine ve aynı zamanda Osmanlı imparatorluğunun
toplum yapısında olan gelişmelerin eğitime nasıl tesir ettiğine de şahitlik etmektedir.
Bu yansımanın ilki, müslümanlar arasında rüşdiye (ortaokul) düzeyinde bir özel okul
akımının etkili olmasıdır.
Özel okulların kuruluşu Osmanlı Devleti’nde eğitimin ticari bir anlayışa dönüşmesi
durumunu ortaya çıkarmıştır. O güne kadar üst düzey bürokratlar ve varlıklı aileler
çocukları için özel hoca tutarken, artık parası olanların daha iyisine ulaşabileceği bir
kurum ortaya çıkmıştır. Tüm bu gelişmelerle, II. Abdülhamid döneminde özel okullar
yukarıda bahsettiğimiz Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne bağlı olarak, müslümanlara ait ve müslüman çocuklarının gittiği okullar, gayrimüslim okullar ve ecnebi/yabancı
okullar olarak üçe ayrılmaktadır. Çoğu kısa süreli olan ve kişiye bağlı olmaları sebebiyle
kurumsal hale gelemeyen bu okullar, ibtidai ve rüşti düzeyde eğitim vermişlerdir.

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ve Hususî Mektepler
1 Eylül 1 tarihli Maarif Nizamnamesinin ilk maddesinde, “Memalik-i devlet-i aliyyede bulunan mekâtib esasen iki kısma münkasımdır. Birincisi mekatib-i umumiyedir
ki nezaret ve emr-i idaresi devlete aittir. İkincisi mekatib-i hususiyedir ki yalnız nezareti
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devlete ve tesis ve idaresi efrad veyahut cemaata aittir.” denilmek suretiyle eğitimin
devletin tekelinde olmadığı açıklanmıştır.1
Nizamnamenin . maddesinde “Her mahalle ve karyede ve icabına göre bir iki mahalle
veyahut bir iki karyede lâ-akal birer sıbyan mektebi bulunacak ve muhtelif olan karye ve
mahallerde İslam mektebi başka ve etfal-i gayrimüslime mektebi başka olacaktır.” ifadesi
yer almaktadır. 1. maddesinde de “ haneyi tecavüz olan bir kasaba ahalisi sırf İslâm
ise yalnız İslâm ve sırf Hıristiyan ise yalnız Hıristiyan için birer mekteb-i rüşdiye olacaktır
ve eğer ahalisi muhtelit ise İslâm için başka ve Hıristiyan için başka birer mekteb-i rüşdiye
yapılacaktır ve bu vechle muhtelit kasabada mekteb-i rüşdiyesi olacak sunuf-ı ahalinin
adedi yüz haneden ziyade olmak lazımdır vesair sunuf-ı gayrimüslime hakkında da bu
kaide câridir.” şeklinde bir hükme yer verilmek suretiyle müslümanların ve gayrimüslim
cemaatlerin ayrı okullar açarak eğitim görmeleri kabul edilmiştir.11
1. maddede özel okul tanımı yapılmış ve okul açma ile ilgili bazı kaideler şu şekilde
ortaya konulmuştur: “Mekatib-i hususiye bazı mahallerde cemaatler tarafından veya
gerek tebaa-i devlet-i aliyye ve gerek tebaa-i ecnebiyeden olan efrad ve eşhastan biri
canibinden ücretli veya ücretsiz olarak ihdas ve tesis olunan mekteplerdir ki bunların
mesarifat ve muhassasatı ya müessisleri tarafından yahut merbut oldukları vakıfları
canibinden idare ve rüyet kılınır.” 1

Hususi Mekteplerin Ortaya Çıkışında Etkin Âmiller ve Hedefleri
Hususi mekteplerin ortaya çıkmasında ve buna bağlı gelişmelerde halkın eğitim alma
arzusu yanında devletin mali sıkıntılar sebebiyle yeni okullar açamaması ve mevcut
olan resmî okulların birçok yönden yetersiz olmasının etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca
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bu dönemde gayrimüslim ve misyoner okulların hızla artmasına karşın devletin ve
müslümanların öncülük ettiği okulların olması gereği üzerinde özel olarak durulması
da ihtimal dahilindedir.
Bu açıdan hususi mektepler, memleketin kendi çocuklarını kendi öz değerleriyle birleştirerek müslüman çocukların bu okullarda dinî, millî ve ahlakî terbiyelerini kaybetmeden okumalarını en temel amaç edinmiştir. Bu dönem kurulan pek çok okulda müslüman çocukların iyi bir ahlakla yetişmesi yanında hürriyet ve meşrutiyet kavramlarının
farkında olması, vatan ve millet sevgisi ile hizmet edecek ve memleketin gelişmesini
sağlayacak vasıfta insanlar yetiştirmek, dönemin eğitim felsefesi ile örtüşmektedir.1
1-1 yılları arasında İstanbul’da tespit edilen 1 hususî mektep vardır. Bunların
’si Anadolu, ’u Avrupa yakasındadır.1 1’de İstanbul’da  erkek  kız özel okulu
vardır. 1’da özel okul sayısı 1’ye ulaşmıştır. 1 yılında maarif salnamesine göre
bu sayı ’e yükselmiştir.1 Özel okulların sayıca artması, değişen toplum yapısının ihtiyaçlarını karşılamada ve taleplerine cevap vermede devletin yetersiz kaldığına da bir
işarettir.1 Bu okullar, I. Meşrutiyet’ten sonra özellikle zengin müslümanların bulunduğu semtlerde - odalı konakların kiralanması ile genellikle memur, asker ve ilmiye
sınıfına mensup kişiler tarafından açılmaktadır ve bu okullarda öğretmenlik yapanlar
da ekseriyetle aynı gruptandır. Bu okulların personel alımındaki ilk kriteri iyi ahlaka
sahip olmaktır. Maarif nezaretine verilen cetvellerde adı geçen idare, ders ve personel
kadrosu önce zaptiye nezareti tarafından araştırılır, iyi ahlak sahibi iseler bu okullarda
görev alabilirlerdi. Öğrencilerin devamsızlığı, derslerindeki başarısı, davranışları ahlak
ve terbiyesi okullarda dahiliye müdürü veya ders nazırı tarafından kontrol edilirdi.1
Bu dönemdeki rüşdiyeler çocukları hayata hazırlayan okullardı. Dolayısıyla iyi bir rüşdiye mezunu çocuk epey malumat sahibi olarak yetişirdi. Okulların başında zamanın
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ne iyi pedagoglarının bulunduğu görülmektedir. Burhan Felek bu konuda etraflıca bilgi
vermektedir:
“Hususi rüşdiyelerdeki müdürler terbiye ilminde mütehassıs bilgi sahibi kimselerdi. Bunlara mektepçi denirdi.1 Rüşdiye okullarının muallimleri zamanın en iyi hocalarından
seçilirdi. Öğretmenler aylık bir gümüş mecidiye yani  kuruş alırlardı.”1
Hususi mekteplerde ücretsiz kabul edilecek öğrencinin ücret veremeyecek kadar
fakir ve ihtiyacı olduğuna dair mahalle imamı ve muhtarı tarafından tasdik edilmiş
bir belgeyi getirmesi gerekliydi. Bu durumda olan öğrenciler ya en düşük ücretten ya
da ücretsiz olarak hususi mekteplere kabul edilirdi. Bu ücretsiz öğrenci alımı ücretli
öğrenci toplamının /1 veya 1/1’i oranını aşamazdı.

Ravza-i Terakki Mektebi ve Halil Rüştü Bey
Terakki kelimesi ilerlemek, yükselmek anlamlarına gelmektedir. Terakki bahçesi manasına gelen Üsküdar Ravza-i Terakki Mektebi, o devirdeki meşhur hususi mekteplerden birkaçından birisidir. Burhan Felek’in aktardığı bilgilere göre, “Fevkalade modern
Rüşdiye mektebi olmasından başka, o zamanlar İstanbul’da intizamı ve tedrisatının
ciddiyeti ile maruf bir okuldur.”1
Üsküdar’da Ahmediye ile Çavuşderesi arasında, Tabutçular içinde çıkmaz bir sokaktadır. Büyük bir bahçesi olan okul, gayet sükûnetli bir muhittedir. Dolayısıyla eğitim
için çok münasip bir yere sahiptir. Arkası Toygar tepesine bakan bahçe ve bostanlarla
çevrili olduğundan havası da çok temizdir. Mir’ât-ı İstanbul isimli eserde geçtiği üzere
1-1 yılında Üsküdar’da bir darüşşifa (hastane), bir rüşdî-i askerî (askerî okul) ile
rüşdî-i mülkî ve idadî ve Ravza-i Terakki bulunmaktadır.
Gündüzlü bir okul olan Ravza-i Terakki’nin kuruluş amacı, dönemin her türlü zorluğuna rağmen vatan evlatlarının terbiyesine hizmet etmektir. Mektep, Daruşşafaka’dan
11/1 senesinde mezun olan Eğinli Faik Bey tarafından 1/1 tarihinde
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açılmıştır. Faik Bey, çok zeki, her sene sınıf birincisi bir talebe olarak Daruşşafaka’dan
çıkar çıkmaz memuriyet hayatına atılmayıp okuduğu okulda cebir ve hendese derslerini okutmuştur. Daha sonra özel bir okul açmak istemiştir. Muhtemeldir ki, kendisine ve
diğer bir kısım yetim ve öksüzlere Daruşşafaka’da yapılan hizmeti ve himmeti ödemek
ve çoğunu parasız okutmak maksadıyla Ravza-i Terakki’yi açmış ve Daruşşafaka’dan
çıkmış ve çıkacak olan arkadaşlarını da bu mektepte parasız ders okutmaya davet
etmiştir.
Faik Bey’in özel bir mektep için zengin bir semt olmayan Üsküdar’ı seçmiş olmasından
dolayı mektepçiliği para hırsından ziyade maarifi yaymak ve hizmet etmek maksadıyla
yaptığı söylenebilir. Ravza-i Terakki’yi kurup birkaç yüz talebeyi bir araya getirdikten
sonra idaresini mubassır diye yanına aldığı Halil Rüştü Bey’e bırakarak Adapazarı’na
gitmiş ve orada da ilk hususi mektebi açmıştır.
Ravza-i Terakki, paralı olması, iyi eğitim vermesi ve zamanına göre modern eğitimi ile
bilinen bir mekteptir. Resmî rüşdiyelerden çok daha iyi bir eğitime sahiptir. Biri elifba
diğeri üç sene olmak üzere ibtidai eğitim kısmı  sene, rüşdiye kısmı da  yıl olmak
üzere  senelik bir okuldur. 1’de  erkek talebe,  öğretmen vardır. 11/1
itibariyle ücretli , ücretsiz  talebe, toplamda  öğrenci eğitim görmüştür. 11
senesinde talebe sayısı ücretli , ücretsiz 1 olmak üzere ’dur.
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Burhan Felek’in yazdığına göre, Ravza-i Terakki’nin ücreti 1’ler için aylık bir gümüş
mecidiyedir. Burhan Felek bu paranın çok fazla olduğunu, fakat Halil Rüştü Bey’in fakir
ve kabiliyetli bir çocuğu ücretsiz okuttuğunu yazmaktadır.1 Burhan Felek’in sınıf arkadaşı ve sınıf birincisi olan Hafız Nihat hem müdürün evlatlığı hem de çalışkan, öksüz
bir çocuktur. Okulun üniformasındaki apoletlerde yazan öğrenci okul numaralarının
sıfırla bitenleri fakir ve meccani talebeleri işaret etmektedir. Halil Rüştü Bey okulda %
1 talebeyi meccanen okutur; bu öğrencileri de çalışkan ve fakir olanlardan seçmiştir.
Okul, 1’de ciddi mali güçlük içine girmiş, hatta lağvedilmesi düşünülen Üsküdar
Paşakapısı Mekteb-i Rüşdiye-i Askeriye’nin Ravza-i Terakki’ye bırakılması gündeme
gelmiştir. Ravza-i Terakki ismiyle özdeşleşen ve İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından el konularak 11 senesinde adı İttihat ve Terakki Mektebi şeklinde değiştirilene
kadar okulun görev yapan tek müdürü, Halil Rüştü Bey’dir. Okulun mezunlarından
şeyhulmuharririn Burhan Felek (1-1) hatıratında, okul müdüründen sıkça
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bahsetmektedir. Halil Rüştü Bey, uzun boylu, top sakallı, yeşile kaçan ela gözlü, hiddetli ve kuvvetli bir adam olup bekâr olduğundan mektepte yatıp kalkan bir kişidir.
Halil Rüştü Bey aynı zamanda çok iyi mektepçi ve pedagogdur. Başbakanlık Osmanlı
Arşivi’nde yer alan Halil Rüştü Bey imzalı belgelere bakıldığında çok temiz ve okunaklı
bir rika kullandığı görülmesine rağmen Burhan Felek onu tahsilsiz ve yazı yazamayan
birisi olarak tavsif etmektedir.

Ravza-i Terakki’nin Muallimleri ve Diğer Görevlileri
İstanbul’da şöhreti olan iyi okullardan birisi olan Ravza-i Terakki’nin verdiği kaliteli
eğitim sayesinde Burhan Felek, okulu  senede bitirdikten sonra lise birinci sınıfın
imtihanı yerine ikinci sınıfın imtihanını vererek okula . sınıftan başlayıp daha erken
mezun olmuştur. Okulun bu başarısının şartlarından birisi müdür Halil Rüştü’nün
hocaları seçmedeki titizliğidir. Burada muallimlik yapanların bir kısmı daha sonra üniversitede vazife almıştır. Okulda ders nazırı, yazı hocası, mubassırlar, askerî okuldan
mezun oldukları için riyaziye bilgileri kuvvetli olan ve hesap hocası olarak vazife yapan
topçu zabitleri görev yapmıştır. Ekseriyet, Arapça ve Farsça hocaları sarık kullanmışlardır. Meşhur şair İsmail safa Türkçeye girerken, Mehmet Emin hesap okutmuştur.
Öğretmenler arasında yüzbaşılar, tabip kolağaları vardır. Okulda ayrıca ders nazırı ve
heyet-i idare reisi ile birlikte  âzâ bulunmaktadır.
Özbekler Dergâhı şeyhi Şeyh İbrahim Edhem Efendi (Hezarfen)’nin oğlu olup babasının ahirete irtihalinin ardından 1 Haziran 1’de Dergahın şeyhi olan Mehmet Sâdık
Efendi (İstanbullu) Ravza-i Terakki’de 11 sene kadar Farsça okutmuş, devlet hizmetine
girdikten sonra istifa etmiştir.
Burhan Felek’in okuduğu yıllarda ders nazırı Şeyh Safvet Efendi’den başka okulun aynı
zamanda asayişine de bakan ve hat dersi veren Talat Bey, Fransızca hocası hariciye
mensuplarından Faik Bey zikredilmesi gereken isimlerdendir. Tevfik Şükrü Bey askerî
hekim olmanın yanında okulda tabiat derslerine girmektedir. Farsça hocaları mesnevihan Atıf Efendidir. O dönemde Şeyh Sadi’nin Gülistan isimli eserini okutmuştur.1
1 yılında Ravza-i Terakki’de Faik Daim Bey adında bir müzisyenin amatör bando
yetiştirdiği görülmektedir.
Mektebin ileri bir eğitim seviyesi olduğu Burhan Felek’in aktardığı şu hadise ile görülmektedir:
“Halil Rüştü Bey ibtidai ’te eşya derslerini Fransızca okuturdu. Hâlbuki Fransızca
alfabe rüşdiyede başlardı. Müfettişler okula geldiği zaman Fransızca kitaplar saklanır,
yerine tarih kitapları çıkarılırdı. Ben 1’da Fransızcamı kuvvetlendirmek için kazara
Saint Benoit Lisesi’ne girdiğim ve birinci sınıfına alındığım zaman elime verilen eşya
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dersi kitabı benim  yıl önce ibtidai ’te okuduğum Fransızca Leçons des Choses adında
eşya dersleri kitabı idi.”
Okulda bevvab yani kapıcılar vardı. Bunların görevleri, sabah okulu açıp mahalleden
çocukları toparlayıp okula gelmelerine nezaret etmekti. Bevvablar talebelerin yemek
çıkınlarını omuzlarındaki sırığa takarlardı. Okulun her tür temizliği ve asayiş işleri
de yine onlardan sorulurdu. Son dersin bitimiyle talebeler semtlerine göre okul
bahçesinde tespit edilen yerde toplanırlardı. Üsküdar’ın 1-1 semtine dağıtılacak
çocukları güvenli ve salimen yerlerine ulaştırmaktan mesul olan kişi bevvablardı.
Bunlar, kapı kapı gezerek talebe toplarlardı. Umumi bir yoklama ve müdürün konuşması yoksa kısa bir nasihattan sonra bütün öğrenciler “Padişahım Çok Yaşa!” diye
bağırırlardı.
Öğlen, yarım saat yemek molası vardı ve talebeler yanlarında getirdikleri sefer tasındaki yemeklerini yerlerdi. Bu sefertaslarını bevvablar taşırdı ve öğrencilerin bu yemekleri
hademeler tarafından ısıtılırdı. Yanında yemek getirmeyenler kantindeki peynir-ekmek
ve sütlacı yerlerdi.
Halil Rüştü Bey okula Sultan Hamid’in cülusunun . senesinde Hamidi ismini ilave
etmiştir. Meşrutiyet ilan edildiğinde Halil Rüştü Bey hasta halde yatmaktadır. Bunu
fırsat bilen Hüsnü Şakir isimli bir doktor okula adeta el koyarak kendi hesabına çalıştırmaya başlamıştır. Bu hastalıktan deva bulamayan Halil Rüştü Bey, 11 senesinde
vefat ettiğinde okul, İttihat ve Terakki Cemiyetinin yönetimine geçmiş, kurulan 1
kişilik mütevelli heyeti tarafından İttihat ve Terakki Mektebi adıyla 1 senesine kadar
eğitim-öğretime devam etmiştir.
Halil Rüştü Bey’in malı olan mektep binası evkafa kalmış, son dönemlerinde evlendiği
karısı Hadiye Hanım ise mektepten gönderilmiştir. Burhan Felek hatıralarında bu hanımı bin bir zorlukla metruk bir okul odasına yerleştirebildiğini söylemektedir. Okulun
adı yine Burhan Felek’in gayretleri ile 11-1 öğretim yılında Halil Rüştü Bey olarak
değiştirilmiştir ki, halen Halil Rüştü ismiyle eğitim-öğretime devam etmektedir.
Halil Bey’in mezarı Üsküdar Şeyh Camii haziresinde medfundur.1 Etrafı parmaklıkla
çevrili olup levha şeklindeki kitabesinde şunlar yazmaktadır:
Üsküdar Ravza-i Terakki Mektebi müdürü/ Halil Rüşdi Beğ eyledi dâr-ı bekaya rihlet/
Otuz sene evlad-ı vatana eyledi hidmet/ Mükâfeten ihsan eyliye, ya Rab makamı olsun
cennet/ Ruhuna el fatiha. Fi 1 Muharrem 1/11 Kanunisani 1/ Ocak 11.
Halil Rüştü Bey başarılı idareciliğinden dolayı zaman zaman taltif edilmiş, 1 senesinde mecidi nişan ile ödüllendirilmiştir. Halil Rüştü Bey’i başarılı bir müdür yapan
en önemli amil, maarif konusunda hassas ve yetenekli olmasıdır. Burhan Felek, müdür
beyin pek çok konuda ilkleri yaptığına işaret etmektedir:
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“Halil Rüştü Bey, çocuğu evinden alıp evine bırakır, ailenin çocukla daima ilgilenmesini istediği kadar, kendisi de talebesinin hayat ve sıhhati ile ilgilenirdi. Karne
usulünü ilk icad eden odur. Her hafta hangi derse kalkıp kaç numara aldığımızı matbu karnelere yazar, Perşembe akşamları ellerimize verirdi. Cuma günü tatil idi. Biz
onu, babalarımıza veya velilerimize imzalatır, mektebe geri getirirdik. Böylece aileler
çocukların bir haftalık mektep hayatını ve neticelerini öğrenirlerdi. Halil Rüştü Bey
bununla yetinmezdi. Tahsili veya durumu iyi olmayan çocukların velilerini mektebe
çağırıp görüşürdü. Bazı zayıf ailelerde haşarı çocukların bu karnelere analarının babalarının -bilgileri dışında- mühürlerini bastıklarını öğrenir, bunu yapanın icabına
bakardı.”
Halil Rüştü Bey, her akşam mektepten çıkarken bahçede bütün öğrencilere nasihat konuşması yapar, haftada iki defa talebeleri tırnak ve saç (bit) muayenesinden geçirirdi.

Ravza-i Terakki’de Cezalar ve Ödüller
Burhan Felek, okuldan talebe kovulduğuna şahit olmadığını belirttiği anılarında, okul
dışında ağır bir suç işleyen talebenin mutlaka cezalandırıldığını belirtmektedir. Halil
Rüştü Bey’in en tembel en haşarı çocuğu dahi adam etmeye çalıştığını söylemektedir.
İşte bu neticeye varmak üzere kullandığı bazı yöntemler vardır ki, bunlardan birisi
dayaktır. Halil Rüştü Bey “tertipli” çocuk döven bir müdürdür. O dönem terbiye vasıtalarından biri olarak kullanılan dayak, Ravza-i Terakki’de müdüre ait bir yetki dahilinde
kullanılmaktadır. Okulda bahçedeki salkımlara bakan her tarafı güzel halılarla döşeli
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küçük bir odanın köşesinde sıralı boy boy değnekler vardır ve Halil Rüştü Bey çeşitli
vesileler ile bunları öğrencilerin tabanlarında kullanmıştır. Dayak denilince adı anılan
bir diğer hoca, yazı muallimi Talat hocadır ki, o da incecik sopasıyla sadece avuca vurmaktadır. Caydırıcı tedbirler arasında kabul edilen ve uygulanan cezalardan birisi de
falakadır ki, Ravza-i Terakki’de kullanılmıştır.
Sadri Sema hatıralarına yer verdiği kitabında Halil Rüştü Bey’in öğrencileri kızaktan ve
kar oynamaktan men etmeye çalıştığını belirterek, mektebin hademelerini kızak kayan
çocukları bulmak üzere görevlendirdiğini anlatır. Kaçamayan - kızaklı talebenin
merdiven başında boyunlarında kızakları olduğu halde bekleme cezasına çarptırıldığını gördüğünü söylemektedir.
Öğrencilere verilen ödüllerin sayısı ve çeşidi farklılık göstermekle birlikte Ravza-i
Terakki’de tahsin ve aferin belgelerinin verildiği görülmektedir. Tahsin belgesi, ara
imtihanlarda birinci olan öğrencilere öğretmeni ve müdürü tarafından verilirdi.
Dört aferin değerindeydi. Aferin belgesi ise çalışkan ve uslu öğrencilere öğretmeni
ve müdürü tarafından verilirdi. Arşivdeki belgelerde başarılı bir öğrenci olan Ali
Firuzan Efendiye başarılarından dolayı tahlisiye madalyası verildiği görülmektedir.
Kaybedilmesi durumunda madalya bedeli öğrenciden alınarak bir yenisi takdim
edilirdi.

Ravza-i Terakki Talebelerinin Kıyafetleri
Ravza-i Terakki mektebinin askerî üniformaya benzeyen kendine ait bir kıyafeti vardı.
Sivil kıyafetli çocuk kabul edilmezdi. Öğrencilerin yakalarına mektebin adı işlenirdi.
Apoletlere talebelerin numaraları yazılırdı. Okula dair hatıralarını en canlı ve detaylı
şekilde anlatan ve okuldaki lakabı avukat olan Burhan Felek,1 Ravza-i Terakki’ye başladığı günü şu şekilde nakletmektedir:
“Beni  buçuk yaşımda Üsküdar’da Kızlarağası Semtinde, Tabutçular içinde “Ravzai
Terakkiy” ismindeki bir hususi mektebe verdiler fakat âdet olduğu gibi mektebe başlatma merasimi ve alayı yapmadılar. Aslına bakarsanız daha evvelleri pek rağbette olan
bu gelenek bizim zamanımızda ve semtimizde biraz da tavsamış idi. Validem merhum,
mektebin İlahicibaşısı imiş. O anlatırdı: Mektebe başlatılan çocuk giydirilir, kuşatılır,
omuzuna şal, başına ailesine göre sırmalı takke… Omuzuna cüz kesesi (kitap çantası)
asılır… Çocuk zenginse, bir midilliye bindirilir, değilse elinden tutulur, bevvab (mektep
hademesi) çocuğun rahlesini (kitabını üstüne koyacağı açılır, kapanır küçük möble) ve
üstüne oturacağı minderini başına koyup önden yürür, arkadan çocuk… Onun arkasından mektebin kalfası (hocadan sonra gelen görevli) İlahicibaşısı ve İlahici çocuklarla ilahi söyleyerek yürürler. Onların arkasından da “âmin”ciler (yani âmin diyecek
çocuklar) gelirlerdi…Çocuk böylece evinden alınıp mektebe götürülüyordu. Validemin
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Tablo 1: 1317/1899 senesinde Ravza-i Terakki Mektebi*
Memuriyet

Esami

Rütbe

Müdür-i Mekteb
Ders Nazırı
Heyet-i İdare Reisi
Âzâ 1
Âzâ 2
Âzâ 3
Âzâ 4
Resim Muallimi
Hesap ve Hendese
Ulûm-i diniye
Arabî
Farisî
Lisan-ı Osmanî
Hesap ve Hendese
Tarih ve Fransızca
Kitabet ve Hüsn-i Hat
Coğrafya ve fen muallimi
Kuran-ı Kerim muallimi
Kur’an ve Musıkî muallimi
Kur’an ve Tecvid Muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
Kur’an-ı Kerim muallimi
İbtidai Hesap Muallimi
İbtidai İmla Muallimi
İbtidai Coğrafya Muallimi
İbtidai Kıraat-ı Türki
İbtidai İmla Muallimi
İbtidai Sülüs Muallimi
İbtidai Sülüs Muallimi
Ve Rehber-i kısas muallimi ve katip

Halil Rüştü Efendi
Safvet Efendi
Mehmed Efendi
Mehmed Ata Bey
Mustafa Efendi
Sadık Efendi
Hacı Ahmet Efendi
Rıza Bey
Rıza Bey
Safvet Efendi
Mustafa Efendi
Sadık Efendi
Kamil Bey
Emin Bey
Hafız Faik Bey
Talat Bey
Ragıp Bey
Hafız Nazif Efendi
Hafız Veysi Efendi
Hafız Rıza Efendi
Hafız Mehmed Efendi
Hafız Tahir Efendi
Hafız Ali Efendi
Hüseyin Bey
Mustafa Bey
Hafız Ömer Efendi
Ahmed Ali Efendi
İbrahim Efendi
Tahir Bey
Tahir Efendi
Latif Efendi
Rakım Efendi
Hasan Efendi
Hacı Hamdi Efendi

Müderris
Müderris
Saniye
Saniye
Tabib Kolağası
Müderris
Müderris
Rabia
Yüzbaşı
Müderris
Müderris

Talebe Mevcudu nehari 568

Müslim ücretli
503

Müslim ücretsiz
65

Yüzbaşı

Yüzbaşı
Müderris

Mubassır 3 kişi
Hademe 12 kişi
* 11/1 senesi Maarif Salnamesi, s. -1.
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Tablo 2: 1318/1900 senesinde Ravza-i Terakki Mektebi*

Memuriyet

Esami

Rütbe

Müdür
İdare Reisi
Âzâ 1
Âzâ 2
Âzâ 3
Âzâ 4
Coğrafya Muallimi
Resim Muallimi
Kur’an-ı Kerim ve Kıraat
Ders Nazırı ve Ulûm-i diniyye
Arabî Muallimi
Tarih ve Fransızca Muallimi
Hesap Muallimi
Hesap Muallimi
Coğrafya Muallimi
Kitabet
Kuran-ı Kerim muallimi
Kavaid
Kitabet ve Hüsn-i Hat
Hendese ve Usûl
Sınıf-ı İbtidai muallimi
Sınıf-ı İbtidai muallimi
Sınıf-ı İbtidai muallimi
Coğrafya Muallimi
Hüsn-i Hat

Halil Rüştü Bey
Mehmed Efendi
Ata Bey
Hacı Ahmed Efendi
Mehmed Nuri Efendi
Sadık Efendi
Refik Bey
Rıza Bey
Hafız Latif Efendi
Safvet Efendi
Mustafa Efendi
Hafız Faik Bey
Emin Bey
Rıza Bey
Ali Talat Bey
Hacı Ahmed Hamdi Bey
Hacı Mehmed Veysi E.
Atıf Efendi
Hasan Talat Bey
Asım Bey
Ali Rıza Efendi
Mehmed Efendi
Tevfik Bey
Tahir Efendi
Edib Efendi

Müderris
Saniye
Saniye
Salis
Salis
Istanbul ruusu
Saniye
Rabia
Istanbul ruusu
Edirne ruusu
Edirne ruusu
Edirne ruusu
Yüzbaşı
Yüzbaşı
Muallim-i evvel

Talebe Mevcudu: 559
Ücretli: 400
Ücretsiz: 159
Hademe 12

* 11/1 senesi Maarif Salnamesi, s. 1-.
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bana naklettiği ilahiler, çoğu Yunus Emre’den alınmış tasavvuf şiirleri idi. Mesela: “Şol
cennetin ırmakları…”
Tabii bütün bu merasime iştirak edenlere para dağıtılırdı. Rahmetli validem, İlahicibaşı
(çocuk korosu şefi) olduğu için  kuruş mu,  kuruş mu alırmış. Ötekiler birer kuruş.
Aminciler de onar, yirmişer para…
Bana böyle bir alay yapmadılar. Yalnız mektebin yakası iki parmak dik ve kopçeli, önü
kilitli tek parlak düğmeli ve dikişleri ince kırmızı lacivert kumaştan yapılmış parlak
apuletli bir üniforması vardı. Onu yaptırdılar. Yeniçeşme’de mektebe yakın bir terzi
dikti.. Onu giydim…Çantam elimde. Babam beni aldı, mektebe götürdü. Çok yüreğim
oynadı, keyfim kaçtı. Çünkü ben o yaşa kadar oldukça serazad ve adeta şımartılarak
büyümüştüm. Mahallemizde benim yaşımda başka çocuk yoktu. Konu komşu için ben
bir maskot gibiydim. Mektepte saçlı, sakallı, fesli sarıklı bir takım adamların çatık kaşlarının baskısı altına girdim. İlk sene güç oldu.”
Mahalle mekteplerinde olmayan bir yenilik, çocuklara mektep numarası verilmesi idi.
Burhan Felek’in Ravza-i Terakki mektep numarası 1’tür. Üniformanın yakasının bir
tarafına ‘Mektep’ öteki tarafa ‘Ravzai Terakkiy’ işlenmiştir. Ceketlerin kol ağızlarına sınıflarına ve senelere göre ilk için beyaz, rüşdiye için sarı sırma şeritler çekilmiştir. Sınıf
geçtikçe kol ağzında biraz içine bir sırma çevrilir ve sınıfta dördüncüye kadar olanlar
sol kola çavuş işareti koyulmaktadır. Birincisinin , ikincisinin , üçüncüsüsün  ve
dördüncüsünün bir sıra sırma şeritten çavuş işareti vardır. Burhan Felek, ibtidai ’ten
rüşdiye bire dördüncü olarak geçmiş ve rüşdiye birde dördüncü olarak koluna bir çavuş
işareti takmıştır. Rüşdiye birden ikiye birincilikle geçmiştir. İkinci demek ikinci çavuş,
yani üç sırmalı çavuş demektir. Bu işaretler çocuklar için çok kıymetlidir. O kadar ki
sınıf geçerken bu işaretleri kaybetmek talebeler için bir felaket anlamına gelmektedir.
Rüşdiyenin, çocuk için delikanlı olmaya bir adım olarak kabul gördüğünü dile getiren
Burhan Felek, bu değişimin okuldaki bazı ilişkilerde de kendini gösterdiğine dikkat
çekmekte ve “Rüşdiye ikiye geçtikten sonra talebede bir erkekleşme başlar. 1-1-1
yaşlarına basar. Bu -- yaşındaki öteki çocuklara göre epeyce farklı bir ağabeylik
kazandırırdı. Bunun tesiri, mektep idaresi ve hocalarla olan münasebetlerde kendini
gösterir, hocalar ve mubassırlar (iç inzibat memurları) dersten ve mektepten başka
şeyler de konuşurlardı.” demektedir.
Rüşdiyeye geçen ve çavuşluk rütbesi alan talebe, az-çok bir imtiyaza sahip hale gelirdi.
Bu da, bazı hocalar tarafından diğer öğrencilere karşı ders anlatma yetkisinin kendisine
tanınması manasına gelmesiydi. Ayrıca sınıf yoklamalarına da yardım ederdi.
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Ravza-i Terakki’de Okutulan Dersler65
Ravza-i Terakki’de salname kayıtlarında geçtiği haliyle 1’lerin başında ilm-i eşya,
Fransızca, yazı dersi, hesap(aritmetik), Arapça, Farsça, güzel yazı, el işleriokutulmakta
idi. Salnamelerde geçtiği şekliyle dersler, resim dersi, hesap ve hendese, ulum-i diniye, Arapça, lisan-ı osmani, tarih, hüsn-i hat coğrafya ve fen dersi, Kuran-ı Kerim, Kur’an
musikisi, tecvid, ibtida hesap, ibtida imla, ibtida coğrafya, ibtida kıraat, ibtida sülüs,
ibtida kıssadan müteşekkildir. Ravza-i Terakki’nin ibtidai bölümünü 1 senesinde
tamamlayarak mezun olan Mehmed Reşat isimli talebenin diplomasına baktığımızda
1 dersi başarıyla tamamladığı görülmektedir. Bu dersler şunlardır: Kur’an-ı Kerim, Tecvid, İlmihal, İlm-i Ahlak, Harf-i Türkî, İmla, Lugat-i Arabi, Lugat-i Farisi, Kıraat, Hesap,
Coğrafya, Tarih, Sülüs, Rik’a, Hüsn-i hal ve hareket.  Temmuz 1 senesine ait bir
karnede İbtidai birinci sınıf talebesi şu dersleri okumakta idi: Kur’an-ı Kerim, Kavaid,
Sülüs, Hesap, Hüsn-i hal ve hareket. Diplomalarda talebenin aldığı puan belirtilir, her
dersin hocası imzasını atardı. Muallimlerden başka mektebin müdürü, ders nazırı ve
mubassırların da imzası diplomada yer almıştır.
Dersler, öğleden önce , sonra  olmak üzere günde  ders okutulurdu. Dersler bir saat
olup, ders aralarında 1 dk. teneffüs vardı. Sıcak havalarda okul saat 1’de açılıp akşam
’te kapatılıyordu.1 Sınıflarda olan yoklama defterlerine öğretmenler gelip gelmeyeni
işaretlerdi. Öğretmenler tahtaya kaldırarak öğrencilere soru sorar ve 1 üzerinden not
verirdi.
Burhan Felek’in verdiği bilgilere göre mektebin müdürü idare dışında eğitime müdahale etmemektedir. Derslerin kontrolünü ders nazırı (o dönemde) Şeyh Safvet Efendi
yapmaktadır. Zamanına göre modern bir insan olan Safvet Efendi’nin attığı imza küçük
Burhan’ın çok dikkatini çekmiştir. Şöyle ki; sağdan okunduğunda Arap harfleri ile Safvet yazan hoca, soldan da Latin harfleri ile Safvet yazmaktadır.
1 tarihli maarif-i umumiye nizamnamesinin . maddesine göre müslim ve gayrimüslim rüşdiye, idadi mektepleri için yapılan düzenlemede, okullarda dersler Temmuz
başında kesilir ve onbeş gün boyunca müzakereden sonra ikinci yarısında imtihanlar
yapılırdı. 1- Ağustos arasında okullar tatil-i umumi yaparlar ve  Ağustos’ta tekrar
açılırdı. Müslüman okulları Ramazan ayının . haftası sonundan Şevval’in ilk haftası
sonuna kadar 1 gün ve kurban bayramında bir hafta daha tatil olur. Ayrıca kandil
günleri ve her Cuma tatildi. Tüm okullar padişahın doğum ve tahta çıkış günlerinde
de tatil edilirdi. Ravza-i Terakki talebeleri diğer özel okullar gibi yazın bir ay tatil
yapmaktaydı.
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Ravza-i Terakki Mektebi’nde Merasimler,
Okul Gezileri ve Yarışmalar
Ravza-i Terakki Mektebinde hafızlık yapan talebeler için hafızlık dua merasimi yapılırdı. Bu merasim genellikle Valide-i Cedid Camii’nde gerçekleştirilirdi.
Halil Rüştü Bey imtihan sonunda ‘tevzi-i mükafat resmi’ adı altında velileri toplayıp
büyük merasim ile çocuklara yaldızlı ciltli kitaplar ve bazen de saat gibi hediyeler
dağıtırdı. Yapılacak bu merasim, gazetelerde ilan edilirdi.
Sultan II. Abdülhamid döneminde pek çok yerde ve okullarda toplu sünnet merasimleri yapılmaktadır. Bunun temel sebebi, halkın çoğunun sünnet düğünü masrafını
karşılayamayacak durumda bulunmasıdır. Ravza-i Terakki mektebinde okul bitiminde
sünnet düğünü yapıldığı görülmektedir. Bu düğün, Sultan Abdülhamid’in cülusuna
denk getirilirdi. Mesela  Ağustos 1 senesinde  çocuk sünnet edilmiş ve çocuklara
padişah tarafından gönderilen birer altın lira çeyrek dağıtılmıştır. Padişahın tahta çıkışına denk getirilen bu tarih, daha sonraları da değiştirilmeden devam edegelen sünnet
tarihi olarak belirlenmiş ve uygulanmıştır. Burhan Felek de Ravza-i Terakki rüşdiyesinde
okurken 11-1/1- senesinde yapılan merasimde mektebin alt katında sünnet için
hazırlanan ameliyathanede sünnet olmuştur.1 Bu merasimlerde ortaoyunu oynatılırdı.
Yıllar sonra Burhan Felek hukuk fakültesinde okurken bir vesile ile okuluna gitmiş, o sene
tertip edilen sünnet düğününde gelecek olan ortaoyunu ekibi gelmediği için müdür Halil
Rüştü Bey’e yardımcı olmuş, bir ekip kurarak bu sıkıntıdan müdürü kurtarmıştır.
Yine bir başka merasim, Hz. Peygamber’in doğumu sebebiyle okulda mevlid-i şerif
okutularak, bu vesile ile padişaha devamı ömrü ve saltanatı için dua edilmesidir. Bu
merasim gazetelerle ilan edilmiştir.
Ravza-i Terakki öğrencileri bahar ve yaz aylarında iki defa okul gezisine götürülmüştür.
Daha ziyade Beykoz’un tercih edildiği ve sabahtan akşam 1’a kadar devam eden gezilerin, vapur ve şimendiferlerle gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu yolculuk esnasında
öğrencilerin güvenliğinin sağlanması hususunda dikkatli olunması için ciddi uyarıların
yapıldığı görülmektedir. Gezi nihayetinde çocuklar okul hademeleri ile tek tek evlerine
teslim edilmektedir.
Ravza-i Terakki talebelerinin müdür Halil Rüştü Bey tarafından bir başka rüşdiyeye
götürülerek kültür yarışması tabir edilen bir yarışmaya dahil edildiği hatta bu sayede
Burhan Felek’in ikinci defa Avrupa yakasına geçtiği anılarında yer almaktadır:
“Bir kere Üsküdar’da okuduğumuz Ravza-i Terakki Rüşdiyesi’nde iken müdürümüz
merhum Halil Rüştü bey mektebin çalışkan bir iki talebesini alıp ya Numune-i Terakki
veya Rehber-i Terakki adındaki benzeri bir rüştüyeye bizi hani şu ara sıra yapılan kültür
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Halil Rüştü
Bey’in mezarı.
Üsküdar Şeyh
Camii Haziresi
(Kamil Büyüker
Arşivi).

yarışmalarına benzer bir niyetle istanbula götürmüş ve bizi o mektebin talebesiyle yarıştırmıştı. Karşı denilen İstanbul’a geçişim ikinci kez böyle oldu.”
Halil Rüştü Bey’in tatil günlerine rastlamadığı takdirde öğrencileri alıp surre alayını
izletmeye götürdüğü de hatıralarda yer almaktadır.

Ravza-i Terakki’nin Meşhur Mezunları
Ravza-i Terakki, Üsküdar’ın en başarılı ve kaliteli okullarından olması hasebiyle ülkenin
siyasi, sosyal ve kültür-sanat hayatına yön verecek çok meşhur kişiler mezun etmiştir.
Nitekim bu mektep M. Uğur Derman’ın tabiriyle mesleklerinin piri ünvanını almış üç
kişi çıkarmıştır: Şeyhülhattatin Necmeddin Okyay, Şeyhülmuharririn Burhan Felek
ve Reisülkurra Hafız Ali Üsküdari. Bunlar arasında Burhan Felek okul hakkında verdiği
pek çok malumat ile dikkati çekmektedir. Okuldan mezun olanlar arasında zamanın en
meşhur hafızlarından, Yeraltı Camii İmamı Hafız Ali Efendi, Abidin Daver (gazeteci, baş
muharrir, yazı işleri müdürü), dönemin Paris başkonsolosu Sadettin Bey, Şemsettin
Günaltay, Doktor Mazhar Osman, Udi Besim Şerif (Üstünöz), Fehmi Tokay, Faik Sabri
Duran, Mustafa Hulusi Efendi (Halim Gülüm Dede Dergahı şeyhi),1 Mehmet Hayrullah
Taceddin Efendi, Sadri Sema, İsmail Dümbüllü Emin Ongan yer almaktadır.

Sonuç
Ravza-i Terakki Mektebi, aynı adla anılma imkânından yoksun olsa da yıllarca maarife
hizmet etmiş bir eğitimcinin, Halil Rüştü Bey’in adı ile Üsküdar’da varlığını sürdürmeye
devam etmektedir. Bu okulun maarif hayatımıza katkıları, Türkiye’de tanınan pek çok
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simanın eğitiminde yer almış olması sevindirici ve heyecanlandırıcı bir durumdur. Hiç
şüphe yok ki daha ayrıntılı çalışmalara zemin hazırlamasını ümit ettiğimiz bu metin,
sadece başlangıç mesabesindedir.
Dipnotlar
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Güçtekin, a.g.m, s. -. bk. Nuri Güçtekin, İstanbul’daki Müslim Özel Mektepleri 1-1, İstanbul
Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi Enst., Doktora Tezi, İstanbul 1. Yazar izin vermediği için tez, YÖK sayfasından görülememektedir.
Koçak, a.g.m, s. 1.
Tekeli, a.g.m, s. ; İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretimin
Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Ankara 1, s. .
Güçtekin, a.g.m, s. .
Burhan Felek, Hayal Belde Üsküdar, İstanbul 1, s. 1.
Milliyet, 1.1.1.
Güçtekin, a.g.m, s. .
Burhan Felek, a.g.e., s. .
Milliyet, ..1.
Mehmed Râ’if, Mir’ât-ı İstanbul, yay. Günay Kut, Hatice Aynur, İstanbul 1, I, -.
Güçtekin’den naklen a.g.m, BOA, MF.HUS 1/ ( Şubat 1- Şubat 11).
Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, İstanbul 1, III, .
Ergin, a.g.e.,, aynı yer.
Milliyet, 1..1.
11 tarihli salname.
11 tarihli salname.
11 tarihli salname.
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Burhan Felek bunun 1 yılı itibariyle 1. liraya tekabül ettiğini yazmaktadır. Milliyet, ..1.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
BOA, MF. MKT, 1/1, ( S 11/ Eylül 1).
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
bk. Halil Rüştü Bey’in arzuhali: BOA, MF. MKT., /, (11 C 1/ Ağustos 1).
Milliyet, 1.. 1.
Milliyet, 1..11.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul 1, V, 1. Mehmed Sadık Efendi’nin babası
İbrahim Edhem Efendi de Ravza-i Terakki’ye Özbekler Tekkesi’nde misafir edilen küçük bir çocuğu
öğrenci olarak kaydettirmiştir. Bu haliyle kendisinin de okulla bağlantısının olduğu düşünülmektedir.
(Bu bilgiden beni haberdar ederek kullanmama izin veren Muharrem Varol’a teşekkür ederim.)
Fransızca dersinde Leçons des choses okutulmaktadır.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Batı Tekniğiyle Yazan  Türk Bağdar (haz. Gültekin Oransoy), Ankara 1, s. 1.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Kara-Birinci, a.g.e., s. 11.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Milliyet, 1.1.1.
BOA, MF. MKT., /, ( B 1); MF.MKT., /, (11 C 1)
Milliyet, ..1.
bk. 1 senesine ait Çocuk Balosu davetiyesi.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, İstanbul 1, II, .
BOA, DH.MKT., 1/, ( L 1/ Haziran 11); DH.MKT., 1/, ( Ca 1/ Aralık 11);
BOA, MF.MKT., /, ( B 1/ Ağustos 1); İ.TAL., /1, ( N 1/1 Kasım 1).
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Burhan Felek, Hayal Belde, s. -.
Milliyet, 1 1 1.
Sadri Sema, Eski İstanbul Hatıraları (haz. Ali Şükrü Çoruk), İstanbul , s. .
Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, İstanbul , s. -.
BOA, DH.MKT., 1/11, ( R 11/ Temmuz 11); İ.TAL., /11, ( R 11/ Ağustos 11).
BOA, DH.MKT., /1, ( M 1/ Mayıs 1).
Milliyet, ..11.
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları 1-1, haz. Mehmet Akif Bal, İstanbul ,
s. -. Mahalle mektebine başlama merasimi için bk. İsmail Kara- Ali Birinci, a.g.e., s. -1.
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
bk. Tablo 1 ve .
Milliyet, ..1.
Maarif Salnamesi, 11 ve 11 seneleri.
Bu diploma, Halil Rüştü İlk Okulu’nda bulunmaktadır.
1 Temmuz 11/ Temmuz 1 tarihli Süleyman Efendinin karnesi. bk. Resim, Yusuf Çağlar Arşivi.
Milliyet, 1 1 1.
BOA, MF.MKT., 1/, ( M 11/1 Ağustos 1)
Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
Akyüz, a.g.e., s. .
Burhan Felek, Yaşadığımız Günler, İstanbul 1, s. 1.
BOA, Y.PRK.ZB., 1/, ( S 11/ Temmuz 1; Y.PRK.ZB., /, ( Ra 11/ Ağustos 1;
Y.PRK.ZB. /, ( Ra 11/ Ağustos 1).
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Burhan Felek, Hayal Belde, s. .
BOA, MF. MKT., /, (1 B 1)
Burhan Felek, Hayal Belde, s. 1.
BOA, Y.MTV., /11, ( M 111/ Ağustos 1).
BOA, ZB., /, (1 Ağustos 1/ Ağustos 1); Burhan Felek, Yaşadığımız Günler, s. 1; aynı
yazar, Hayal Belde, s. 1.
Burhan Felek, Yaşadığımız Günler, s. 1; aynı yazar, Hayal Belde, s. 1.
a.mlf., Yaşadığımız Günler, s. 111; aynı yazar, Hayal Belde, s. 1.
BOA, MF. MKT., 1/ ( R 1).
BOA, MF. MKT., /, ( R 1).
Burhan Felek, Yaşadığımız Günler, s. 1.
Sadri Sema, a.g.e., s. .
Necmeddin Okyay, hattı, Ravza-i Terakki Mektebi hocalarından Mehmet Şevki Efendi’den meşk
etmiştir. Okulun hat muallimi Hasan Talat Bey’den rika, divani, celi divani öğrenmiştir. Hocası
kendisinde istidad gördüğünden Necmeddin Efendi’yi Nuruosmaniye Medresesindeki yazı odasına
1 senesinde göndermiş, oradaki Filibeli Hacı Arif Efendi’ye devam etmesini sağlamıştır. Burhan
Felek, kendisi okula başladığında Necmeddin Efendi’nin okulun parlak bir talebesi ve çavuşu olarak
bilindiğini yazmaktadır. Nitekim okulu bitirmeden hafız olmuş, hafızlık derecesini mektebin hocası
Hafız Şükrü Efendi’den tamamlamıştır. Okuldan birincilikle mezun olmuştur. M. Uğur Derman,
“Hezârfen Hattat Üsküdarlı Necmeddin Okyay”, I. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul , II, 1-1;
Süleyman Berk, İstanbul’un 1 Hattatı, İstanbul 1, s. .
Milliyet, .. 1.
Milliyet, 1.1.1.
Seyit Yöre, “Osmanlı’dan Türkiye’ye Üsküdar’da Osmanlı/Türk Müziği’ne Dair Kurumlar ve Üsküdarlı
Müzisyenler”, V. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul , I, ,, .
Albayrak, a.g.e., V, 11.
Taceddin Efendi bu okuldan h.1 senesi Cemaziyelevvelinin . günü 1 Ağustos 11 tarihinde
şehadetname alarak mezun olmuştur. Albayrak, a.g.e., V, 1.
Adi Yaver Ataman, Dümbüllü İsmail Efendi, yy. ty., s. .
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ÜLKEMİZDEKİ VETERİNERLİK EĞİTİMİ
VE SELİMİYE VETERİNER SAĞLIK MESLEK
LİSESİ HAYVAN HASTANESİ
NACİYE TURGUT CEBECİ
Araştırmacı

Giriş
İstanbul’un eski yerleşim birimlerinden olan Üsküdar, bünyesinde pek çok kültür birikimini barındıran pek çok tarihî yapı ve kuruma sahip önemli bir yerleşim bölgesidir. Üsküdar’daki kurum binaları genellikle kolay ulaşılabilecek merkezi alanlarda
yapılmıştır. Özellikle sağlık ve eğitim kurumlarına ait binaların inşa edilişi bakımından,
Kadıköy sınırına kadar olan, Selimiye ve Haydarpaşa arasındaki bölge önemli bir yer
teşkil etmektedir. Baytar Mekteb-i Âlisi ya da günümüzdeki adıyla Selimiye Veteriner
Sağlık Meslek Lisesi (Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi) olarak tanınan kurum da aynı
yerdedir.
Geçmişten günümüze hastaneler bölgesi olarak bilinen Haydarpaşa’da, insan sağlığını ilgilendiren Haydarpaşa Numune Hastanesi, Gata Haydarpaşa Hastanesi gibi
iki önemli sağlık kurumu vardır. Bunların yanında, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampusu, Haydarpaşa Bülent Akarcalı Sağlık Meslek Lisesi, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi isimleriyle tanınan eğitim kurumları yer almaktadır. Veteriner Sağlık Meslek Lisesi bünyesinde bir hayvan
hastanesi mevcuttur. Hayvan sağlığını ve hayvanlardan insanlara geçen zoonoz/
bulaşıcı hastalıkların önlenmesiyle insan sağlığını da ilgilendiren bu hastane; Üsküdar’da hem insan hem de hayvan sağlığına verilen önemin bir göstergesi olarak
düşünülebilir.1
Bu tebliğde, eğitim serüvenine 11’da Askerî Baytar Mektebi olarak başlayıp, 1’de
Baytar Mekteb-i Âlisi, 1’de Yüksek Baytar Mektebi, 1’te Selimiye Hayvan Sağlık
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Memurları Mektebi, 1’de İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1’da Veteriner Sağlık Meslek Lisesi, ’te Selimiye Tarım Meslek Lisesi, 1’te Selimiye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hayvan sağlığı hizmetlerinde bir asırı aşkın süredir binlerce öğrencinin yetiştiği, teorik ve uygulamalı eğitim yapma imkânı
bulduğu; Üsküdar ve İstanbul genelindeki hayvan sahiplerine hizmet eden bu eğitim kurumunun bünyesindeki hayvan hastanesi tanıtılmaya çalışılacaktır. Bu hastane, Üsküdar’ın resmi nitelikteki ilk hayvan hastanesi olması bakımından önem arz
etmektedir.

Ülkemizde Veterinerlik Eğitimine Bakış
Eğitimin Başlaması
Sağlık hizmetleri denildiği zaman genellikle insan sağlığıyla ilgili iş ve işlemler algılanmaktadır. Oysa hayvan sağlığını korumak, hastalıklara karşı önlemler almak insan sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır. Ülkemizde bu alandaki hizmetleri yerine getirenler veteriner sağlık teknisyenleri, teknikerleri ve veteriner hekimlerdir. Bu hekimler
aynı zamanda hayvan hastalıklarını tedavi etmek, verimlerini arttırmak, ırk yapılarını
düzenlemek, ıslah etmek ve hayvansal ürünlerin insan sağlığına verebileceği zararları
azaltmak amacıyla gerekli kontrolleri de yapmaya yetkili kimselerdir. Veteriner kelimesinden önce Arapça kökenli baytar kelimesi kullanılmaktaydı. Ancak 1 yılından
itibaren daha genel anlam ifade eden ve Avrupa ülkelerinde de kullanılan veteriner
unvanının kullanılması uygun görülmüştür.
Ülkemizde veteriner hekimlik üzerine eğitim veren okulların ortaya çıkmasındaki en
önemli etken diğer ülkelerde olduğu gibi yaşanan salgın hayvan hastalıklarıdır. Nitekim
dünyanın pek çok ülkesinde yaşanmış bulunan salgın hayvan hastalıkları, yüzyıllardan
beri zararlarını sürdürmüş ve bu salgınlar nedeniyle ilk veteriner okulları açılmaya başlanmıştır. Eğitim ilk olarak, 1’de Prusyalı Veteriner Godlewsky tarafından Harbiye
Mektebi bünyesindeki baytar/ veteriner sınıflarında başlatılmıştır. 1’da, Fransız
asıllı Veteriner Dubroca eğitim vermeye başlamış; ölümünün ardından, 1’de Fransa’dan Levis ve 1’da Geroge isimli veterinerler gelmişlerdir. Veteriner sınıfları 1’e
kadar Harp Okulu ile birlikte eğitim ve öğretim görmüştür. Tıbbiye Mektebi, 1’de
Gülhane’ye taşınınca, veteriner sınıfları ayrıca oluşturulmuştur. 1’te, klinik tatbikatları için Marko Paşa’nın girişimleriyle, Belçika’dan Dezutter isminde bir sivil veteriner
davet edilmiş ve Taksim Kışlası’ndaki nakliye taburlarının bir bölümü Baytar Ameliyat
Mektebi olarak düzenlenmiştir.
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1. Hrt_1111,
İstanbul . Pafta,
Üsküdar Haritası.
1-1, Atatürk
Kitaplığı.
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Veterinerlik eğitimi veren ilk kurumlar askerî olmasına rağmen 1’de başlayan Osmanlı- Rus Savaşı’nın ardından yayılan sığır vebası hastalığı ve 1 Teşrin-i evvel 1/
1’de Vasıta-i Servet Mecmuası’nda yayımlanan bir makaleyle, İstanbul’da bir sivil
veteriner mektebinin gerekli olduğu dile getirilmiştir. 1’da ilk iki sınıfı Ahırkapı’daki sivil tıp mektebinde olmak üzere, Mülkiye Baytar Mektebinde eğitim ve öğretime
başlanmıştır. Eğitim 11’den itibaren Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebinde sürdürülmüştür. Mektep, 1-1’te Cinci Meydanı’ndaki Esat Bey’in Konağı’na taşınmış;
11’de ise Sultanahmet’te Tunuslu Mahmut Hayrettin Paşa Konağı satın alınarak buraya geçilmiştir.
Diğer taraftan askerî veteriner sınıfları, 1’de yeniden Harbiye Mektebinde düzenlenmiş ve Baytar Zabit Sınıfı kurulmuştur. Daha sonra öğretim kadrolarında, Dezutter’in yanında staj gören, 1 mezunu Yusuf Ziya Bey, 1’da Ahmet Mesut Bey,
11’de Hasan Nurettin Bey gibi Türk asıllı veterinerler yer almışlardır. 1’da Avrupa
ülkelerine gönderilecek öğrenci grupları arasına, veterinerlik mezunları da dahil edilmiş ve 1’te veteriner mekteplerinde bakteriyoloji dersi okutulmaya başlanmıştır.
1’te çıkan bir irade-i seniyye ile veteriner sınıfları, Haydarpaşa’daki Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’ye alınmıştır.

Selimiye Yerleşkesi
İtfaiye Kışlası, Dâ’ül-kelb ve Bakteriyolojihane-i Osmanî
Üsküdar’ın en seçkin mahallelerinden olan Selimiye, eskiden beri askerî bir bölge olarak tanınmaktadır. Selimiye Kışlası’nın karşısında yer alan Askerî Baytar Mektebi (11)
örneği gibi, hizmet veren birimler de birbirleriyle ilintili olmuştur. Mehmet Nermi Haskan’ın bildirdiğine göre; Askerî Baytar Mektebi, Selimiye Kışlası Süvari Birliği’nin atlarına veteriner yetiştirmek amacıyla kurulmuş ve mektep, 1’te Sultan II. Abdülhamit
tarafından bu amaçla yaptırılmıştır. Mektepte yer alan kitabe yapının 1’te Sultan II.
Abdülhamit tarafından inşa ettirildiğini doğrulamaktadır. Ancak Askerî Baytar Mektebi
Muallimi Subhi Edhem Bey, 11’de kaleme aldığı eserinde şu bilgileri aktarmaktadır:
Mekteb tensib edilen bu bina esasen hakan-ı sâbık zamanında İtfaiye Kışlası namıyla bina edilmiş, Yunan Muharebesi’nde üserâ-yı Yunaniye’ye me’vâ [mesken] hizmeti
görmüşdür. Tıbbiye Mektebinin Haydarpaşa’ya nakli üzerine de Dâ’ül-kelb [Kuduz] Tedavihanesi ittihaz olunmuşdu. Subhi Edhem Bey’in bu ifadesinden binanın ilk inşa
amacının Sultan II. Abdülhamit (1-111) döneminde İtfaiye Kışlası olarak planlandığı düşünülebilir.
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1. Dâ’ül-kelb
Tedavihanesi,
Ayrıntı.

Dâ’ül-kelb Tedavihanesinin müdürlüğüne 1 yılında, Doktor P. Remlingger atanmıştır. Bir süre sonra Nişantaşı’ndaki bakteriyolojihanenin1 de buraya taşınması
gündeme gelmiştir. B.O.A’nde yer alan 1..1 tarihli bir belge özetinde Mekteb-i
Tıbbiye’nin Selimiye Kışlası tarafındaki boş ve geniş binanın Dâ’ül-kelb Tedavihanesi
olarak düzenlenmesi ve aynı müdürün idaresinde olmaları dolayısıyla, Nişantaşı’ndaki
Bakteriyolojihanenin de buraya nakli11 yazmaktadır. Meclis-i Ayan Zabıt Ceridesi’nde
yer alan bir tezkere de her iki kurumun 11 yılında Doktor Remlinger’in yönetiminde
olduğunu göstermektedir. Nitekim konu, Dâ’ül-kelb ve Bakteriyoloji Hastanesi Müdiri
Remlinger’in maaşına dair lâyiha-i kanuniyyenin irsal kılındığını müş’ir Meclis-i Mebusan Riyaseti tezkiresi şeklinde değerlendirmeye alınmıştır.1
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. Haydarpaşa’da Açılan İlk Askerî Baytar Mektebi. Müessese- . Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi, Aralık 1.
nin Harici Manzarası. Server Kamil [Tokgöz], Haydarpaşa
Emraz-ı Sâriye ve İstilâiye Hastanesinin Tüberküloz Hakkındaki Mesaisi, İstanbul 1.

. Askerî Baytar Mektebi Fizyoloji Laboratuarı, (Zati Klişe Su- . Askerî Baytar Mektebinde mebhas-ı izâm Dâr-ül- mesaisi. Subhi Edbhi Edhem Bey). Subhi Edhem, Nevsal-i Baytari, İstanbul
hem, Nevsal-i Baytari, İstanbul 1 [11], 1.
1 [11], .

Mektepler ve Hayvan Hastanesi
Askerî Baytar Mektebi
1 yılından itibaren Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne talebeleriyle birlikte eğitim gören
askerî baytar/veteriner sınıfları, 11’da Mekteb-i Tıbbiye bünyesinden ayrılarak ilk
kez müstakil bir binada eğitim ve öğretim görmeye başlamışlardır. Haydarpaşa’da eski
istasyon binası yakınında inşa edilmiş bulunan bina, Dâr’ül-eytâm Yapıcı Mektebi, İttihad-ı Anâsır Mektebi, Emrâz-ı İntaniye Hastanesi isimleriyle tanınmaktaydı. Sonradan Emrâz-ı Sâriye ve İstilâiye Hastanesi olan binanın seririyat/ uygulama alanı yoktu.
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. Askerî Baytar Mektebinin Kârgir Binası. Subhi Edhem, Nev- . Mektebin Günümüzdeki Görünümü, Ekim 1.
sal-i Baytari, İstanbul 1 [11], .

Mektebin müdürlüğüne, Miralay Minas Bey atanmış, kısa zaman sonra da, mektep muallimlerinden Binbaşı Nuri Bey göreve getirilmiştir. Subhi Edhem Bey’in belirttiği gibi
bir yıl sonra binanın talebelere yetersiz gelmesi üzerine Harbiye Nezareti Celilesi’nin
onayıyla, yeni kurulan Baytar/ Veteriner Mektebi Selimiye’deki bugünkü yerleşkeye
nakil olmuştur.
Selimiye’de yeni kurulan Askerî Baytar Mektebi, biri ahşap, diğeri kârgir olmak üzere
iki yapıdan oluşmaktaydı. Haydarpaşa’nın kuzey doğusunda, tıp fakültesiyle, Selimiye
Kışlası arasında yer alan yapının denize uzaklığı, yaklaşık 1, kilometredir. Üç kattan
oluşan kârgir kısmın en altında bir bodrum, üst katında yatakhane, altındaki katta dershaneler yer alıyordu. Nöbet odası, tabip odası, revir ve cami-i şerif ile depo ve lavabolar bu bölümdeydi. Laboratuarlar ise ahşap kısımda bulunuyordu. 11’da Askerî
Baytar Mektebi olarak düzenlenmesine karar verilince binalar yeniden onarıma alındı
ve müştemilatlar eklenerek Veteriner Mektebi olarak düzenlendi. Seririyat/ uygulama
çalışmaları için Selimiye Kışlası’ndaki topçu alaylarında yer alan hasta hayvanlardan
yararlanılmaktaydı.1 Yapının kullanım özellikleri sonradan değişmiştir. 1- 1 yılları arasında Hayvan Sağlık Memurları Mektebinde eğitim gören Dumlu Demircioğlu,
tarihî binanın ana girişinde oldukça büyük bir salon, sağ ve sol kısmında 1. ve . sınıf
dershaneleri, sol köşede talebelerin banyo yaptığı bir hamamın yer aldığını, ayrıca diğer hizmetler için görevliler tarafından kullanılan üç küçük odanın olduğunu; geniş ve
simetrik yüksek merdivenlerden çıkıldığında ise üst katta ikisi 1. sınıf, diğeri . sınıf olmak üzere üç yatakhane bulunduğunu belirtmektedir.1 Bahsedilen bina, günümüzde
spor salonu olarak kullanılmakta olup, belirtilen bölümler bulunmamaktadır.

Baytar Mekteb-i Âlisi
1 yılında Sultanahmet’te bulunan Mülkiye/Sivil Baytar Mektebi binası yanmış;
talebeleri yangından sonra geçici olarak Sanayi Mektebinde barındırılıp sınavları
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. Selimiye’de Kâin Askerî Baytar Mektebi- Zati Klişe. Mekteb: Harbiye Nezareti Baytar Müfettiş Umumiliğine merbuttur. Mevcud şakirdanı 1 talebe. Subhi Edhem, Nevsal-i Baytari, İstanbul 1 [11], 1.

1. Mektebin Heyet-i Umumiyesi- Zati Klişe. Subhi Edhem, Nevsal-i
Baytari, İstanbul 1 [11], 1.

11. Seririyat-ı İntaniye Laboratuarı. Askerî Baytar Tatbikat Mektebi ve
Hastahanesi: Beş Yıllık Mesaisi, İstanbul 1.
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1. Mektep Binasının Genel Görünümü. Askerî
Baytar Tatbikat
Mektebi ve Hastahanesi: Beş
Yıllık Mesaisi,
İstanbul 1.

1. Mektebin
Günümüzdeki
Görünümünden
Ayrıntı, Ekim
1.

yapılmıştır. Ancak yeni eğitim ve öğretim yılında eğitimin nerede yapılacağı belli değildir. Bu nedenle Sivil ve Askerî Baytar Mekteplerinin muallimleri karşılıklı görüşerek,
uzlaşmış ve aynı yıl iki mektebin birleştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar sonucu
1 yılının Eylül Ayında birleştirilen iki mektep, Baytar Mekteb-i Âlisi adıyla eğitim ve
öğretim faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır.1
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1. Cumhuriyet Gazetesi, 11 Mart 1, 1.

Askerî Baytar Tatbikat Mektebi ve Hayvan Hastanesi
Sivil ve Askerî Baytar Mektepleri birleştikten sonra Baytar Mekteb-i Âlisine bağlı olmak
üzere 11’de Askerî Baytar Tatbikat Mektebi, adında küçük çaplı bir mektep ve uygulama hastanesi kurulmuştur. Mektep [Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde]
Selimiye’deki Baytar Mekteb-i Âlisi’ne yakın bir mesafede düzenlenmiştir. Mektebin
kuruluş amacı, öncelikle Baytar Mekteb-i Âlisi’nde eğitim gören askerî talebelerin barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasıydı. Ayrıca Baytar Mekteb-i Âlisi’nden
mezun olan askerî baytarların bir yıl süresince, bu mektepte bir taraftan ordu talimiyle ilgili deneyimlerini arttırırken; diğer taraftan hayvan hastanesinde ve bakteriyoloji,
kimya laboratuarlarında uygulama çalışmalarına katılmaları amaçlanmıştır. Oysa Tatbikat Mektebinin fiziki koşulları yetersizdi ve uygulama çalışmaları sınırlı yapılabiliyordu. Bu durum askerî baytarların kısa sürede yetişmelerini güçleştirdiği için, 1’de
Askerî Tatbikat Mektebinin kadrosu, Cumhuriyet Hükümeti’nin desteğiyle genişletilmiş ve sivil veterinerler de askerlik hizmetlerini bu mektepte yapmaya başlamışlardır.
Tatbikat Mektebinin hayvan hastanesinde uygulama çalışmalarına katılan subaylar,
çalışmalarını stajyer ve kursiyer sıfatıyla sürdürmüşlerdir. Öğretim yılı süresince tedavi için getirilen hasta hayvanların muayene ve hastalıklarının teşhisinde; gerek klinik
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işlemleri, gerekse laboratuar yöntemleri; birbirleriyle ilişkilendirilerek eğitim alan genç
subaylara aktarılmıştır. Ayrıca hayvan üzerindeki uygulama çalışmalarında laboratuar
araçlarından hangi durumlarda yararlanılabileceği ve bu desteğin teşhis bakımından
önemi, kanıtlarıyla birlikte açıklanarak tatbik ettirilmiştir. Bir süre Süvari Binicilik Mektebi olarak da hizmet vermiş1 olan Tatbikat Mektebinin binası, günümüzde Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde Enstrüman (Çalgı) Yapım Bölümü olarak hizmet
vermektedir.

Yüksek Baytar Mektebi ve Hayvan Hastanesi
Selimiye’de 1 yılından itibaren Baytar Mekteb-i Âlisi ismiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren kurum,  Kasım 1’den itibaren İktisat Vekâleti’nden ayrılarak, Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Bu yeni düzenlemeyle adı Yüksek Baytar Mektebi olmuştur.1 Ulaşılabilen kaynaklar mektep bünyesinde hizmet veren hayvan

1. Cumhuriyet Gazetesi,  Eylül 1, .

1. Cumhuriyet Gazetesi,1 Teşrin-i Evvel/ Ekim 1, .

1. Cumhuriyet Gazetesi, 1 Ekim 1, .

1. Cumhuriyet Gazetesi,  Kasım 11, .
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1. [Büyük ve Küçük Hayvan Hastaneleri] Selimiye Bölge Hayvan
Hastanesinin Polikliniği (Solda), Hasta Hayvan Pavyonları
(Sağda). Muzaffer Bekman, Veteriner Tali Mektepleri: Hayvan
Sağlık Memurları Okulu, İstanbul 1, 1.

. [Küçük Hayvan Hastanesi] Selimiye Bölge Hayvan Hastanesinin Hasta Hayvan Pavyonları. Muzaffer Bekman, Veteriner Tali
Mektepleri: Hayvan Sağlık Memurları Okulu, İstanbul 1, 1.

1. Selimiye Bölge Hayvan Hastanesinin Küçük Hayvanlar Cerrahi
Polikliniği. Muzaffer Bekman, Veteriner Tali Mektepleri: Hayvan
Sağlık Memurları Okulu, İstanbul 1, 1.

hastanesinin, çevre halkından talep gördüğünü göstermektedir. Nitekim Muzaffer
Bekman, Yüksek Baytar Mektebinde eğitim ve öğretim yapıldığı dönemde Üsküdar,
Kadıköy, Selimiye, Bağlarbaşı semtlerinde yaşayan halkın, hayvanlarını bu mektebin
hastanesine getirip tedavi ettirdiklerini belirtmektedir.1 Ayrıca 1 yıllarında hayvan
hastanesinin yoğun faaliyetlerde bulunduğu ve yapılan çalışmaların basın yoluyla paylaşıldığı izlenmektedir. Örneğin mektep muallimlerinden Rıza İsmail (Sezginer) Bey
tarafından sığır vebasına karşı bir aşı bulunmuştur.1 1 Mart 1’da Yeni Aşı, Baytar
Mekteb-i Âlisi Vebayı Bakarîye Karşı Bir Aşı Keşfetti başlığıyla Cumhuriyet Gazetesi’nde
yayımlanan haber şöyledir: İstanbul Baytar Mekteb-i Âlisi mühim bir keşifte bulunmuştur. Bu formule bir aşıdır. Vebayi bakarîye karşı [sığır vebası] sığırları vikaye edecektir.
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. Muzaffer Bekman, Veteriner Tali Mektepleri: Hayvan Sağlık . Hayvan Sağlık Memurları Mektebi Diploması. Dumlu DemirMemurları Okulu, İstanbul 1.
cioğlu, 1.

Yakında tatbik sahasına konulacak olan aşının hayvan hastalıklarında ve vefiyatında
müessir bir deva olacağı tahmin edilmektedir. Baytar Mektebi bugün aşının terkibat ve
tesiratı hakkında malumat verecektir.
Hayvan Hastanesindeki çalışmalar sürerken,  Eylül 1’da Cumhuriyet Gazetesinde
yayımlanan bir ilan dikkat çekicidir. İlanda hayvan ameliyat yatağına ihtiyaç olduğu, bu
nedenle imalat yapabilecek saraçların Baytar Mektebine müracaat etmeleri istenmektedir. Bu süreçte mektep bünyesindeki hayvan kliniğinin halkın hizmetine sunulması
için bazı hazırlıklar yapıldığı anlaşılmaktadır. Nitekim 1 Ekim 1’da Cumhuriyet
Gazetesi’ne verilen ilanda hayvan kliniğinin açıldığı duyurulmuştur.1 Yüksek Baytar
Mektebi hayvan sağlığını korumak için ilaç imalatı da yapmıştır.  Kasım 11’de Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanan bir ilanda koyun ve keçilerde görülen kelebek hastalığı için Distofajin isimli ilacın Yüksek Baytar Mektebindeki imalathanede üretildiği,
ihtiyaç sahiplerinin müracaat edebilecekleri bildirilmiştir.
Yine 1 Ekim 1 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ilanında küçük hayvan hastanesinden
bahsedildiği izlenmektedir. Bu ilandan anlaşılacağı gibi hastaların tedavi gördükleri
birden fazla bölüm bulunmaktadır. Nitekim 1 tarihli bir broşürde büyük ve küçük
hayvan hastanelerinin görünümlerine yer verilmiştir. Mektebin kliniği 1’da bölge
hastanesi olarak düzenlendikten sonra büyük ve küçük hayvan hastanesi, yerine Selimiye Bölge Hayvan Hastanesi Polikliniği deyimi kullanılmaya başlanmıştır.

Yüksek Baytar Mektebinde Sıhhiye Memurlarının Yetiştirilmesi
Hayvan hastalıklarıyla ilgili çalışmalarda ilerleme kaydeden Yüksek Baytar Mektebi,
1’da sıhhiye memurlarının yetiştirilmesi için de önemli bir adım atmıştır. Önceden
İstiklal Savaşı yıllarında yaşanan salgın hayvan hastalıkları, yaşanan zararlar, veteriner ve teknik eleman sayısının yetersizliği nedeniyle Yüksek Ziraat Enstitüsü’ne bağlı
bir Veteriner Fakültesinin kurulması için karar verilmiştir. Ancak veteriner ihtiyacının
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. Veteriner Operatör Dr. Saip Ali Toygarlı. Harici Hastalıklar Dersi
Verirken. Muzaffer Bekman, Veteriner Tali Mektepleri Hayvan
Sağlık Memurları Okulu, İstanbul 1, .
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. Okul Öğrencileri Poliklinik Tatbikatında. Muzaffer Bekman,
Veteriner Tali Mektepleri: Hayvan Sağlık Memurları Okulu, İstanbul 1, .

kısa sürede giderilemeyeceği anlaşılınca Erzincan Sıhhiye Memur Mektebinden 1
ve 1’da mezun olan talebelerin Yüksek Baytar Mektebinde yetiştirilmeleri uygun
görülmüştür. Erzincan Sıhhiye Memur Mektebinde, sığır vebası belirtilerinden aşı hazırlamaya kadar pek çok konuda uygulama yapmayı öğrenmiş olan ve başarılarıyla
dikkat çeken bu talebeler için 1’da Küçük Sıhhıye-i Hayvaniyye Memur Mektebi adı
altında bir sınıf açılmıştır. Talebeler Yüksek Baytar Mektebi muallimleri tarafından ve
bu mektepteki derslerin pek çoğunu görerek yetiştirilmişlerdir.

Hayvan Sağlık Memurları Mektebi
1 yılı Yüksek Baytar Mektebi için dönüm noktasıdır. Zira Ankara’da Veteriner Fakültesi açıldığı için alınan bir kararla mektep Ankara’ya nakledilmiş ve eğitim kadrosunun büyük bölümü de Veteriner Fakültesine geçmiştir. Bu kadroya girmeyen akademisyenler İstanbul’da kalmış ve yeni bir kadro ile eğitim süresi iki yıl olan Selimiye
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi kurulmuştur. Müdürlük görevine, Anatomi Uzmanı
Veteriner Hekim Ahmet Hamdi Esgün getirilmiştir. Yüksek Baytar Mektebi binası bütün
müştemilatıyla birlikte bu mektebe devredilmiştir. Bundan sonra da hayvan hastanesi
faaliyetleri Hayvan Sağlık Memurları Mektebine bağlı olarak sürdürülmüştür.
Hayvanların tırnak sağlığının korunması amacıyla 1’de Nalbant Mektepleri ve nalbantlıkla ilgili bir kanun yürürlüğe girmiştir. Aynı yıldan itibaren de Trakya Bölgesi’nde
kurslar düzenlenmiştir. 1’dan itibaren ise Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Mektebine bağlı olmak ve aynı müdür tarafından idare edilmek koşuluyla, sivil Nalbant
Mektebi hizmete girmiştir. Mektepte, eğitim veren muallimlerin yanı sıra, nalbantlık
işini uygulamalı olarak gösterecek iki nalbant görevlendirilmiştir.
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. Milliyet Gazetesi, .Nisan 1, .

. Milliyet Gazetesi, ..1, .

Selimiye Bölge Hayvan Hastanesi
Hayvan Sağlık Memurları Mektebi bünyesindeki hayvan kliniği; çevreye daha fazla
hizmet vermek için yeni bir görev üstlenmiştir.  Ocak 1’da Tarım Bakanlığı’nın
oluruyla, kliniğin okul elemanları ve okul yönetimince idare edilmesi şartıyla, bölgenin hayvan hastanesi haline getirilmesi uygun görülmüş ve faaliyetlerine bu şekilde
devam etmiştir. Selimiye Bölge Hayvan Hastanesinde, Tıp Doktoru ve Veteriner Hekim
Saip Ali Toygarlı, Dahiliye Mütehassısı Profesör Veteriner Zühtü Sevgen gibi uzmanlar
bulunmaktaydı. Bölge Hastanesi, adı geçen uzmanların başarılarıyla, her geçen gün
kendisini çevreye daha fazla tanıtmıştır.
Eski talebelerden Dumlu Demircioğlu, hayvan hastanesiyle ilgili gözlemlerini şöyle
aktarmıştır:…Hayvan Hastanesi olarak kullanılan büyük, geniş binanın polikliniğinde
öğrenciler devamlı hocalardan ders görürlerdi. Uygulamalı olarak ciddi bir şekilde hastaya müdahale ve tedavi şekilleri öğretilirdi.1-- yıllarında okulumuzda hayvan
hastanesi vardı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar ile tek tırnaklılar[ın] yirmi dört saat
açık olan polikliniklerde muayeneleri yapılırdı. Yatırılması gereken vakalarda (bokslara) alınan hayvanlar tedavi edilir ve taburcu olurlardı. Genel cerrahi, dahiliye ve doğum
üzerine vakalar çok olurdu. Kedi ve köpek muayeneleri hiç eksik olmazdı. Devamlı açık
olan hastanede gün içinde o zamanki şartlarda bile, zengin aileler hususi arabaları ile
kedi, köpeklerini getirirlerdi muayeneye ve tedavi ettirirlerdi. Bizler de öğrenci olarak
hocamızın yanında bulunurduk.
Hastanede görev yapan veteriner hekimler, tabiri caiz ise derya, denizdiler. Saip Ali
Toygarlı, tıp doktoru ve hem de veteriner hekim, genel cerrahi hocamız, aynı zamanda
okulun tıp doktoru. Talebelerin bütün hastalıklarını takip eden muhteşem bir insan. Tıp
fakültesinde derse giren bir zat. Kısacası hocalarımız talebelere çok düşkündü. Okul Müdürümüz İhsan Atamyıldız, Müdür Yardımcımız Hilmi Gök, Anatomi Hocamız Cemal
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. (Soldan İtibaren) Veteriner Hekimler, Fatih Türkoğlu, Celal Cebeci [Müdür], Muttalip Pınarbaşı, Abdullah Yıldırım, “Yüzyıldır
Bir Tarım Lisemiz Var,” İnfofarm, XXI, İstanbul , .

Köni, Zootekni Hocamız Mustafa Hacıömeroğlu, Fizyoloji Hocamız Hakkı Derman ve
Hocamız Fahri Araz; dört başı mamur, bütün branşlara hâkim şahane asistan veteriner hekimler ise 1. Hayri Tekin, . Arif Bey . Ali Akşit. Bu veteriner hekimler, bazen hep
beraber bazen nöbetleşe hastane polikliniklerini hiç boş bırakmazlardı. Çünkü devamlı
hasta yoğunluğu vardı ve bütün vakalarda başarılarına başarılar katarlardı. Çünkü
hocaları Saip Ali Toygarlı idi. Bir de Atilla Ağabeyimiz vardı, sağlık memuru olarak hep
asistanların yardımcısı idi. Mikrobiyoloji Hocamız [Ali] Ekrem Vardar, laboratuarda
her çeşit tahlilleri bizzat kendisi yapardı. Bizler laboratuarı, tahlili, analizi, kan, idrar
tahlillerini bu unutulmaz hocamızdan öğrendik.
Suni Tohumlama Laboratuarı vardı. Türkiye’de ilk tüp buzağı (şimdikiler tüp bebek
diyor) bizim okulumuzda olmuştur. Hatta o kadar kıymete binmişti ki; (…) okulun Haydarpaşa istikametindeki arsasına suni tohumlama binası[nın] temelini, o zamanki Vali
Fahrettin Kerim Gökay atmış, o gün okulumuzda unutulmaz bir gün yaşamıştık. Dumlu Demircioğlu’nun bahsettiği bu tören, ..1’te gerçekleşmiş ve Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan 1 tarihli bir belge özetine göre, (…) Hayvan Hastanesi inşaatında kalorifer tesisatı için gerekli malzemenin teminindeki gecikme sebebiyle,
sözleşme süresinin uzatılması talep edilmiştir.
Dumlu Demircioğlu’nun aktardığına göre; öğrenciler hastane ortamında, sözel ders
saatleri dışında devamlı uygulamanın içinde olurlardı: (…) Öğrencinin teneffüsü olmazdı; öğle tatili olmazdı; son dersten sonra istirahat olmazdı; hele de çalışkan ve istekli öğrenciler, bu boş saatlerde devamlı hastanede, kliniklerdeki vakaları takip eder,
yardımcı olur asistan ağabeylerinin yanlarında olurlardı. (…) Kısa zamanda bir şeyler
öğrenebilmek için… Ve öğrendik de…(…)Hastanede bütün vakalara bakılırdı. Vatandaş
hangi hastasını ne için getirmişse, hepsine ilgi gösterilir, ayakta tedaviden tutun, ameliyat olacaklar ayrılır, hazırlıkları yapılır, ilaçları hazırlanır (o tarihlerde hemen hemen
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. Uygulama Çalışmasında, Nisan .

. Hastane Önünde Uygulama Hayvanları,
Haziran 1.

bütün ilaçlar hastanenin eczanesinde bulundurulmaya çalışılır). Anadolu yakasında
tek ve meşhur hayvan hastanesi, Selimiye’de bizim okulda, karşıda [Avrupa yakasında]
ise Fatih’de belediyeye ait bir hayvan hastanesi vardı. O zamanki İstanbul nüfusu  milyondu ve hasta yoğunluğu aşırı olduğundan geceli- gündüzlü bizim okulumuz cıvıl cıvıl
kaynardı. Ameliyatlar tek tırnaklılarda [at, merkep gibi], daha çok kırıklar, sığırlarda
doğum vakaları, kedi, köpeklerde kısırlaştırma vakaları gibi. Bilinçli hayvan sahipleri
devamlı olarak kedi, köpeklerine kuduz aşısı yaptırırlardı. Hastanede saat sınırlaması
mümkün olmazdı. Yirmi dört saat açık ve ilgililer görevlerinin başında idiler. Bütün
uygulamalar vatandaşın hasta hayvanları üzerinde idi. Hastane bugünkü yerinde değildir. Çok değişiklilikler olmuş, yeni yerler yapılmış.
Celal Cebeci konuya ilişkin şu bilgileri vermiştir: Selimiye Hayvan Hastanesi bünyesinde, suni tohumlama yapılarak hayvan ıslahının geliştirilmesi amacıyla boğalar barındırılıyordu. 1-11 yıllarında boğaların Florya Şenlikköy’e taşınmasıyla boğa barınakları boş kalmıştır. 1 yıllarında boğa barınaklarının bulunduğu müştemilatlar bir
süre Üsküdar İlçe Tarım Müdürlüğü binası olarak kullanılmıştır.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
İstanbul Üniversitesi ile Tarım Bakanlığı arasında yapılan bir protokol gereğince
..1’den itibaren geçici olarak 1 yıl süreyle, Selimiye Hayvan Sağlık Memurları
Mektebi, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ne tahsis edilmiştir. 1-1 eğitim
ve öğretim yılında Hayvan Sağlık Memurları Mektebinin bir kısmı ile Brucella Mücadele Merkezinin yarısında, eğitim öğretime başlanmıştır. Yıllar geçtikçe fakülte daha
fazla hizmet birimine ihtiyaç duymuş ve bunun sonucunda Hayvan Sağlık Memurları
Okulu 1’de kapatılmıştır.

Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
Celal Cebeci’nin aktardığına göre; 1-1 yılları arasında hayvan hastanesinin dahiliye, hariciye ve doğum poliklinikleri, fakülte ve Hayvan Sağlık Memurları Mektebi/
Okulu tarafından ortak uygulama alanı olarak kullanılmıştır. 1’de, Hayvan Sağlık
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. Veteriner Hekim Muttalip Pınarbaşı Bir Hastasıyla, Özel Arşiv,
Ekim 1.
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. Veteriner Hekim Muttalip Pınarbaşı Muayenede, Özel Arşiv,
Haziran 1.

Memurları Okulu, Tarım Bakanlığı tarafından kapatılınca okulun arşiv belgeleri ile
laboratuar ve hayvan hastanesi donanımları, Samsun Hayvan Sağlık Memurları Okuluna gönderilmiştir. 1’da İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Avcılar Kampusu’nda yapılan yeni binalara taşınmaya başlamış ve taşınma 1’de tamamlanmıştır.
1’te Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Hayvan Sağlık Memurları Okulunda isim değişikliği yaptığı için, okul 1’da Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi adıyla yeniden
açılmıştır.

Hayvan Hastanesi Yeniden Açılıyor
1 yılında fakültenin taşınmasının ardından; hizmet binalarında ihtiyaç duyulan
bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Hayvan Sağlık Memurları Okulu, 1’de kapatıldığı
esnada Hayvan Hastanesi Döner Sermaye işletmesi de kapatılmıştır. Bu nedenle Hayvan Hastanesi, günün değişen şartlarına uygun olarak yeniden restore edilmiş; Döner
Sermaye İşletmesi kurulmuş; röntgen cihazı, ultrason, operasyon ve muayene masaları,
etüvler, laboratuar araç- gereçleri, otoklavlar, sterilizatör, santrifüj, operasyon alet ve
ekipmanları yeniden alınarak tekrar hizmet vermeye başlamıştır. Bu dönemde mikrobiyoloji, parazitoloji, suni tohumlama, tahlil laboratuarı, anatomi laboratuarları ve
eczane kurulmuştur. Hayvan hastanesi aynı zamanda öğrencilerin uygulama alanıdır.
Hastaneye gelen hastaların dışında, öğrencilerin bizzat hayvanlar üzerinde uygulama
yapabilecekleri büyük ve küçükbaş hayvanlar beslenmekteydi.
1’da yayımlanan bir gazete haberinde ise hastaneden şöyle bahsedilmiştir: Selimiye Veteriner(…) Sağlık Meslek Lisesi’ne bağlı olarak iki sene önce kurulan hayvan
hastanesinde, acil vakaların yanı sıra, diğer tedavi hizmetleri de yapılıyor. Yatılı olarak
eğitim veren ve veteriner hekim yardımcısı yetiştiren okul içinde faaliyet gösteren hayvan hastanesinde, gece-gündüz doktor bulunduruluyor ve beş öğretmen veteriner hekim
çalışıyor.
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Celal Cebeci ayrıca şu bilgileri vermiştir:  yılında Tarım Bakanlığına bağlı okullar
tek isim altında toplandığı için Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi de, Selimiye Tarım Meslek Lisesi adını almıştır. ’da  sayılı kanunla Tarım Bakanlığına bağlı
olan Selimiye Tarım Meslek Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Okulların
Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesinden sonra, okulda gıda mikrobiyolojisi ve kimya
laboratuarları kurulmuştur. Hayvan hastanesi, halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmetlerine devam etmekte olup, adı geçen bakanlığın ilk hayvan hastanesi olma
özelliğini taşımaktadır.

Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmada, Askerî Baytar Mektebi Nebatat (Botanik) ve Tabakât (Jeoloji) Muallimi
Subhi Edhem Bey’in 11’de hazırladığı Nevsal-i Baytari adlı eser ile 1’de hazırlanan
Askerî Baytar Tatbikat Mektebi ve Hastanesi: Beş Yıllık Mesaisi adlı eser, temel kaynaklar
olarak değerlendirilmiştir. Her iki eserde de veterinerlik tarihiyle ilgili bilgilerin yanı
sıra bu mekteplerde kurulmuş olan laboratuarlar ve hastane hizmetlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca Baytar Mektebinin uzun savaş yılları ve İstanbul’un işgâl yıllarındaki
olumsuz koşullarına rağmen en iyi hizmeti verme gayretinde olduğu ve cumhuriyetin
ilanından sonra hizmet birimlerinin iyileştirildiği anlaşılmaktadır.
Selimiye’de kurulmuş olan tarihî Baytar Mektebi, Tıbbiye Caddesi üzerinde, Selimiye
Kışlası’nın karşısında, Haydarpaşa Numune Hastanesi ile eski Tıp Mektebi olan Marmara Üniversitesi Kampusuna yakın bir konumda yer almaktadır. Mektebin diğer kurumlara yakın düzenlenmiş olması tesadüf değildir. Nitekim Selimiye Kışlası’ndaki atlardan uygulama çalışmalarında yararlanılmış, Baytar Mektebinde eğitim ve öğretim
gören talebeler, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını, günümüzde Haydarpaşa Endüstri
Meslek Lisesi bahçesinde yer alan, Askerî Tatbikat Mektebinde karşılamışlardır. Bu durum, kurumların birbirleriyle koordineli çalışmalar yürüttüğünü ve kurumlar arasında
dayanışma olduğunu göstermektedir.
1’de başlayan Osmanlı- Rus Savaşı’ndan itibaren özellikle sığır vebası vb hayvan
hastalıklarının baş göstermesi, aynı sorunun Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında sürmesi, bu dönemlerde veteriner sayısının yetersizliği önemli
sorunlardır. O dönemlerde ordunun teknik donanım bakımından yetersizliği nedeniyle
daha çok ordudaki atlardan yararlanılmış ve hayvan hastanelerine ihtiyaç duyulmuştur.
Balkan Savaşı sırasında ordu ve kolordularda birkaç hayvan hastanesi kurulmuş, fayda
sağlanmış ve savaş bitiminde kapatılmıştır. I. Dünya Savaşı’nın başında (11) Selimiye
Askerî Baytar Mektebinde müstakil bir hayvan hastanesi bulunmaktaydı. Askerî Baytar
Mektebinde birer aylık staj gören askerî ve sivil okul öğrencileriyle, dişçiler, Muavin Baytar Mektebi öğrencileri ve emekli veteriner subaylar, ordu atlarının sağlık ve bakımı ile
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. Milliyet Gazetesi, 1 Haziran
1, .

salgın hastalıklara karşı mücadele vermek üzere cepheye gitmişlerdir.1 Burada dikkat
çeken nokta, eğitim çağındaki gençlerin orduya katılmış olmalarıdır. Bu nedenle 11,
11 ve 11 yıllarında Baytar Mektebinden mezun verilememiştir. Bütün bunlar Askerî Baytar Mektebi ve hayvan hastanesinde verilen hizmetlerin önemini gösterir.
Diğer taraftan Avrupa ülkelerinde veterinerlik alanında yetişmiş insan gücüne büyük
önem verildiği halde, ülkemizde veterinerlik mesleğinin gelişimi biraz geç olmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra, hayvan zayiatının ülke ekonomisine verdiği zarar ve
insan sağlığını tehdit eden bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele önem arz etmiş ve
veterinerlerin pratik yapabilmeleri için hayvan hastanelerine ağırlık verilmiştir. Avrupa
Yakası’nda Fatih Hayvan Hastanesi, Anadolu Yakası’nda Selimiye Sıhhiye Memurları
ve Nalbant Mektebi Hayvan Kliniği’nde pek çok hayvan tedavi edilmiştir. 1’de Hayvan hastanesinde yılda ortalama  hasta hayvan tedavi görürken; son yıllarda
günde ortalama  hayvan tedavi görmektedir.
Anadolu Yakası’nda önem kazanan Selimiye Hayvan Hastanesi, 1’da Bölge Hayvan
Hastanesine dönüştürülmüş ve hayvan sağlığının yanı sıra hayvan ıslahındaki suni tohumlama çalışmalarıyla dikkat çekmiştir. Böylece Yüksek Baytar Mektebi 1’te Ankara’ya nakledildikten sonra, hayvan sağlığı alanında İstanbul’un en yetkin kurumu
olmuştur. Basında çıkan övgü dolu yazılar bunu doğrulamaktadır.
İstanbul Veteriner Bölge Teşkilatı, Allah için iyi çalışıyor. Mülhakatın her cinsten hayvanlarının hastalıklarını, teşhis ve tedavi, nesillerini ıslah için büyük faaliyet gösteriyor.
Selimiye Veteriner Okulu herhangi bir lüzum üzerine telefonla vuku bulan bir davete
derhal icabet ediyor. Bilhassa telkihle tohumlama servisi saat gibi işliyor.
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Selimiye Baytar Mekteb-i Âlisi ile Hayvan Sağlık Memurları Mektebi ve Hastanesi’nde,
görev yapmış olan veteriner hekimlerden bir kısmı, Avrupa’da ihtisas yaparak ülkeye
dönmüş önemli isimlerdir. Örneğin 1’te Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü’nün müdürlüğüne getirilen Şefik Kolaylı, bakteriyoloji; Sabri Okutman, fizyoloji; Fazlı Faik
Yegül, kimya; Salih Zeki Berger, hariciye; Hilmi Dilmigen, anatomi dersleri vermişlerdir. Ayrıca Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü kurucularından Nikolaki Mavroğlu ve Emraz-ı Sâriyeyi Hayvaniye Şubesi Müdürü Muzaffer Bekman sağlık zabıtası derslerini
vermişlerdir.
Selimiye Hayvan Sağlık Memurları Okulu ve Hastanesinde görev yapan veteriner hekimler, günümüzde olduğu gibi aynı zamanda öğretmenlik görevi de üstlenmişlerdir.
Örneğin 1 yılında vefat eden ülkemizin değerli isimlerinden Saip Ali Toygarlı, hem
veteriner hekim hem öğretmen hem de kadın doğum uzmanıydı. İstanbul Üniversitesinde doçentlik görevini aldıktan sonra, Hayvan Sağlık Memurları Okuluna öğretmen
ve klinik şefi olarak atanmıştır. Yüzlerce öğrenci yetiştirmiş bulunan Saip Ali Bey, hayvanlara karşı da çok duyarlıydı. Bir köşe yazarına düşüncelerini şöyle aktarmıştır:…Ben
hem insanların hem de hayvanların sıhhati ile uğraşan bir adamım. Fakat ne zaman
hasta bir hayvanı muayene etsem gözlerine baktığım zaman müteessir olurum. Hepsi
nazarları ile bana ıstıraplarını, elemlerini anlatırlar. Onlara Allahın izniyle şifalık verebilirsem bilmezsin ne kadar memnun olurum.
11’dan beri Selimiye Askerî Baytar Mektebi adıyla eğitim öğretim ve tedavi hizmetlerini sürdüren bu kurum, bazen isim değişikliğine uğrasa da halk tarafından Veteriner
Lisesi ya da Veteriner Sağlık Meslek Lisesi isimleriyle tanınmaktadır. Hayvan hastanesi de okul bünyesinde olup aynı zamanda okulun uygulama alanıdır. Hayvan sağlığı
alanında hizmet veren bu okuldan, geçmişte veteriner hekimler yetişmekteyken; günümüzde veteriner sağlık teknisyenleri yetişmektedir. Mezun olan teknisyenlerin bir
kısmı eğitimlerini veteriner ve ziraat fakültelerinde; bir kısmı da yüksekokullarda sürdürmektedirler. Mezunların tamamına yakını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında
görev almakta ve ülkenin her köşesine hizmet götürmektedirler.
Dipnotlar
1

Bu tebliğe katkı sağlayan Veteriner Hekim Dumlu Demircioğlu, Veteriner Hekim Celal Cebeci, Veteriner Hekim Muttalip Pınarbaşı, Veteriner Hekim Fatih Türkoğlu ve Rehber Öğretmen Erol Van’a
teşekkürlerimi sunarım.
Celal Cebeci, Malatya ve Kayseri illerinde Veteriner Hekimlik ve Hayvancılığı Gel. Bölge Md Yrd.,
(1-1) Tekirdağ Hay. Gel. İl Müdürü (1-1), Tarım İl Md. Çiftçi Eğt. ve Yayım Şb. Müdürü
(1-1) olarak görev yaptı. Trakya Ünv. Ziraat Fak. Anatomi, fizyoloji ve salgın hastalıklar derslerini verdi (1-1). Selimiye Vet. Sağ. Mes. Lisesinde (1-11) okul müdürlüğü yaptı. Halen
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görev yapmaktadır. Celal Cebeci’yle, Selimiye
Veteriner Sağlık Meslek Lisesi ve Hayvan Hastanesi konulu görüşme, İstanbul, 11..1.
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DÜNÜ, BUGÜNÜ VE ÖNCÜ ROLÜ İLE
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ
P R O F. D R . İ L Y A S Ç E L E B İ
M.Ü. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi

Resûl-i Ekrem Efendimiz bir hadislerinde “Ben muallimim”2 buyurmaktadır. Muallim
öğretmen demektir. Biz Müslümanların ilk öğretmeni Hz. Muhammed (sav)’dir. O, aynı
zamanda bir peygamberdir. Peygamberliğin özelliklerinden biri de Allah’tan aldığı
buyrukları insanlara tebliğ etmek, onları doğru anlamaları için tefsir etmektir. Peygamberimiz bu vazifesini kendi açısından en mükemmel bir şekilde yerine getirmiştir.
Biz biliyoruz ki “âlimler peygamberlerin vârisleridir.” Kur’an-ı Kerim de müslümanlar
arasında bu görevi îfâ edecek bir grubun olmasını emretmektedir. Bu sebeple Efendimiz Medine’ye hicret ettiklerinde inşa ettikleri mescidin etrafında çeşitli hücreler
oluşturmuşlar, bu hücrelerden bir kısmını Kur’an-ı Kerim’i okuma, anlama ve anlatma görevini îfâ etmek üzere yetiştirilecek öğrencilere tahsis etmişlerdir. Kendilerine
Ashâbu’s-Suffa adı verilen kutlu kişiler sözkonusu hücrelerde yetiştirilmişlerdir. İslam
medeniyetinde açılan bütün medreselerin prototipi bu mimari tarzı olmuştur. Bu ruh
ve amaçla açılan kurumlardan biri de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’dür.

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Açılışı
1950 yılında Demokrat Parti’nin seçimleri kazanması üzerine İmam-Hatip Okulları yeniden açılmış, ilk planda ilkokula dayalı ortaokul seviyesinde dört yıllık okullar olarak
İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Maraş ve Isparta illerinde eğitime başlamıştır.
Bu okullar 1954 – 1955 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını verince, aynı okullar
bünyesinde üç yıllık lise kısmı açılmıştır. Bunlar da 1956 – 1957 eğitim-öğretim yılında
ilk mezunlarını vermiştir. İmam-Hatip okullarından ilk mezun olanlar yüksek tahsil
yapma imkânını araştırmaya başlamışlardır. O günkü uygulamada sadece lise mezunları üniversiteye gidebildiğinden ve bu kural gereği İmam-Hatip Okulu mezunlarının
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İstanbul
Yüksek İslam
Enstitüsü’nün
eğitim-öğretime
başladığı Namık
Kemal İlkokulu.

yüksek tahsil imkânı bulunmadığından, hatta Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne
bile kabul edilmediklerinden, İmam-Hatip Okulu mezunları iktidar nezdinde kendilerine yüksek tahsil imkânı sağlayacak formüller aramaya başlamışlardır. Bu girişimler
kısa sürede sonuç vermiş ve 17 Kasım 1959 gün ve 575 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı
Müdürler Komisyonu’nun kararı ile İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü açılmıştır. 4 yıllık
bir yüksekokul olarak planlanan bu enstitüde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın istihdam
edeceği din görevlileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapacak öğretmenler yetiştirmek amaçlanmıştı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 19 Kasım 1959’da Fındıklı
Namık Kemal İlkokulu’nun üst katında eğitim-öğretime başlamıştır. Söz konusu kararları kendisi Tarım Bakanı olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na vekâlet eden Tevfik İleri
onaylamıştır. Rivayet odur ki dönemin Milli Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu bu kararları onaylamayınca, kendisine bir yurt dışı görevi çıkarılır ve Milli Eğitim Bakanlığı’na
vekâlet etme görevi Tevfik İleri’ye verilir. O da bu vekâlet görevi esnasında söz konusu
kararları onaylar.
19 Kasım 1959 tarihinde eğitim öğretime başlayan İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün
açılış törenine katılan Tevfik İleri yaptığı konuşmada bu kuruma güvenini ve bu kurumdan beklentilerini şu şekilde dile getirir:
“Bu müessese, Ankara İlahiyat Fakültemizin yanında milletimize İslamiyeti her türlü
hurafelerden ârî olarak ve bütün hâlisiyetiyle telkin edebilecek kifayette ve liyakatte
münevver din adamları yetiştirecektir.”
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü Konya (1962), Kayseri (1966), İzmir (1966), Erzurum (1969), Bursa (1975), Samsun (1976) ve Yozgat (1980) Yüksek İslam Enstitüleri’nin
açılışı takip etmiştir.
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İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nün Üsküdar’a Taşınması
Fındıklı’da bir ilkokulun üst katında mütevazı imkânlarıyla eğitim-öğretime devam
eden İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Üsküdar Bağlarbaşı’nda yapılan yeni binasına
23 Ekim 1966 tarihinde taşınır ve bu tarihten itibaren tarihî Üsküdar ilçemizin manevî
konumuna layık bir kurum olarak eğitim-öğretime devam eder.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün kurucu müdür vekili Gündüz Akbıyık’tır (1959 –
1960), müdür olarak onu Kemal Edip Kürkçüoğlu (1960 – 1961), Prof. Dr. Celal Saraç
(1961 – 1962), Ahmet Davudoğlu (1962 – 1965), Doç. Dr. Nihad M. Çetin (1965 – 1967),
Doç. Dr. Bekir Kütükoğlu (1967 – 1969), Doç. Dr. Salih Tuğ (1969 – 1970), M. Zeki Canan
(1970 – 1972), Ömer Çam (1972 – 1974), Nuri Ünlü (1974 – 1978), Dr. Ali Özek (1978 –
1982), M. Saim Yeprem (1982 – 1982) takip etmiştir.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nün öğretim kadrosu geleneksel eğitimimizi temsil
eden Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmed Davudoğlu, Bekir Sadak, Ali Üsküdarlı gibi medrese icazetli hoca efendiler ile modern eğitimin temsilcisi olan Doç. Dr. Saliğ Tuğ, Prof.
Dr. Celal Saraç, Doç. Dr. Nihat M. Çetin, Doç. Dr. Bekir Kütükoğlu, Prof. Dr. Ali Özek
gibi üniversite mezunlarından, çoğunluğu ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
mensuplarından oluşmaktadır.
Zaman içinde bu okulların kendi mezunları arasından Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, Prof.
Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Yaşar Kandemir, Dr. Tayyar Altıkulaç, Prof. Dr. İsmail
Karaçam, Prof. Dr. M. Saim Yeprem, Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Prof. Dr. İbrahim Kâfi
Dönmez gibi modern yöntemlerle kariyer yapmış hocalar çıkmıştır.
Bu dönemde İstanbul Yüksek Enstitüsü’nden yaklaşık üç bin öğrenci mezun olmuş,
bunlar öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ülkemizin değişik kurumlarında memur, öğretmen, uzman, araştırmacı ve öğretim elemanı
olarak görev almışlardır.
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İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü döneminde Üsküdarımızı, İstanbulumuzu ve hatta
bütün ülkemizi bilgi ve irşatları ile aydınlatan değerli bilim ve gönül insanları görev
yapmışlardır. Bunların başında Mahir İz Hoca (1895-1974) gelir. Adı Nuhkuyusu caddesinden Altunizâde istikametine doğru ayrılan caddeye verilmiş olup ilk mecliste dört
yıl süreyle zabıt kâtipliği yapmış ve bu meclisin bütün tartışmalarına şahit olmuştur.
1960-1974 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Tasavvuf Tarihi, Türk
İslam Edebiyatı ve Hitabet dersleri öğretmenliği yapmıştır. Hoşsohbet ve söz üstadı
olan Mahir İz Hoca, son yıllarını çevresinde toplanan gençleri fikri ve edebî sohbetleriyle yetiştirmekle geçirmiştir.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde yetiştirdiği öğrencilerle Üsküdarımız’a vve ülkemize büyük hizmetleri olan diğer bir hoca efendi de Hafız Ali Üsküdarlı’dır (1885-1976).
Özel Üsküdar Ravza-i Terakki Rüşdiyesi’ni bitiren ve buranın Kur’an hocası Rüşdi Efendi’den hafızlığını tamamlayan Ali Üsküdarlı, musiki derslerini Faik Bey’den, İstanbul
tarikini Selimiye Camii imamı Hafız Hasan Fehmi Efendi’den, Mısır tarikini Yavuz Selim Camii imamı reîsülkurra Hafız Ahmed Efendi’den, Aşere ve Takrib derslerini Serezli
Hafız Şükrü ve Varnalı Ahmet Efendi’den almıştır. Bir taraftar Yerebatan Camii imamlığını deruhte ederken bir taraftan da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Kur’an-ı
Kerim ve Kıraat hocalığı yapmış; Tayyar Altıkulaç, İsmail Karaçam, Emin Işık, Mehmet
Ali Sarı, İlhan Tok gibi pekçok hafıza hocalık yapmıştır.Onun en tanınmış öğrencisi ise
Hafız Kâni Karaca’dır (1930-2004).
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İstanbul tariki ve Üsküdar ağzı ile Kur’an okumasıyla tanınan Hafız Ali Üsküdarlı bu
ağzı Selimiye Camii imamı Hoca Sabri’den öğrenmiştir. Ondan önce Üsküdar ağzıyla
kıraatta bulunan hafızlar ise Dümbüllü İsmail Efendi’nin amcası Nakkaştepe Camii
imamı Hafız Muhittin Tanık (1887-1952), Üsküdar Emetullah Gülnûş Valide Sultan Camii imamı Hezarfen Necmeddin Okyay (1883-1976), Üsküdar Mihrimah Sultan Camii
imamı Hafız Nafiz Uncu (1886-1958) hocalardır.
Üsküdar ağzına sahip olan hafızların musiki öğretimi almış olmaları gerekiyordu.
Çünkü bu ağızda farklı sureler farklı makamlarda okunmakta, hatta aynı sure içinde
belirli ayetler okunurken makam değişikliğinie gidilmekte idi. Hafız Ali Üsküdarlı’dan sonra bu ağzı Hafız Kâni Karaca, Hafız Emin Işık ve Hafız İlhan Tok sürdürmüşlerdir.
Hafız Ali Üsküdarlı Bayındırlı Mustafa Efendi’den devralmış olduğu reîsülkurralık unvanını vefatına kadar layıkıyla taşımıştır.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde görev yapan önemli bir sima da Yaman Dede olarak bilinen Mehmed Abdülkadir Keçeoğlu’dur (1887-1962). Kayseri’nin Talas ilçesinde gayr-i müslim bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya gelmiş bulunan Yaman
Dede, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra bir müddet avukatlık
yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nda Edebiyat ve Farsça öğretmenliğine başlamış,
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1942’de İslam’la müşerref olmuş, 1959’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Farsça
hocalığına başlamış ve 3 Mayıs 1962’de de vefat etmiştir.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde görev yapan Üsküdarlı bir gönül ve sanat insanı
da neyzen Halil Can’dır. (1905-1973). Üsküdar Sultanisi’nin Rüşdiye kısmını bitirdikten
sonra Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin ilk hali olan Darulfeyz Musiki Cemiyeti’ne giren ve
Üsküdar Mevlevihanesine devam ederek mevlevi olan Halil Can 1954’te Konya’da icra
edilmeye başlanan sema törenlerinin kurucuları arasında yer almış ve neyzenbaşılık
yapmıştır. 1959-1971 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Dinî Musiki
hocalığı yapmış bulunan Neyzen Halil Can 1973 yılında vefat etmiştir.
Bunlar dışında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde birçok değerli ilim adamı görev
yapmış olup bunlar içinden Ömer Nasuhi Bilmen, Tayyar Altıkulaç ve Ali Bardakoğlu
Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerinde bulunmuşlardır.

Yüksek İslam Enstitüsü’nden İlahiyat Fakültesi’ne
1982 yılında gerçekleştirilen üniversite reformu öncesinde Türk yüksek öğretimi çok
başlı bir yapı görünümü arz ediyordu. Üniversiteler ayrı bir yapıyı, akademiler farklı
bir yapıyı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar olan Eğitim Enstitüleri ve Yüksek
İslam Enstitüleri ise başka bir yapıyı temsil ediyordu. Zaman zaman da bunların karşılanmayan talepleri sıkıntılara neden oluyordu. Sözgelimi akademiler, yeni fakülte ve
bölümler açma talepleri kabul edilmeyince birtakım eylemlere başvuruyorlardı. Bu
dönemde Yüksek İslam Enstitüleri’nin de fakülte olma istekleri bulunmaktaydı. 1982
yılında yapılan yüksek öğretim reformu ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) kurulmuş,
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2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bütün yüksek öğretim kurumları Yüksek Öğretim
Kurulu çatısı altında toplanmıştır.
Bu çerçevede 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile
Yüksek İslam Enstitüleri üniversite içine alınmıştır. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü de
yeni kurulan Marmara Üniversitesi’ne bağlı İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürülmüş, gayri
menkulleri ve öğretim kadrosu bu üniversiteye devredilmiştir. Aynı kanunla getirilen
istisnai bir hükümle bu kurumların öğretim elemanlarına süre beklemeksizin unvan
alma ve öğretim elemanlığı tezlerinin doktora yerine sayılması kolaylıkları getirilmiştir.
İlahiyat Fakülteleri akademik üç ana bölüm üzerine kurulmuştur. Bu bölümler Temel
İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleridir. Söz
konusu bölümlerden de anlaşılacağı gibi İlahiyat Fakülteleri sadece dinî ilimleri değil,
İslam medeniyetini oluşturan bütün ilimleri esas alan bir programa sahip bulunmaktadır. Temel İslam Bilimleri ağırlıklı olarak tefsir, hadis, kelam, fıkıh gibi geleneksel dinî
ilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi ve Mantık gibi aklî ilimler yanında Din
Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi gibi modern din bilimlerini, İslam
Tarihi ve Sanatları Bölümü ise İslam tarihi, edebiyatı, mûsikîsi ve klasik İslam sanatları
gibi estetik bilimleri temsil etmektedir.
Söz konusu program, bu kompozisyonu ile medrese ile okulun, klasik din eğitimi ile
modern din eğitiminin tam bir sentezidir. Eğitimin birliği en anlamlı biçimde bu programda sağlanmıştır.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça hazırlık sınıfını müteakip dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Derslerin %30’u Arapça verilmektedir. Birinci ve ikinci
öğretimi mevcuttur. Ayrıca eğitim dili yüzde yüz İngilizce olan bir program bulunmaktadır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci profili Afrika’dan Asya’ya,
Ortadoğu’dan Balkanlar’a dünyanın her tarafından öğrencisi bulunan çok uluslu bir
yapı sergilemektedir. 1982’den günümüze sekiz bin beş yüz mezun vermiştir.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 19 Anabilim Dalı bulunmakta olup her
birinde Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Yüksek Lisans,
ayrıca 12 bilim dalında müstakil doktora programı bulunmaktadır.
Fakültenin şu an için kayıtlı yaklaşık 4.000 lisans, 1.000 yüksek lisans, 300 doktora öğrencisi bulunmaktadır. Zengin bir öğretim kadrosuna sahip olan Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nin 60’ı profesör, 25’i doçent, 40’ı yardımcı doçent, 25’i öğretim görevlisi ve 25’i de araştırma görevlisi olmak üzere toplam 175 civarında öğretim elemanı
bulunmaktadır.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 1982 – 2014 yılları arasında sırasıyla Prof.
Dr. Salih Tuğ (1982 – 1994), Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez (1994 – 1997), Prof. Dr.
Mustafa Fayda (1997 – 2000, 2003 – 2006), Prof. Dr. M. Saim Yeprem (2000), Prof. Dr.
Zekeriya Beyaz (2000 – 2003), Prof. Dr. Raşit Küçük (2006 – 2011), Prof. Dr. Ali Köse
(2011 – ) dekanlık görevinde bulunmuşlardır.
Öğretim elemanı ve öğrenci profili ile renkli ve çok sesli bir yapıya sahip olan Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde çok sayıda öğrenci kulübü faaliyet göstermekte, akademik, sosyal, kültürel ve sportif organizasyonları, yoğun destek programları ile renkli
ve canlı bir görüntü sergilemektedir.
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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin 592 adet süreli, 125.000 süresiz yayını ve
1635 yazma eseri ile zengin bir kütüphanesi mevcuttur. 4500 m2 üzerine kurulmuş bulunan kütüphanede Hacı Cemal Öğüt, Hüseyin Avni Arapgirli, A. Nevzat Ayasbeyoğlu,
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Salih Tuğ gibi önemli bilim adamlarının koleksiyonları yer almaktadır. Eserlerin büyük bir bölümü dijital ortama aktarılmış olup, internet
ulaşımı, bilgisayar ve okuma salonları ile okuyuculara rahat bir şekilde araştırma yapma imkânı sağlamaktadır.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin tanıtacağımız son ünitesi ise Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV)’dır. İFAV yayın faaliyetleri ile bütün ilahiyat
fakültelerine kaynak desteği sağlama yanında, dinî hayatımızın her alanında yayımlanmış eserleri okuyuculara ulaştırmaktadır. Ayrıca verdiği öğrenci bursları, açtığı başta
kıraat olmak üzere çeşitli İslamî ilimlere dair kursları, sempozyum ve ilmî araştırmalara
sağladığı desteği ile eğitim-öğretime büyük katkılarda bulunmaktadır.

M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nin Üsküdar’ın Kültürel
ve Ekonomik Hayatına Katkıları
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim elemanı ve öğrencisi ile Üsküdarımızın kültürel hayatına büyük katkılarda bulunmaktadır. Bu fakültenin 160’ı aşan öğretim
elemanları her yıl onlarca kitap ve makale yayımlamakta, yurt içinde ve yurt dışında
birçok konferans, sempozyum, açık oturum programlarına katılmakta, görsel ve yazılı basındagörüş ve kanaatlerini açıklamaktadırlar. Ayrıca öğrenci kulüpleri yaptıkları
etkinliklerle bir taraftan kültür hayatımıza katkıda bulunurlarken bir taraftan da Üsküdar’ın tanıtımını sağlamaktadırlar. Fakültenin öğrenci profiline baktığımız zaman
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da ülkemizin her ilinden öğrencinin yanında Uzakdoğu’dan Amerika’ya, Afrika’dan
Avrupa’ya, Balkanlardan Türkî cumhuriyetlere dünyanın her yerinden öğrencinin bulunduğunu görüyoruz. Erasmus ve Mevlana programları ile dünyanın değişik yerlerinden öğrenci ve öğretim üyeleri fakültemize gelmektedir. Bu insanlar Üsküdarı tarihi,
kültürel ve doğal güzellikleri ile tanıyorlar ve ülkelerine döndüklerinde yaşadıkları güzellikleri anlatarak Üsküdarın tanıtımını yapmaktadırlar. Bunlara her yıl Fakültemizi
ziyaret eden onlarca heyeti de ilave edebiliriz.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan bazı hocaların adları Üsküdar’ın sokak, okul ve bilgi evlerine verilmiştir. Üsküdar’da gezerken Mahir İz caddesine,
Hafız Ali Üsküdarlı, Neyzen Halil Can sokaklarına, Yaman Dede İmam Hatip Ortaokuluna, Prof. Dr. Salih Tuğ Bilgievine, Prof. Dr. M. Saim Yeprem ve Prof. Dr. Hayrettin Karaman Çocuk Akademisine rastlayabilirsiniz. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nde lisans veya
lisansüstü öğretim görüp Üsküdar’ın değişik camilerinde veya okullarında din görevlisi
veya öğretmen olarak görev yapan mensuplarımız Üsküdarımıza hizmet etmektedirler.
Başından itibaren onbeş bine yakın mezunu ve beş bine yakın devam eden öğrencisi
bulunan M.Ü. İlahiyat Fakültesi Üsküdar’ın ekonomik hayatına da büyük katkılarda
bulunmaktadır. Onlarca öğrenci yurdu ve öğrenci evinde kalan öğrencillerimiz iaşe ve
ibate ihtiyaçlarını Üsküdar’dan karşılamakta, günlük alışverişlerini Üsküdar esnafından yapmaktadır.

506

D Ü N Ü ,

B U G Ü N Ü

V E

Ö N C Ü

R O L Ü

İ L E

M . Ü .

İ L A H İ Y A T

F A K Ü L T E S İ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Öncü Rolü
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cumhuriyet döneminde 1925’te Darulfünûn’a
ve 1949’da Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan İlahiyat Fakültelerinden sonra
kurulan üçüncü yüksek din eğitimi kurumudur. Darulfünûn’a bağlı olarak açılan İlahiyatın öğretim kadrosu daha çok Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden medreselilerden oluşmaktaydı. Bunlar büyük oranda medreseyi temsil etmekteydi. Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ise medreselilere ambargo uyguluyor, başka düzenli din
eğitimi yapan kurum da olmadığından öğretim kadrosu büyük oranda devşirme olarak
nitelendirilebilecek bir görünümü sergiliyordu. Bunlara karşılık İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsü’nün geleneksel eğitim ile modern eğitimin sentezinden oluşan programı gibi
öğretim kadrosu da medresede yetişen elemanlarla mekteplerde yetişen elemanlardan
oluşuyordu. Bu sentez, söz konusu kurumda okuyan öğrencilerin bilgi ve kültürlerine
yansımakta, bu kurumdan mezun olanlar başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere tefsir, hadis, kelam ve fıkıh gibi geleneksel ilimler yanında felsefe, mantık, din sosyolojisi, din
psikolojisi ve din eğitimi gibi modern din bilimlerinde yetkin din görevlileri olarak
alana inmişlerdir. Bu format halkımız tarafından da benimsenmiş ve daha sonra açılan
enstitü ve ilahiyat fakülteleri bu çerçevede gelişmiştir.
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Yüksek İslam Enstitüsü’nün ilk açılışında İstanbul Üniversitesi mensupları ile medrese
mezunlarının karması şeklinde oluşan öğretim kadrosu, kendi mezunlarının devreye
girmesi ile kısa sürede yeni ve özgün bir yapıya kavuşmuştur. Bu yapı medrese ve mekteplerdeki gibi sadece geleneksel din ilimleri veya sadece modern din bilimlerinden
oluşan tekçi bir yapı değil, ikisini birleştiren ve yeni bir sentez oluşturan eklektik bir yapıdır. Şu anki öğretim kadrosunun yetişme biçimi de böyle bir senteze dayanmaktadır.
Fakülteye dönüşmesinden günümüze kadar sekiz bin beş yüz mezun vermiş bulunan
M. Ü. İlahiyat Fakültesi, yüksek din öğretiminde görev alan kadroların büyük kısmını
kendi bünyesinden çıkarmıştır.
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve onu takip eden M. Ü. İlahiyat Fakültesi’nin başarılı
olmasında ve halkımız tarafından benimsenmesinde bu sentez yanında aşağıdaki ilke
ve esasları benimsemesi de etkili olmuştur:
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Dinî yorum ve görüşlerinde uçlarda yer alma yerine hep merkezde bulunmuş,
marjinal görüşler yerine hâkim geleneği benimsemiştir.

2.

Eğitim ve öğretimde, çalışma ve hizmette ilmî ve akademik kriterleri ön planda
tutmuş, camiasını günlük politikalardan uzak tutmaya özen göstermiştir.

3.

Eleman alırken liyâkat ve ehliyeti hep ön planda tutmuş ve bu noktada ısrarlı olmuştur.
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Günlük politikadan uzak durmakla beraber yüce dinimizin temel esasları ve ülkemizin âli menfaatleri söz konusu olduğunda halkımızla beraber hareket etmekten
çekinmemiştir. Bunun örneği 28 Şubat sürecinde ortaya konulan asil tavırda görülebilir. Nitekim bu dönemde Kur’an Kurslarına ve İmam Hatip Liselerine karşı
geliştirilen sekiz yıllık kesintisiz eğitime karşı çıkılmış, başörtüsü yasağı üzerine
direnen öğrencilere destek verilmiştir. Ayrıca Hollanda ve Fransa gibi ülkelerde
Hz. Peygamber’le ilgili çirkin karikatürler yayımlanırken, YÖK tarafından felsefe
ve din bilimleri dersleri budanırken, din adına derin ve paralel yönetimler oluşturulurken açıkça tepkiler konulmuştur.

Sonuç olarak M.Ü. İlahiyat Fakültesi öncülüğünde kurulmuş bulunan ilahiyat eğitimi
günümüzde bütün İslam ülkelerine örnek teşkil edecek niteliktedir. Türkiye’de uygulanan ilahiyat eğitimi bütün ülkelere model gösterilecek konuma gelmiş bulunmaktadır.
Biz, gelinen bu nokta ile iftihar ediyor, bu noktaya gelinmesinde katkı ve emeği geçen
herkese teşekkür ediyor, aramızda bulunmayanları rahmetle anıyor, yaşayanlara sağlık
ve uzun ömürler diliyoruz.

Dipnotlar
1

bk. Dârimî, “Mukaddime” 32; İbn Mâce, “Mukaddime” 17.

2

bk. Ebû Dâvud, “Ilim” 1; Tirmîzî, “Ilim” 19.

3

bk. Âl-i İmrân 3/104.
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